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1. OCENA OSNOVNIH TENDENC V
DRUŽBENOEKONOMSKIH GIBANJIH V PRVIH
DVEH MESECIH LETA 1981
Izvršni svet skupščine SR Slovenije ocenjuje, da se je gospodarski položaj v SR Sloveniji in celotni Jugoslaviji na
začetku leta 1981 poslabšal in se je na nekaterih področjih še
zaostril. Neugodne težnje Iz leta 1980 se nadaljujejo, zlasti v
upadajoči gospodarski aktivnosti, problemih pri oskrbi proizvodnje s surovinami in reprodukcijskim materialom, v ublaženi obliki pa tudi pri oskrbi z nekaterimi osnovnimi proizvodi
za široko potrošnjo. Obseg skupne, splošne in dela investicijske porabe še ni usklajen v resolucljske okvire. Hitra rast cen
zmanjšuje konkurenčno sposobnost gospodarstva v izvozu in
povzroča nadaljnje upadanje realnih osebnih dohodkov. Na
začetku leta dosegamo v SR Sloveniji bistveno slabše izvozne
rezultate glede na resolucijske usmeritve, tako po obsegu,
regionalni usmerjenosti, kot tudi v primerjavi z razultati v
celotni SFR Jugoslaviji. To dodatno zmanjšuje možnosti za
uvoz reprodukcijskega materiala in povzroča zastoje v proizvodnji.
Neugodna gospodarska gibanja se odražajo zlasti v naslednjih ugotovitvah:
- nadaljnje upadanje rasti industrijske proizvodnje, ki je
bila v SR Sloveniji v januarju za 0,2 % nižja kot v januarju
preteklega leta (v celotni Jugoslaviji pa za 2 % višja), v prvih
dveh mesecih letošnjega leta pa je za 1,4 % nižja kot v
enakem obdobju leta 1980. Proizvodnja upada zlasti v tistih
dejavnostih, ki so močno odvisne od uvoza reprodukcijskega
materiala, njihova prodaja pa je usmerjena predvsem na domače tržišče. Zaradi zaostrenih problemov pri oskrbi s surovinami in reprodukcijskim materialom ter visoke rasti domačih
cen pa se znižuje dinamika rasti tudi v tistih dejavnostih, ki so
v letu 1980 dosegle še ugodne izvozne rezultate;
- zaradi pretežno izčrpanih ekonomskih spodbud za izvoz
in zaradi pomanjkanja proizvodnje, ki bi bila trajno usmerjena
v izvoz, je izvozna ekspanzija iz leta 1980 v upadanju. Vrednost izvoza blaga v SR.Sloveniji je za 19 % nižja kot v
enakem obdobju preteklega leta (v celotni Jugoslaviji za 2 %).
Zaradi slabih izvoznih rezultatov so še bolj omejene možnosti
uvoza, ki je v SR Sloveniji v obdobju januar - februar nominalno za 39 % nižji kot v istih mesecih leta 1980 (v celotni
Jugoslaviji za 16 %). Ob nižji ravni ekonomskih odnosov s
tujino pa je stopnja pokritja uvoza z izvozom nekoliko nad
planirano.
- cene industrijskih proizvodov so v Sloveniji v februarju za
10,9 % višje kot v decembru 1980, življenjski stroški pa so
porasli za 11,4 %,
- zaostruje se oskrba z domčimi surovinami in reprodukcijskim materialom, kar je povezano z visokimi podražitvami,
pogojevanjem dobav z delnim plačevanjem v devizah ter
izsiljevanjem soudeležb za nove investicije. Občasno je problematična tudi oskrba z nekaterimi osnovnimi živili.
2

leta

v

2. GIBANJE V PRVIH MESECIH LETA 1981 NA
NEKATERIH PODROČJIH
2.1. Proizvodnja
Po skromni rasti industrijske proizvodnje v letu 1980, ki pa
je bila v okviru predvidevanj, se v prvih mesecih leta 1981
obseg industrijske proizvodnje znižuje. Fizični obseg industrijske proizvodnje je v januarju In februarju za 1,4% nižji kot
je bil v prvih dveh mesecih preteklega leta oziroma za 3,3%
izpod poprečnega obsega v letu 1980. Tudi v začetku letošnjega leta se nadaljujejo tendence upadanja rasti industrijske
proizvodnje, zlasti v dejavnostih, ki so izraziteje zaostajale že
v letu 1980: proizvodnja električnih strojev in aparatov,
strojna industrija, proizvodnja baznih kemičnih izdelkov in
predelava kemičnih izdelkov, proizvodnja živilskih proizvodov, proizvodnja gradbenega materiala, proizvodnja žaganega lesa in plošč ter proizvodnja papirja. Ta padec proizvodnje je večji, kot je to običajno na začetku leta, kar kaže, da so
bistveni vzroki v pogojih, ki opredeljujejo proizvodnjo. Podatki o naglem zmanjševanju zalog gotovih izdelkov kažejo
na še vedno visoko popraševanje (razen pri nekaterih trajnejših potrošnih dobrinah), ki mu proizvodnja zaradi težav pri
oskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim materialom ne
sledi.
V gospodarskih gibanjih v letu 1981 se še bolj izrazito
kažejo problemi iz leta 1980, zlasti glede zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala v
dejavnostih, ki imajo programe proizvodnje, ki so vezani pretežno na uvoz, plasman izdelkov pa je usmerjen na domače
tržišče.
Cene surovin in reprodukcijskega materiala močno naraščajo. Ob večji izvozni usmerjenosti domačih proizvajalcev

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
7. april 1981
Seje Zbora združenega dela, vanje resolucije o družbenoeZbora občin in Družbenopoli- konomski politiki in razvoju
tičnega zbora Skupščine SR SR Slovenije v letu 1981. (ESA
Slovenije so sklicane za to- 695).
rek, 7. aprila 1981.
Zbor združenega dela in Zbor
Zbor združenega dela, Zbor občin bosta obravnavala tudi:
občin in Družbenopolitični - predlog Družbenega pravozbor bodo obravnavali:
branilca samoupravljanja SR
- informacijo o gospodarskih Slovenije o problematiki oskrgibanjih v SR Sloveniji v prvih be kmetijskih organizacij in
dveh mesecih leta 1981 in kmetov z mineralnimi gnojili.
predlog ukrepov za uresniče- (ESA 696).
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surovin in reprodukcijskega materiala se vse bolj zmanjšujejo
dobave domačih surovin in reprodukcijskega materiala.
Ob takih pogojih je v zadnjem času vse več zastojev v
proizvodnji. Opuščajo se nekatere vrste proizvodnje in začasno preusmerjajo v proizvodnjo na podlagi razpoložljivih surovin in reprodukcijskega materiala in v proizvodnjo tistih
izdelkov, kjer je lažje doseči povečanje cene. Gospodarstvo v
danih razmerah išče kratkoročne rešitve iz trenutno težkega
poslovnega položaja, kar še povečuje strukturno neusklajenost v materialni proizvodnji in pomeni vse večji odmik od
zastavljenih dolgoročnejših usmeritev, med katerimi je bistveno prestrukturiranje gospodarstva v smeri proizvodov
višje kakovosti, primernih za izvoz ob zmanjševanju uvozne
odvisnosti.
Sprejeta energetska bilanca SFRJ, plačilno-bilančne omejitve in spremenjena razmerja v cenah narekujejo skrajno
racionalno porabo vseh vrst energije v letu 1981. V takšnih
pogojih so bile v prvih dveh mesecih letošnjega leta težave
predvsem pri oskrbi z naftnimi derivati, zemeljskim plinom in

stopnje—
rasti v %

12.7

bistveno
povečati

1. Ocena
2. Podatek za januar
3. Zaradi sprememb v načinu obračunavanja in vplačevanja sredstev SiS
družbenih dejavnosti so prikazane stopnje prenizke za razliko med obračunanimi in vplačanimi prispevki.
4. Samo gospodarstvo.
5. Priliv sredstev zaradi povečanega temeljnega prometnega davka 3e še ne
odraža.
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komercialnim premogom za industrijo in široko porabo, medtem ko je bila oskrba z električno energijo kljub večjim okvaram v TE Trbovlje boljša.
Količino razpoložljivih naftnih derivatov za SR Slovenijo
moramo po energetski bilanci SFRJ v letu 1981 znižati za 8%.
Dobava naftnih derivatov je nižja od dogovorjene v energetski
bilanci SFR Jugoslavije za SR Slovenijo za ta dva meseca
kljub poravnavi deviznih obveznosti za prvi kvartal.
Oskrba s premogom je bila ža v letu 1980 nezadovoljiva
zaradi nerednih in neizpolnjenih obveznosti dobav premoga
iz drugih republik (za rjavi premog so bile izpolnjene obveze
97%, za lignit pa le 73%). Težave so tudi s prevozom velikih
količin premoga, poleg tega je ta premog nesepariran, v SR
Sloveniji pa ni zadostnih kapacitet za dodatno separacijo
okoli milijon ton premoga.
Razpoložljivi kazalci proizvodnje hrane v začetku leta niso
ugodni. Na lanski ravni je tržna proizvodnja mleka, manjša je
tržna proizvodnja govedi in prašičev iz kooperacijske reje in
povečana proizvodnja perutnine ter prašičev na družbenih
obratih.
Povečanje tržne proizvodnje govedi bo moč doseči že z
uskladitvijo cen govedi z drugimi proizvodnimi območji v
državi, glede na večje š.tevilo govedi v pitanju. Proizvodnja
prašičev in perutnine bo povsem odvisna od oskrbe s koruzo.
Zaradi zelo slabe ponudbe in zato izjemno visokih cen koruze
na jugoslovanskem trgu bo za zagotovitev zadržanja reje

prašičev in perutnine potreben tudi uvoz koruze za prehrano
Do konca aprila bodo ustanovljeni občinski in republiški
živine do časa nove žetve. Ker obstoječe zaloge koruze pri
samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi
OZD pohajajo, bosta Splošno združenje kmetijstva in živilske
hrane. V teh bodo opredelili porabniki in proizvajalci hrane za
industrije in Zadružna zveza Slovenije do srede aprila zagotodrugo polletje tega leta potrebne interventne ukrepe na povili potrebne količine koruze v okviru možnosti iz žitorodnih
dročju intenzifikacije proizvodnje in infrastrukturnih naložb v
območij v državi, manjkajoče količine pa iz uvoza.
kmetijstvo. Občine bodo v aprilu sprejele ukrepe za zagotoviZaradi neuspele jesenske setve bo manjši letošnji pridelek
tev ustreznejše rabe kmetijskih površin.
pšenice. Ob vključitvi vseh razpoložljivih površin v pomladanZaradi uskladitve proizvodnje s potrebami oskrbe bo Posko setev je pričakovati povečanje setve koruze in v primerjavi
slovno združenje za kmetijstvo in živilsko industrijo ob sodes preteklim letom za približno 80% povečanje posejanih povrlovanju Zadružne zveze Slovenije in poslovnih združenj za
šin s sladkorno peso.
trgovino, gostinstvo in turizem v okviru poslovnih skupnosti
Oskrba s reprodukcijskim materialom (gnojila, zaščitna
že ob spomladanski setvi pokrenilo akcijo povezovanja OZD v
sredstva, seme in rezervni deli) je zagotovljena. Za uvoz rereprodukcijski verigi oziroma sklepanje dpgovorov o naroprodukcijskega materiala so zagotovljena devizna sredstva v
čeni proizvodnji med porabniki in proizvajalci na območju
okviru SISEOT; s tem združevanjem deviznih sredstev se
republike, kot tudi v celotni Jugoslaviji. Hkrati je treba pospezaostruje odgovornost kmetijstva za kvalitetno setev, večjo
šiti vključevanje kmetov v družbeno organizirano proizvodnjo
tržnost in za tesnejšo povezavo z nosilci preskrbe oziroma
v okviru zadružnih organizacij. Potrebna bo obnova vseh
porabniki
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kooperacijskih pogodb z opredelitvijo obsega proizvodnje,
dinamiko dobave tržnih količin ter opredelitvijo obojestranskih obveznosti. Ob sodelovanju temeljnih bank in Izvršnega
sveta skupščine SR Slovenije bo poskrbljeno tudi za izvedbo
potrebnega obsega naložb in za tekoče financiranje proizvodnje že od setve naprej tudi na območju izven repulike, kar bo
omogočilo vnaprejšnjo zagotovitev oskrbe z manjkajočimi
količinami hrane.
Zaradi posebnega pomena oskrbe s hrano bodo organizacije združenega deia kmetijstva, živilstva in preskrbe, Gospodarska zbornica Slovenije, občina in Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije skrbeli za izpolnjevanje planskih obvez v proizvodnji in oskrbi s hrano. V tem smislu bodo do junija dopolnjeni vsi dogovori, sporazumi, pogodbe in predpisi, ki bodo
opredelili odgovornost do izpolnjevanja prevzetih planskih
obvez.
2.2. Ekonomski odnosi s tujino
V prvih dveh mesecih leta 1981 je celotni obseg menjave na
bistveno nižji ravni kot v letu 1980, v blagovni menjavi s tujino
pa dosegamo predvideni deficit. Izvoz blaga je nominalno za
19% manjši kot v prvih dveh mesecih leta 1980, izvoz na
konvertibilno področje pa je nominalno za 24% nižji. V Jugoslaviji so gibanja po obsegu nekoliko bolj ugodna, saj je v tem
obdobju izvoz nižji nominalno za 2% zaradi povečane izvozne
aktivnosti na klirinško področje.
Zaradi prizadevanj v SR Sloveniji, da se plačilno-bilančni
primanjkljaj čimbolj zmanjša, smo v preteklem letu v gospodarstvu pretežno izrabili zaloge surovin in reprodukcijskega
materiala, kar otežuje proizvodnjo za povečanje izvoza, hkrati
pa je zaradi izredno močne rasti cen v zadnjih mesecih zmanjšan ekonomski interes za izvoz. Tako dosegajo v prvih mesecih leta 1981 naopoprečen porast izvoza le proizvodnja prometnih sredstev, gotovih tekstilni izdelkov, predelava kavčuka; nadaljuje pa se lanskoletno nazadovanje izvoza strojegradnje ter kovinske industrije. Nazaduje tudi izvoz končnih
lesnih izdelkov in proizvodov usnjarske industrije.
Glede na upadanje izvozne aktivnosti je v zaostrenih plačilno-bilančnih možnostih v letu 1981 uvoz nominalno za 40%
nižji kot v prvih dveh mesecih preteklega leta. V dveh mesecih
dosegamo v celotni menjavi 79% pokritje uvoza blaga z izvozom blaga, nekoliko nižja, čeprav nad planom, pa je pokritje
na konvertibilnem področju (70%). To pomeni pozitiven premik, ki odraža večjo odgovornost organizacij združenega dela
za lastni in s tem za skupen deviznobilančni položaj.
Uvoz reprodukcijskega materiala in surovin s konvertibilnega področja je nižji za 30%, kar povzroča dodatne težave v
proizvodnji.
S sklepom Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino je za leto 1981 opredeljen uvoz blaga po
namenu porabe in določena kvartaina dinamika uresničevanja menjave na konvertibilnem področju. Sprejeti sklepi določajo 5 odstotno nominalno povečanje uvoza reprodukcijskega materiala s konvertibilnega področja, kar je realno za
6% manj kot v preteklem letu. Zato so se v Samoupravni
interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino dogovorili,
da bodo zagotovili uvoz reprodukcijskega materiala predvsem za izvoznike, za ključne primarne dejavnosti in primarno
kmetijsko proizvodnjo, za proizvodnjo za osnovno oskrbo
prebivalstva in za potrebe zdravstvenega varstva.
Sklep o določitvi obsega uvoza in dinamike je posledica
odloka Skupščine SFR Jugoslavije o projekciji plačilne, in
devizne bilance Jugoslavije za leto 1981, ki se v delu, ki se
nanaša na plačilno-bilančni in deviznobilančni položaj SR
Slovenije, razlikuje od usmeritev, sprejetih v resoluciji o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981, po
kateri naj bi se uvoz reprodukcijskega materiala .povečal
realno za 3%.
Na začetku leta 1981 se je uvoz opreme s konvertibilnega
področja zmanjšal za 70%. Glede uvoza opreme, ki je bila
prijavljena pri Narodni banki Slovenije že v letu 1980, je v
postopku preverjanje upravičenosti realizacije nekaterih investicijskih objektov, zlasti z vidika usmeritev iz Resolucije o
poročevalec

družbenoekonomski politiki m razvoju SR Slovenije v letu
1981 in kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985. Ob omejenih možnostih za uvoz opreme pa zaostaja za predvidevanji proizvodnja domače opreme in strojegradnje, ki bi lahko v veliki meri zapolnila potrebe po manjkajoči opremi,
2. 3. Tržišče in cene
V prvih dveh mesecih letošnjega leta je dosežena visoka rast
cen in sicer:
II 81
I 80
102,4
101,9
103,4
105,1

I 81
XII 80
108,3
109,3
113,0
117,5

l-ll 81
I-II80
147,1
147,1
153.0
164.1

Cene na drobno
Življenjski stroški
Cene ind. proizvodov
Reproduk. material
Med vzroki so poleg globalnih in strukturnih neskladij v
gospodarstvu, poglavitni tudi vzroki visokih prenosov cen iz
leta 1980, sprostitve cen za blizu 1/3 vrednosti industrijske
proizvodnje ob koncu leta 1980, povečanje cen in povišanje
prometnega davka za naftne derivate, cigarete in vrste drugih
industrijskih izdelkov, pri cenah na drobno in življenjskih
stroških pa tudi sezonski porast cen vrtnin in sadja. V februarju je v primerjavi z januarjem gibanje cen bolj umirjeno,
vendar je rast teh še vedno visoka.
Za močan inflacijski val na prehodu v leto 1981 je značilno
predvsem izredno hitro naraščanje cen industrijskih proizvodov, predvsem pa cen reprodukcijskega materiala6'. Zato se
bodo v letu 1981 nadaljevali vplivi stroškovne inflacije, katero
lahko ublaži predvsem učinkovitejše in kvalitetnejše gospodarjenje. To je toliko pomembnejše, ker hitra rast cen na
domačem tržišču ogroža konkurenčno sposobnost izvoznikov (pa tudi njihov motiv za izvoz), s tem pa izpolnjevanje
temeljnih usmeritev razvoja. Zlasti so močni pritiski na cene
pri proizvodih in storitvah, kjer je pomemben vpliv podražitev
naftnih derivatov na stroške (kmetijsko živilski izdelki, transportne in komunalne storitve, energetika in del industrijskih
izdelkov). Pri tem gre predvsem za izdelke in storitve vsakodnevne porabe, ki jih praviloma ni moč nadomestiti z drugimi
dobrinami in katerih poraba ni elastična na ceno.
V razmerah visoke splošne rasti cen prihaja tudi do neopravičenega povečevanja cen, ko posamezni subjekti gospodar
jenja iščejo izhod iz težav izključno oziroma pretežno v povečanju cen, ne glede na odnose v celotni reprodukcijski verigi
in vplive na življenjske stroške. Zato je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije sprejel odlok, po katerem so organizacije združenega dela dolžne začasno dostavljati Republiški skupnosti
za cene v potrditev cenike za svoje proizvode. Republiška
skupnost za cene pa je izdala navodila za pošiljanje obvestil o
cenah zaradi spremljanja.
Gibanja in tendence na področju ceri na začetku leta 1981
zahtevajo čimprejšnji sprejem dodatnih ukrepov in aktivnosti,
ki naj ublažijo neugodna gibanja in omogočijo uresničevanje
ključnih nalog iz dogovora o izvajanju politike cen in drugih
usmeritev ekonomske politike v letu 198T. Po zveznem dogovoru moramo v letu 1981 doseči manjši tekoči porast cen kot v
letu 1980 in sicer pri cenah proizvajalcev za četrtino, pri
cenah na drobno in življenjskih stroškil za petino ter pri
cenah storitev za desetino. V prvih dveh nesecih pa je že
doseženo povečanje cen: industrijskih proizvodov za 18,5%,
cen na drobno za 10,9%, življenjskih stroškov za 11,4% in cen
storitev za 6,7%.
6. Cene so naraščale hitreje v drugI polovici leta:
Cene proizv. Ind. proizv.
- rpprnrinkrijski mat.

104,8
1(15,2

106,2
1Q7,Q

. kv. 80
107,2
-110-4-

4. kv. 80
111,5
112-2
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2. 4. Zaposlovanje
V zaostrenih pogojih gospodarjenja in razporejanja dohodka je za leto 1980 značilno tudi smotrnejše gospodarjenje
z delom na vseh področjih združenega dela in zlasti v proizvodnji, saj je število zaposlenih poraslo za 1,7% glede na
poprečje leta 1979 (v gospodarstvu'za 1,5%, v družbenih
dejavnostih za 2,5%, v državnih organih in družbenih organizacijah pa se je zmanjšalo za 1,1%), od začetka leta pa le za 7
tisoč delavcev, oziroma za 0,8%. Konec leta 1980 je bilo 776
tisoč zaposlenih v združenem delu, od tega v gospodarstvu
657 tisoč, v družbenih dejavnostih 91 tisoč in družbenih
organizacijah in skupnostih nekaj nad 28 tisoč. Po predhodnih ocenah ostaja v mesecu januarju in februarju število
delavcev približno na ravni decembra.
V začetku leta 1981 se zaostrujejo možnosti za prvo zaposlovanje novih delavcev, obseg prostih del v združenem delu
se zmanjšuje, zlasti za pripravnike. Za šolsko leto 1981/1982
so organizacije združenega dela doslej razpisale tudi znatno
manj kadrovskih štipendij kot v predhodnem šolskem letu.
Število prijavljenih nezaposlenih še je med letom povečalo
za okoli 2 tisoč, tako da je konec leta 1980 bilo nezaposlenih
nekaj nad 12 tisoč oseb.
Delež brezposelnih delavcev v relativnem odnosu na zaposlene delavce (1,5%) še ni zaskrbljujoč, resnejše pa so negativne tendence v smeri povečevanja nezaposlenosti mladih
strokovnih delavcev, povečevanja števila nezaposlenih delavcev do sedaj deficitarnih poklicev v večjih mestnih okoljih in
povečujoče se število brezposelnih delavcev, ki so upravičeni
na denarno nadomestilo ali denarno pomoč za čas brezposelnosti.
Dosledno uveljavljanje programov pripravništva v organizacijah združenega dela lahko v določenem obsegu rešuje nastalo problematiko. Mladini, ki se je šolala za suficitarne
poklice, pa bo potrebno z dopolnjevanjem njihovega znanja
omogočiti zaposlitev v poklicih, ki jih primanjkuje.
Obseg pogodbenega dela in dela preko polnega delovnega
časa je še vedno veliko. Preko polnega delovnega časa je v
preteklem letu delalo okoli 22% vseh delavcev, pri čemer je v
nekaterih dejavnostih ta odstćtek še znatno višji (promet in
zveze 34,9%, zdravstvo 41,8%, izobraževanje 33,9%). To terja
odločno zmanjševanje teh oblik dela zaradi zaposlovanja novih delavcev.
2.5. Investicije v osnovna in obratna sredstva
Ukrepi ekonomske politike v preteklem letu so pripeljali do
gmirjanja investicijske dejavnosti. Izplačila za izvesticije v
osnovna sredstva so bila v letu 1980 nominalno za 20,8% višja
(gospodarske investicije 16,6%, negospodarske investicije
30,2%) v primerjavi z letom 1979, realno pa so bila za okoli
4,6% manjša.
Največje stopnje rasti so bile dosežene na področju komunalnega (56,9%) in stanovanjskega gospodarstva (36,6%).
Povečana so vlaganja v kmetijstvo (31,7%) in obrt (29,6%).
Največje zaostajanje investicij pa se kaže v industriji (6,8%)
ter v gradbeništvu (6,0%); v nekaterih industrijskih panogah
sp je'obseg investicij tudi nominalno precej zmanjšal (črna
metalurgija, proizvodnja tekstilne preje in tkanin, proizvodnja
izgotovljenih tekstilnih izdelkov, živilskih proizvodov, proizvodnja in fiVedelava tobaka, proizvodnja raznovrstnih izdelkov),
Predhodni podatki o izplačilih za investicije v januarju 1981
kažejo na močnejše upadanje investicij v gospodarstvu (izplačila so nominalno le za 2,2% višja kot v januarju 1980);
medtem ko je v dejavnostih izven gospodarstva investicijska
aktivnost visoko porasla (za 55,4% v primerjavi z januarjem
1980).7'
7. Ker so podatki delno neprimerljivi bo natančnejša ocena možna šele v
prihodnjih mesecih, zlasti še ker je možnost, da je visok porast izplačil v
dejavnostih izven materialne proizvodnje posledica poravnave obveznosti za
preteklo leto. V teh izplačilih so z več kot polovico udeležena izplačila za
stanovanjsko izgradnjo.
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Zaradi poostrene kreditno monetarne politike so razpoložljiva finančna sredstva bank za dolgoročne naložbe v osnovna
sredstva manjša kot v preteklih letih8'. Razpoložljiva sredstva
se v večjem obsegu usmerjajo v financiranje tekočega poslovanja organizacij združenega dela. Zaradi velikih finančnih
obveznosti iz preteklih let morajo investitorji poravnavati
predvsem te obveznosti. V leto 1981 prenašamo velik del
obveznosti iz prejšnjega srednjeročnega obdobja (ocenjujemo, da se v novo srednjeročno obdobje prenaša okoli 70
mlrd investicij, od tega okoli polovico na področju infrastrukture), ki še naraščajo zaradi podražitev in prekoračitev vrednosti9'. Te obveznosti bodo ob počasnejšem vstopanju novih
programov bistveno vplivale na obseg in strukturo investicij v
letošnjem letu.
2.6. Izgube v !etu 1980 in problemi likvidnosti
na začetku leta 1981
Po predhodnih podatkih SDK je ob porastu dohodka OZD
gospodarstva v SR Sloveniji za okoli 32% v letu 1980 poslovanje zaključilo z izgubo 152 temeljnih organizacij združenega
dela v skupnem znesku okoli 1,8 milijarde din, kar je za okoli
33% več kot v letu 1979. 91 organizacij združenega dela je
izgubo krilo že do preložitve zaključnega računa, 61 TOZD pa
je izkazalo nepokrito izgubo v znesku okoli 1,3 milijarde din. V
organizacijah združenega dela z nekrito izgubo je zaposlenih
okoli 10.000 delavcev (nekaj nad 1% vseh delavcev v združenem delu v republiki). Med organizacijami združenega dela, ki
izkazujejo izgubo, je več takšnih, ki izkazujejo izgubo že nekaj
let, pojavljajo pa se tudi nekatere nove, zlasti s področja
kovinsko-predelovalne industrije, ki so v veliki meri vezane na'
uvoz reprodukcijskega materiala.
V skladu z zakonom o pogojih in postopku za sanacijo bodo
morale organizacije združenega dela, ki so izkazale nekrito
izgubo, od 1. marca 1981 izplačevati akontacije osebnih dohodkov le v višini poprečnih osebnih dohodkov, izplačanih na
delavca v devetih mesecih leta 1980, vendar največ do višine
poprečja panoge.
Likvidnost bank je bila v prvih 2 mesecih leta na splošno
precej boljša kot lani. V drugi polovici februarja in v prvih
dneh marca so imele banke nekajdnevne težave z zagotavljanjem dnevne likvidnosti in so se posluževale interventnih
sredstev za zagotavljanje likvidnosti (obvezna rezerva, rezervni sklad in likvidnostni krediti pri NB).
Nestabilna likvidnost sredstev na žiro računih bank je posledica poslabšane likvidnosti v gospodarstvu, kar je sicer v
določeni meri sezonskega značaja (plačilo obveznosti po
zaključnih računih), pa tudi odraz splošne gospodarske situacije. Tako združeno delo že nekaj let ni imelo težav z likvidnimi sredstvi v taki meri, da bi bili njihovi žiro računi dalj
časa blokirani. V prvih mesecih letos se to stanje postopno
slabša, narašča pa število organizacij, ki imajo blokirane žiro
račune in znesek blokacije.
2.7. Osebni dohodki in osebna potrošnja
Počasnejša rast osebnih dohodkov in drugih osebnih prejemkov v letu 1980 je ob hitri rasti cen zlasti osnovnih življenjskih potrebščin vplivala na zmanjšanje kupne moči prebivalstva. Osebni dohodki na zaposlenega so realno upadali za
8,6% glede na raven v letu 1979. V prvih dveh mesecih 1981 se
nadaljuje upadanje realnih osebnih dohodkov; po predhodni
oceni so v tem letu za 12% nižji kot v enakem obdobju leta
1980. Kupna moč osebnih dohodkov se je zmanjšala, kar je

8. Temeljne banke LB na območju SR Slovenije so v letu 1980 odobrile za
investicijske naloibe 10,7 mlrd din, kar je za 35% man| kot v letu 1979, kar se
odraža predvsem na gospodarskih investicijah.
9. Od skupno odobrenih Investicijskih naložb LB v letu 1980 odpade na odobrena sredstva za prekoračitve 23,4%.
poročevalec

razvidno iz tabele o količini potrebnega delovnega časa za
nakup posameznih potrošnih dobrin10''
1980
1979
1975
ura min.
ura min.
ura min.
11
9
10
Kruh črni (1 kg)
1
37
1
26
1
35
Govedina s kostmi
2
42
2
11
2
41
Surovo maslo (1 kg)
25
22
25
Jabolka (1 kg)
121
9 123
38 123
2
Električni štedilnik
11
20
7
2
7
11
Električni likalnik
120
11
83
47 101
31
Kavč
9. mes. 10 dni 7. mes. 5 dni9. mes. 21 dni11'
Avto Zastava 750
Zaradi padanja realnih osebnih dohodkov prebivalstvu v
večji meri črpa hranilne vloge in se nagib k varčevanju znižuje12'. Dodatno vpliva na zmanjšanje nagiba k varčevanju
hitra rast cen, ki je bila v poprečju v letu 1980 že štirikrat višja
od obrestne mere za hranilne vloge. Za pospešitev varčevanja
bi bili potrebni dodatni ukrepi. Ena od možnosti ohranjanja
realne vrednosti varčevanja je uvedba namenskega varčevanja za posamezne trajnejše dobrine v okviru internih bank ali
finančnih služb proizvajalcev, pri čemer bi se podražitev proizvoda odrazila le na še neprivarčevani del vrednosti proizvoda. Posebej bi bilo potrebno obravnavati politiko stanovanjskih posojil in razmisliti o potrebi povišanja odstotka
posojil na osnovi privarčevanih zneskov, zlasti zaradi zastoja
v stanovanjski gradnji in visoke rasti cen stanovanj.
Nadaljnje upadanje ralnih osebnih dohodkov letu 1981 bi
imelo negativne socialne in ekonomske posledice kot so.
težnje po povečanju osebnih dohodkov izven okvirov rasti
dohodka, kar bi še okrepilo pritiske na rast cen, težnje po
uravnilovki ne glede na rezultate dela, slabša stimulacija za
višjo produktivnost, zmanjšanje kupne moči prebivalstva za
nekatere vrste proizvodnje, ki pa ni sposobna za konkurenčno
vključitev v izvoz. Problema upadanja realnih osebnih dohodkov ni moč reševati s politiko linearnih draginjskih dodatkov
ali drugimi načini, ki bi bili v nasprotju s politiko delitev po
delu in rezultatih dela. Realne možnosti za povečevanje osebnih dohodkov so le v večjem dohodku, zasnovanem na večji
produktivnosti dela in boljšem gospodarjenju. Hkrati pa je
treba ublažiti padec realnega standarda delavcev z nižjimi
osebnimi dohodki in pokojninami, ki so jim ti edini vir dohodka, ter občanov, ki prejemajo socialne pomoči.
Izvršni svet smatra, da je potrebno predvsem ukrepati na
področju cen in oskrbe tržišča, da bi zagotovili osnovne
pogoje za nadaljnje uresničevanje politike ekonomske stabilizacije in osnovnih usmeritev letošnje družbenoekonomske
politike. Reševanje problemov standarda z rastjo osebnih
dohodkov izven okvirov rasti dohodka bi pomenilo dodaten
pritisk na rast cen ter bi tudi razvrednotilo že dosežene
uspehe v preteklem letu, zlasti pa razvrednotilo napore, ki so
bili vloženi na področju razporejanja dohodka in krepitve
materialne osnove dela.
2.8. Združevanje sredstev za skupne potrebe
V letu 1980 so se združena sredstva za zadovoljevanje
skupnih potreb v primerjavi z dovoljeno porabo za leto 1979
povečala za okoli 20% kar je izven opredeljenih okvirov, po
katerih bi se lahko združena sredstva v letu 1980 povečala v
giobalu za 17,3%. Tako so SIS za družbene dejavnosti dosegle presežna sredstva nad dovoljeno porabo v letu 1980 v
višini 1.079 milj. din.
Del tako ugotovljenih presežkov je bil že porabljen in sicer
10. Podatki so izračunani na Zavodu SR Slovenije za druibeno planirani« na
osnovi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko.
11. Izračun je opravljen na osnovi decembrske cene.
12. Nagib k varčevanju, ki pomeni delei prirasta hranilnih vlog v prejemkih
prebivalstva, je znašal v letu 1978 16,5%, v letu 1979 12,1%, v letu 1980 pa le še
6,6%.
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deloma za kritje izgub na področju zdravstvenega varstva,
nastalih kot posledica nerealnega planiranja obsega storitev
in sredstev na tem področju, deloma pa so bili presežki
porabljeni za medletno valorizacijo socialnih pomoči in otroških dodatkov izven dogovorjenega obsega v letu 1980 s
ciljem zaščite standarda socialno najbolj ogroženih kategorij
prebivalstva. Ostala presežna sredstva morajo samoupravne
interesne skupnosti družbenih dejavnosti prenesti med dohodke leta 1981 in jih upoštevati pri izračunu prispevnih
stopenj za to leto, pri čemer morajo upoštevati povečanje
potrebnih sredstev za izvršitev ukrepov na področju socialnoekonomske varnosti delavcev in občanov.
Za leto 1981 je predvideno, da bi naraščala sredstva za
zadovoljevanje skupnih potreb, brez sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov, za 10% počasneje od rasti dohodka, kar
pomeni, da bi se lahko sredstva samoupravnih interesnih
skupnosti družbenih dejavnsti povečala za 20,2% glede na
dovoljeno porabo v letu 1980. Po podatkih občinskih planskih
služb predvidevajo samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti povečanje sredstev za 27,8% v primerjavi z
dovoljeno porabo v letu 1980 po resoluciji.
Predvidena višja stopnja rasti sredstev za zadovoljevanje
skupnih potreb je posledica načrtovanih višjih stopenj rasti
dohodka po občinah od globalnih predvidevanj, predvidenega manjšega zaostajanja rasti sredstev za skupne potrebe
za rastjo dohodka in posledica izkazovanja večjih sredstev v
letu 1980 kot izhodišča za planiran obseg sredstev v letu 1981.
Zato bodo morale občine ponovno preveriti predvidene stopnje rasti dohodka, samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti na ravni občine pa izhodišča za načrtovanje
sredstev in uskladiti plane sredstev za leto 1981 z realnimi
materialnimi možnostmi občine. Po predvidevanjih bi se morali programi samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1981
v globalu znižati za okoli 2.100 milj. din, s čimer bi bila
dosežena resolucijska razmerja.
Zaradi sprememb v sistemu združevanja sredstev in spremenjenega načina obračunavanja in vplačevanja sredstev za
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti podatki o prilivu sredstev v januarju in februarju 1981 niso
primerljivi s podatki za preteklo leto in zato na tej osnovi še ni
moč dati ocene o gibanju sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb v začetku letošnjega leta.
2.9. Oblikovanje sredstev za splošne potrebe
Delež izvirnih prihodkov za splošne potrebe v družbenem
proizvodu se je v letu 1980 zmanjšal od 11,5% v letu 1979 na
10,8%. Zmanjšanje gre predvsem ria račun nizke rasti prihodkov proračuna SR Slovenije v letu 1980.
Rast proračunskih prihodkov v občinah je bila z družbenim
dogovorom o ukrepih za omejevanje splošne porabe v letu
1980 omejena na 16%. Po podatkih Službe družbenega knjigovodstva in ocenah Republiškega sekretariata za finance
izkazujejo občine presežek nad možnim 16 odstotnim povečanjem v višini 400 milijonov dinarjev. Po sklepu Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in v skladu z dogovorom so
presežki izločeni iz proračunske porabe na posebne račune in
se uporabljajo le namensko za financiranje občinskih blagovnih rezerv in kompenzacij za določene živilske proizvode.
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za področje
splošne porabe v občinah bo skupaj s Službo družbenega
knjigovodstva spremljala porabo presežkov v občinah.
Prispevek SR Slovenije proračunu federacije za leto 1980 je
znašal 6.370,6 milijonov din in je v primerjavi z letom 1979
večji za 37,4%.
V skladu z usmeritvami resolucije in družbenega dogovora
o izvajanju politike splošne porabe v občinah bodo sredstva
za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in občinah v letu
1981 v globalu rasla za 30% počasneje od rasti dohodka. To
7

omogoča le 12% povečanje republiškega proračuna, kar pomeni za 46,7% počasnejšo rast od rasti dohodka. Proračunski
prihodki občin pa bodo v globalu lahko večji največ za 18%.
Prispevek SR Slovenije za pokrivanje splošnih družbenih
potreb federacije bo v letu 1981 po oceni porasel za 64%, od
tega kotizacija za 67%, direktna udeležba na prilivu temeljnega davka pa za 61%. Do tako visokega porasta prispevka
federaciji je prišlo zaradi spremembe v virih sredstev za pokrivanje njenih potreb. Medtem ko je v letu 1980 bilo iz emisije in
sredstev bank financiranih okoli 17% vseh proračunskih izdatkov federacije, se za leto 1981 računa le še z 2,7% udeležbo teh sredstev.
Da bi povečali priliv sredstev za pokrivanje proračunskih
izdatkov federacije, so bile na začetku leta povečane stopnje
prometnega davka od proizvodov in storitev. Glede na kratek
rok veljavnosti novih stopenj še ne moremo ugotoviti ali bodo
na ta način v republiki oblikovana zadostna sredstva iz izvirnih proračunskih virov za pokrivanje povečanih obveznosti
SR Slovenije do proračuna federacije.
Iz podatkov o dvomesečnem uresničevanju republiškega
proračuna je razvidno, da je priliv prihodkov v tem obdobju
večji za 14,1% v primerjavi z istim obdobjem leta 1980. V
okviru proračuna SR Slovenije pa je tudi vgrajen instrumentarij, s katerim je onemogočena uporaba ustvarjenih presežkov
med letom in je predviden njihov prenos kot akontacija prihodkov za naslednje leto. Zaradi visoke rasti življenjskih stroškov v prvih mesecih leta 1981 so bili podaljšani nekateri
odloki izvršnega sveta za kompenzacijo za zaščito življenjskega standarda iz republiškega proračuna.
Priliv sredstev za občinske proračune je v prvih dveh mesecih 1981 za 24% višji kot v enakem obdobju lanskega leta, kar
nakazuje oblikovanje presežkov v proračunih občin tudi v
letošnjem letu.
3. AKTIVNOST PRI PRIPRAVI PLANSKIH
DOKUMENTOV
V prvih mesecih leta 1981 se nadaljujejo intenzivne priprave
srednjeročnih planskih dokumentov za obdobje 1981-1985.
Do sredine februarja 1981 je sprejelo temelje plana TOZD 86
% TOZD na področju gospodarstva in skoraj 2/3 TOZD na
področju negospodarstva, z znatnimi razlikami med posameznimi občinami. Samoupravne sporazume samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti je sprejelo 92 %
delavcev. Večji zaostanki pa so pri sprejemanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih
skupnosti na področju materialne proizvodnje, ki delujejo v
merilu SR Slovenije, saj jih je v poprečju sprejela le dobra
polovica TOZD. Ugodnejše je stanje pri podpisovanju samoupravnih sporazumov občinskih samoupravnih interesnih
skupnosti na področju materialne proizvodnje. Skoraj vse
občine imajo podpisan dogovor o temeljih družbenega plana
ali pa vsaj v razpravi predlog tega dogovora. Manjše število
občin je že sprejelo družbeni plan, večina pa bo predlog
družbenega plana predložila v razpravo v marcu 1981, le
izjemoma tudi pozneje.
Med planskimi dokumenti nosilcev planiranja še vedno
obstajajo precejšnje neusklajenosti, ki se med drugim kažejo
v prekoračenih bilančnih projekcijah pridobivanja in razporejanja dohodka; te bodo odpravljene z aneksi k samoupravnim
sporazumom o temeljih planov samoupravnih interesnih
skupnosti do 31. maja 1981.
Odstopanja glede možnosti nadaljnega razvoja se kažejo tudi
pri planskih predvidevanjih občin. Občine v poprečju predvidevajo13' letno rast družbenega proizvoda realno 4,7 % (podatki za 49 občin), za leto 1981 realno za 4,2 %, nominalno pa
za 24,8 %. (SR Slovenija 2,5 %, oziroma nominalno za 22,5
%). Višjo rast kot predlog družbenega plana SR Slovenije,
13 Podatki, ki so jih Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje posredovale
planske strokovne službe v občinah
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oziroma Resolucija o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1981 predvidevajo skoraj vse občine.
Občine so bolj usklajene glede rasti zaposlovanja. V obdobju
1981-1985 planirajo poprečno rast 2,1 % (SRS 1,8 %), za leto
1981 pa 1,9 % (SRS 1,2 %).
Visoke predvidene stopnje rasti družbenega proizvoda so
pod močnim vplivom planskih predvidevanj organizacij združenega dela v posameznih občinah. Predlog družbenega
plana SR Slovenije predpostavlja večjo rast dohodka in reproduktivnosti dela v posameznih dejavnostih in posameznih
organizacijah združenega dela le v primerih uspešnejšega
gospodarjenja z obstoječimi zmogljivostmi, smotrne rabe
energije in surovin, nadpoprečnega vključevanja v izvoz in
povezovanja na enotnem jugoslovanskem trgu. Analiza podatkov iz ankete pa kaže, da občine računajo s poprečno
letno rastjo proizvodnih investicij 7,5 % (podatki za 37 občin,
SRS 1,3 %) in z rastjo uvoza 8,2 % (podatki za 48 občin, SRS 1
%), izvoza pa 12,3 % (podatki za 31 občin, SRS 8 %). Občine,
prav tako pa tudi organizacije združenega dela torej računajo
s tako visoko stopnjo rasti družbenega proizvoda na podlagi
večjega obsega investicij in uvoza reprodukcijskega materiala
ter opreme. To pa močno prekoračuje realne materialne in
bilančne možnosti SR Slovenije v prihodnjem srednjeročnem
obdobju. Zato bo pri nadaljnjem usklajevanju planskih dokumentov nujno potrebno še temeljito preveriti posamezne
predlagane razvojne projekte.
Visoke stopnje rasti družbenega proizvoda v občinah posredno vplivajo tudi na večji obseg skupne in splošne porabe.
Večina občin predvideva v prihodnjem srednjeročnem obdobju za 10 % počasnejšo rast skupne in splošne porabe ter
osebnih dohodkov za rastjo družbenega proizvoda.
Na osnovi podatkov planskih strokovnih služb v občinah bo
v obdobju 1981-1985 skupna poraba rasla po stopnji 4,3 %
(podatki za 49 občin). V letu 1981 pa se bo glede na dovoljeno
porabo v letu 1980 povečala za 27,8 %, kar je več od planiranega družbenega proizvoda (upoštevana je tudi rast skupne
porabe na ravni republike). Splošna poraba bo po predvidevanjih občin rasla v obdobju 1981—1985 z realno stopnjo 4,6 %, v
letu 1981 pa nominalno za 18 %. Navedeni podatki kažejo, da
bo treba pri nadaljnjem usklajevanju predvidena sredstva za
skupno porabo v občinah zmanjšati, to je uskladiti s stopnjo
rasti v predlogu družbenega plana SR Slovenije in v resoluciji
o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu
1981.
4. PREDLOG AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO
NEUGODNIH TRENDOV V RAZVOJU
Prikazana gibanja na začetku leta 1981 niso v skladu z
resolucijo in so neugodna zlasti na področju ekonomskih
odnosov s tujino, industrijske proizvodnje ter cen. Taka gibanja načenjajo temelje samoupravnih socialističnih odnosov,
stabilnosti in učinkovitosti našega sedanjega in bodočega
razvoja in vplivajo na nadaljnje zapiranje gospodarskih tokov
v ozke regionalne okvire, kakor tudi na zmanjšanje socialne
varnosti delovnih ljudi in občanov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je moč v
ustrezno ekonomsko politiko in z ukrepi v samoupravnih
interesnih skupnostih in v združenem delu ter s spremembo
ravnanja na vseh ravneh v naslednjih mesecih gospodarska
gibanja tako izboljšati, da bi postopoma uresničili naloge in
cilje, dogovorjene v resoluciji za leto 1981.
V tem okviru je še zlasti pomembno izvajanje usmeritev
resolucije glede krepitve akumulacijske in reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela. V marcu morajo organizacije združenega dela in občine na osnovi sprejetih obveznosti ponovno oceniti akumulacijsko in reproduktivno sposobnost združenega dela in izvršiti korekcije sprejetih programov povsod, kjer te obveznosti v globalu vplivajo na poslabšanje akumulacijske sposobnosti.
poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predloge za
znižanje splošne in skupne porabe na vseh ravneh, da bi na ta
način zmanjšali obveznosti organizacij združenega dela ter
povečali družbeno učinkovitost in konkurenčno sposobnost v
izvozu. Možnosti za to so v racionalnejši organizaciji dejavnosti v ostrejših kadrovskih normativih in standardih, v večji in
diferencirani participaciji občanov ter združevanju dela sredstev med samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Samoupravne interesne skupnosti in drugi investitorji na področju
skupne in splošne porabe morajo ponovno preveriti investicijske programe za leto 1981, odločitve o investicijah podrediti
potrebam po zagotavljanju sredstev za redno dejavnost, investicije pa deloma preložiti v prihodnja leta, oziroma dokončne
odločitve v letošnjih investicijah sprejeti šele po polletni analizi uresničevanja resolucije.
Z oblikovanjem vseh oblik porabe v okvirih ustvarjenega
dohodka, povečanim varčevanjem na vseh ravneh in prizadevanjem" za porast produktivnosti bomo ponovno afirmirali
izvajanje politike ekonomske stabilizacije in s tem zagotovili
ustrezen start v novi srednjeročni plan za obdobje 1981 -1985,
ki mora biti v celoti podrejen politiki ekonomske stabilizacije.
4.1. Ukrepi in aktivnosti za poživitev
proizvodnje in izvoza
Ker je osnovni pogoj za poživitev proizvodnje večje vključevanje v mednarodno menjavo Ivršni svet smatra, da je potrebno usmeriti težišče ukrepov v vsestransko spodbujanje
izvoza:
1 Organizacije združenega dela bodo v okviru SISEOT do 31.
3. 1981 zaključile postopek usklajevanja planov izvoza in
uvoza po namenih ter deviznega priliva in odliva za leto 1981;
za obdobje 1981-1985 pa do konca aprila 1981. Opredelile
bodo delež deviznih sredstev za lastne potrebe, ostala devizna sredstva pa usmerjale v združevanje ter tako zagotavljale pogoje za čim manj moten potek reprodukcije. Uvoz
reprodukcijskega materiala bodo zagotovile predvsem za nemoten potek proizvodnje v izvozno usmerjenih organizacijah
združenega dela in s tem povečale izvozne učinke.
2. SISEOT bo prevzela odgovornost za nemoteno odvijanje
procesa proizvodnje ter za preskrbo tržišča z osnovnimi proizvodi v okvirih, opredeljenih v projekciji plačilno-bilančnega
položaja SR Slovenije. Da bi se čimprej reševali problemi
organizacij združenega dela v zvezi z uvozom surovin in
reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz bo dogovorjeno sprotno sodelovanje in usklajevanje dela med SISEOT, Gospodarsko zbornico Slovenije, Narodno banko Slovenije in republiškimi upravnimi organi.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino
republik in avtonomnih pokrajin v Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino in Zvezni izvršni svet
proučijo možnosti za dodatno pospeševanje izvoza na konvertibilno področje.
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo pripravila predlog dopolnitev samoupravnega sporazuma o pospeševanju deviznega priliva od
izvoza blaga in storitev tako, da bodo povečana povračila za
izvoz na konvertibilno področje.
4. Poslovne banke morajo pospešiti pripravo in sprejem
dogovora o uresničevanju srednjeročnih planov temeljnih in
združene banke za leto 1981 ter zagotoviti:
- zadostna sredstva ob ugodnejših pogojih (nižje obrestne
mere in ugodnejši roki odplačil) za vse oblike izvoznega
kreditiranja. Kreditirale bodo tudi tisti del prihodka, ki ga
predstavljajo izvozna povračila do njihovega izplačila;
- pri usmerjanju razpoložljivih sredstev prvenstveno kreditiranje izvozno usmerjene proizvodnje;
- ob upoštevanju neposrednih in posrednih dohodkovnih
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interesov svojih članic sredstva za kreditiranje izvoza opreme
in za izvajanje investicijskih del v tujini.
Pri izvajanju teh nalog bodo temeljne banke medsebojno
usklajevale delo ter združevale sredstva za pospeševanje
izvozne usmeritve organizacij združenega dela.
5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo proučil možnost,
da že sprejete davčne olajšave razširi na delovne organizacije
in sestavljene organizacije združenega dela na ta način, da se
tudi temeljne organizacije združenega dela — neizvoznice —
zainteresirajo za čim večji izvoz drugih temeljnih organizacij
združenega dela v okviru delovne organizacije in sestavljene
organizacije.
6. Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje da v
skladu z Resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju
SR Slovenije v letu 1981 pri pripravi aneksov k samoupravnim
sporazumom o temeljih planov upoštevajo načelo, da temeljne organizacije združenega dela, ki dosegajo večji delež
izvoza v celotnem prihodku združujejo relativno manjša sredstva za razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih.
7. Temeljne organizacije združenega dela bodo z učinkovitejšim dohodkovnim povezovanjem in sklepanjem samoupravnih sporazumov o udeležbi na skupno ustvarjenem deviznem prilivu zagotovile večjo izvozno naravnanost in relativno
zmanjševanje stroškov poslovanja.
V tem smislu mora SISEOT v marcu 1981 pripraviti izhodišča in elemente, ki jih morajo vsebovati samoupravni sporazumi o soudeležbi na skupno ustvarjenem deviznem prilivu
po 67. členu ZDP in o združevanju deviznih sredstev po 68.
členu ZDP.
Republiški sekretariat za finance bo v sodelovanju z Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje in SISEOT
proučil in predlagal ukrepe za združevanje dela in sredstev
TOZD za povečanje proizvodnje za izvoz in s tem povečanje
priliva s konvertibilnega področja.
8. Organizacije združenega dela s področja turistične dejavnosti se bodo dogovorile za ukrepe za večje zajemanje
deviznega priliva na svoje devizne račune.
Organizacije združenega dela S področja transportne dejavnosti bodo sklenile samoupravne sporazume s proizvodnimi organizacijami združenega dela - izvozniki in uvozniki
- o udeležbi na skupno ustvarjenem deviznem prilivu, tako, da
bo z večjim angažiranjem domačih transportnih organizacij
združenega dela dosežen večji devizni priliv.
9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi že
sprejetih stališč še nadalje dajal pobude za delovanje deviznega trga na novih osnovah in v smislu uveljavljanja sistemskih rešitev. Osnovo za pretok deviz morajo predstavljati in
zagotoviti predvsem samoupravne povezave organizacij združenega dela (čl. 67., 68., 69. Zakona o deviznem poslovanju).
Poslovne banke so dolžne zagotoviti zunanjo likvidnost svojih
članov ter povezovanje, sodelovanje in solidarnost poslovnih
bank ter odpraviti vzroke, ki ovirajo promet med poslovanimi
bankami (rešitev vprašanja tečajnih razlik ter pospeševanje
terminske kupoprodaje med poslovnimi bankami). Zato se
mora spremeniti sedanji odlok Narodne banke Jugoslavije, ki
ureja prodajo deviznih sredstev in pravico ponovnega odkupa.
Treba je tudi čimprej uveljaviti v zakonu predvideno intervencijsko vlogo Narodne banke Jugoslavije na deviznem trgu.
Za oživitev deviznega trga je treba v Skupščini SFRJ čimprej
dogovoriti način uporabe sredstev iz najetih deviznih kreditov
za likvidnost, ki jih najema Narodna banka Jugoslavije ter
opredeliti obveznosti in odgovornosti za vračilo teh kreditov.
V skladu s tem je treba ta devizna sredstva čimprej usmeriti na
devizni trg.
10. Organizacije združenega dela v SR Sloveniji ne bodo
pogojevale dobave reprodukcijskega materiala s plačilom v
devizah in z neutemeljenimi zahtevami za sovlaganja z razširjeno reprodukcijo. Dobave reprodukcijskega materiala in suQ

rovin iz domače proizvodnje bodo zagotavljale vsaj na ravni iz
leta 1979-1980, hkrati pa bodo takšno obnašanje zahtevale
tudi od svojih partnerjev.
Izvršni sveti skupščin SR in SAP se bodo sproti med seboj
obveščali o morebitnih negativnih pojavih in zapiranjih v
republiške meje; organizacije združenega dela pa bodo sproti
obveščale Izvršni svet, Gospodarsko zbornico Slovenije in
SISEOT, da bi takšne pojave sproti odkrivaii in preprečevali.
V postopku je sklenitev medrepubliškega družbenega dogovora14' o zagotavljanju nemotene preskrbe z osnovnimi
proizvodi. Ta dogovor ureja tudi plačevanje potrebnega uvoza
z združevanjem deviznih sredstev organizacij združenega
dela v okviru SISEOT republik in avtonomnih pokrajin in med
njimi.
11. Na osnovi sklepov skupščine se bodo v okviru SISEOT
dodatno združevale devize organizacij združenega dela za
uvoz reprodukcijskega materiala za potrebe kmetijstva (gnojila, zaščitna sredstva, olje), za potrebe zdravstva, za potrebe
proizvodnje pralnih praškov ter za potrebe črne metalurgije.
SISEOT bo spremljala izvajanje sprejetih samoupravnih
sporazumov o načinu, dinamiki in združevanju deviz za zagotovitev uvoza energetskih surovin, s katerimi so se SISEOT
republik in pokrajin obvezale, da bodo organizacije združenega dela preko samoupravnih sporazumov po 69. členu
Zakona o deviznem poslovanju združevale devize za zagotavljanje uvoza energetskih surovin. V primeru neizvrševanja
obveznosti bo SISEOT takoj ukrepala.
12. V okviru možnosti uvoza v letošnjem letu bo SISEOT
skrajno zaostrila odobravanje uvoza opreme in pri tem dala
prednost uvozu opreme, ki daje takojšnje izvozne rezultate,
opreme za dokončanje investicij za proizvodnjo, ki rešujejo
probleme energije in hrane ter uvozu rezervnih delov za
potrebe investicijskega vzdrževanja.
SISEOT, Gospodarska zbornica Slovenije, Narodna banka
Slovenije in Republiški komite za mednarodno sodelovanje
bodo ponovno pregledali skupaj s prizadetimi organizacijami
združenega dela upravičenost realizacije uvoza opreme za
nekatere večje investicije kot so npr. Papirnica Radeče, Cinkarna Celje, INA Nafta Lendava, Krka Novo mesto ter letala za
lnex Adria Aviopromet. Prav tako bodo pregledali prijave za
uvoz računalniške opreme z vidika kriterijev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985.
13. V marcu bo sprejeta energetska bilanca SR Slovenije za
leto 1981, ki bo uskladila količine uvožene energije z deviznimi sredstvi, predvidenimi za ta namen v samoupravnem
sporazumu v okviru SISEOT.
4.2. Ukrepi za ohranitev socialne-ekonomske
varnosti delavcev in občanov
1. Za zaščito delavcev z najnižjimi osebnimi osebnimi dohodki je pripravljen predlog odloka o povečanju najmanjšega
osebnega dohodka v organizacijah združenega dela, ki normalno poslujejo na 5.100 dinarjev.
2. Občinske skupnosti otroškega varstva bodo povišale
denarne pomoči otrokom, zlasti tistim iz družin z najnižjimi
prejemki. Število prejemnikov teh pomoči v najvišji dohodkovni skupini pa se bo nekoliko zmanjšalo. V globalu bi za ta
namen zadostovala sredstva, ki se zbirajo po obstoječih prispevnih stopnjah. Zaradi različne strukture upravičencev po
občinah pa bodo v skupnosti otroškega varstva SR Slovenije
dopolnili solidarnostni sistem.
Skupnosti otroškega varstva bodo do konca marca preverile in uskladile cene v vzgojnovarstvenih organizacijah (sprememba normativov, enotna metodologija za izračun cen), ter
postopno uvajale cenejše in racionalnejše oblike organizira14. Po predlogu SR Slovenije gre predvsem za surovine in reprodukcijski material za proizvodnjo zdravil, pralnih praSkov, krmil, umetnih gnojil ter za uvoz
proizvodov: mesto za Široko potrošnjo, pšenica, jedilno olje, sladkor, limone,
surovo maslo in zdravila.
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nega otroškega varstva. Proučile bodo tudi možnosti za povečanje deleža v strukturi cene, ki ga pokrivajo skupnosti otroškega varstva, in zmanjšanje deleža staršev.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga skupnostim
otroškega varstva in socialnega skrbstva naj proučijo učinkovitost socialnih korektivov za družine, ki s svojimi celotnimi
prejemki ne morejo zagotavljati dogovorjene ravni življenjskih
potreb. Preverijo naj možnosti za postopno uveljavitev denarnih pomoči v skladu z dogovorom o temeljih družbenega
plana ob sočasnem uveljavljanju domiciine socialne pomoči
družine. V ta namen bodo skupnosti socialnega varstva uskladile kriterije in merila za ugotavljanje upravičenosti do socialnih dajatev. Pri centrih za socialno delo oz. drugih izvajalskih
organizacijah bodo zagotovile enoten sistem evidence prejemnikom socialnih dajatev. Za uveljavitev sistema domiciine
socialne zaščite družine je potrebno predvsem večje aktiviranje krajevnih skupnosti in tudi temeljnih organizacij združenega deia.
Za izvedbo te naloge bodo skupnosti socialnega skrbstva
potrebovale nekoliko večja sredstva od planiranih. Do 1. maja
bodo skupnosti proučile stanje in predvidele potrebna sredstva.
4. Izvršni svet skupščine SR Slovenije predlaga, da storitve
zdravstvene oskrbe in nege v splošnih socialnih zavodih v
celoti krijejo zdravstvene skupnosti, skladno z zakonom o
zdravstvenem varstvu in samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih planov zdravstvene skupnosti SR Slovenije za
obdobje 1981-1985. S tem bi se stroški bivanja v splošnih
socialnih zavodih, ki bremenijo oskrbovance in skupnosti
socialnega skrbstva zmanjšali.
Ob znatnem povečanju stroškov oskrbe v splošnih socialnih zavodih bodo skupnosti socialnega skrbstva potrebovale
dodatna sredstva iznad dogovorjenih programov.
5. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo
še v marcu izboljšala materialni položaj upokojencev z najnižjimi pokojninskimi prejemki, ki so upravičeni do varstvenega
dodatka (povečanje osnove za odmero varstvenega dodatka
in povečanje števiia upravičencev). Realizirana bo tudi medletna uskladitev vseh pokojnin.
6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga občinskim
skupnostim socialnega skrbstva, da proučijo finančne možnosti za dvig stalnih denarnih pomoči najbolj ogroženim
upravičencem. Pričakovati pa je tudi povečanje števila upravičencev do stalnih denarnih pomoči, ki predstavljajo upravičencem dopolnilni vir preživljanja. Obe nalogi zahtevajo dodatna sredstva.
7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pozval izvršne
svete občinskih skupščin naj zagotovijo, da bodo vse organizacije združenega dela pristopile k samoupravnim sporazumom o štipendiranju v občinah in da vsi podpisniki takoj
realizirajo določila novih sporazumov in uskladijo višino štipendij, zlasti še valorizacijo kadrovskih štipendij in izplačevanje dodatka h kadrovskim štipendijam iz združenih sredstev
vsem, ki so glede na materialni položaj družine do tega
upravičeni.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pozval izvršne svete
občin naj zagotovijo, da bodo organizacije združenega dela
povečale število kadrovskih štipendij in zagotovile pripravniška mesta za svoje štipendiste.
Izvršni svet priporoča, da se v domovih za učence in študente pospeši akcija za večje varčevanje in racionalnost ter
počasnejše naraščanje cen. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi podpira pobudo, da podpisniki samoupravnega sporazuma v republiki proučijo možnosti za predčasno valorizacijo štipendij glede na gibanje življenjskih stroškov v zadnjih
mesecih.
8. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča organizacijam združenega dela, da takoj preverijo in zmanjšajo obseg
dopolnilnega in pogodbenega dela in s prerazporeditvijo deporočevalec

lavcev na dela in opravila, ki jih glede na svojo dejansko
strokovno usposobljenost lahko uspešno opravljajo, povečajo možnosti za zaposlitev mladih strokovnih kadrov.
9. Izvršni svet predlaga posebnim izobraževalnih skupnostim in Izobraževalni skupnosti Slovenije naj proučijo možnost, da iz sredstev za uvajanje usmerjenega izobraževanja
subvencionirajo letošnjo naklado učbenikov za prvi letnik
usmerjenega izobraževanje ter v sodelovanju z vsemi srednjimi šolami omogočijo postopno oblikovanje knjižnic za izposojanje učbenikov.
10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini
SR Slovenije, da zaveže občinske skupščine, naj v skladu s
svojimi pristojnostmi na področju osnovnega šolstva pospešijo prizadevanja za razširitev knjižnic za izposojanje učbenikov v osnovnih šolah, za racionalizacijo šolske prehrane in
subvencioniranje te prehrane za otroke iz družin z najnižjimi
dohodki ter zagotovijo dosledno izvajanje brezplačnosti zagotovljenega programa v osnovnih šolah v skladu s predpisi.
11. Na področju stanarin bodo v občinah nadaljevali s
postopnim prehodom na ekonomske stanarine, hkrati pa
bodo tudi v večji meri uveljavili subvencioniranje stanarin za
delavce in občane z najnižjimi dogodki.
12. Vsi ti predlogi pomenijo ohranjanje že dosežene socialne varnosti pri najbolj ogroženih kategorijah delavcev in
občanov. Za njihovo izvedbo bi bilo po oceni potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini okoli 360 milijonov din
(brez subvencioniranja stanarin). Izvršni svet predlaga, da se v
ta namen porabijo presežki samoupravnih interesnih skupnosti iz leta 1980.
4.3. Ukrepi in aktivnosti za izvajanje sprejete
politike cen in izboljšanja preskrbe.
1. Do konca marca bodo izvršni sveti občinskih skupščin in
Izvršni svet skupščine SR Slovenije skleniti dogovor o izvajanju politike cen proizvodov in storitev v SR Sloveniji v letu
1981.
2. Organizacije združenega dela so dolžne pri oblikovanju
cen razčleniti merila za oblikovanje cen, ki izhajajo iz zakona
o sistemu cen, Republiška skupnost za cene in občinske
skupnosti za cene pa bodo od vseh organizacij združenega
dela, ki bodo dostavile zahtevke za povečanje cen terjale, da
istočasno predložijo tudi programe in izvajanje ukrepov za
izboljšanje kvalitete gospodarjanje ter informacijo ali s predlogom za povečanje cen soglašajo vsi delavci in ali so seznanjeni s posledicami, ki jih bo imela predlagana podražitev.
Hkrati morajo organizacije združenega dela o predloženem
povečanju cen svojih izdelkov in storitev, ki so v režimu
soglasja predhodno opraviti razprave v ustreznih splošnih
združenjih Gospodarske zbornice Slovenije.
3. Skupnosti za cene so dolžne zagotoviti, da se bo spreminjanje cen opravljalo dosledno na način in po postopku ter v
skladu z merili za oblikovanje cen, ki izhajajo iz novega
zakona o cenah.
- 4. Republiška skupnost ža cene bo skupno z Gospodarsko
zbornico Slovenije in splošnimi združenji Slovenije pregledala vse podražitve proizvodov in storitev iz republiške pristojnosti v organizacijah združenega dela, ki so nastale po 1.
1. 1981. letu.
Organizacije združenega dela, ki so neupravičeno povišale
cene, bodo morale cene znižati na raven, ki je v skladu z
zakonom in dogovorjeno politiko cen za leto 1981 v roku 30
dni, sicer bo intervenirala tržna inšpekcija ter vrnila cene na
raven z dne 31. 12. 1980.
5. Republiška skupnost za cene bo skupno z občinskimi
skupnostmi za cene do 30. 4. 1981 pripravila pregled in
program sprememb cen komunalnih storitev in stanarin. Pri
tem bodo izhajali iz usmeritve, da naj cene komunalnih storitev in električne energije rastejo občutno počasneje kot v
preteklem letu.
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6. Skupnosti za cene republik in avtonomnih pokrajin bodo
v medsebojnem sodelovanju določiie, za katere proizvode in
storitev bo predpisan postopek obveznega samoupravnega
sporazumevanja in družbenega dogovarjanja.
7. Glede na že doseženo visoko rast življenjskih potrebščin
v januarju in februarju 1981 ter da se ublaži nadaljnje zniževanje življenjskih ravni bodo izjemoma uvedene kompenzacije
za pokrivanje nastalih razlik v ceni, tako da bodo letos cene
osnovnih živil (moka, kruh, olje, mleko) ostale nespremenjene, cene nekaterih vrst svežega mesa in sladkorja pa ie
delno povečane. Sredstva za ta namen se bodo zagotavljala
prek samoupravnega sklada za intervencije v kmetijstvu in
porabi hrane.
8. Organi tržne inšpekcije bodo ob uveljavljanju novih sistemskih rešitev na področju cen nadzorovali skladnost samoupravnih splošnih aktov, s katerimi se urejajo vprašanja
cen v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter jih opozarjali na njihove obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz
zakona in predpisov o cenah. Republiški tržni inšpektorat bo
skupaj z organi pregona skrbel za odpravljanje dejanj, ki
spodkopavajo enotnost jugoslovanskega trga in povzročajo
motnje v blagovnem prometu ter na kontrolo kvalitete blaga v
proizvodnji. Organi tržne inšpekcije v občinah bodo skrbeli za
izvajanje predpisov, ki urejajo vpirasanja varstva potrošnikov.
Organi tržne inšpekcije bodo sproti seznanjali izvršne svete
o negativnih pojavih na trgu in pri oblikovanju cen ter jih o
tem najmanj trikrat v letu obveščali še s posebnimi celovitimi
poročili.
9. Za zagotavljanje nemotene preskrbe prebivalstva s prehrambenimi proizvodi in potrošnimi dobrinami, ki so bistvene
za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb bo RK za tržišče in splošne gospodarske zadeve še naprej spremljal stanje
v preskrbi, sodeloval s trgovskimi organizacijami združenega
dela pri organiziranju pospeševanja dobave blaga ter porazdelitev blaga v primerih pomanjkanja (eventualno omejitev
prodaje). Po potrebi bo sproščal republiške^ tržne rezerve,
medtem ko bodo izvršni sveti občinskih skupščin še predhodno sprostili občinske rezerve. Predlagal bo intervencijski
uvoz izdelkov, pomembnih za osnovno preskrbo prebivalstva.
10. Splošno združenje za kmetijstvo in živilsko industrijo in
Zadružna sredstva Slovenije se bodo za količine pšenice,
koruze, sladkorja in olja, s katerimi se bomo še v letošnjem
letu oskrbovali iz drugih proizvodnih območij v državi, skupaj
z Ljubljansko banko-Združeno banko dogovorili o sofinanciranju tekoče proizvodnje naštetih proizvodov še pred setvijo,
kar naj bi bila podlaga za zagotovitev potrebnih manjkajočih
količin. Za zagotovitev dolgoročnosti oskrbe bodo sklenjeni
samoupravni sporazumi.
m • »
Glede na predložene ukrepe, zlasti na ukrepe za zaščito
življenjske ravni Izvršni svet skupščine SR Slovenije sodi, da v
tem čau ni potrebno spreminjati določil resolucije in dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981. Hkrati Izvršni svet ocenjuje, da je v letu
1980 delitev dohodka po zaključnem računu razen redkih
izjem potekala v skladu z usmeritvami resolucije in dogovora,
kar je odraz prizadevanj delavcev v združenem delu, da aktivno sodelujejo pri uveljavljanju politike ekonomske stabilizacije. Istočasno pa ti ugodni rezultati zavezujejo Izvršni svet
in druge udeležence dogovora, da tekoče spremljajo gibanje
osebnih dohodkov v letu 1981 ter storijo v okviru svoje pristojnosti pravočasno vse potrebno za doseganje predvidene dinamike proizvodnje, čimbolj nemoteno oskrbo na tržišču ter
ohranitev dosežene ravni živiienjskga standarda.
5. NAČIN ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA
KOMPENZACIJE CEN OSNOVNIH
PREHRAMBENIH PROIZVODOV
Za kompenacijo za pokrivanje razlik v ceni olja, sladkorja,
mesa, kruha in mleka, do vključno 30. 9. 1981 bo potrebno ob
normalni potrošnji in predvidenih nujnih korekcijah cen zbrati
v SR Sloveniji po oceni okoli 1.450 mio din, do konca leta
1981 pa okoli 2.000 mio din. Sredstva za kompenzacije se
bodo zbirala pri samoupravnem skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji.
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Viri sredstev za ta namen so:
- 2% sredstev družbenopolitičnih skupnosti, namenjenih
za splošno porabo v letu 1981 v višini 300 mio din,
- presežki prihodkov proračunov iz naslova davka na dohodek TOZD, ugotovljeni po zaključnih računih za leto 1980 v
višini cca 100 mio din,
- del presežnih prihodkov proračunov občin v leu 1981 v
višini 500 mio din.
Na ta način bi zbrali sredstva v višina cca 900 mio din. Za
preostala potrebna sredstva v višini cca 550 mio din bo
potrebno poiskati v skladu z možnostmi in dinamiko porabe
ustrezne vire. Pri tem bo potrebno upoštevati sklenjen dogovor, da se za kompenzacije ne uvajajo novi davki oziroma
prispevki, ampak da se sredstva zagotavljajo iz že doslej
zbranih sredstev.
Za zagotavljanje in usmerjanje različnih družbenih sredstev
za kompenziranje osnovnih prehrambenih proizvodov bo
sklenjen družbeni dogovor. Udeleženci tega dogovora bodo:
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,, izvršni sveti občinskih
skupščin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane in izvršni
svet Obalne skupnosti.

Za zagotovitev teh virov in uresničitev družbenega dogovora bodo potrebni naslednji predpisi oziroma splošni akti:
- zmanjšanje splošne porabe za 2% je treba zagotoviti z
družbenim dogovorom o izvajanju politike splošne porabe v
SR Sloveniji v letu 1981,
- v primeru ugotovljenih presežnih prihodov proračunov bi
ta sredstva usmerili v sklad z ustreznimi akti skupščin družbenopolitičnih skupnosti oziroma njihovih izvršnih svetov,
- sprememba 16. člena zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 in 43. člena
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981,
- z duržbenim dogovorom o oblikovanju in usmerjanju
splošne porabe v letu 1981 bi se občine dogovorile, da presežni priliv nad dovoljeno porabo usmerijo v sklad.
Na podlagi sklenjenega družbenega dogovora in na podlagi
10. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane
bo kompenziranje maloprodajnih cen hrane uvedeno z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

OCENA
gospodarskega stanja in smeri aktivnosti oblikovane
na skupnem delovnem pogovoru članov predsedstva
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije iti
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
uresničevanje materialne in socialne varnosti
delavcev v pogojih gospodarske stabilizacije v začetku
leta 1981
1. Člani Predsedstva Republiškega sveta Zveze sindikatov
Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so na
skupnem delovnem pogovoru obravnavali oceno gospodarskih gibanj v SR Sloveniji v prvih mesecih leta 1981. Ocenili
so, da smo v preteklem letu pri uresničevanju politike gospodarske stabilizacije dosegli nekatere pozitivne premike zlasti
pri povečevanju izvoza, umirjanju investicijske, osebne,
skupne in splošne porabe ter pri krepitvi akumulativne sposobnosti gospodarstva. Bistveno se je zaustavilo tudi ekstenzivno zaposlovanje. Pri tem pa je bilo poudarjeno, da so se ti
dosežki uresničevali v poslabšanih gospodarskih razmerah v
svetu, visoki rasti cen energije in hrane, ki so posledica
zaostrenih političnih razmer in zastojev v uveljavljanju novega
mednarodnega gospodarskega reda. Omenjene okoliščine so
zahtevale upočasnjeno rast proizvodnje, ki pa je vendarle
dosegla planirano raven.
2. Globalna gibanja na začetku leta 1981 na nekaterih
področjih niso v skladu s sprejeto Resolucijo o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije. Neugodna so zlasti na
področju ekonomskih odnosov s tujino, pri čemer je pomembno upadanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva,
glede oskrbljenosti proizvodnje z reprodukcijskim materialom in nepričakovano visoke rasti cen. Takšno stanje zahteva
dodatne napore organizacij združenega dela in povečano
družbenopolitično aktivnost pri opredeljevanju in izvajanju
ukrepov za zaustavitev sedanjih močno izraženih negativnih
gospodarskih gibanj.
Po skupni oceni je možno taka gibanja preusmeriti z usklajeno družbeno aktivnostjo za spremembo ravnanja na vseh
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ravneh predvsem v organizacijah združenega dela, pa tudi z
ukrepi na področju tekoče ekonomske politike tako, da bi
postopno uresničili dogovorjene naloge in cilje.
Osnovno skrb moramo nameniti predvsem oživljanju proizvodnje, boljši preskrbljenosti s surovinami in reprodukcijskim materialom ter potrebno energijo, zlasti za proizvodnjo,
ki daje takojšnje izvozne rezultate in ki je pomembna za
osnovno oskrbo prebivalstva. Motiv za večji dohodek mora
postati predvsem večja proizvodnja in višja produktivnost
dela. Razporejanje dohodka za vse namene porabe pa mora z
uveljavljanjem načela delitve po delu in rezultatih dela stimulirati delavce za boljše gospodarjenje ter povečevanje reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva. Varčevanje s surovinami, reprodukcijskim materialom in energijo
ter z drugimi materialnimi stroški v organizacijah združenega
dela in družbi kot celoti postaja vse bolj pomemben pogoj
izvajanja stabilizacije. Uresničevanje teh ciljev terja krepitev
družbenoekonomskega položaja delavcev na samoupravnih
osnovah v vseh delih družbene reprodukcije ter povečevanje
reproduktivne in akumulativne sposobnosti gospodarstva.
Varčevanje s surovinami, reprodukcijskim materialom in
energijo ter z drugimi materialnimi stroški v organizacijah
združenega dela in družbi kot celoti postaja vse bolj pomemben pogoj izvajanja stabilizacije. Uresničevanje teh ciljev terja
krepitev družbenoekonomskega položaja delavcev na samoupravnih osnovah v vseh delih družbene reprodukcije ter njihovo učinkovito vključevanje v prestrukturiranje gospodarstva.
Posebno pozornost moramo posvetiti proizvodnji hrane kot
poročevalec

pomembnemu elementu življenjskega standarda delovnih
ljudi in občanov. Pri tem se zavzemamo za učinkovito izvajanje sprejetih razvojnih opredelitev na osnovi trajnih medsebojno dohodkovno urejenih odnosov.
Zato si prizadevamo in spodbujamo aktivnost vseh, da na
osnovi realne ocene stanja v gospodarstvu in vsaki organizaciji združenega dela ter skupnosti mobiliziramo delavce in
delovne ljudi za tako delo in gospodarjenje, ki bo v mejah
možnosti dalo optimalno proizvodnjo in dohodek. Pri tem je
potrebno v ospredje postaviti nalogo nadaljnjega povečanja
proizvodnje za izvoz, varčevanje s surovinami, materiali in
energijo ter dobro koriščenje proizvodnih naprav. Pri tem
bomo tudi zahtevali, da se delavcem omogoči vpogled nad
izvajanjem sprejetih obveznosti med temeljnimi organizacijami združenega dela. Pri tem moramo terjati odgovornost
tistih, ki s pozicij monopola izsiljujejo ter na ta način rušijo
ugled temeljne organizacije združenega dela in združenih
delavcev v njej.
Za doseganje teh ciljev in nalog je potrebno usmeriti aktivnost zlasti v naslednje:
a) - Povečati izvoz proizvodov višje stopnje predelave z
večjo usmeritvijo na konvertibilno področje in s tem zagotavljati možnosti za uvoz potrebnega reprodukcijskega materiala.
- Razdeliti dodatni instrumentarij za spodbujanje večjega
izvoza na konvertibilno področje.
- Izboljšati in dograjevati samoupravne družbenoekonomske odnose pri ustvarjanju in uporabi deviz v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
b) - Priporočamo organizacijam združenega dela, da preverijo in zmanjšajo obseg dopolnilnega in pogodbenega dela
ter s prerazporeditvijo delavcev na dela in opravila, ki jih
glede na svojo dejansko strokovno usposobljenost lahko
uspešno opravljajo, povečajo možnosti za zaposlitev mladih
strokovnih kadrov.
c) - Učinkovito obvladovati rast cen v skladu z dogovorom
o izvajanju politike cen proizvodov in storitev ter dosledno
uresničevati zakon o cenah.
- Politika cen v organizacijah združenega dela mora postati stvar samoupravnega odločanja delavcev, ne pa ozkih
poslovodnih in strokovnih skupin, pri čemer morajo delavci
razpolagati z jasno opredeljenimi merili za oblikovanje cen, ki
izhajajo iz novega zakona o sistemu cen. Pri odločanju pa
morajo biti delavci seznanjeni tudi z vsemi posledicami svojih
odločitev.
- Skupnosti za cene so dolžne zagotoviti, da se bodo
spremembe cen opravljale dosledno na način in po postopku,
ki ga predvideva zakon. S tem namenom bo Republiška skupnost za cene skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije in
njenimi splošnimi združenji preverila za vse spremembe cen,
ki so bile izvršene po 1 1. 1981, ali so v organizacijah združenega dela uskladili te spremembe z zakonom. Pri tem bo
Republiška skupnost za cene tesno sodelovala s tržno inšpekcijo, ki mora tekoče poročati o spremembah cen in tudi
posredovati tam, kjer ugotovi nezakonito oblikovane cene.
Kolikor v 30 dneh po podpisu dogovora o izvajanju politike
cen in po posredovanju tržne inšpekcije, temeljne organizacije združenega dela ne bi uskladile porasta cen z določili
zakona, resolucije in dogovora o izvajanju politike cen, bodo
skupnosti za cene predlagale pristojnemu izvršnemu svetu
skupščine maksimiranje cen takšnih proizvodov in storitev.
- Zaradi visoke rasti cen življenjskih potrebščin se izjemoma zavzemamo za uvedbo kompenzacij pri cenah nekaterih najnujnejših prehrambenih proizvodov (kruh, moka,
mleko, jedilno olje, nekatere vrste svežega mesa in sladkor),
tako da bi ustavili nadaljnje upadanje življenjske ravni in
realnih osebnih dohodkov delavcev in občanov. Te kompenzacije pa morajo biti selektivne in časovno opredeljene. Sredstva za kompenzacije je treba zagotoviti prek samoupravnega
sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, in sicer
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predvsem iz presežkov oziroma zmanjšanja splošne porabe
ter dela skupnega dohodka doseženega iz bančnega poslovanja, ne pa na osnovi novih obdavčitev.
- Zavzemamo se, da cene komunalnih storitev in električne
energije rastejo občutno počasneje kot lansko leto. Pri tem
bomo delovali tako, da bomo razdelali program take politike
cen na področju komunalnih storitev, da vpliv rasti teh ne bo
ogrožal standarda prebivalstva.
č) Poleg dogovorjenega zaostajanja vseh oblik porabe za
rastjo dohodka bomo sprožili družbenopolitično akcijo za
nadaljnje zmanjševanje porabe v letu 1981 na vseh ravneh,
zlasti še na področju splošne porabe.
b) Takoj je potrebno izdelati oceno stanja plačevanja davkov in prispevkov ter uveljaviti dosledno izterjavo zapadlih
davkov in prispevkov.
Delovna skupina, ki proučuje delovanje sedanjega davčnega sistema, naj pospešeno pripravi predloge za njegovo
izpopolnitev v smeri zajemanja vseh dohodkov občanov v
davčni sistem s posebnim poudarkom na dohodkih, ki se
ustvarijo mimo delovnega razmerja (različne oblike rente).
Predlagali bomo spremembo dogovora republik in pokrajin z
namenom, da se spremeni način ugotavljanja in višina osnove
neobdavčenega skupnega dohodka občanov.
Z našo aktivnostjo bomo zagotovili uveljavljanje uprav za
družbene prihodke, kot pomembnega družbenega organa na
tem področju. V ta namen bomo spodbujaii organizacijsko in
kadrovsko izpopolnitev uprav za družbene prihodke.
3. Prizadevali si bomo, da z rastjo proizvodnje in dohodka
ter obvladovanjem cen zagotovimo pogoje, da realni osebni
dohodki ne bodo še nadalje upadali. Kljub zaostreni situaciji
sodimo, da je politiko razporejanja dohodka in čistega dohodka za oblikovanje sredstev za osebne dohodke treba reševati v okviru Dogovora o uresničevanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka v letu 1981.
Pri tem se zavedamo, da je potrebno vprašanja delitve
osebnih dohodkov ter življenjskega standarda reševati na
način, ki ne bo v nasprotju z delitvijo po delu in rezultatih
dela. Upoštevati moramo osnovne, s planskimi dokumenti
dogovorjene principe na področju socialne varnosti delavcev,
to je, da je temelj zagotavljanja socialne varnosti lastno delo
in da je družbena pomoč upravičena in potrebna le v tistih
primerih, ko delavci z lastnim delom ne morejo zagotoviti sebi
in svoji družini ustrezne ravni socialne varnosti. Vse elemente
socialne politike je treba usklajevati v skupnostih socialnega
varstva, da s tem dosežemo vsestransko usklajeno socialno
politiko. V ta namen je potrebno zagotoviti uresničevanje
naslednjih usmeritev:
- Povečati z zakonom določeni najnižji osebni dohodek v
organizacijah združenega dela, ki normalno poslujejo, na
5.100 dinarjev
- Pospešiti proces ustreznega vrednotenja proizvodnega
dela in dela pod težjimi pogoji ter ustvarjalnega dela, upoštevaje delovni prispevek delavca k skupnim rezultatom dela, kar
pomeni ustreznejše vrednotenje posameznih del in nalog.
Zato je nesprejemljivo povečevanje osebnih dohodkov z enakimi odstotki na osnovi avtomatičnega usklajevanja rasti
osebnih dohodkov z rastjo življenjskih stroškov.
_ pri politiki razporejanja dohodka in povečevanja sredstev
za osebne dohodke v prvih mesecih tega leta naj delavci
poleg nonimalnega gibanja ustvarjenega dohodka upoštevajo
tudi svoja planska predvidevanja o gibanju dohodka za leto
1981. Njihove celovite politike oblikovanja osebnih dohodkov
v odvisnosti od ustvarjenega dohodka, tako kot to predvidevajo družbene usmeritve dogovora za leto 1981.
- Skrb za socialni položaj delavcev oziroma občanov je
naloga delavcev oziroma občanov v temeljni organizaciji
združenega dela oziroma krajevni skupnosti. Zato morajo v
temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih uvesti pregled socialnega položaja delavcev oziroma ob13

čanov, pri čemer je potrebno upoštevati že dogovorjen pristop v skupnostih socialnega varstva.
4, Zaradi poslabšanja materialnega in socialnega položaja
upokojencev, še zlasti upokojencev z nižjimi pokojninami
predlagamo, da Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
- takoj poveča mejni znesek pokojnin,
- ustrezno valorizira pokojnine do konca junija in prouči
možnost selektivne valorizacije,
- prouči krog družinskih članov in cenzuse za priznanje
varstvenega dodatka.
5. Na področju štipendiranja predlagamo, da se aktivnosti
usmerijo zlasti v naslednje:
- da samoupravne sporazume o štipendiranju čimprej podpišejo vse temeljne organizacije združenega dela in delovne
skupnosti in da se samoupravni sporazumi v tistih občinah,
kjer niso usklajeni z družbenim dogovorom, takoj uskladijo z
njim:
- da se učne pogodbe dosledno nadomestijo s štipendijskim razmerjem in da se kadrovsko štipendiranje ohrani vsaj
na sedanji ravni;
- takoj je potrebno oceniti realnost zahtevkov za zvišanje
cen bivanja v študentskih in dijaških domovih po posameznih
elementih cene ter določiti morebitno povečanje v odvisnosti
od drugih ukrepov na tem področju (politika cen, štipendije,
kompenzacije).

6. S postopnim prehodom na ekonomske stanarine je potrebno nadaljevati. Dinamika prehoda v letu 1981 mora biti
usklajena z oceno gospodarskega stanja in gibanjem življenjskih stroškov na področju družbenopolitične skupnosti. To
povečanje pa bi moralo biti tako, da se ohrani že dosežena
realna vrednost stanarin v letu 1980. V večji meri je potrebno
uveljaviti s sistemom predvideno subvencioniranje stanarin
za delavce z najnižjimi dohodki.
7. Priporočamo, da skupnosti otroškega varstva uresničijo
naslednje naloge: zagotovijo boljšo izrabo obstoječih zmogljivosti, v sodelovanju z organizacijami združenega dela in
krajevnimi skupnostmi uvajajo cenejše oblike otroškega varstva, zaostrijo opredeljene normative, ki opredeljujejo število
otrok v varstvenih objektih ter terjajo racionalizacijo dela v
obstoječih varstvenih ustanovah.
8. Skupnosti otroškega varstva in socialnega skrbstva naj
spremljajo učinkovitost socialnih korektivov za družine, ki s
svojimi celotnimi prejemki ne morejo zagotavljati dogovorejene ravne življenjskih potreb. Preverijo naj možnosti za postopno uveljavitev denarnih pomoči v skladu z dogovorom o
temeljih družbenega plana ob sočasnem uveljavljanju domicilne socialne pomoči družine.
Ukrepe za zaščito standarda in socialne varnosti delavcev
in občanov je potrebno zagotavljati iz presežkov samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1980 ne pa iz dodatnih prispevnih stopenj.

DOGOVOR
o
in

izvajanju

politike

cen

storitev v SR Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 32. člena zakona o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen (Uradni list SFRJ, št.
1/80 in 38/80) in 8. člena zakona o pravicah in dolžnostih
organov družbenopolitičnih skupnosti na področju družbene kontrole cen in o skupnostih za cene (Uradni list SRS,
št. 2C/80) ter v skladu z resolucijo o družbenoek 'aomski
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 (Uradni list SRS,
št. 1/81) so
SKLENILI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana, Izvršni svet Obalne skupnosti in
izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji ter Republiška skupnost za cene (v nadaljnjem besedilu: udeleženci)
DOGOVOR
o izvajanju politike cen proizvodov in
storitev v SR Sloveniji v letu 1981
1. člen
Udeleženci so se dogovorili, da bodo za uresničevanje
politike ekonomske stabilizacije v zelo neugodnih razmerah
na področju cen, ki se kažejo v visoki stopnji rasti vseh vrst
cen v začetku tega leta, negativnem vplivu rasti cen na.življenjske stroške in poslabšanju življenjskega standarda delovnih ljudi in občanov ter v slabšanju konkurenčne sposobnosti
gospodarstva, v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi na
področju urejanja tržnih razmerij in politike cen v okviru
široke in organizirane družbene akcije zagotavljali pogoje in
sprejemali ukrepe, da se zaustavijo tendence rasti cen, ki so v
nasprotju z določeno politiko ekonomske stabilizacije, in da
bo rast cen in življenjskih stroškov v letu 1981 nižja kot pa v
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proizvodov
v letu

1981

letu 1980. Hkrati bodo udeleženci izboljšali preskrbo gospodarstva s surovinami in reprodukcijskim materialom ter preskrbo prebivalstva z živili in drugimi proizvodi, ki so bistvenega pomena za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb
delovnih ljudi in občanov.
2. člen
V skladu z dogovorom o izvajanju politike cen v SFRJ v letu
1981 (Uradni list SFRJ, št. /81; v nadaljnjem besedilu: zvezni
dogovor) udeleženci ocenjujejo, da bo mogoče cilje iz 1.
člena tega dogovora uresničiti ob predpostavkah:
- da se zagotovijo materialni, vrednostni in drugi pogoji
proizvodnje, predvideni z resolucijo o družbenoekonomski
politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 (v nadaljnjem
besedilu: resolucija);
- da se zagotovi skladno delovanje vseh nosilcev odločitev
o spremembah cen in to oranizacij združenega dela, skupnosti za cene, izvršnih svetov družbenopolitičnih skupnosti,
organiziranih potrošnikov, itd.;
- da se pravočasno sprejmejo ekonomski in drugi ukrepi
ter da se aktivnosti družbenih dejavnikov usmerijo v zagotavljanje pogojev za upočasnitev rasti cen;
- da se čimprej sprejmejo vsi institucionalno-organizacijski ukrepi za celovito uresničevanje zakona o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen tako, da bo izvajanje politike cen
v letu 1981. v celoti temeljilo na zakonu in ustreznih spremljajočih predpisih.
Na tej podlagi predvidena rast cen ne bo presežena, če bo
tekoči prirast cen v letu 1981 nižji od porasta cen, doseženega
v letu 1980:
- pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov
za 1/4
- pri cenah na drobno in življenjskih stroških
za 1/5
- pri cenah storitev
za 1/10
poročevalec

3. člen
Udeleženci, zlasti izvršni sveti občinskih skupščin v SR
Sloveniji, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljana in Izvršni
svet Obalne skupnosti, (v nadaljnjem besedilu: izvršni sveti
občinskih skupščin) bodo v okviru svojih pristojnosti pospešili aktivnosti in zagotovili pogoje, da bodo najpozneje v prvi
polovici aprila 1981. leta sprejeti vsi institucionalni in organizacijski ukrepi v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem skupnosti za cene. Skupnosti za cene na vseh ravneh morajo do
tega roka v celoti delovati v skladu z zakonom o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen (v nadaljnjem besedilu,
zakon).
4. člen
Zato, da bi dosegli cilje iz 1. in 2. člena tega dogovora, bodo
udeleženci tekoče spremljali gibanja na trgu in analizirali
spremembe ravni cen in razmerij med cenami ter sprejemali
ekonomske in druge ukrepe za usklajevanje razmerij med
ponudbo in povpraševanjem ter v gibanju cen. V ta namen bo
Republiška skupnost za cene zagotovila medsebojno sodelovanje in obveščanje z občinskimi skupnostmi za cene tako, da
bosta dosežena njihova enotnost in poenotenje stališč glede
opravljanja družbene kontrole cen pri tekočem izvajanju s
tem dogovorom določene politike cen in še zlasti pri sprejemanju ukrepov neposredne kontrole cen.
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo med ukrepi iz prejšnjega člena sprejeli tudi ukrepe neposredne kontrole cen, ki
se bodo nanašali predvsem na cene osnovnih in posebnih vrst
kruha, na stanarine, na cene mestnega prometa in komunalnih storitev za individualno porabo ter cene v stanovanjski
graditvi. Udeleženci menijo, da je potrebno pri spremljanju
cen proizvodov in storitev iz občinske pristojnosti posebno
pozornost posvetiti cenam v proizvodnji kremenovega peska,
kamna, gramoza in peska; cenam proizvodnje peciva; obrtnih, inštalacijskih in zaključnih del v gradbeništvu; avto servisov, servisov za gospodinjske in ostaie električne aparate
ter aparate profesionalne elektronike, ki jih opravljajo samostojni obrtniki, zasebnega avtoprevozništva, storitev v gostinstvu, obrtnih osebnih storitev, storitev za gospodinjstva, pranja in podmaza avtomobilov, skupine storitev »drugo izobraževanje« (posebni tečaji, avto šole, strojepisje, itd.), družbenega varstva otrok in mladine ter domov za upokojence.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine
mesta Ljubljana, Izvršni svet obalne skupnosti in izvršni sveti
občinskih skupščin v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu,
izvršni sveti) bodo zagotovili medsebojno sodelovanje v aktivnostih pri intervencijah z blagovnimi rezervami.
5. člen
Izvršni sveti kot udeleženci družbenih dogovorov o skupnostih za cene prek svojih delegatov v svetih skupnosti ter
Republiška skupnost za cene bodo spremljali uresničevanje
novih sistemskih rešitev na področju cen in v skladu s svojimi
pravicami in obveznostmi pripomogli, da se bodo te celovito
uresničevale tako, da bodo delavci v temeljnih organizacijah
združenega dela v pogojih medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti samostojno oblikovali cene za svoje proizvode in storitve, izhajajoč iz meril za oblikovanje cen določenih z zakonom, ter iz sprejete politike cen v resoluciji. Hkrati
bodo udeleženci spremljali in pospeševali samoupravno urejanje razmerij na področju cen proizvodov in storitev iz svoje
pristojnosti, izhajajoč pri tem iz resolucije in politike stabilizacije gospodarstva.
6. člen
Udeleženci bodo v okviru svojih pristojnosti čimpreje proučili vse spremembe cen po 31. decembru 1980. leta. V ta
namen bodo udeleženci prek sodelovanja z Gospodarsko
zbornico Slovenije, splošnimi združenji in medobčinskimi
oziroma občinskimi gospodarskimi zbornicami vplivali, da
bodo samoupravne organizacije in skupnosti proučile spremembe cen svojih proizvodov in storitev po 31. decembru
1980 ter jih v roku tridesetih dni po podpisu tga dogovora
oblikovale v skladu z zakonom in politiko cen, določeno z
resolucijo in tem dogovorom, če samoupravne organizacije
in skupnosti v tem roku ne bodo oblikovale cen svojih proiporočevalec

zvodov in storitev v skladu z zakonom in politiko cen, bodo
udeleženci sprejeli ustrezne predpise in druge ukrepe, da
bodo samoupravne organizacije in skupnosti vrnile cene na
raven ki je veljala 31. decembra 1980 oziroma pred tem.
7. člen
Republiška skupnost za cene bo posebno pozornost posvetita spremljanju gibanja cen iz pristojnosti republike, ki so jih
organizacije združenega dela v skladu z odiokom o oblikovanju cen za posamezne proizvode in storitve po tržnih pogojih
(Uradni list SFRJ, št. 61/80 in 67I80) povišale ob koncu lanskega leta. Pri spremljanju teh cen bo Republiška skupnost za
cene ocenjevala odnose pri pridobivanju in delitvi dohodka
ter medsebojna razmerja v rasti teh cen z rastjo cen drugih
proizvodov in zagotovila, da bo njihova rast v letu 1981 znatno
počasnejša. V primeru, da spremembe cen teh proizvodov v
letu 1981 ne bodo v skladu s politiko cen določeno z resolucijo in tem dogovorom in jih z ukrepi Republiške skupnosti za
cene ne bo mogoče uskladiti s temi okviri, bo Republiška
skupnost za cene za umiritev cen predlagala Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije ukrpe neposredne kontrole cen.
K temu, da se bodo v letu 1981 oblikovale cene proizvodov
na katere se je nanašal navedeni odlok v skiadu z veljavnimi
predpisi o cenah, bodo z ukrepi v okviru svojih pooblastil
prispevali tudi organi tržne inšpekcije.
8. člen
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo pripravili programe
potrebnih sprememb cen komunalnih storitev v letu 1981 in s
postopnimi spremembami cen posameznih komuna.nin storitev do konca leta 1981 zagotovili, da bodo spremembe teh
cen v okviru dogovorjene politike cen minimalno vplivale na
porast cen storitev in življenjskih stroškov.
Za uresničitev ciljev iz prejšnjega odstavka bodo izvrsni
sveti sprejeli ustrezne ekonomske ukrepe tako, da bodo s
predlogi za kreditne olajšave, znižanje obrestne mere in podaljšanjem rokov odplačila kreditov in drugimi ukrepi omilili
pritiske za povečanje cen komunalnih storitev.
9. člen
Udeleženci bodo s selektivnim in diferenciranim izvajanjem
politike cen pri procesu postopnega prehoda na ekonomske
stanarine izhajali iz politike ekonomske stabilizacije sprejete
politike cen in življenjskih stroškov in zagotovili, da bo porast
stanarin v letu 1981 izveden le na podlagi samoupravnih
sporazumov o temeljih plana stanovanjskih skupnosti, v katerih bo hkrati zagotovljeno uveljavljanje subvencij za zaščito
življenjske ravni občanov z nižjimi prejemki. Z aneksi k samoupravnim sporazumom o temeljih planov naj stanovanjske
skupnosti predvidijo upočasnjeno rast stanarin zlasti v tistih
občinah, kjer so stanarine že sedaj višje kot so poprečne
stanarine za enako stanovanja v SR Sloveniji.
10. člen
Udeleženci bodo za uresničevanje sprejete ekonomske politike medsebojno sodelovali in usklajevali ukrepe s katerimi
se vpliva na raven cen in njihova medsebojna razmerja, z.asti
pa ukrepe na področju politike delitve družbenega proizvoda
in dohodka ter skupne, splošne in osebne porabe, kreditne
politike, ustvarjanja in uporabe blagovnih rezerv, uvajanja
kompenzacij itd.
v
V primerih, če z ukrepi iz prejšnjega odstavka tega člena ne
bo mogoče zagotoviti stabilnih odnosov na trgu <n drugih
razmerij na trgu, ki so pomembna za uresničevanje politike
cen v letu 1981 in za uresničitev drugih ciijev in nalog določenih v resoluciji, bodo izvršni sveti na predlog skupnosti za
cene predpisali ukrepe neposredne kontrole cen za posamezne proizvode in storitve iz svoje pristojnosti.
11. č!en
Udeleženci bodo politiko cen proizvodov in storitev izvajali
selektivno in diferencirano z namenom, da se postopoma
odpravijo najbolj izrazite razlike med cenami in pogoji pridobivanja dohodka, pri čemer bodo pri popravkih cen proizvodov in storitev upoštevali stabilizacijske programe in ukrepe
na ravni samoupravnih organizacij in skupnosti, ki morajo biti
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usmerjeni v varčno in smotrno porabo energije, surovin in
reprodukcijskega materiala in s tem v zvečanje produktivnosti
in ekonomičnosti gospodarjenja ter v delitev dohodka v okvirih in razmerjih, ki jih določa resolucija.
12. člen
Glede na opredelitev v resoluciji, da bo rast cen in življenjskih stroškov v letu 1981 nižja kot pa v letu 1981 in ker
dinamika rasti cen v začetku letošnjega leta negativno vpliva
na življenjski standard delovnih ljudi in občanov ter na uresničevanje stabilizacijske politike, udeleženci soglašajo, da se
pri oblikovanju cen proizvodov in storitev iz 41. člena zakona
v prvi polovici 1981. leta spodbujanje razvoja ne vgrajuje kot
element v strukturi cen. V tem roku se bodo udeleženci
dogovorili za katere proizvode in storitve ter v kakšni višini je
mogoče v letu 1981 spodbujanje razvoja vgraditi v ceno.
13. člen
Udeleženci bodo tako z ekonomskimi in drugimi ukrepi kot
tudi z izvajanjem politike cen pripomogli, da bodo realni
osebni dohodki na zaposlenega ohranili raven iz leta 1981. V
ta namen bodo cene mleka in jedilnega olja do konca septembra 1981. zadržane na sedanji ravni, za celotno višino podražitve kruha oziroma moke bodo uvedene kompenzacije, a za
podražitev posameznih vrst mesa, ki so najpomembnejše za
preskrbo občanov, bo višina kompenzacije določena do
konca marca 1981 v dogovoru z Zvezo sindikatov Jugoslavije
v skladu z zveznim dogovorom.
Pri eventualni spremembi cen sladkorja se bo proučila
možnost uvedbe kompenzacije odvisno od ravni cen sladkorja in njihovega vpliva na življenjske stroške.
Za zaščito socialne varnosti in standarda delovnih ljudi in
občanov z najnižjimi prejemki bodo sprejeti ustrezni ukrepi v
okviru socialne politike.
14. člen
Izvršni sveti se bodo v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi zavzemali, da bodo skupnosti za cene pri sklepanju
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah
proizvodov in storitev, pomembnih za neposredno porabo
delovnih ljudi in občanov, pospeševale vključevanje organiziranih potrošnikov v izvajanje politike cen teh proizvodov in
storitev. Hkrati bodo izvršni sveti pripomogli, da se z ustanavljanjem in aktivnostmi potrošniških svetov na vseh ravneh
uresničuje njihova vloga v novem sistemu cen in v reševanju
prQblemov v zvezi s preskrbo.
15. člen
Z namenom, da se spodbudi proizvodnja in upočasni rast
cen v 1981. letu bodo udeleženci, zlasti pa izvršni sveti, v
sodelovanju s poslovnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela in združenji v gospodarski zbornici sprejeli ukrepe,
da se poveča proizvodnja blaga široke porabe, ki ga na trgu
primanjkuje ter hkrati predlagali poslovnim bankam, da z
vidika vpliva pogojev kreditiranja na gibanja in razmerja cen
te pogoje proučijo, in to predvsem pri tistih organizacijah, ki
proizvajajo blago vsakodnevne rabe.
16. člen
Izvršni sveti bodo za nemoteno in kvalitetno preskrbo s
proizvodi osnovne preskrbe občanov, predvsem pa z živili,
spodbujali, da bodo organizacije združenega dela, ki proizvajajo te proizvode, pospeševale svojo proizvodnjo ter ob dogovorjenih prioritetah pri uvozu surovin in reprodukcijskega

materiala zagotavljale redno dobavo dogovorjenih količin teh
proizvodov.
17. člen
Izvršni sveti bodo tekoče spremljali stanje preskrbe s proizvodi iz prejšnjega člena in se medsebojno obveščali. Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve bo v
sodelovanju s pristojnimi organi občin in organizacijami
združenega dela, zadolženimi za preskrbo z osnovnimi živili,
sproti sprejemal ustrezne ukrepe za izboljšanje preškrbe. Za
preprečevanje motenj v preskrbi prebivalstva bodo izvršni
sveti intervenirali z blagovnimi rezervami ter sprejemali
ustrezne ukrepe za intervencijski uvoz proizvodov osnovne
preskrbe občanov. V primerih, ko bo na trgu potrebna intervencija z blagovnimi rezervami, bodo najprej intervenirali z
občinskimi in republiškimi tržnimi blagovnimi rezervami, nato
z občinskimi stalnimi blagovnimi rezervami in šele nazadnje z
republiškimi blagovnimi rezervami.
18. člen
Izvršni sveti soglašajo, da je za skladnejša razmerja med
ponudbo in povpraševanjem blaga osnovne preskrbe občanov in organizacij združenega dela potrebno krepiti vlogi
blagovnih rezerv. V ta namen bodo izvršni sveti zagotovili, da
bodo pristojni organi oblikovali blagovne rezerve v skladu s
sprejetimi programi. Sredstva za oblikovanje teh rezerv in
izgradnjo skladiščnega prostora v proračunsko dopolnjevanih občinah se bodo delno zagotavljala tudi iz republiškega
proračuna v okviru materialnih možnosti in v skladu s sprejetimi merili.
19. člen
Izvršni sveti bodo v mestih in večjih potrošniških središčih
pospeševali aktivnosti za oblikovanje in učinkovito delovanje
samoupravnih skupnosti za preskrbo. Prav tako pa bodo
pospeševali samoupravno povezovanje proizvodnih in trgovinskih organizacij združenega dela, ki ima poseben pomen
za zagotavljanje kakovostne in stabilne preskrbe prebivalstva.
20. člen
Izvršni sveti bodo zagotovili, da bodo organi tržne inšpekcije ob uveljavljanju novih sistemskih rešitev na področju cen
nadzorovali skladnost samoupravnih splošnih aktov, s katerimi se urejajo vprašanja cen v samoupravnih organizacijah in
skupnostih, z zakonom ter jih opozarjali na njihove obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz predpisov o cenah. Poleg
tega bo Republiški tržni inšpektorat svojo dejavnost usmeril
zlasti v odpravljanje dejanj, ki spodkopujejo enotnost jugoslovanskega trga in ki povzročajo motnje v blagovnem prometu,
ter na kontrolo kakovosti blaga v proizvodnji. Občinski organi
tržne inšpekcije pa bodo poleg nadzora predpisov o cenah
posebno pozornost posvetili kršitvam predpisov, ki urejajo
vprašanja varstva potrošnikov.
Organi tržne inšpekcije bodo tekoče seznanjali pristojne
izvršne svete o negativnih pojavih na trgu in pri oblikovanju
cen ter jih o tem najmanj trikrat v letu obveščali še s posebnimi celovitimi poročili.
21. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni delegati udeležencev
22. člen
Dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS

OBRAZLOŽITEV
V skladu z Resolucijo o temeljnih smernicah in okvirih
politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v 1981
letu bo na področju trga in cen pri uresničevanju politike
ekonomske stabilizacije naloga vseh dejavnikov politike cen
in oblikovanja cen, zlasti pa organizacij združenega dela,
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno-političnih skupnosti, da zagotove, da bo rast cen v letu 1981 bi16

stveno nižja od rasti cen, dosežene v letu 1980. Z dogovorom
o izvajanju politike cen v letu 1981 pa morajo organi federacije, socialističnih republik in avtonomnih pokrajin določiti
ukrepe in pogoje za uresničitev takšne politike cen. Politika
ekonomske stabilizacije v letu 1981, katere
sestavni del je
politika cen, naj bi se torej odrazila tudi v počasnejši rasti cen,
pri čemer je temeljna naloga na tem področju v celovitem
poročevalec

uveljavljanju novega sistema cen in družbene kontrole cen, ki
izhaja iz zakona o temeljih sistema cen in družbene kontrole
CGD
" Gibanja cen in inflacijski pritiski na dvig cen ob koncu 1980.
ter na začetku 1981. leta opozarjajo, da bo izvajanje politike
cen v letošnjem letu izredno zapleteno, pri čemer bo uresničevanje dogovorjene politike cen pod vplivom zelo neugodnih gospodarskih gibanj in razmer na trgu. Očitno je, da se
tendence izrazitih inflacijskih gibanj, ki so se uresničile z
visoko stopnjo rasti vseh vrst cen v lanskem letu, še izraziteje
nadaljujejo v začetku letošnjega leta. Tsko so bile proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov v SR Sloveniji decembra
1990. v primerjavi z decembrom 1979. leta višje za 35,5/o,
cene na drobno za 39,4%, cene storitev za 25,3% in življenjski
stroški za 40,4%. Izrazit skok cen v januarju 1381. leta v
primerjavi z lanskim decembrom, ko so se v SR Sloveniji
proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov povišale za 13,0/o,
cene na drobno za 8,3%, cene storitev za 3,9% in življenjskih
stroškov za 9,3%, pa opozarjajo, da bo le z dosledno m sirse
zasnovano družbeno akcijo vseh dejavnikov s področja politike cen oziroma gospodarske politike v celoti mogoče uresničiti temeljne smernice in cilje politike cen pri postopnem
umirjanju rasti cen.
Vzroki za neugodne razmere na področju cen pa so v
določeni meri tudi v zakasnitvi pri zagotavljanju institucionalnih in organizacijskih pogojev za uveljavitev zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. Zaradi nezadostnih
priprav in neučinkovitosti pri pravočasnem sprejemanju
izvedbenih aktov za uveljavitev novega zakona je na posameznih ravneh družbeno-političnih skupnosti nastala organizacijsko-institucionalna praznina, kar se že kaže v stihijskem
gibanju cen v začetku leta.
Temeljne cilje in smernice iz resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 na področju
cen, zlasti pa umiritev rasti cen v letošnjem letu, bo mogoče
uresničiti le ob predpostavkah:
- da se zagotovijo materialni, vrednostni in drugi pogoji
gospodarjenja, predvideni z resolucijo;
- da se zagotovi skladno delovanje vseh nosilcev odločitev
o spremembah cen in to organizacij združenega dela, skupnosti za cene, izvršnih svetov družbenopolitičnih skupnosti,
organiziranih potrošnikov, itd.;
._
- da se pravočasno sprejmejo ekonomski in drugi ukrepi
ter da se aktivnosti družbenih dejavnikov usmerijo v zagotavljanje pogojev za upočasnitev rasti cen;
- da se čimpreje sprejmejo vsi institucionalno-organizacijski ukrepi za celovito uresničevanje zakona o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen tako, da bo izvajanje politike cen
v letu 1981 v celoti temeljilo na zakonu in ustreznih spremljajočih predpisih.
Ob uresničitvi navedenih predpostavk oziroma ob predpostavki hitre in učinkovite akcije vseh družbenih dejavnikov je
mogoče pričakovati postopno umirjanje rasti cen ter na ta
način tudi počasnejšo rast cen v letu 1981 v primerjavi z
lanskim letom. Na tej podlagi in v skladu s predvidevanji v
zveznem dogovoru o izvajanju poliiike cen v 1981. letu ter
drugimi zveznimi gradivi se ocenjuje, da predvidena rast cen
ne bo presežena, če bo tekoči prirast cen v letu 1981 nižji od
porasta cen, doseženega v letu 1980, za:
1/4
- pri proizvajalčevih cenah industrijskih izdelkov
1/5
- pri cenah na drobno in življenjskih stroških
1/10
- pri cenah storitev
REGISTER VELJAVNIH PREDPISOV
Zavod SR Slovenije za varstvo pri delu je izdal v 1980 letu ■•Register
veljavnih predpisov objavljen v Uradnih listih SFRJ in SR Slovenije od 1947
leta do 1. januarja 19B0, v tisku pa so dopolnila predpisov za leto 1980.
Z izdaio predpisov bomo 'olajšali dalo vsem tisiim, ki se posredno ali
neposredno ukvarjajo z vprašanji zajetimi v registru, zlasti službam varstva pri
delu inšpektorjem, zdravnikom, pravnikom, ekologom, organizatorjem dela
in drugim strokovnjakom kot so: projektanti, konstruktorji, tehnologi. Tudi
delegatom republiške skupščine in občinskih skupščin bo v veliko pomoč
Vsebina mgintre: Državna in družbena ureditev, pravosodje, in uprava,
ljudska obramba in JLA. proračun in poslovanje org. zdr. dela. ekonomski
odnosi s tujino, nekateri carinski predpisi in drugo.
Posebna poglavja so: varstvo pri delu, inšpektorske službe, zdravstveno in
higiensko varstvo, socialno varstvo, delovna razmerja in zaposlovanje posa-

Pri sklepanju samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah bodo morali udeleženci, organizacije združenega dela in samoupravne organizacije ter skupnosti, skupnosti za cene, družbenopolitične skupnosti m drugi izhajati iz
novih sistemskih rešitev in iz politike ekonomske stabilizacije
ter pri oblikovanju cen na temelju družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov zagotavljati uresničevanje predvidene politike cen. Naloga vseh dejavnikov politike cen in
družbene kontrole cen v letošnjem letu pa je tudi v usmerjanju
svojih aktivnosti in sprejemanju ukrepov za širše podruzbijanje politike cen in predvsem za zagotavljanje vse večje vloge
združenega dela pri odločanju o cenah in pri družbeni kontroli cen. Za izvajanje predvidene politike cen pa bo nedvomno pomembno, da bodo skupnosti za cene spremljale m
sproti analizirale tekoča gibanja cen m dogajanja na trgu ter
da se bodo sveti skupnosti za cene oziroma člani svetov
aktivno vključevali v predlaganje ekonomskih in drugih ukrepov ter zagotavljali njihovo učinkovito izvajanje.
V preteklih letih smo v SR Sloveniji zasnovali izvajanje
politike cen z družbenim dogovorom in na ta način v izvajanje
politike cen vključili najširši krog udeležencev oziroma družbenih dejavnikov s področja trga in cen. Zakon o temeljih
sistema cen in družbeni kontroli cen predvideva, da lahko
pristojni organi republike in občin sklenejo ustrezen dogovor
o izvajanju politike cen. V tem smislu je bil oblikovan tudi
osnutek dogovora, pri čemer se je v razpravi o osnutku
dogovora na seji Republiškega komiteja za tržišče in splošne
gospodarske zadeve, dne 6. 2. 1981., seji odbora izvršnega
sveta za tekočo ekonomsko in socialno politiko, dne 1 /.
1981., ter na seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, dne
• 19. 2. 1981., med drugim izoblikovalo stališče, da se lahko v
dogovor kot udeleženec vključi tudi Repbuliška skupnost z.a
cene, saj bo na ta način dogovor bolj operativen. V razpravah
o osnutku dogovora je bilo predvsem poudarjeno, daje osnutek premalo konkreten in operativen, kar ne vsebuje kvantifikacij rasti cen v letu 1381 ter razdelanih m dovolj konkretnih
nalog udeležencev. Ker bi bile opredelitve rasti cen po posameznih področjih, panogah, skupinah storitev, ipd. v nasprotju s konceptom novega sistema cen, saj bi pomenile
nadaljnje administriranje na tem področju, se je v razpravah
izoblikovalo stališče, da kvantifikacije ne sodijo v dogovor. V
skladu z zveznim dogovorom pa so ocene okvirnih stopenj
rasti cen v letu 1981 kot orientacija navedene v 2. členu
dogovora. V predlogu dogovora so bile upoštevane še nekatere rešitve oziroma naloge, ki so se izoblikovale na pod.agi
stališč in razprav o predlogu zveznega dogovora o izvajanju
politike cen. Nanašajo se na nekatere konkretne naloge udeležencev dogovora.
.
Osnutek doaovora je Republiški komite za trz.šce in
splošno gospodarske zadeve 5. 2. 1981. leta posredoval tudi
izvršnim svetom občinskih skupščin v SR Sloveniji, Izvršnemu
svetu Skupščine mesta Ljubljane in Izvršnemu svetu Obalne
skupnosti. Pripombe in stališča izvršnih svetov občinskih
skupščin, ki smo jih prejeli, se bistveno ne razlikujejo od
stališč in mnenj, ki so se izoblikovala v razpravah na ravni
pristojnih organov republike ter so zato večinoma vključene v
predlog dogovora.
Predlog dogovora je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na seji dne 12. 2. 1981. leta, izvršni sveti občinskih
skupščin dne 17. 3. 1981. leta na sestanku predsednikov
Izvršnih svetov občinskih skupščin pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in svet Republiške skupnosti za cene 20. J.
1981. leta.
meznih gospodarskih in industrijskih dejavnosti (10 področij s 40 skupinami)
od rudarstva do družbenega in urbanističnega planiranja.
Posebna poglavja so skupni problemi - elektrika, sevanje, varstvo pred
požari in eksplozijami, varstvo okolja, toksične snovi, posode pod pritiskom,
dvigala, žičnice, hrup in vibracije.
.
Priloge registra vsebujejo: republiške in pokrajinske zakone in predpise o
varstvu pri delu. upravne organe in predpise o varstvu pri delu, upravne
organe in nadzorstva, pregled konvencij in priporočil Mednarodne organizacije dela, pregled mednarodnih pogodb in drugih sporazumov o socialnem
zavarovanju, seznam pogodb o izvajanju pokojninskega in socialističnega
Z3
Regisier je vstavljen v mapo z mehanizmom in je urejen tako. da ga boste
dopolnjevali z dopolnili, ki vam jih bo zavod redno pošiljal v začetku leta.
Register ima predmetno kazalo v katerem so gesla razvrščena po aoecedi.
Naročila za register pošljite na naslov:
ZAVOD SR S. ZA VARSTVO PRI DELU
LJUBLJANA, Bohoričeva 22 a
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poročevaSec

POROČILO
o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SR Sfo.venije za leto 1980
Poročilo o defu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ za leto 1980 obravnava:
I. Delo Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v tem obdobju In
II. Sklepne ocene in ugotovitve o delu
Zveznega zbora Skupščine SFRJ in o
uresničevanju delegatskih odnosov

I. Delo Zveznega zbora Skupščine
SFRJ v letu 1380
V preteklem letu je bila aktivnost Zveznega zbora usmerjena v uresničevanje njegovih ustavnih pristojnosti: določanje
politike in sprejemanje zakonov ter drugih aktov, spremljanje
njihovega izvajanja in razvoja družbenopolitičnih in družbenoekonomskih odnosov ter opravljanje političnega nadzora
nad delom Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih
organov.
Kljub dejstvu, da je bilo v prvih dveh letih tega sklica in v
prvem mandatnem obdobju opravljeno največ dela na usklajevanju zvezne zakonodaje z ustavo SFRJ in da so bili sprejeti
številni novi zvezni zakoni, pa s tem zakonodajna dejavnost
zbora tudi v pretekiem letu ni bila izčrpana in je bila še vedno
obsežna. Zbor je v preteklem letu sprejel prek 30 zakonov, ki
so bili pomembni za dograjevanje sistema, pa tudi za uresničevanje politike gospodarske stabilizacije.
V letu 1980 je zbor obravnaval in sprejel tele sistemske
zakone: zakon o obveznem združevanju dela in sredstev proizvodnih in prometnih organizacij združenega dela: zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka; zakon o sanaciji in
prenehanju organizacij združenega dela; zakon o temeljnih
premoženjsko pravnih razmerjih; zakon o pravicah in dolžnostih zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki jih
uporabljajo; zakon o temeljih varnosti cestnega prometa in
zakon o vojaški obveznosti. Večino teh zakonov so obravnavali tudi zvezni družbeni sveti in opredelili svoja mnenja in
predloge.
Zbor je na predlog komisije Skupščine SFRJ za ustavna
vprašanja določil osnutek akta o spremembi ustave SFRJ, ga
poslal v mnenje skupščinam vseh republik in avtonomnih
pokrajin ter dal v javno razpravo.
Zbor je z obravnavo in sprejetjem 34 zakonov uresničil večji
del zakonodajnega programa za leto 1980. Mek zakoni, ki so
bili v programu dela zbora jih ni prišlo v obravnavo 11, ker jih
predlagatelj - Zvezni izvršni svet - še ni poslal v skupščinski
postopek. Med njimi je tudi nekaj takih, ki se,odlagajo iz leta v
leto, kot npr. zakon o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju notranjih
zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zakon o
splosni ljudski obrambi. Razlog za to je predvsem v tem, da
nekatera pomembna izhodišča niso bila razčiščena in usklajena. Isto ugotavljamo tudi v primerih, ko so bili predlagatelji
zakonov posebne komisije Zveznega zbora ali skupne komisije zborov Skupščine SFRJ (zakon o razširjeni reprodukciji in

minulem delu, zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in zakon o temeljih družbenega
sistema obveščanja in o informacijskem sistemu federacije).
Zbor je v preteklem letu obravnaval znatno več informacij in
analiz o stanju na posameznih področjih družbenega razvoja
in zunanje politike, kot v prejšnjih letih in sicer 47 tem.
Najpomembnejše med njimi so bile: Zadružništvo v funkciji
samoupravno organiziranega združevanja dela in sredstev;
analiza o izvajanju družbenih dogovorov, pri katerih sklenitvi
so sodelovali organi federacije; analiza o izvajanju dogovorov
pri katerih sklenitvi sodelujejo organi federacije; poročilo o
izvajanju zakona o amortizaciji; poročilo o izvajanju zakona o
revalorizaciji osnovnih sredstev; uresničevanje delegatskega
skupščinskega sistema s posebnim ozirom na federacijo;
poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta; analiza o stanju in
problemih odvetništva in drugih oblik pravne pomoči; informacija o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine prek funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja; politika neuvrščenosti in izvajanje sklepov VI. Konference šefov držav ali vlad
neuvrščenih držav v Havani; odnosi SFRJ s sosednjimi državami; stanje obrambnih priprav v SFRJ in stanje mobilizacijske pripravljenosti družbe.
Večino informacij in analiz, ki so bile osnova za obravnavo
posameznih tem je pripravljal in predlagal Zvezni izvršni svet.
Tako se je tudi v preteklem letu pri delu zbora in pri izvrševanju njegovega programa potrdilo to, da je sodelovanje med
njim in Zveznim izvršnim svetom ter zveznimi upravnimi organi izredno pomembno. V tem sodelovanju je bil dosežen
določen napredek, vendar je delo zbora, oz. uresničevanje
njegove ustavne funkcije še vedno večkratomejevalo dejstvo,
da Zvezni izvršni svet in zvezni upravni organi niso vedno
pravočasno izvrševali določene naloge. Zlasti pa niso dovolj
upoštevali potrebe po razvijanju novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov pa tudi niso dovolj sledili potrebam,
ki jih poraja razvoj.
V nekaterih primerih so bili pobudniki za pripravo informacij ali analiz delegati ali posamezna delovna telesa zbora, kot
npr: analiza možnih učinkov posameznih rešitev, podanih v
predlogu zakona o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in
znakov razlikovanja; informacija o smotrnosti izdaje zakona o
računanju časa in o uvajanju spremenljivega računanja časa;
informacija o odprtih vprašanjih pri uresničevanju zakona o
temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja
ter informacija službe družbenega knjigovodstva o realizaciji
določb zakona o združenem delu, povezano z oblikovanjem
temeljev družbenega sistema obveščanja. Zavzeli smo se, da
Zvezni izvršni svet predloži analizo o učinkih interventnih
zakonov, ki jih je Zvezni zbor sprejel v letu 1980.
Za delo Zveznega zbora je pomembno sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami v federaciji, še zlasti z Zvezno
konferenco SZDL. In njenimi delovnimi telesi, ki pa v tem
obdobju ni bilo dovolj razvito.
Zvezni zbor je na podlagi sprejetega programa dela za leto
1980 obravnaval:
1. Na področju družbenoekonomske ureditve oz. sistema
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov,
je posvetil pozornost zlasti zakonu o obveznem združevanju
dela in sredstev proizvodnih in prometnih organizacij združenega dela; zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka;

zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela;
zakonu o varstvu izumov, tehničnih izboljšav in znakov za
razlikovanje in zakonu o temeljnih premoženjsko-pravnih razmerjih.
Zbor je poleg teh sistemskih zakonov obravnaval tudi nekatere zakone v sklopu politike ekonomske stabilizacije, ki so
bili v bistvu interventne narave in sicer: zakon o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje dnevnic za službena potovanja, nadomestil za prevozne stroške na službenem potovanju, reprezentančnih izdatkov, izdatkov za avtorske honorarje, izdatkov za intelektualne storitve ter izdatkov po pogodbi o delu v letu 1980;
zakon o začasni prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij v letu 1980 in enak zakon za leto 1981 ter zakon o začasni
prepovedi uporabe družbenih sredstev za financiranje graditve novih termoelektrarn, toplarn in energetskih objektov za
kurilno olje - mazut, ki pa v letu 1980 še ni bil sprejet.
Zbor je obravnaval tudi vrsto informacij o izvajanju zakonov
s področja družbenoekonomskih odnosov, kot: informacijo o
uporabi zakona o knjigovodstvu; poročilo o izvajanju zakona
o amortizaciji; poročilo o izvajanju zakona o revalorizaciji
osnovnih sredstev; poročilo o izvajanju zakona o združenem
delu in še nekatere druge. Ob pripravi programa dela za leto
1981 smo tudi zahtevali, da se obravnava analiz in informacij
o izvajanju posameznih zakonov časovno uskladi z obravnavo
sprememb in dopolnitev ustreznih zakonov, če iz analize oz.
informacije izhaja potreba po spremembah in dopolnitvah
določenega zakona.
Ob sprejemanju programa Zveznega izvršnega sveta za
gospodarsko stabilizacijo smo zaradi izvršene devalvacije
predlagali takojšnje spremembe in dopolnitve zakona o amortizaciji in zakona o revalorizaciji osnovnih sredstev ter poudarjali nujnost teh sprememb že v letu 1980. Te naše predloge
je Zvezni izvršni svet zavrnil z obrazložitvijo, da je naloga
prezahtevna za ta rok in je zato vključena v program dela
zbora za leto 1981,
Na tem področju velja tudi omeniti, da so vsa delovna telesa
zbora razpravljala o pripravah in o vsebini osnutka družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 (Zvezni zbor je
plan obravnaval kot zainteresirani zbor, ker je sicer ta problematika v pristojnosti Zbora republik in pokrajin). V razpravi
smo opozorili oz. predlagali, da se spremenijo vsi tisti deli
plana, ki vsebujejo očitne nedoslednosti pri izvajanju stabilizacijske politike (nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ekonomski odnosi s tujino, primarna
emisija, proračunska poraba, primarna in sekundarna delitev
in izgradnja družbenega sistema obveščanja).
Pri obravnavi zakonov s področja negospodarskih investicij
federacije, je bilo doseženo, da bo Zvezni izvršni svet pripravil
celovit program negospodarskih investicij za novo srednjeročno obdobje. Pri razpravah o teh vprašanjih in pri razpravah
o proračunu federacije za leto 1981 smo poudarjali potrebo
usklajenosti rasti splošne porabe z rastjo družbenega proizvoda; potrebo po prehodu na nedeficitarno financiranje federacije in potrebo po sprejemanju dokončnega obsega proračuna brez naknadnih poračunavanj oz. brez vsakoletnega
rebalansa proračuna.
Zvezni zbor je imenoval komisijo za pripravo zakona o
razširjeni reprodukciji in minulem delu, ki bo določil temelje
za urejanje in uresničevanje odnosov v gospodarjenju s sredstvi za izboljševanje in razširjanje materialne podlage združenega dela in pravic delavcev na del osebnega dohodka na
podlagi minulega dela. Zakon naj bi zbor sprejel v letu 1981.
2. Na področju družbenopolitičnega sistema oz. temeljev
političnega sistema je zbor deloval predvsem v smeri nadaljnjega utrjevanja družbenopolitičnega sistema socialističnega
samoupravljanja v tem okviru še posebej, delovanja delegatskega skupščinskega sistema s posebnim ozirom na Zvezni
zbor.
poročevalec

Iz celotnega sklopa vprašanj, ki so bila obravnavana na tem
področju lahko poudarimo: analizo o izvajanju družbenih
dogovorov, pri katerih sklenitvi so sodelovali organi federacije; uresničevanje delegatskega skupščinskega sistema s
posebnim ozirom na federacijo; poročilo o delu Zveznega
izvršnega sveta; analizo o izvajanju dogovorov, pri katerih
sklenitvi sodelujejo organi federacije; analizo o stanju in
problemih odvetništva in drugih oblik pravne pomoči; informacijo o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine prek funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja za obdobje od leta
1974 do leta 1978; zakon o carinski službi in zakon o pravicah
in dolžnostih zveznih organov glede sredstev v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo.
Pred obravnavo tem: uresničevanje delegatskega skupščinskega sistema, analiza o stanju in problemih odvetništva in
informacija o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine smo dali pobudo za vrsto razprav v Sloveniji. Stališča in ugotovitve so bila
podlaga za naše razprave v delovnih telesih in na seji zbora pa
tudi za sklepe, ki jih je zbor v zvezi s tem sprejel.
Posebne pozornosti je bila na seji zbora deležna obravnava
gradiva o uresničevanju delegatskega skupščinskega sistema
s posebnim ozirom na federacijo. Zbor je v zvezi s tem sprejel
več pomembnih sklepov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu
SFRJ.
Angažirali smo se pri pripravi poročila o izvajanju resolucije
o svobodni menjavi dela na področju družbenih dejavnosti in
v zvezi s tem tudi na razreševanju nekaterih temeljnih problemov, ki odločilno vplivajo na razvoj družbenoekonomskih
odnosov v družbenih dejavnostih.
Pripravljen je bil predlog za izdajo zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu
federacije kot dejavniku, od katerega je odvisna kakovost
odločanja in delovanja delegatskega sistema sploh.
Dali smo pobudo, da se v program dela zbora za leto 1981
uvrsti tema »Uresničevanje in varstvo ustavnih pravic, svoboščin, dolžnosti in odgovornosti delovnih ljudi in občanov«,
kot skupno nalogo delovnih teles Zveznega zbora, družbenopolitičnih organizacij v federaciji in ustreznih telesih skupščin
republik in avtonomnih pokrajin, ki so podprle to pobudo in
sprejele sodelovanje.
Pri obravnavi vprašanj o notranji politiki je bila posebna
skrb namenjena vprašanjem državne varnosti in še posebej
uresničevanju družbene samozaščite v sistemu socialističnega samoupravljanja, ter razpravi o nekaterih dilemah nadaljnjega razvoja te družbene dejavnosti.
V središču pozornosti zbora so bila tudi vprašanja varnosti
vseh vrst prometa, še posebej obravnava in sprejem zakona o
temeljih varnosti cestnega prometa; zakona o gibanju in bivanju tujcev v Jugoslaviji; zakona o prehajanju čez državno
mejo in gibanju v obmejnem območju in zakona o prevozu v
mednarodnem cestnem prometu.
Na podlagi razgovorov z zainteresiranimi organi in organizacijami v Sloveniji je bil dan pomemben prispevek, delegatov
iz SR Slovenije pri obravnavi zakona o temeljih varnosti cestnega prometa v smeri nadaljnjega podružbljanja varnosti na
tem področju. Zavzeli smo se za ukinitev interventnega zakona o omejevanju uporabe in vožnje osebnih in drugih
motornih vozil.
Zbor je glede ljudske obrambe obravnaval tale najvažnejša
vprašanja: stanje obrambnih priprav v SFRJ; stanje mobilizacijske pripravljenosti družbe, analizo izvajanja zakona o sredstvih in financiranju JLA; analizo stanja in problemov vojaških
ekonomskih odnosov SFRJ s tujino in zakon o vojaški obveznosti. Delegati iz Slovenije smo bili še zlasti angažirani pri
obravnavi zakona o vojaški obveznosti, kjer smo dosegli, da
bodo rekruti, ki že študirajo na dan uveljavitve tega zakona na
višjih ali visokih šolah, služili vojaški rok po določbah zakona
o vojaški obveznosti iz leta 1974, to je 12 mesecev, namesto
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predvidenih 15. Predložili smo tudi, da naj bi vojaški rok trajal
12 mesecev za vse vojaške obveznike, kar sicer ni bilo sprejeto. Vendar pa je zbor sprejel sklep, da mora Zvezni izvršni
svet predložiti zboru do sprejetja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 poročilo o možnostih za skrajševanje vojaškega roka. Ob obravnavi proračuna federacije za leto
1981 je Odbor za ljudsko obrambo na predlog delegatov iz SR
Slovenije sprejel stališče, da se v okviru odobrenih finančnih
sredstev za JLA, upoštevajo razlike v življenjskih pogojih
njenih pripadnikov v različnih okoljih.
Obravnavali smo sedem predlogov za izdajo zakona z
osnutki o varstvu borcev in vojaških invalidov, ki bodo sprejeti
v letu 1981. Pri teh zakonih smo delegati iz SR Slovenije
uveljavljali stališča in sklepe, ki so jih že leta 1976 sprejeli v
Skupščini SR Slovenije in v družbenopolitičnih organizacijah
v Sloveniji.
Pri obravnavi vseh teh zakonov smo predvsem poudarjali,
da je treba oblikovanje sredstev za invalidsko-borčevsko varstvo, kjer sicer federacija ureja in zagotavlja temeljne pravice,
prenesti na republike in avtonomni pokrajini, ki ta sredstva
zagotavljajo neposredno, in ob dogovorjeni solidarnosti. Poudarjali smo, da temeljnih pravic borcev in invalidov ne kaže
šinti in v zvezi s tem potrebo po večji družbeni skrbi ožjih
družbenopolitičnih skupnosti - republik, pokrajin in občin ter
zagotavljanje nekaterih pravic kot npr. s področja zdravstvenega varstva v okviru ustreznih samoupravnih interesnih
skupnosti.
Zbor je posvetil posebno pozornost vprašanjem, ki so se
nanašala na ustavno preobrazbo pravosodja v naši družbeni
praksi, analizi o advokaturi in drugih oblikah pravne pomoči,
analizi o samoupravnem sodstvu in informacijam o uresničevanju ustavne preobrazbe pravosodja.
O vprašanjih dela, zdravstva in socialne politike je zbor
obravnaval naslednja najpomembnejša vprašanja: zakon o
varstvu državljanov SFRJ, ki so na začasnem delu v tujini;
informacijo o konvencijah mednarodne organizacije dela, ki
jih je ratificirala SFRJ in o aktualnih vprašanjih njihove uporabe; pregled stanja človekovega okolja, prostorske ureditve
in programov ukrepov ter aktivnosti; predlog za izdajo zakona
o odvzemu in presajevanju delov človeškega telesa; zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o dajanju zdravil v promet; analizo stanja na področju proizvodnje, prodaje in porabe strupov in poročilo o izvajanju politike zaposlovanja
doma in v tujini. V zvezi s proizvodnjo zdravil je bilo predloženo, da se proučijo nekateri ukrepi: izdelava bilance potreb
uvoza gotovih zdravil in surovin, združevanje deviznih sredstev za potrebe uvoza in potrebo, da se opravlja tekoči nadzor
nad proizvajalci in uvozniki zdravil z vidika proizvodnje, distribucije, hranjenja zalog in uporabe deviznih sredstev.
Pri pripravi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja smo se zavzeli predvsem za naslednja osnovna izhodišča: pokojninsko in invalidsko zavarovanje
mora biti sestavni del celovitih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, zato se mora razvijati v skladu s temi
odnosi; zasnovano naj bo na načeiin minulega dela, vzajemnosti in solidarnosti ter samoupravljanja. Pokojninsko invalidsko zavarovanje naj bo odraz odnosov v pridobivanju in
razporejanju dohodka, katerega ustvarjajo delavci v TOZD, v
odvisnosti od produktivnosti v tekočem delu in uspešnosti
gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Družbenoekonomski
položaj delavcev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju
naj bi tako zasnovali na družbenoekonomskem položaju, ki so
ga imeli, kot aktivni delavci v združenem delu.
3. Na področju zunanje politike je zbor v okviru njegove z
ustavo določene pristojnosti, da določa zunanjo politiko
SFRJ, obravnaval več pomembnih vprašanj in sprejel 11 zakonov oz. z njimi ratificiral mednarodne pogodbe.
Tako je obravnaval naslednje teme: Odnosi SFRJ s sosednjimi državami; politika neuvrščenosti in izvajanja sklepov VI.
Konference šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v Havani
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(Zbor js o tem sprejel sklepe, ki so bili objavljeni v Uradnem
listu SFRJ); stanje v Evropi in priprave na Madridski sestanek;
izhodišča za udeležbo delegacije SFRJ na posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o mednarodnih ekonomskih
problemih in poročilo delegacije z zasedanja in predlog programa sodelovanja Skupščine SFRJ s predstavniškimi telesi
drugih držav v letu 1980.
Zbor je obravnaval tudi nekaj aktualnih informacij s področja zunanje politike, ki niso bile predvidene v programu
dela in jih je narekovala politična situacija v svetu.
Med ratifikacijskimi zakoni so bili nekateri taki s katerimi se
ureja priznavanje enakopravnosti dokumentov o izobrazbi
(Romunija, Avstrija, Nemška demokratična republika, Libija)
poleg tega, pa je se ratificira! konvencijo o kodeksu vedenja
linijskih konferenc; evropski sporazum o glavnih mednarodnih prometnih žiiah; sporazum med Zveznim izvršnim svetom SFRJ in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni
lastnini v deželah v razvoju; skupno izjavo o soglasju za
izvajanje evropske akcije pri izdelavi projekta v zvezi z uporabo elektronske opreme na magistralnih cestah; konvencijo
št. 143. o migracijah v pogojih zlorabljanja in o zboljševanju
možnosti vseh delavcev migrantov ter njihovega tretmaja
sprejete na 60. zasedanju Generalne konference mednarodne
organizacije dela in sporazum med Zveznim izvršnim svetom
SFRJ in vlado LR Kitajske o vzajemni davčni oprostitvi dO'
hodka od mednarodnega potniškega in blagovnega oz. potniškega ali blagovnega pomorskega prometa.
4. Obsežna dejavnost delegatov je potekala v odborih in
komisijah zbora. Na sejah delovnih teles zbora se je odvijal
dialog med delegati in predlagatelji aktov in drugih gradiv
(Zvezni izvršni svet, zvezni upravni organi in predstavniki
zainteresiranih organov, samoupravnih organizacij in skupnosti), ki se je praviloma na teh sejah tudi končal, na sejah
zbora pa le takrat, ko ni bilo doseženo soglasje, in so dala
delovna telesa o tem poročilo zboru. Na sejah delovnih teles
se je odvijala tudi izčrpna razprava o gradivih, ki je omogočala
delegatom bolj kvalificirano odločanje v zboru pa tudi usklajevanje pogledov, predlogov in stališč delegatov iz različnih
okolij.
Prav tako smo delegati sodelovali tudi v delu skupnih komisij zborov Skupščine SFRJ: v komisiji za volitve in imenovanja, v komisiji za ustavna vprašanja, v administrativni komisiji,
v komisiji za ugotavljanje istovetnosti besedil v jezikih jugoslovanskih narodov, v komisiji za vloge in predloge, v komisiji
za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu, v
komisiji za spremljanje uresničevanja poslovnika Skupščine
SFRJ in v komisijah Zveznega zbora za pripravo zakona o
razširjeni reprodukciji in minulem delu ter zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v
komisiji za spremljanje uresničevanja poslovnika Zveznega
zbora Skupščine SFRJ.
Zvezni zbor je imel v letu 1980 12 sej, na katerih je obravnaval 153 vprašanj: 18 predlogov za izdajo zakonov z osnutki, 4
osnutke zakonov, 45 predlogov zakonov, 18 poročil, 10 anali?,
18 informacij, 4 družbene dogovore in 36 drugih vprašanj. Kot
zainteresirani zbor je obravnaval analizo o problemih preskrbe jugoslovanskega tržišča in sprejete ukrepe za odstranjevanje nastalih motenj v preskrbi in osnutek programa dela
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1980.
II. Sklepne ocene in ugotovitve o delu
zbora in o uresničevanju delegatskih
odnosov
1. Zvezni zbor je tudi v preteklem letu v mejah svojih pravic
in dolžnosti uresničeval zlasti svojo zakonodajno funkcijo in s
tem prispeval k dograjevanju samoupravnega družbenopoliporočevalec

ličnega in ekonomskega sistema. V večji meri kot v preteklem
obdobju je spremljal izvajanje sprejetih resolucij in zakonov
in opravljal politični nadzor nad delom Zveznega izvršnega
sveta in zveznih upravnih organov in sprejemal sklepe, stališča in ukrepe za njihovo izvajanje.
S tem namenom se je zbor v preteklem letu bolj angažiral
pri pripravi programa dela, da bi zagotovil opravljanje svojih
ustavnih pristojnosti in da bi kar največ prišla do izraza
pobuda delegatov zbora in njegovih delovnih teles - prek njih
pa tudi pobuda združenega dela oziroma delegatske baze v
celoti. Program dela je tretiran, kot najširši politični dogovor
in konkretna usmeritev za delo zbora v tekočem letu. Ugotavljamo pa, da kljub taki usmeritvi pobuda delegatske baze še ni
dovolj prisotna, čeprav je več kot polovica delegatov Zveznega zbora delegirana neposredno iz združenega dela.
Tudi v preteklem letu program dela zbora ni bil v celoti
uresničen. Vzrok za to je v glavnem v tem, da Zvezni izvršni
svet in zvezni upravni organi, kot predlagatelji gradiv iz raznih
razlogov ne spoštujejo določenih rokov oziroma, da pošiljajo
gradiva, ki jih delovna telesa po temeljitejši obravnavi večkrat
zavračajo, kot neustrezna.
Zbor pogosto dobiva predloge Zveznega izvršnega sveta in
drugih predlagateljev za podaljšanje rokov obravnave posameznih aktov, ki bistveno ne vplivajo na program dela zbora.
Nasprotno pa bistveno posega v program dela zbora odlaganje tistih zakonov, ki pomenijo dograditev družbenopolitičnega sistema na podlagi ustave (zakon o razširjeni reprodukciji in minulem delu in zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) in zakoni s katerimi bi
zagotavljali pogoje gospodarjenja in enotnosti jugoslovanskega trga (zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
amortizaciji; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
revalorizaciji osnovnih sredstev; zakon o knjigovodstvu; zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih kreditnega in bančnega sistema in drugi).
Interes delegatske baze je povečan pri zadevah, ki neposredno posegajo v pogoje poslovanja združenega dela ali v
življenjske pogoje delovnih ljudi. V teh primerih smo delegati
dobili znatno več pobud in predlogov od organizacij združenega dela in skupščin občin, pa tudi od drugih zainteresiranih
organov, organizacij in samoupravnih skupnosti.
To nam je omogočalo, da smo bili v zboru dejavni in da smo
pogosto uveljavili drugačne rešitve, kot so bile sprva predlagane. Kot primer lahko navedemo zakon o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za izplačevanje
dnevnic za službena potovanja, nadomestil za prevozne stroške na službenem potovanju, reprezentančnih izdatkov, izdatkov za reklamo in propagando, izdatkov za avtorske honorarje ter izdatkov po pogodbi o začasnem ali občasnem delu v
letu 1981. Na ta zakon smo delegati iz SR Slovenije že ob
sprejetju za leto 1980, izrazili temeljno pripombo in pomisleke, da je ta vprašanja treba urediti na samoupravni način v
republikah in avtonomnih pokrajinah, ne pa linearno in administrativno z interventnim zakonom. Prav tako smo na podlagi
široke obravnave predloga za izdajo zakona o knjigovodstvu,
v organizacijah združenega dela, v podružnicah SDK v SR
Sloveniji in v okviru strokovnih združenj s tega področja,
vplivali na pripravo predloga zakona.
2. Pri izvajanju funkcije političnega nadzora je Zvezni zbor
zahteval od Zveznega izvršnega sveta poročilo o njegovem
delu. Na podlagi ocen in predlogov delovnih teles zbora in
mnenj in ocen, danih med obravnavo tega poročila na seji
zbora je sprejel sklepe, v katerih je med drugim opozoril; daje
nujno pospešiti delo pri sprejemanju preostalih sistemskih
zakonov; da je potrebna za uveljavljanje sistemskih rešitev
večja družbena politična in delovna odgovornost vseh družbenih dejavnikov v samoupravnem združenem delu in celotni
družbi; da predstavlja nadaljnje podružbljanje zakonodajne
politike; da naj Zvezni izvršni svet in zvezni upravni organi
posvetijo več pozornosti izvajanju sprejete politike, zveznih
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zakonov in drugih splošnih aktov ter o tem pravočasno poročajo; da je treba pospešiti sprejemanje podzakonskih aktov,
kar je temeljni pogoj za uspešno in pravilno izvajanje zakonov
ter, da je treba posvetiti več pozornosti razmejitvi regulative
pristojnosti med družbenopolitičnimi skupnostmi in samoupravnem urejanju v organizacijah združenega dela in v drugih
samoupravnih skupnostih,
Pri obravnavanju zakonskih pobud in zakonov smo pogosto
naleteli na težnje po širjenju pristojnosti federacije in na
težnje, da naj zvezni zakon podrobno ureja vse odnose, čaprav je pristojnost federacije le urejanje temeljev sistema.
Predložena besedila zakonov so, tudi Ijadar urejajo odnose za
katere je pristojna federacija, često preobsežna in prepodrobna ali pa vsebujejo določbe drugih zakonov oziroma
izvršilnih predpisov.
Gradiva, ki so predložena v obravnavo Zveznemu zboru ne
vsebujejo dovolj elementov potrebnih za odločanje, so preobširna, zlasti pa ne dajejo alternativnih rešitev s prikazom
možnih posledic. Zato je delegatsko odločanje bistveno oteženo in zavira hitrejši razvoj delegatskih odnosov.
3. Delegati iz SR Slovenije smo tudi v preteklem letu nadaljevali s prakso rednih pogovorov pred sejami zbora in njegovih delovnih teles. Na pogovorih so prisostvovali predstavniki
Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta, Republiške konference SZDL Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, republiških upravnih organov in republiških organizacij ter strokovnih združenj.
Za tvornejše angažiranje delegatov na vseh vprašanjih smo
organizirali poseben aktiv delegatov, ki spremlja ukrepe za
stabilizacijo, in razpravlja o vseh pomembnejših zakonih ob
sodelovanju predstavnikov Gospodarske zbornice Slovenije,
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih
organov in republiških organizacij in predstavnikov nekaterih
organizacij združenega dela.
Pri oblikovanju stališč in smernic nam je bila v oporo
obravnava številnih vprašanj na sejah zborov Skupščine SR
Slovenije in njihovih delovnih teles ter na sejah delovnih teles
skupščine.
Delegati smo sodelovali tudi v delu svetov pri Predsedstvu
Republiške konference SZDL Slovenije, ki so obravnavali
nekatera pomembnejša vprašanja družbenopolitičnega sistema in ekonomskih odnosov, o katerih je razpravljal Zvezni
zbor in oblikovali svoje predloge in stališča. Posebno koristna
je bila začeta praksa sodelovanja delegatov s koordinacijsko
skupino za usklajevanje družbenopolitične aktivnosti pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije pri Predsedstvu
Republiške konference SZDL Slovenije. Ta je obravnavala
tudi vse interventne zakone, ki jih je sprejemal Zvezni zbor in
problematiko financiranja federacije oziroma njenega proračuna. O sodelovanju s SZDL smo imeli tudi dva pogovora s
predsednikom in člani Predsedstva RK SZDL Slovenije.
Pri vrsti vprašanj, ki smo jih obravnavali bi bilo potrebno
tesnejše sodelovanje z Republiškim svetom Zveze sindikatov
Slovenije, zlasti kadar gre za vprašanja položaja delavcev v
združenem delu, pogojev gospodarjenja in pogojev dela in
življenja delavcev v krajevni skupnosti.
Prispevek republiškega družbenega pravobranilca samoupravljanja nam je omogočil, da je biia ob obravnavi informacije o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih pravic
delovnih ljudi in družbene lastnine prek funkcije družbenega
pravobranilca samoupravljanja za obdobje od leta 1974 do
leta 1978 na seji zbora, v sklepih poudarjena potreba, da bo ta
institucija usmerjena prvenstveno v zaščito samoupravljanja,
kot družbenoekonomskega odnosa in v zaščito družbene
lastnine.
Uspešno je bilo tudi sodelovanje z Gospodarsko zbornico
Slovenije in z republiškimi upravnimi organi.
Zelo koristno je bilo sodelovanje s pravosodnimi institucijami v republiki, zlasti kadar je šlo za obravnavo vprašanj
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povezanih z ustavno preobrazbo pravosodja in večje učinkovitosti dela pravosodnih organov.
Ugotavljamo, da se skozi vse naštete oblike naše organiziranosti lahko še močneje uveljavlja interes združenega dela in
menimo, da je te oblike povezovanja in sodelovanja z združenim delom, ki zagotavljajo organiziran vpliv združenega dela
na zakonodajno politiko Skupščine SFRJ treba še bolj razviti.
4. Skupščine občin so bolj pozorno kot v predhodnem letu
obravnavale poročilo o delu delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ za leto 1979 in s tem napovedale
večji interes za delo Zveznega zbora.
V 44 skupščinah občin so ob tej priložnosti sprejeli posebne
sklepe, bodisi za njihovo delo, bodisi za delo delegatov v
Zveznem zboru. Vendar kaže, da so se samo v redkih občinah
pričakovanja uresničila in to tam, kjer so se ali ustrezno
delegatsko organizirali (skupine delegatov za sodelovanje z
delegati v zveznem zboru, kot npr. v skupščini mesta Ljubljana, v škofji Loki in v Mariboru) oziroma tam, kjer so glede
tega sprejeli konkretne zadolžitve. Ponekod so zato zadolžili
družbenopolitični zbor, ki bi lahko glede na svoje pristojnosti
v znatni meri zadovoljil to potrebo.
Iz organizacij združenega dela smo dobili tudi nekaj pobud
za delegatska vprašanja, ki so se večinoma nanašala na izvajanje posameznih zakonov in na vsebino raznih izvršilnih
predpisov Delegatska vprašanja pa žal še vedno niso sprožila
reševanje nekaterih problemov, ki izhajajo iz izvajanja posameznih zakonov in bi zahtevali dopolnitev ali spremembo
nekaterih zakonov.
Sodelovanje delegatov z družbenopolitičnimi organizacijami v občini in v regijah je različno. Ponekod so delegati člani
vodstev posameznih organizacij, ponekod jih vabijo in vključujejo v svojo dejavnost, drugod pa do takega vključevanja še
ni prišlo. V občinskih in krajevnih konferencah SZDL in njihovih sekcijah bi morala biti obravnavana vsaj tista vprašanja, ki
neposredno zadevajo interese delovnih ljudi in občanov, teh
pa je v programu Zveznega zbora vse več in bo to v bodoče še
bolj pomembno. Kaže se potreba po sodelovanju delegatov z
organizacijo sindikata v občini. Nekatera občinska in regijska
vodstva Zveze komunistov Slovenije vključujejo delegate v
razprave o aktualnih gospodarskih in političnih vprašanjih
občine oziroma regije in jim pomagajo pri obveščenosti in
delovni usmerjenosti.
5. Javno obveščanje o delu Zveznega zbora se je izboljšalo,
čeprav še vedno ni zadovoljivo. V dnevnem tisku, na radiu in
televiziji je več informacij o delu delegatov, zlasti na sejah
zbora. Aktualnim vprašanjem iz dela Zveznega zbora so bile
posvečene tudi obširnejše radijske oddaje.
Ob obravnavi našega poročila je bilo v nekaterih občinah
ugotovljeno, da bi tudi občinska delegatska glasila morala
vprašanjem iz dela Zveznega zbora in zlasti povratni informa-
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ciji o njegovih sprejetih sklepih dati več pozornosti, kar velja
še vedno tudi za glasila organizacij združenega dela in lokalni
tisk. Izražena je bila želja, naj bi RTV prirejala izčrpnejše
obravnave posameznih zakonskih predlogov, za katere je širši
interes, v obliki okroglih miz, oddaj v živo ipd.
Delegati pošiljamo informacije o sprejetih sklepih in rešitvah vsem, ki so sodelovali s svojimi predlogi in pobudami ali
s strokovnimi mnenji v posameznih fazah priprave aktov Zveznega zbora.
6. Iz celotnega poročila izhaja ugotovitev, da se delovanje
delegatskega skupščinskega sistema na relaciji do Zveznega
zbora Skupščine SFRJ izboljšuje, tako v organizacijsko metodološkem smislu, kot tudi po vsebini. Za nadaljnjo krepitev in
razvijanje delegatskega skupščinskega sistema do Zveznega
zbora Skupščine SFRJ pa je potrebno uresničiti nekatere
zamisli, ki so bile nakazane že v razpravah v preteklem letu:
a) Uresničiti bi bilo treba organiziranje konference delegacij v republiki za obravnavo najpomembnejših vprašanj iz
programa dela zbora za leto 1981. Tako bi zagotovili, da bi pri
našem dogovarjanju o stališčih in smernicah sodelovale tudi
delegacije družbenopolitičnih organizacij in zborov Skupščine SR Slovenije ter samoupravnih interesnih skupnosti in
drugih asociacij združenega dela.
b) V delu Zveznega zbora bi morali bolj dosledno uveljaviti
pravočasno programiranje sej in se zavzeti za spoštovanje
predvidene dinamike uresničevanja njegovega programa
dela, kar naj bi omogočalo, da se njegovo delo predvsem
usmeri na bistvene naloge. Prav tako je v večji meri treba
zagotoviti kontrolo izvajanja sprejetih sklepov.
c) Institut delegatskega vprašanja je treba uveljaviti ne
samo kot obliko iskanja pojasnil, ampak tudi kot možnost za
odpiranje razprave o konkretnih perečih problemih ali o delu
Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov in s
tem utrjevati politično nadzorno funkcijo zbora. Ob spremembah poslovnika Zveznega zbora bo potrebno spremeniti oziroma razviti določbe s katerimi bi močneje spodbudili delegatsko pobudo in določneje zavezali Zvezni izvršni svet in
zvezne upravne organe za ustreznejše tretiranje teh pobud.
d) Ker se v Zveznem zboru sklepi sprejemajo z glasovanjem,
je še posebno pomembno dogovarjanje z delegati iz drugih
republik in avtonomnih pokrajin. To dogovarjanje je doslej
potekalo predvsem v delovnih telesih zbora, kar pa ni dovolj,
zlasti kadar so v obravnavi pomembna vprašanja splošnega
interesa za federacijo. V teh primerih bi morala biti močneje
izražena vloga organiziranih subjektivnih sil naše družbe,
zlasti SZDL, ki je kot najširša frontna organizacija tudi delegatsko organizirana. Zato bo treba preseči sedanjo prakso, da
se tako dogovarjanje omeji le na ozek krog udeležencev v
telesih teh družbenopolitičnih organizacij in to potem predstavlja kot stališče celotne družbenopolitične organizacije.
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1. Skupščina SR Slovenije je osnutek družbenega plana
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 obravnavala na sejah zborov 18. 2. 1981. Pred obravnavo in sprejemom pripomb ter
stališč k osnutku tega akta, je bila opravljena dokaj široka
razprava tako v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in
njegovih delovnih telesih kot v delovnih telesih Skupščine SR
Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in v organih družbeno-političnih organizacij. Republiška konferenca SZDL
Slovenije pa je s sodelovanjem izvršnega sveta in gospodarske zbornice Slovenije organizirala tudi regijske posvete, na
katerem sta se obravnavala osnutek družbenega plana Jugoslavije in predlog družbenega plana Slovenije za obdobje
1981-1985. Člani delegacije so ves čas razprav aktivno sodelovali v procesu nastajanja in formiranja stališč ter predlogov
k osnutku tega akta.
Predlog pripomb in stališč je v glavnem nastal na podlagi
usklajevanja stališč posameznih institucij v republiki in predlogov delegatov v odborih Skupščine SR Slovenije. Da pripomb temeljnih delegacij ni bilo mnogo je delno vzrok v
kratkem času, ki je bil na razpolago za razpravo in v ne dovolj
usklajenem organiziranju razprav na nivoju republike in občin.
Kot se dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije
niso sprejemali na podlagi usklajenih in podpisanih samoupravnih sporazumov združenega dela, tako združeno delo
tudi še ni imelo dovolj potrebnega vpliva na formiranje stališč
za pripravo družbenega plana Jugoslavije za naslednje srednjeročno obdobje.
2. Načelna stališča in pripombe Skupščine SR Slovenije k
osnutku družbenega plana Jugoslavije so se v glavnem nanašale na to, da mora družbeni plan Jugoslavije temeljiti: na
doslej sprejetih štabi I izp lijskih usmeritvah, na doslednem
uresničevnaju sistemskih-rešitev in njihovem dograjevanju na
posameznih področjih družbene reprodukcije in avtonomnih
pokrajin, sprejetih z dogovori o temeljih družbenega piana
Jugoslavije.
V zvezi s stabilizacijsko naravnanostjo je Skupščina SR
Slovenije menila, daje potrebno ponovno preveriti in uskladiti
delež investicij; opredeliti izvoz kot osnovni pogoj za doseganje načrtovanega razvoja; določiti, da bi bilo prednostno
potrebno razvijati energetiko, proizvodnjo osnovnih prehrambenih proizvodov in proizvodnjo tistih surovin, ki jih v reprodukciji primanjkuje in je ekonomsko upravičena; opredeliti
ukrepe za povečanje realne amortizacije, določiti globalno
zaostajanje vseh oblik porabe in skladnosti njihovega gibanja
z rastjo ustvarjenega družbenega proizvoda in dohodka.
Na področju uresničevanja sistemskih rešitev je Skupščina
SR Slovenije menila, da je potrebno dosledno zagotoviti uresničevanje sistemskih rešitev, zlasti na področju samoupravnega združevanja dela in sredstev, ekonomskih odnosov s
tujino ter na področju monetarne in kreditne politike.
Izhajajoč iž načel sistema samoupravnega družbenega planiranja pa je Skupščina SR Slovenije menila, da je potrebno
pri opredeljevanju nalog, ciljev in ukrepov dosledno izhajati iz
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obveznosti, sprejetih z dogovori o temeljih družbenega plana
Jugoslavije ih uskladiti ter konkretizirati nekatere presplošne
obveznosti iz osnutka družbenega plana.
Skupščina SR Slovenije pa je v skladu s temi načelnimi
pripombami sprejela tudi dodatek, ki je te načelne pripombe
konkretiziral.
3. Usklajevanje v odborih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ se 'je pričelo 25. 2. 1981 s skupno sejo vseh
odborov, na kateri je podpredsednik Zveznega izvršnega
sveta obrazložil stališča, ki jih je ZIS sprejel do pripomb in
dopolnitev skupščin SR in SAP. Bistvene opredelitve v stališčih ZIS so bile:
- da ZIS ne sprejema ocene, da osnutek plana ni stabilizacijsko naravnan,
- da ne sprejema ponujene spremembe osnutka plana, ki
ga je ponudil Sabor SR Hrvatske, da bi bil plan grajen bolj
sistematično,
- da ne sprejema rešitev po posameznih vprašanjih, ki
eventuelno odstopajo od opredelitev, ki so bile sprejete z
dogovori o temeljih družbenega plana.
V teku usklajevanja, ki je potekalo vse do 17. 3. 1981, ko. je
bil plan sprejet, se je pokazalo, da nekaterih pripomb Skupščine SR Slovenije ni bilo možno uveljaviti prav zaradi rešitev,
ki so jih opredelili dogovori o temeljih plana. Podpisani in
potrjeni dogovori bi morali biti osnova za lažje usklajevanje
stališč in za njihovo nadaljnjo razdelavo ter dogradnjo rešitev
v planu; za vrsto rešitev so to bili, za vrsto pa so pogosto
predstavljali limitirajoči faktor.
Skupščine SR in SAP in druge institucije.(GZJ, ZSJ, ZK,
SZDL) so podale preko 300 pripomb na osnutek plana. V teku
usklajevanja so bila z večjimi oz. manjšimi kompromisi vsa
odprta vprašanja usklajena, s tem da se. je pokazalo, da so bili
v procesu usklajevanja manj prisotne konfrontacije stališč,
temveč so se iskale rešitve na podrobnih argumentacijah.
4. Temeljna pripomba Skupščine SR'Slovenije je bila, da je
za uresničevanje stabilizacijske naravnanosti potrebno preveriti in uskladiti delež investicij v družbenem proizvodu z vidika
realnih dohodkovnih možnosti združenega dela in realnega
deleža tujih sredstev, ter opredeliti osnovna razmerja investicijskih vlaganj na ključnih področjih. K načelnim opredelitvam so bile podane tudi konkretne pripombe:
- da je potrebno preveriti zagotavljanje sredstev za investicije v obratna sredstva, ker niso zagotovljena;
- da se izboljša investicijska struktura in konkretno opredeli delež izvoznega gospodarstva;
- da je potrebno omejitveni pristop pri vlaganju v predelovalne zmogljivosti v primeru izvozne usmerjenosti izvzeti.
Delegacija je v teku usklajevanja zelo široko argumentirala
te pripombe. ZIS je dal pismeni odgovor na našo zahtevo
glede bilansiranja sredstev za investicije, kjer je pojasnil, daje
primanjkljaj pri planiranih sredstvih za vlaganje v obratna
sredstva, ki naj bi ga delno pokrivali iz hranilnih vlog prebivalstva, del sredstev pa bi zagotovili iz drugih virov, približno
polovico sredstev pa ni zagotovljenih. Čeprav smo imeli na23

čelno podporo dveh delegacij (Sabora SR Hrvatske in Skupščine SAP Vojvodine), pa je delegacija s svojo zahtevo, da naj
bi se delež investicij v družbenem proizvodu za naslednje
petletno obdobje zmanjšal, ostala sama. Delegacija je zahtevala, da naj ZIS ponovno preračuna celotno bilanco, česar pa
ZIS ni sprejel. Na koncu usklajevanja je delegacija dala soglasje k tej točki plana z naslednjo izjavo:
»V organih Skupščine SR Slovenije smo ponovno izvršili
preverjanje v zvezi z investicijskimi vlaganji, ki so predvidena
v srednjeročnem
planu za obdobje 1981-1985 posebej še v
zvezi z-odgovorom ZIS na pripombe Skupščine SR Slovenije
oziroma njene delegacije. Kot je delegacija Skupščine SR
Slovenije že preje obrazložila, iz dokumentacije k osnutku
plana, ki je njen sestavni del, izhaja, da bo delež investicij v
družbenem proizvodu znašal 39,6%, na koncu leta 1985 pa
38,6.
Poleg tega pa velik del investicij v obratna sredstva ni
pokritih. Torej se v planu opredeljuje za investicijska vlaganja
znatno nad tistimi, ki so v »zeleni knjigi ZIS«' predvidena kot
stabilizacijska. Zaradi tega je delegacija ves čas usklajevanja
stališč opozarjala in zahtevala, da se to preveri in zmanjša in
je rezervirala soglasje. Z ozirom na to, da ZIS in ostale delegacije niso podprle in sprejele te ocene in stališča delegacije
Skupščine SR Slovenije, čeprav ostaja pri svojih ocenah, ne
bo izrazila nesoglasja na ta del plana.«
Pripombo, da naj se pri investicijah v osnovna sredstva
opredeli kot prioritetna naloga izgradnja izvoznega gospodarstva in tudi delež vlaganj v izvozno gospodarstvo, je delegacija uveljavljala v vseh poglavjih, ki opredeljujejo uporabo
domače in tuje akumulacije. Glede opredelitve deleža izvoznega gospodarstva pasmo uspeli uveljaviti tekst, ki omogoča,
da SR in SAP samostojno opredeljujejo deleže in se glasi:
»republike in pokrajine izvršujoč obveze iz dogovorov o temeljih plana, bodo ustvarjale pogoje, da OZD, izhajajoč iz realnega dohodka s samoupravnimi sporazumu zagotove usmerjanje investicij v izgradnjo kapacitet v skladu z določeno
politiko v tej točki in opredele njihovo strukturo.«
Logična posledica tako sprejete opredelitve bi bila, da se
briše odstavek plana, ki določa odstotek (63%) vlaganj v
prioritetne namene. Ta naš predlog ni bil sprejet. Uspeli pa
smo uveljaviti besedilo, ki relativizira to opredelitev in glasi:
»Ocenjuje se, da bodo vlaganja v te namene znašala okoli
63% od vlaganj v osnovna sredstva, to se bo pa uresničevalo v
skladu s 43. in 44. točko tega plana.
Na del osnutka plana, ki govori o orientaciji proizvodnje in
prestrukturiranju je imela Skupščina SR Slovenije načelno
• pripombo, da je potrebno uskladiti in konkretizirati nekatere
presplošne obveznosti iz osnutka, zlasti pa presplošne obveznosti republik in avtonomnih pokrajin iz dogovorov o temeljih
družbenega plana na posameznih področjih družbene reprodukcije. Ce pa v usklajevainem postopku ne bo moč doseči
takšne konkretizacije pa naj se v planu določi naloga, da bodo
v skladu z načelom kontinuiranega planiranja te obveznosti ,
usklajene in določene najkasneje v enem letu po sprejetju
družbenega plana. Naše zahteve za takojšnje preciziranje
niso sprejeli, zato smo ponudili drugo možnost in smo uspeli
uveljaviti stališče, da bodo Zvezni izvršni svet in izvršni svet
SR in SAP do konca leta 1981 določili konkretne obveze v
okviru številk predvidenih v delu plana o proizvodni orientaciji
in prestrukturiranju ip sicer na osnovi sprejetih odgovarjajočih samoupravnih sporazumov o temeljih plana OZD za obdobje 1981-1S85. S tem je bila izpolnjena zahteva Skupščine
SR Slovenije, in sicer da se vse kvantifikacije preverijo in
obveze konkretizirajo po republikah.
Delegacija je v teku usklajevanja uspela uveljaviti pripombo, da naj se pri omejitvah vlaganj v predelovalno industrijo izvzame izvozno orientirana predelovalna industrija in
sicer tako, da se bodo znatno zmanjševala vlaganja v predelovalno industrijo razen za namene določene v točki 3, 5, 2 (ki
opredeljujejo prioritetna vlaganja in med katerimi je izvoz
naveden), vse s ciljem poboljšanja strukture predelovalne
industrije.
Pri energetiki je bila pripomba slovenske skupščine, da je
potršbno zagotoviti na temelju energetske bilance in plačilno
bilančnih pozicij SR in SAP oziroma plačiine bilance Jugoslavije ali deviz, s katerimi so razpolaga, vso potrebno nafto in
zagotoviti enakomerno preskrbo vseh delov Jugoslavije.
Vsako leto, v 30 dneh po sprejetju energetske bilance pa
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morajo organizacije naftnega gospodarstva sprejeti samoupravni sporazum, s katerim bodo zagotovile iz celotnih razpoložljivih proizvedenih in uvoženih količin nafte in naftnih
derivatov enakomerno in pod enakimi pogoji preskrbo vseh
področij. To stališče nismo uspeli uveljaviti, ker je sistem, ki
velja za leto 1980 od večine delegacij in ZIS ocenjen kot
začasen in bi bil prevelik prejudic, če bi to sprejeli za srednjeročno obdobje. Zaradi tega nismo vztrajali, da se to sprejme v .>
tem delu plana, pač pa smo vztrajali, da se v tretjem delu
plana opredeli nalogo, da se bo na izkušnjah sprovajanja
letošnjega dogovora o zagotavljanju nafte sprejel do konca
1981 dogovor med izvršnimi sveti SR in SAP, ki bo opredelil
sistem nabave in enakomerne preskrbe nafte za naslednjih
pet let. Uveljavili smo določilo, da izvršni sveti republik in
pokrajin ukrepajo za izvajanje energetskih bilanc na osnovi
plačilno bilančnih in devizno bilančnih pozicij SR in SAP.
V zvezi s kmetijstvom so bili sprejeti vsi predlogi Skupščine
SR Slovenije, ki vnašajo več elementov družbeno organizirane in pogodbeno dogovorjene proizvodnje. Ravno tako smo
razčistili, da so materialne bilance le osnova za samoupravno
dogovarjanje.' Glede sklenitve posebnega dogovora za področje kmetijstva je bila v tretji del plana vnešena naloga, da
naj izvršni sveti v letošnjem letu sklenejo poseben dogovor,
kako se bo izvajal del dogovora o osnovah plana, ki se nanaša
na kmetijstvo, da bi se kmetijstvu zagotovilo predvideno izredno povečanje stopnje rasti.
Uveljavili smo tudi pripombo, da je potrebno opredeliti
ukrepe za povečanje realne amortizacije, s tem da ni bila
sprejeta zahteva, da je potrebno zagotoviti 20% hitrejšo rast
minimalne amortizacije od družbenega proizvoda, pač pa je
zapisano, da mora rasti hitreje kot družbeni proizvod. Delegacija je ocenila, da je s tem zahtevi Skupščine SR Slovenije
zagotovljeno.
V skladu s pripombo glede financiranja funkcij federacije,
zlasti glede financiranja programov dejavnosti posameznih
uporabnikov sredstev proračuna federacije iz postopnega
odpravljanja avtomatizmov smo v točki 13 plana uveljavljali
pripombo, da se za financiranja jugosiovanske ljudske armade zagotavljajo sredstva do 5,30 od ustvarjenega narodnega dohodka ob podpori delegacije Vojvodine in Hrvatske.
Ker smo končno pri tej pripombi ostali sami smo od nje
odstopili s sledečo izjavo: »Vsekakor je tudi SR Slovenija zelo
zainteresirana za stabilno financiranje JLA, še posebej za
izvrševanje programa modernizacije oborožitve. Po naši
oceni predlog Skupščine SR Slovenije »do 5,80% DP« omogoča uresničevanje dogovora o temeljih plana. Vendar Skupščina SR Slovenije smatra, da je v cilju uresničevanja ekonomske stabilizacije potrebno ukinjati vse avtomatizme in
naknadne obračune za financiranje programov iz zveznega
proračuna. To pomeni, da ne gre samo za sredstva za JLA,
ampak za vse programe. V dogovorih o temeljih plana in v tem
planu smo se dogovorili, da bo zvezni proračun vsako leto
rasel počasneje od rasti družbenega proizvoda. Če bi se
zadržal sistem avtomatizmov in poračuna bi bila ogrožena ta
pomembna stabilizacijska opredelitev, ker bi se morala za to
zagotavljati dopolnilna sredstva z emisijo ali z dodatnimi
davki. Vztrajali bomo, da se to razreši z zakonom o financiranju federacije in opredelitev v planu ne sme biti presedan za
rešitve, ki bodo dogovorjene. Zato umikamo predlog in dajemo soglasje na prvotno besedilo.
5. Na področju kreditno-monetarne politike, ki je bila opredeljena v osnutku družbenega plana Jugoslavije, je imela
Skupščina SR Slovenije precejšnje število pripomb. Večino
pripomb je delegacija uspela uveljaviti, razen v tistih primerih,
ko so ostale delegacije in ZIS trdno vztrajale na opredelitvah
iz dogovorov o temeljih plana in ni bilo razpoloženja in volje,
da bi dograjevali te rešitve. Na rezultate usklajevanja so imele
vpliv tudi določene zatečene pravice in rešitve, ki sta jih sicer
čas in naša spoznanja prešla,, vendar pa jih je možno le
postopoma preseči. Na področju kreditno-monetarne politike
so nastali in se kopičijo določeni večji problemi sistemskega
značaja, o katerih že dolgo razpravljajo številni dejavniki od
političnih organizacij na čelu z ZKJ, zvezni družbeni sveti in
delegatske skupščine. Računali smo, da bodo določene rešitve opredeljene že do sprejetja plana, vendar se je delo
zavleklo in se rešitve niso mogle vgraditi v plan.
Najvažnejše opredelitve, vgrajene v srednjeročni plan na
področju kreditno-monetarno politike, so naslednje:
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- sprejeti bodo ukrepi, da se uporaba kratkoročnih bančnih
sredstev za investicije znatno zmanjša;
- kreditiranje izvoza iz primarne emisije po dolgoročnih
sporazumih s posameznimi državami se bo izvajalo na dosedanji način, pri novih sporazumih pa se bo z odlokom skupščine SFRJ o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike in skupnih osnov kreditne politike določalo ali je z
ukrepi kreditno-monetarne politike treba podpirati to;
- kreditiranje uvoza iz določenih valutnih področij in dežel v
razvoju, bo izjemno in restriktivno in vsako leto opredeljeno v
odloku'Skupščine SFRJ o ciljih in nalogah skupne emisijske
in denarne politike;
- z dogovorom federacije, republik in pokrajin, se bodo
zagotovili stabilni in dolgoročni izvori sredstev za kreditiranje
izvoza kapitalnih dobrin in izvajanje investicijskih del v tujini,
izhajajoč iz dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki ekonomskih odnosov s tujino v obdobju
1981-1985. S to dikcijo je bila uveljavljena pripomba Skupščine SRS, da naj se uredi stabilno in dolgoročno kreditiranje
izvoza kapitalnih dobrin in izvajanje investicijskih del v tujini,
ne pa kot je bilo to določeno v osnutku plana, da se to izvaja v
okviru jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje;
- uveljavljena je naša zahteva glede položaja in vloge internih bank in posebnih finančnih služb;
- pospešilo se bo delo na transformaciji in dograjevanju
kreditno-monetarnega sistema s ciljem, da se zagotovi vodilna vloga zdniženega dela pri odločanju o gospodarjenju s
sredstvi v bankah in tudi poveča vpliv na politiko primarne
emisije;
- s samoupravnimi sporazumi bank, s podporo primarne
emisije, se bo usmerilo del sredstev za še hitrejšo rast izvoza
kakor tudi za doseganje osnovnih ciljev v proizvodnji hrane.
Zagotovilo se bo, da se položaj teh namenov v kreditiranju v
odnosu na preteklo obdobje poboljša;
- monetizacija vrednostnih papirjev, ki bodo izdani na
osnovi izvirnih in družbeno verificiranih transakcij združenega dela, bo v letu 1983 zamenjala selektivno kreditiranje in
postala vodilna oblika koriščenja primarne emisije;
- uporaba prirnarne emisije za financiranje deficita proračuna federacije se bo postopoma zmanjševala s tem, da bo v
letu 1983 prenehalo njeno koriščenje;
- glede uporabe obvezne rezerve je bila v tretji del plana, ki
opredeljuje naloge, vnesena opredelitev, da se bo v letu 1981
izvršila analize funkcije obvezne rezerve kot instrumenta monetarno kreditnega reguliranja in proučila njena korelacija z
emisijo in vpliv na monetarno kreditno politiko in na osnovi
tega bodo dani odgovarjajoči predloai.
6. K finansiranju funkcij federacije je Skupščina SR Slovenije sprejela več pripomb, katere smo v glavnem uspeli uveljaviti. V zvezi s pripombo, da je potrebno dosledno preiti na
financiranje programov, nam je bilo pojasnjeno, da se financiranje proračuna federacije že do sedaj vrši po programih, če
je pa potrebno v zvezi s tem urediti še kakšne podrobnosti naj
pa navedeno predlagamo ob spremembah zakona o financiranju federacije. Ker so vsi vztrajali, da so v planu identične
določbe kot so v dogovorih o temeljih plana smo od pripombe
odstopili in najavili, da jo bomo uveljavljali ob zakonu o
financiranju federacije.
V zvezi z našo pripombo na uskladitev rasti obsega proračunske porabe na nivoju federacije je bil spremenjen tekst,
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tako da je določeno, da bo proračunska poraba vsako leto
rasla počasneje v odnosu na družbeni porizvod. V okviru
takšne rasti se bo zagotovilo stabilno financiranje vseh funkcij federacije.
Uveljavljena je bila tudi pripomba, da je potrebno odpraviti
uporabo emisije za financiranje proračunskih izdatkov s tem,
da se bo ta zmanjševala in da z letom 1983 preneha njeno
koriščenje v ta namen.
Doseženo je bilo tudi zmanjševanje sredstev za financiranje
negospodarskih investicij federacije z do 2,0% kot je bilo v
osnutku, na do 1,5% od skupnih sredstev proračuna federacije.
7. Na področju uveljavljanja in dodelavi sistema ekonomskih odnosov s tujino je Skupščina SR Slovenije sprejela
konkretne pripombe, ki se nanašajo na funkcioniranje deviznega trga, devizno financiranje federacije in na sistem spremljanja izvrševanja plačilno-bilančnih pozicij SR in SAP s stališča deviznih tokov. Pripombo ZIS ni sprejel, ravno tako jih
niso podprle delegacije ostalih SR in SAP, z izjemo delegacije
SR Hrvatske. Svoje negativno stališče so utemeljevali s tem,
da so to vprašanja, ki se nanašajo na nadaljno dograditev
sistema ekonomskih odnosov s tujino in se šele proučujejo na
strokovni ravni v posebni delovni skupini zveznih svetov.
Stališče posameznih rapublik in pokrajin do njih razrešitve se
močno razlikujejo ter jih pred njihovo uskladitvijo ni mogoče
vnesti v srednjeročni plan. Zaradi uskladitve plana smo pristali na rešitev, da se vsa tri vprašanja s področja uveljavljanja
sistema ekonomskih odnosov s tujino vnesejo v tretji del
plana kot obveznost ZIS, da najkasneje do konca leta 1981
prouči ta vprašanja in predloži ustrezne rešitve.
Drugi del pripomb se je nanašal na izvoz, ki naj bo opredeljen kot osnovni pogoje za doseganje razvojne politike srednjeročnega plana. Delegacija je uspela poboljšati tekst plana
v tej smeri, da je izvoz kot razvojna komponenta dobil prioriteto vključno z usmerjanjem domače in tuje akumulacije v
investicije za izvoz, vse v smislu doseženih rešitev za obdobje
1981-1985. Z našimi napori, da bi prednost, ki se na posameznih področjih ekonomske politike daje izvozu bistveno ločili
od ukrepov, ki se opredeljujejo za proizvodnjo, ki substituira
uvoz, nismo uspeli, ker je v dogovoru o temeljih plana v večini
primerov proizvodnja za izvoz ter za substitucijo uvoza obravnava enakovredno.
Na področju opredelitve blagovnega režima smo dosegli
izboljšavo v smislu večje vloge samoupravnega sporazumevanja pri določanju blagovnega režima uvoza. Plan je tudi dopolnjen z določilom, da se z blagovnim režimom ne bo omejeval uvoz blaga za dodelavo in predelavo za izvoz.
Glede zadolževanja v tujini je Zvezni izvršni svet na zahtevo
delegacije SR Slovenije pojasnil izhodišča, od katerega se
računa zadolženost Jugoslavije oziroma zmanjševanje te zadolženosti v tujini v naslednjem srednjeročnem obdobju. Odstopili smo od amandmaja SR Slovenije, da naj bi stopnja
zadolženosti v letu 1985 znašala največ 20%, ker bo po tem
določilu celo nekaj izpod 20%. Delegacija je ob tem uveljavila
tudi stališče, da se zagotovi enotnost metodologije za določanje stopnje zadolženosti.
1

ZIS: Informacija o ukrepih in smereh aktivnosti za uresničevanje politike
ekonomske stabilizacije.
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IZ USTAVNEGA SODISCA JUGOSLAVIJE SMO PREJELI
SKLEP
Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije
je v postopku za oceno ustavnosti drugega odstavka
15. člena in prvega odstavka 26. člena zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na seji dne 24.
2. 1981
»

sklenilo:

Ustavi se postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 15. člena in prvega odstavka 26. člena zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SSS, št.
15/76).
Obrazložitev

*
1. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v drugem
odstavku 15. člena določa, da morata osebi, ki nameravata
skleniti zakonsko zvezo pred sklenitvijo obiskati zakonsko
svetovalnico. Po določbi prvega odstavka 26 člena istega
zakona pa morata pristojnemu matičarju predložiti potrdilo o
opravljenem obisku.
Ustavno sodišče je s sklepom U 115/78 na pobudo občanke
dne 17. 4. 1980 uvedlo postopek za oceno ustavnosti v izreku
navedenih zakonskih določb, ker je menilo, da je treba oceniti. ali je pogojevanje uvedbe postopka za sklenitev zakonske
zveze z obveznim obiskom v zakonski svetovalnici in s predložitvijo potrdila o opravljenem obisku v skladu z 235. in 249.
členom ustave SR Slovenije.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije v
svojem odgovoru, ki je bil kot odgovor Skupščine SR Slovenije po 378. členu poslovnika Skupščine SRS poslan ustavnemu sodišču, meni. da je z zakonom predpisani obvezni
obisk zakonske svetovalnice in potrdilo o tem obisku del
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postopka za sklenitev zakonske zveze, ki ga po 235. členu
ustave ureja zakon. Tako predpisani postopek ne omejuje
občanov v svobodni privolitvi pri sklepanju zakonske zveze.
Zaradi neizpolnitve predpisane obveznosti obiskati zakonsko
svetovalnico in predložiti o tem obisku potrdilo, sklenjena
zakonska zveza ni neveljavna.
2. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v zakonski zvezi in
družini po 235. členu ustave ureja zakon. Sklenitev zakonske
zveze s svobodno privolitvijo pred organom, ki ga določi
zakon, ustava uvršča med svoboščine, pravice in dolžnosti
človeka in občana. Te svoboščine in pravice se uresničujejo,
dolžnosti pa izpolnjujejo,na podlagi ustave. Po 249. členu
ustave lahko način uresničevanja posameznih svoboščin in
pravic predpiše samo zakon in to edinole, kadar je z ustavo
tako predvideno, ali če je za njihovo> uresničevanje to neogibno.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v svojih
določbah ureja tudi postopek za sklenitev zakonske zveze,
kamor spada tudi obisk zakonske svetovalnice. Zakon razen
samega obiska in predložitve potrdila o opravljenem obisku
zakonske svetovalnice občanom v zvezi z obiskom ne nalaga
nobenih drugih obveznosti. Obvezen obisk v zakonski svetovalnici oziroma zahtevano potrdilo o tem obisku nikogar ne
obvezujeta, da svetovanje tudi sprejme, zaradi česar obisk
oziroma zahtevano potrdilo glede sklepanja zakonske zveze
nimata konstitutivnega značaja. S tem niso ogrožene z ustavo
zajamčene pravice in svoboščine glede svobodnega odločanja pri sklepanju zakonske zveze. Po mnenju ustavnega sodišča s takšno ureditvijo zakonodajalec ni prekoračil pooblastila po 325. in 249. členu ustave.
Ocena primernosti takšne ureditve, kot je vsebovana v drugem odstavku 15. člena in prvem odstavku 26. člena zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa po 408. členu ustave
ne spada v pristojnost ustavnega sodišča.
Ob navedenih ugotovitvah je ustavno sodišče po 25. členu
zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije
(Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v
izreku tega sklepa.
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Popis

prebivalstva,

stanovanj

v SR

gospodinjstev

Sloveniji

UVOD
V sestavku dajemo najprej nekaj osnovnih informacij o
začetkih in razvoju modernih popisov v svetu in pri nas,
težišče sporočila pa je na popisu 1981 in na načinu njegove
izvedbe. Za ta popis so bile izvedene obsežne organizacijske
priprave, ki so podrobno prikazane v štirih zvezkih posebnega
popisnega Biltena in v posebnem zvezku edicije Metodološko
gradivo št. 12/81 »Strokovno metodološka navodila za organiziranje in izvajanje popisa«. Zato in zaradi omejenega prostora so v sestavku le glavne informacije o popisu 1981.
POPISI V PRETEKLOSTI
Redne popise prebivalstva so začeli najprej v Združenih
državah Amerike, kjer imajo od leta 1790 popis vsakih 10 let,
nekoliko pozneje pa so začeli popisovati tudi v drugih državah. Na našem ozemlju je izvedla prvi popis prebivalstva
tedanja Avstrija, in sicer je bilo prvo štetje ali pravilneje,
ocenjevanje števila prebivalcev, leta 1754. Tedaj je bilo na
Slovenskem približno 700.000 prebivalcev. Po tem letu so bili
popisi še večkrat in so trajali do prvega »pravega« popisa
prebivalstva na našem ozemlju, ki je bil leta 1857, nato pa so
se vrstili vsakih 10 let (1869, 1880, 1890, 1900, 1910).
V Jugoslaviji sta bila med prvo in drugo svetovno vojno dva
popisa leta 1921 in 1931, popisa, ki je bil predviden za leto
1941, pa zaradi vojne ni bilo.
S povojnimi popisi prebivalstva je bilo treba zbrati poleg
standardnih demografskih podatkov še druge aktualne informacije, potrebne za spremljanje sprememb v našem družbenoekonomskem razvoju. S prvim povojnim popisom leta 1948
je bilo treba ugotoviti predvsem natančno število prebivalstva
po velikih žrtvah med drugo svetovno vojno, obdelani pa so
bili tudi številni podatki, ki so pokazali spremembe v sestavi
prebivalstva v primerjavi s predvojnim stanjem. Naslednja dva
popisa sta bila v letih 1953 in 1961, to se pravi v razmeroma
kratkem časovnem zaporedju. V tem času je bil naš politični
in gospodarski razvoj zelo hiter, kar je temeljito spremenilo
tudi sestavo prebivalstva. Začel se je proces vključevanja
kmečkega prebivalstva v industrijo in druge nekmetijske panoge, spreminjale so se dotlej ustaljene življenjske razmere.
Tako so bili v obeh popisih pomembni ekonomski znaki
prebivalcev, katerim so bila v letu 1961 dodana še vprašanja,
ki naj bi osvetlila tudi selitvena gibanja prebivalcev in dnevno
migracijo zaposlenih. Tudi zadnji popis prebivalstva leta 1971
je dal predvsem podatke, ki so omogočili analitično proučevanje socioekonomske sestave prebivalstva in značilnosti v
zaposlovanju delovnih kontingentov prebivalstva.
Poleg potreb, ki jih je nakazoval naš družbeni razvoj, pa
omenjamo še to, da je naša država tudi članica mednarodnih
statističnih združenj v okviru Organizacije združenih narodov
in delovna telesa teh združenj so priporočila, da se po vsem
svetu opravijo popisi prebivalstva hkrati, in to prvič okrog leta
1960 ter v prihodnje vsaj vsakih 10 let.
Zadnjima dvema popisoma prebivalstva sta bila v naši dr-.,
žavi priključena tudi popisa stanovanj in tako je predvideno
tudi v letu 1981. Prvi povojni popis stanovanj je izveden v
obdobju 1949 in 1950 v vseh večjih mestnih in industrijskih
naseljih. Popisani sta bili velikost in kvaliteta stanovanjskega
sklada, kakor tudi poslovni prostori. Popis v letu 1961 je bil
izveden, kot že rečeno, skupaj s popisom prebivalstva, vendar
še vedno le v mestnih naseljih. Popis 1971 pa je zagotovil,
prvič po enotni metodologiji in hkrati, podatke za vsa stanovanja.
POPIS 1981 V JUGOSLAVIJI
Od popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu
1971 so nastale v našem družbenem in družbenoekonomporočevalec

v

letu

in

1981

skem razvoju velike spremembe. Spremenil se je družbenoekonomski položaj in proizvodni odnos delovnih ljudi kot svobodnih proizvajalcev. Povečal se je pomen osebnega dela
občanov, razvila se je turistična in druge terciarne dejavnosti,
povečala pa se je tudi problematika, ki jo povzroča nadaljnja
deagrarizacija prebivalstva. Vse to je povzročilo precejšnje
spremembe v številu, teritorialni in socioekonomskih strukturah posameznih kontingentov prebivalstva, kar vse naj bi se v
rezultatih popisa tudi numerično izkazalo.
Prav tako smo delegati sodelovali tudi v delu skupnih komisij zborov Skupščine SFRJ: v komisiji za volitve in imenovanja, v komisiji za ustavna vprašanja, v administrativni komisiji,
v komisiji za ugotavljanje istovetnosti besedil v jezikih jugoslovanskih narodov, v komisiji za vloge in predloge, v komisiji
za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu, v
komisiji za spremljanje uresničevanja poslovnika Skupščine
SFRJ in v komisijah Zveznega zbora za pripravo zakona o
razširjeni reprodukciji in minulem delu ter zakona o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in v
komisiji za spremljanje uresničevanja poslovnika Zveznega
zbora Skupščine SFRJ.
Zvezni zbor je imel v letu 1980 12 sej, na katerih je obravnaval 153 vprašanj: 18 predlogov za izdajo zakonov z osnutki, 4
osnutke zakonov, 45 predlogov zakonov, 18 poročil, 10 analiz,
18 informacij, 4 družbene dogovore in 36 drugih vprašanj. Kot
zainteresirani zbor je obravnaval analizo o problemih preskrbe jugoslovanskega tržišča in sprejete ukrepe za odstranjevanje nastalih motenj v preskrbi in osnutek programa dela
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za leto 1980.
Popis bo dal podatke o skupnem števiiu prebivalstva, kakor
tudi o aktivnem, zaposlenem kmečkem in drugih kontingentih
prebivalstva. Prav tako bomo dobili sestavo po spolu, narodnosti, starosti, šolski izobrazbi, poklicu, zaposlitvi in še drugih znakih, ki prikazujejo stanje prebivalstva in značilnosti
njegovega razvoja.
Gospodinjstva bodo posebne enote popisa ter bodo pri njih
zbrani podatki o števiiu članov in njihovi družinski sestavi,
kakor tudi podatki o posesti ali uporabi stanovanj in počitniških hišic. Zbrano bo tudi nekaj podatkov o velikosti in uporabi zemljišč, o številu živine ter kmetijskih strojih.
Ugotovilo se bo število stanovanj in osnovni podatki o
velikosti in sestavi stanovanj. Enake podatke bomo dobili tudi
za nenaseljena stanovanja ter za tista, ki se uporabljajo za
začasna stanovanja ali v poslovne namene.
Normativni akti in posebnosti popisa v SR
Sloveniji
Med normativnimi akti je najpomembnejši zakon o popisu.
Zakon o statističnih raziskovanjih, ki imajo pomen za vso
državo (Ur. list SFJR, št. 18/78) namreč določa, da popis
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 ureja
zvezni zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Zvezni zakon določa enotno metodologijo in vsebino
popisa za celotno območje SFRJ ter pristojnost zveznih organov v zvezi s popisom. Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 je Skupščina SFRJ sprejela
na seji Zveznega zbora 17. julija 1980 (Ur. list SFRJ, št. 41/80).
V SR Sloveniji je bil postopek sprejemanja tistih normativnih aktov, ki dajejo osnovo za izvedbo popisa, zaključen 30.
septembra 1980, ko so zbori Skupščine SR Slovenije sprejeli
predlog zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981. Ta zakon dopolnjuje, gled£
na potrebe republike Slovenije, vsebino popisa, določeno z
zveznim zakonom, ureja organizacijo in flnansiranje popisa v
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SR Sloveniji ter obveznosti udeležencev popisa.
Po določilih zakona bomo v SR Sloveniji, poleg z zveznim
zakonom predpisane vsebine, zbrali še druge podatke. Za
osebe: enotna matična številka občana, način prihoda na delo
in oddaljenost od stanovanja, udeležba v narodnoosvobodilnem gibanju; za gospodinjstvo: število stanovanj, s katerimi
razpolaga gospodinjstvo oziroma njegovi posamezni člani, ali
ima kmetija prevzemnika, površina opuščenih kmetijskih
zemljišč, za stanovanje: ime in priimek ter naslov stalnega
prebivališča, lastnika stanovanja oziroma nosilca stanovanjske pravice.
Poleg pravkar omenjenih dodatnih vprašanj, pa bo popis v
SR Sloveniji obogaten tudi z nekaterimi dodatnimi modalitetami pri določenih vprašanjih. Tako bomo iz popisa dobili tudi
podatke o načinu ogrevanja stanovanj (premog, les, kurilno
olje, elektrika, daljinsko ogrevanje) v zadnji kurilni sezoni.
Poleg zakona o popisu, ki določa vsebino, organizacijo in
financiranje popisa so bili v SR Sloveniji sprejeti še nekateri
predpisi, ki se sicer ne nanašajo neposredno na popis, pač pa
pomenijo osnovo za njegovo uspešno izvedbo. Ti predpisi so:
odlok o začasni ustavitvi izvajanja sprememb v območju občin, krajevnih skupnosti, naselij in ulic ter sprememb v oštevilčenju hiš (Ur. list SRS, št. 33/79), zakon o enotni matični
številki občanov (Ur. list SRS, št. 1/80), zakon o imenovanju in
evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, št. 5/80).
Potrebna sredstva
Z republiškim zakonom so v proračunu zagotovljena sredstva za izvedbo celotnega popisa v skupnem znesku
158,169.866 din. Ta sredstva so razporejena na posamezna
leta in sicer: za leto 180 13,930.000 din
za leto 1981 139,629.866 din
za leto 1982 4,610.000 din,
ugotovljena so bila po izdelani metodologiji za izračun potrebnih finančnih sredstev na podlagi cen 1980. Po posameznih glavnih skupinah postavk so stroški taki:
sredstva za poduk popisovalcev
22,570.140
stroški popisovanja
50,070.066

delo občinskih inštruktorjev
delo občinskih popisnih komisij
metodološke priprave
popisni obrazci in drugo gradivo
distribucija in zbiranje gradiva (PTT)
najem prostorov in nakup pisarniške opreme
nabava strojev za obdelavo
tehnična dokumentacija (kataster)
delo republiških inštruktorjev
obdelava popisnega gradiva
kontrolni popis
zaslužek prek 8-urnega delovnega časa
ostali stroški

15,070.924
7,579.176
162.015
8,178.000
600.000
1,950.000
16,904.000
7,000.000
3,436.804
20,303.973
300.000
2,544.768
1,500.000
158,169.866

Organizacija popisa
V SR Sloveniji vodi in organizira popis Zavod SR Slovenije
za statistiko.
Skupščine občine imenujejo občinske popisne komisije, ki
organizirajo in izvedejo popis. Občinske popisne komisije
imenujejo občinske inštruktorje, popisovalce ter kontrolorje
popisa.
Zavod SR Slovenije za statistiko strokovno usposobi 60
republiških inštruktorjev.
Republiški inštruktorji opravijo poduk za 1200 občinskih
inštruktorjev in 180 članov občinskih popisnih komisij (skupaj
1400 ljudi) in sicer v 36 središčih (poprečno 40 ljudi na
središče).
Občinski inštruktorji opravijo poduk za popisovalce in
člane občinskih popisnih komisij v 400 do 500 središčih.
Od 1.-10. 4. 1981 opravi 12000 popisovalcev popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji.
Republiški inštruktorji (4) opravijo poduk za 60 kontrolorjev
popisa.
Takoj po opravljenem popisu od 13. 4. do 18. 4. 1981 se
izvede kontrola zbranih podatkov, na osnovi katerih se ugotavlja kvaliteta dela popisovalcev in zanesljivost podatkov.
Kontrola se opravi v 60 slučajno izbranih popisnih okoliših.

SHEMA ORGANIZACIJE POPISA 1981
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poročevalec

Poučevanje kadrov za popis - poduk
Za zagotovitev enotnega postopka pri razlagi in uporabi
metodologije in navodil za popis je organiziran poduk vseh
kadrov, ki sodelujejo v pripravah na popis in pri popisovanju
kot organi popisa ali kot predstavniki organov popisa. Namen
poduka je usposobitev udeležencev za opravljanje nalog v
popisu.
Glede na vrste organov in udeležencev, ki se usposabljajo
na poduk, se ta opravlja na več ravneh:
poduk za republiške inštruktorje
poduk za člane občinskih popisnih komisij in občinske
inštruktorje
poduk za popisovalce
poduk za kontrolorje popisa
Organiziranje poduka sodi med dolžnosti ustreznih popisnih organov.
Naloge občinskih popisnih komisij
Občinska popisna komisija je neposredni organizator popisa na območju občine, njene naloge so med drugim da:
- bo pravočasno zaključeno ažuriranje hišnih številk, nazivov ulic in trgov v kolikor to že ni;
- pri izbiri potrebnega števila popisovalcev upošteva, da en
popisni okoliš popiše en popisovalec in da en inštruktor vodi
delo 8 do 10 popisovalcev;
- popisovanje lahko traja največ deset (10) dni;
- en (1) popisovalec popiše 50 do 100 gospodinjstev;
- določi in razporedi kontrolorje na popisne okoliše, ki so
izbrani za statistično kontrolo popisnih podatkov;
- sestavi prve rezultate po popisnih okoliših za krajevne
skupnosti, za naselja in za občino in jih dostavi republiškemu
zavodu za statistiko najpozneje do 20. 4. 1981.
- itd.
Naloge občinskih inštruktorjev
Morajo se podrobno seznaniti z vsemi predpisi in navodili
za organiziranje in izvedbo popisa ter s popisnim gradivom.
Pri poduku se usposobijo za popisovanje.
Voditi morajo poduk za popisovalce, če jih za to določi
občinska popisna komisija in popisovalce usposobiti za popisovanje. Opravljajo vsa dela v zvezi s popisom, ki jim jih določi
občinska popisna komisija.
Popisovalci
Popisovalci imajo pri popisu posebno važno vlogo. Uspeh
popisa je v veliki meri odvisen od njihovega pravilnega ravnanja in stika z občani, od poznavanja načina popisovanja in
njihove prizadevnosti.
Med vsemi dolžnostmi, ki jih imajo popisovalci je bistveno,
da v času od 1. do 10. aprila 1981 v roku, ki ga vsakemu
popisovalcu določi občinski inštruktor, popišejo vsako osebo,
vsako gospodinjstvo in vsako stanovanje v mejah dodeljenega popisnega okoliša.
Grafično tehnična dokumentacija
Register območij teritorialnih enot in evidenca hišnih številk sta ena od temeljnih pripomočkov za izvedbo popisa.
Register območij teritorialnih enot s svojih grafičnim deiom
omogoča natančno razmejitev SR Slovenije na posamezne
prostorske enote (popisne okoliše, statistične okoliše, naselja, krajevne skupnosti, katastrske občine in občine). V evidenci hišnih številk so evidentirane in locirane stanovanjske
stavbe in označene hišne številke.
Grafični del registra območij teritorialnih enot in evidence
hišnih številk je izdelan na temeljnih topografskih načrtih.
Večina ozemlja SR Slovenije je s temi načrti v merilu 1:5000
ali v merilu 1:10.000 že opremljena, le za dobrih 10% površine
teh načrtov še ni izdelanih. Za ta območja so pripravljene
povečave aerofotoposnetkov iz leta 1975 v približnem merilu
1:5000.
Posebej za popis so montirani načrti posameznih statističnih okolišev in izdelane ozalidne kopije za vsak statistični
okoliš posebej.
Na osnovi grafičnih prikazov registra območij teritorialnih
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enot je izdelana začasna pregledna karta vseh prostorskih
enot v merilu 1:25.000 za vsako občino posebej. Sestavni del
grafično tehnične dokumentacije za popis so tudi seznami
ulic in hišnih številk po popisnih okoliših. Za potrebe popisovalcev so predvsem važni načrti statističnih okolišev z vrisanimi mejami popisnih okolišev in seznami ulic in hišnih številk
po popisnih okoliših.
Izpolnjevanje osnovnih in pomožnih popisnih
obrazcev pred popisom
Za osebe, ki v času popisa ne bodo v kraju stalnega prebivališča, je treba vnaprej zbrati podatke (pred 1. 4.1981). Tako bo
mogoče pri popisu tudi za te osebe dobiti podatke na podlagi
njihovih odgovorov in ne po izjavi katerega od članov njihovega gospodinjstva. Vnaprej bodo zbrani podatki tudi za
stanovanja, ki se uporabljajo za počitek in rekreacijo.
Izpolnjevanje osnovnih in pomožnih obrazcev pred popisom bo organizirano:
- za delavce jugoslovanskih organizacij in skupnosti, ki
delajo v tujini, in za člane njihovih gospodinjstev, če vse
gospodinjstvo živi z njim v tujini,
- za državljane SFR Jugoslavije na začasnem delu v tujini
in člane njihovih gospodinjstev, ki z njimi živijo v tujini, .
- za osebe v enotah JLA, ki služijo vojaški rok ali so na
orožnih vajah, kot tudi za gojence vojaških šol,
- za osebe v zaporih, kazensko poboljševalnih in vzgojno
poboljševalnih domovih,
- za osebe v delovnem razmerju v organizacijah in skupnostih,
- za stanovanja, ki se uporabljajo za počitek in rekreacijo.
Kritični trenutek in čas popisovanja
Popis bo opravljen po stanju na dan 31. marca 1981 ob 24.
uri, to je po stanju opolnoči med 31. marcem in 1. aprilom
1981 in to tako glede števila popisnih enot kot tudi glede
podatkov o teh enotah. Ta trenutek se imenuje kritični trenutek popisa.
Da bi bil popis opravljen v roku, ki ga predpisuje zakon, je
treba popisovanje (zbiranje podatkov) začeti na celotnem
ozemlju SFRJ Jugoslavije 1. aprila, dokončati pa najpozneje
do 15. aprila 1981. V času od 5. do 15. aprila 1981 bo opravljen
pregled popisnega gradiva in popravljene morebitne napake
popisovalcev.
Osnovni in pomožni obrazci
Osnovni obrazci so:
- popisnica (obrazec P-1), za vpisovanje podatkov o osebi,
- vprašalnik za stanovanje in gospodinjstvo (obrazec P-2),
za vpisovanje podatkov o stanovanju in gospodinjstvu.
Poleg gornjih dveh spadajo med osnovne obrazce še
- seznam članov gospodinjstva (obrazec P-2/S), za vpisovanje podatkov o članih gospodinjstva glede na prisotnost in
družinsko razmerje ob popisu ter za izdeiavo prvih rezultatov,
- vprašalnik za skupinsko stanovanje (obrazec P-3), za
vpisovanje podatkov o skupinskih stanovanjih,
- kontrolnik popisa (obrazec P-4), za evidentiranje vseh
popisnih enot v popisnem okolišču in izdelavo prvih rezultatov za popisni okoliš.
Vrsta pomožnih in drugih obrazcev in seznamov služi za
sistematično delo na popisu in za pripravo prvih rezultatov
popisa.
Kontrolnik popisa (obrazec P-4)
Namen kontrolnika je večkraten, ima štiri dele in sicer:
- prvi rezultati za popisni okoliš,
- seznam naslovov in popisanih enot,
- seznam naslovov, kjer je popisovalec pustil obvestilo o
ponovnem obisku,
- pregled prvih rezultatov po gospodinjstvih.
Prvi in četrti del sta namenjena pripravi prvih rezultatov o
popisu.
Vprašalnik za stanovanje in gospodinjstvo
(obrazec P-2)
Vprašalnik se izpolnjuje za:
- Vsako stanovanje, ki je naseljeno kot tudi za stanovanje,
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ki se uporabija občasno samo za počitek in rekreacijo ali v
času sezonskih de! v kmetijstvu;
- vsak prostor, ki ni namenjen za stanovanje, vendar se v
času popisa uporablja v ta namen. To je lahko naseljen
poslovni prostor aii zasilno naseljen prostor;
- vsako gospodinjstvo, ki stanuje v kraju popisa.
S popisom ne bodo zajeta:
- prazna stanovanja v stavbah, ki so družbena last in v
katera še ni dovoljena vselitev,
- stanovanja, ki so last tujih držav,.
- stanovanja na vasi, ki se uporabljajo samo za spravljanje
kmetijskega orodja in strojev, kmetijskih proizvodov, kurjave
itd. oziroma za predelavo kmetijskih proizvodov,
- nenaseljena (prazna) stanovanja, ki so izseljena zaradi
rušenja, ker se bodo na tem mestu gradili novi objekti ali so že
dotrajana ali pa niso več uporabna za stanovanje.
Popisnica (obrazec P-1)
Popisovalec izpolni popisnico za vse osebe, ki stalno prebivajo v kraju, kjer popisuje, kot tudi za tiste osebe, ki stalno
prebivajo v drugem kraju (naselju), vendar so bile v kritičnem
trenutku, to je 31. marca opolnoči v kraju, kjer se popisuje.
Popisnica se ne izpolni v hoteiih, počitniških domovih,
motelih, privatnih penzionih in podobno, za tiste osebe, ki so
bile v »kritičnem trenutku« tu kot gostje in za tiste osebe, ki so
bile v »kritičnem trenutku« na začasnem zdravljenju v bolnišnicah, sanatorijih in zdraviliščih.
Izdelava prvih rezultatov popisa
Da bi čim hitreje dobili prve popisne podatke tako o številu
prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj kakor tudi o številu
glavnih vrst živine, vodnjakov in kombajnov, je v rokovniku
popisa predvideno, da občinska popisna komisija izdela prve
rezultate popisa po popisnih okoliših za naselja, krajevne
skupnosti in občino najpozneje do 20. aprila 1981.
Kontrola kvalitete popisnih podatkov
Po popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 1981 bo
izvedena kontroia kvalitete zbranih podatkov in popolnosti
zajetja v slučajno izbranih popisnih okoliših.
Poleg tega bo v SR Sloveniji opravljeno tudi merjenje vpliva
popisovalcev na rezultate popisa, ki bo izvedena istočasno s
popisom in sicer v krajevnih skupnostih, ki bodo za to posebej
izbrane. Pri tem se bo uporabljala posebna grafično tehnična
dokumentacija in posebni kontrolnik (P-4)
Sklepna opravila popisnih organov v občini
Popisni organi in izvajalci popisa v občinah bodo razrešeni
dolžnosti, ko končajo vse naloge v zvezi s popisom.
Popisovalci bodo razrešeni dolžnosti, ko bo občinski inštruktor prevzel od njih popisno gradivo in podpisal kontrolni ke.
Občinski inštruktorji bodo razrešeni dolžnosti, ko bo občinska popisna komisija prevzela od njih popisno gradivo vseh
popisnih okolišev. Inštruktorji, ki jih je občinska popisna
komisija zadolžila za določena dela tudi še po oddaji gradiva
(na primer izdelava prvih rezultatov, izvajanje kontrole kot
kontrolorja itd.), bodo razrešeni dolžnosti šele, ko bodo dokončali tudi ta dela.
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Kontrolorji bodo razrešeni dolžnosti, ko bodo opravili vse
naloge v zvezi s kontrolo popisa in oddali gradivo kontrole
občinski popisni komisiji. Če jim je občinska popisna komisija
zaupala kakšne naloge in druga dela po končani kontroli,
bodo razrešeni šele po tem, ko bodo dokončali tudi ta dela.
Občinske popisne komisije bodo razrešene, ko bodo dostavile popisno gradivo Zavodu SR Slovenije za statistiko in mu
predložile poročilo o porabi dodeljenih finančnih sredstev za
popis.
Obveščanje prebivalstva o popisu
S popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj bodo
zbrani, obdelani in objavljeni podatki, katere bodo lahko
koristno uporabljale družbenopolitične skupnosti, državni organi, organizacije združenega deia in delovne skupnosti, raziskovalne organizacije in drugi. Ker pa gre za zelo obširno,
zahtevno in drugo statistično raziskavo, je potrebno poleg
odgovornega dela in sodelovanja vseh upravnih in strokovnih
organov, tudi sodelovanje in podpora najširše družbene
skupnosti. Pri tem ima poseben pomen tudi temeljito, jasno
ter na ustrezen način posredovano obveščanje prebivalstva in
vseh subjektov, ki sodelujejo v pripravah in izvedbi popisa. Od
obveščenosti in pravilnega razumevanja sta v mnogočem
odvisni tudi kvaliteta in stroški popisa.
Zvezni izvršni svet je na 64. seji (22 marca 1979) sprejel
sklep, da naj Zvezni sekretariat za informacije pomaga Zveznemu zavodu za statistiko z občasnim seznanjanjem javnosti
s pripravami za popis, zlasti pa naj obvešča prebivalstvo o
namenu popisa, vsebini popisnih obrazcev in načinu dajanja
odgovorov na posamezna vprašanja, pri čemer naj uporabi
najprimernejša sredstva informiranja v posameznih okoljih.
O popisu prebivalstva in informativni dejavnosti s tem v
zvezi je v Sloveniji razpravljalo tudi predsedstvo SZDL na seji
26. 2. 1981. Informacijo za razpravo je predložil Zavod SR
Slovenije za statistiko.
Formirana je bila posebna delovna skupina za informativno
propagando dejavnosti pri popisu v okviru Tiskovnega sveta
RK SZDL Slovenije. Ta delovna skupina usmerja aktivnosti
sredstev javnega obveščanja v skladu z načrtom propagandno informativne dejavnosti. To pomeni, daje SZDL ovrednotila popis kot najširšo družbeno akcijo in je zato treba zagotoviti čim širše sodelovanje vsega prebivalstva.
Kazenske sankcije
Po določilih zveznega zakona o popisu so predvidene kazenske sankcije:
- za tisega, ki je določen za popisovalca, inštruktorja, kontrolorja ali za opravljanje drugih nalog pri popisu, če brez
upravičenega razloga noče sodelovati pri opravljanju nalog;
- za temeljne organizacije združenega dela ter druge organizacije in1 skupnosti ter odgovorne osebe, če do 20. 3. 1981
ne dajo vsakemu delavcu podatkov na pomožnem obrazcu za
osebe v delovnem razmerju;
- za osebo, ki pri popisu vpliva na občana, da se proti svoji
volji izreče o pripadnosti narodu, narodnosti oziroma etnični
skupini;
- za osebo zajeto s popisom, ki noče dati podatkov, da
neresnične podatke ali onemogoči preveritev danih podatkov.
Za pravne osebe je najvišja kazen 50.000 din, za posameznike pa do 5000 dinarjev ali do 60 dni zapora.
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©Povečanje izvoza in dohodka, zmanjševanje strukturnih neskladij v
gospodarstvu, rast zaposlovanja, zmanjšanje vseh oblik porabe v realne okvire,
zaviranje naraščanja cen in hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih področij in
najhitrejši SAP Kosova - temeljni razvojni cilji
© Povprečna letna stopnja rasti družbenega proizvoda v naslednjem petletnem
obdobju bo znašala okrog 4,5 odstotka
® Težišče razvoja je energetika, proizvodnja hrane, surovin in reprodukcijskega
materiala
® Investicije v osnovna sredstva gospodarstva bodo naraščale po povprečni
stopnji okrog 2 do 2,5 odstotka, vlaganja v stanovanjsko graditev z okrog 2,5
odstotka, medtem ko se bodo ostale investicije zmanjševale povprečno za okrog
10 odstotkov letno
O Predvideno je, da bo odprtih okrog 740.000 novih delovnih mest, kar bo z
naravno zamenjavo zaposlenih omogočilo delovno angažiranje okrog 1,440.000
oseb
Zbor republik in pokrajin stabilizacijske ukrepe in, skla- v družbenoekonomskem rana enotnem jugoslovanskem
Skupščine SFRJ je na zadnji dno z realnimi materialnimi zvoju
in oceno pogojev ter tržišču, krepitev ekonomske
seji, 18. marca, sprejel Družbe- možnostmi družbe, zagotovil
možnosti
razvoja,
od
"temeljnih
motiviranosti delavcev in uponi plan razvoja Jugoslavije za učinkovito izvajanje planskih
XI. kongresa ZKJ, števanje ekonomskih zakoniobdobje 1981 do 1985 (AS postavk. Zaradi tega je temelj- opredelitev
Ustave SFRJ in Zakona o zdru- tosti v družbeni reprodukciji;
366). Osnutek plana in vse raz- na značilnost Plana izvajanje ženem
delu. Tako vsebuje
- zagotavljanje skladnejših
prave ter usklajevanja stališč ekonomske stabilizacije.
Družbeni plan naslednje skupv tokovih družbene
smo povzeli v prejšnjih številGlede na pomen določenih ne cilje družbenoekonomske- odnosov
reprodukcije,
predvsem z
kah Poročevalca.
ciljev in nalog razvoja naše drzmanjševanjem neusklajenosti
Pred sprejemanjem tega žave do konca leta 1985 ter ga razvoja:
zagotavljanje
odločilne
v proizvodnji, uvajanje sklanajpomembnejšega planskega ukrepov za njihovo uresničedelavcev v združenem dnejših
Dlagovnoderjarnih
dokumenta je potekala široka vanje, v tej številki Poročeval- vloge
in izčrpna razprava v skupšči- ca strnjeno povzemamo vsebi- delu pri razpolaganju z dohod- odnosov, prilagajanje investinah republik in pokrajin, v no Družbenega plana, ki je bil kom in vsemi sredstvi družbe- cij in vseh drugih oblik končne
reprodukcije, dosledno porabe okvirom razpoložljivedružbenopolitičnih in drugih sprejet na zadnji seji Zbora re- ne
upoštevanje vsebinskih opre- ga dohodka in materialnim
organizacijah in organih v fe- publik in pokrajin.
delitev družbenoekonomske- možnostim, učinkovitejše dederaciji. Končno pa so vsa staga in političnega sistema in lovanje enotnega jugoslovanlišča o tem dokumentu uskla- SKUPNI INTERESI IN
njihovo učinkovito delovanje skega tržišča in zagotavljanje
jevala delovna telesa Zbora reter nadaljnji razvoj, samou- skladnejših odnosov v primarpublik in pokrajin Skupščine RAZVOJNI CILJI
pravno integracijo gospodarSFRJ.
Skupni interesi in cilji razvo- stva in družbenih dejavnosti ni -delitvi;
bistveno izboljševanje poMed usklajevanjem stališč ja v obdobju od 1981 do 1985 na temelju racionalne delitve
ložaja Jugoslavije v mednarorepubliških in pokrajinskih izhajajo iz zahteve po nadalj- deia, združevanje dela in sred- dnih
odnosih,
skupščin, ki je bilo uspešno iz- njem vsestranskem razvijanju stev na dohodkovnih osnovah krepitevekonomskih
izvozne in konkurenčpeljano v kratkem roku, niso socialističnih samoupravnih
bili sporni predlagani cilji in družbenoekonomskih odnonaloge razvoja v prihodnjih sov in politike ekonoms.ke sta- 0 nRII7nCUI DA71/A iUI m . ti
....
^
petih letih. Osrednjo vprašanje bilizacije. Pri tem upoštevajo k DRUŽBENI RAZVOJNI PLAN JUGOSLAVIJE ZA
je predvsem bilo, kako naj bi doseženo stopnjo razvitosti ^ OBDOBJE OD LETA 1981 DO 1985-AS 366
dokument čim popolneje zajel proizvodnih sil družbe, težnje soocc«cos«050osa»^jco5aiocoisooaoe
J
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ne sposobnosti gospodarstva,
bistvenejše povečevanje izvoza blaga in storitev, zmanjševanje uvozne odvisnosti gospodarstva in stopnje zadolženosti države v tujini, kakor tudi
bistveno zmanjševanje deficita
plačilne in devizne bilance;
- odločno usmerjanje k
zmanjševanju strukturnih neskladij v gospodarstvu, kar je
bistven pogoj za skladnejši,
stabilnejši in bolj dinamičen
razvoj vsega gospodarstva;
- nenehno povečevanje dohodka z rastjo produktivnosti
dela, boljšim in smotrnejšim
izkoriščanjem razpoložljivih
sredstev in krepitvijo nadaljnjih kvalitativnih dejavnikov
gospodarjenja;
- zagotavljanje višje tehnično-tehnološke ravni gospodarstva, predvsem s hitrejšim
razvojem in celovitejšo uporabo lastnega znanstvenega, raziskovalnega in razvojnega
dela;
- skladnejši regionalni razvoj države, v tem okviru pa
hitrejši razvoj od povprečnega
razvoja vse države v vseh gospodarsko manj razvitih republikah, še posebej v SAP Kosovo;
- nadaljnje naraščanje produktivnega
zaposlovanja,
predvsem na gospodarsko
manj razvitih območjih;
- izboljševanje življenjskih
in delovnih pogojev, dvigovanje življenjskega standarda in
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov, razvijanje in
varstvo človekovega življenjskega in delovnega okolja,
krepitev obrambne sposobnosti in družbene samozaščite
države ter obnova in gradnja
na območjih, ki jih je prizadel
potres v SR Črni gori.
Uresničevanje politike ekonomske stabilizacije je ključna
predpostavka uresničevanja
skupnih interesov in ciljev celotnega družbenoekonomskega razvoja ter pomemben dejavnik nadaljnjega razvoja samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov.
Družbenoekonomski razvoj,
poudarja Plan, mora potekati v
funkciji politika ekonomske
stabilizacije.
Za uresničitev omenjenih
skupnih interesov in ciljev je
nujno potrebno nadalje razvijati socialistične samoupravne
družbenoekonomske odnose.
Med prednostnimi nalogami je
po družbenem planu njihovo
širše in celovitejše razvijanje
na področju pridobivanja in
razporejanja dohodka ter celotnih sredstev družbene reprodukcije. Posebna pozornost bo namenjena tudi razvoju delegatskega sistema in ra32

zvijanju načel o kolektivnem
delu, odločanju in odgovornosti. O razvoju teh odnosov namreč govore vsi deli Piana.
TEMELJNI KAZALCI
RAZVOJA
Realni družbeni proizvod
celotnega gospodarstva mora,
po planskih predvidevanjih,
naraščati letno za 4,5 odstotka, industrijska proizvodnja za
okoli 5 odstotkov, stopnja rasti
kmetijske proizvodnje pa naj
bi povprečno letno znašala
okoli 4,5 odstotka.
Zaradi omejenih možnosti
zadolževanja v tujini bbdo celotna razpoložljiva sredstva za
končno porabo naraščala vsako leto za 2,8 odstotka, kar pomeni, da bo končna poraba
naraščala počasneje od rasti
družbenega proizvoda.
Povečanje družbenega proizvoda se mora uresničiti s povprečno 2,5 odstotno rastjo zaposlovanja in s 2 odstotno
stopnjo rasti produktivnosti
dela.
Realni osebni dohodki se
bodo povečevali v skladu z
rastjo produktivnosti dela, in
sicer do 2 odstotka letno.
Realni izvoz blaga in storitev
mora naraščati najmanj po 8
odstotni stopnji, uvoz pa naj bi
se povečeval vsako leto za 1,1
odstotka.
Zaviranje rasti gospodarskih
in zmanjševanje rasti negospodarskih investicij (z izjemo
stanovanjske gradnje), bo ena
od pomembnih sestavin politike ekonomske stabilizacije.
Bistveno naj bi se spremenila struktura celotnih razpoložljivih sredstev za končno porabo s povečevanjem deleža domačih sredstev v letu 1985.
V okviru rasti celotnih sredstev za končno porabo (2,8 odstotka povprečno letno) bo zagotovljeno, da bo življenjski
standard v celoti naraščal po
2,7 odstotni povprečni letni
stopnji. Stopnja povprečne rasti osebne porabe je pri tem 3
odstotna, družbeni standard
pa naj bi se vsako leto povečal
za 1,5 odstotka, medtem ko se
bodo lahko materialni stroški
skupne porabe povečevali letno za okoli 2,5 odstotka.
Rast splošne porabe, ki bo
povprečno letno 1,5 odstotna,
bo precej počasnejša od drugih oblik končne porabe.
Vlaganja v materialne rezerve se bodo vsako leto povečala
za 4,1 odstotka, pri čemer bo
potrebno posebno pozornost
nameniti nenehnemu izboljševanju njihove strukture, skladno s politiko stabilizacije in
ohranjanja potrebnega obsega
in kakovosti rezerv

V strukturi nakupnih skladov, se bo izvoz blaga in storitev povečal od 17,8 odstotka v
letu 1980 na 21,6 odstotka leta
1985, ob zmanjšanem deležu
vseh oblik domačega povpraševanja z izjemo vlaganj v
obratna sredstva.
PROIZVODNA
USMERITEV IN
STRUKTURNE
SPREMEMBE
Pri usmerjanju in usklajevanju tokov družbene reprodukcije bo težišče na zagotavljanju pogojev za zmanjševanje
in premagovanje strukturnih
neskladij in za krepitev izvozne
sposobnosti gospodarstva, za
hitrejše prilagajanje proizvodnje zahtevam domačega in tujega tržišča, za širšo kooperacijo in povezovanje organizacij
združenega dela v državi, kakor tudi za uresničevanje zahtevnejših oblik sodelovanja
domačih organizacij združenega dela s poslovnimi partnerji v tujini.
Spodbujana bosta večja
učinkovitost in krepitev kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja in razvoja. Na tem temelju pa bo spodbujano tudi večje pridobivanje dohodka, popolnejše in učinkovitejše izkoriščanje proizvodnih rezerv,
razpoložljivih zmogljivosti, kadrovskega potenciala in drugih domačih dejavnikov proizvodnje, posebej hitrejši razvoj
in večje izkoriščanje lastne tehnologije ter opreme v državi,
pri izvozu in izvajanju investicijskih de! v tujini.
Rast celotne industrijske
proizvodnje se bo zagotavljala
s povečevanjem produktivnosti dela in večjim izkoriščanjem razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti. Pospešena
bo dograditev tistih zmogljivosti, ki prispevajo k odpravljanju strukturnih neskladij in
krepijo izvozno sposobnost
gospodarstva.
Zagotovljeno bo tudi usmerjanje razpoložljivih sredstev za
investicije, predvsem za dograditev zmogljivosti za proizvodnjo energije, osnovnih surovin in reprodukcijskega materiala, kakor tudi zmogljivosti,
ki bodo okrepile izvozno sposobnost industrije in prispevale k zmanjševanju deficita plačilne bilance.
Z dogovorom republik in pokrajin bo določena skupna politika in dolgoročni program
raziskovanja energetskih, mineralnih in drugih surovin, kakor tudi način financiranja teh
raziskav.
Družbeni plan prav tako, na
predlog posameznih republik

in pokrajin, določa, kako bo z
dejavnostjo in ukrepi zagotovljeno boljše zbiranje in uporaba odpadnih ter sekundarnih
surovin, posebej deficitarnih.
RAZVOJ ENERGETIKE
Osrednja pozornost pri razvoju energetike bo namenjena v največji možni meri opiranju na domače vire energije.
Podobno pa tudi povečevanju
stopnje izkoriščenosti energije
v proizvodnji, transportu in porabi, povečevanju raziskovanja
in hitrejšemu uvajanju novih
oblik energije (posebej sončne), kakor tudi gradnji premogovnikov s površinskim in jamskim kopom, ob povečanih
vlaganjih v modernizacijo jamskih premogovnikov, in dograditvi ter kompletiranju jugoslovanske mreže za prenos in
transformacijo
električne
energije.
Proizvodnja
električne
energije bo slonela predvsem
na domačem premogu in hidroenergiji. Novih termoelektrarn na tekoča goriva v prihodnjih petih letih ne bomo
gradili, obstoječe elektrarne te
vrste pa naj bi uporabljali le,
kadar potreb ne bodo zmogle
zadovoljiti razpoložljive zmogljivosti.
Z gradnjo novih 7.805 megavatov
elektroenergetskih
zmogljivosti se bodo leta 1985
skupne zmogljivosti povečale
na 21.500 megavatov. S tem bo
zagotovljeno trajno in kakovostnejše preskrbovanje potrošnikov z električno energijo, vključeno z rezervami, kakor tudi zamenjava dela porabe uvoženih tekočih in plinskih goriv. Nadaljevala se bo
tudi gradnja daljnovodov (380,
220, 110 kilovoltov) in drugih
objektov, ki povezujejo elektroenergetski sistem.
Plan poudarja, kako je nujno
potrebno zagotoviti rast proizvodnje in porabe domačega
premoga, tako da bo leta 1985
skupna proizvodnja dosegla
približno 82 milijonov ton, pri
čemer naj bi 32 milijonov ton
dobili z gradnjo novih rudniških zmogljivosti.
Ob pospešenem raziskovanju naftnih in plinskih zalog v
Jugoslaviji, se bo do leta 1985
povečala proizvodnja domače
surove nafte na najmanj 5 milijonov ton, uvoz surove nafta
pa bo prilagojen plačilnobilančnim možnostim države in
varčevalnim ukrepom, tako da
bo leta 1985 znašal največ 14
milijonov ton. Razpoložljive
količine nafte bodo uporabljene predvsem za tehnološke
potrebe. Z zaključkom gradnje
sekundarnih zmogljivosti za
poročevalec

predelavo, pa bo izboljšano izkoriščanje nafte, tako da se bo
delež mazuta zmanjšal pod 25
odstotkov.
Poraba naravnega plina se
bo letno povečevala za okoli
. 17 odstotkov, z intenziviranjem raziskovanj pa naj bi do
leta 1985 zagotovili proizvodnjo najmanj 5 milijard kubičnih
metrov plina.
Sprejet bo tudi skupni program raziskovanja in uvajanja
alternativnih oblik energije, tako da bi leta 1985 dobili najmanj 0,5 odstotka od skupno
predvidene porabe energije s
temi novimi viri.
Razvoj proizvodnje surovin
in reprodukcijskih materialov
bo slonel predvsem na raziskovanju rezerv, gradnji rudarskih zmogljivosti, plemenitenju in bogatenju železove rude, barvnih kovin in nekovin in
gradnji zmogljivosti v primarnih fazah proizvodnje surovin
ter polizdelkov v črni in barvni
metalurgiji, proizovdnji nekovin in kemiji.
V primerjavi z Osnutkom tega dokumenta, končno besedilo Plana predvideva, da se
bo povečalo varčevanje s surovinami s pomočjo ekonomičnejše porabe, z večjo finalizacijo in bogatenjem surovin
ter višjim izkoriščanjem sekundarnih surovin.
Pri razvoju črne metalurgije
se bodo najprej gradile zmogljivosti primarnih faz proizvodnje, da bi na ta način zadvoljili
okoli 80 odstotkov potreb za
proizvode iz jekla.
Razvoj barvne metalurgije
bo slonel na intenziviranju raziskovanj mineralnih surovin,
da bi tako zagotovili potrebne
rezerve. Nadalje naj bi gradili
zmogljivosti primarne faze,
predvsem rudniške zaradi največjega izkoriščanja domačih
surovin.
Razvoj kovinske predelovalne industrije mora predvsem zagotoviti rast proizvodnje energetskih naprav (posebej sestavin za energetsko
opremo), proizvodnjo opreme
in celovitih naprav za procesno industrijo ter industrijo surovin (posebej proizvodnjo
opreme za rudarstvo, lesno industrijo in gozdarstvo, za prehrambeno idnustrijo, kemično
industrijo in industrijo gradbenega materiala). Posebna pozornost bo namenjena tudi razvoju proizvodnje gradbenih,
kmetijskih in orodnih strojev
ter izvajanju kompletnih investicijskih objektov.
Razvoj strojegradnje in elektrostrojegradnje bosta omogočila rast proizvodnje za zadovoljevanje najmanj dveh tretjin
domačih potreb po opremi, taporočevalec

ko da bo ta proizvodnja bistven dejavnik izvozne usmeritve, hkrati pa bo prispevala k
zmanjševanju odvisnosti od
uvoza.
Pri razvoju kemične industrije bo imela prednost proizvodnja posebej deficitarnih
bazičnih kemičnih proizvodov
in farmacevtskih surovin. S
tem bo bistveno zmanjšana visoka odvisnost te panoge od
uvoza deficitarnih surovin.
Z dograditvijo zmogljivosti v
bazični kemični industriji
(gradnja že poteka) bo pokrit
največji del potreb države glede temeljnih kemičnih surovin.
Delež bazičnih proizvodov v
celotni proizvodnji kemične
industrije pa se bo povečal od
45 odstotkov, kolikor je znašal
leta 1980, na približno 60 odstotkov v letu 1985.
Zagotovljeno bo tudi povečevanje proizvodnje nekovinskih surovin, predvsem ognjevarnih in izolacijskih materialov, kremenčevih in azbestnih
proizvodov.
Razvoj gozdnega gospodarstva bo slonel na smotrnejšem
in večjem izkoriščanju gozdnega potenciala. Vsako leto
naj bi pridobili za 2 odstotka
več lesa, pogozdovanje pa naj
bi bilo vsako leto za 4 do 5
odstotkov večje.
V vsej drugi predelovalni industriji bo stopnja rasti znašala letno 4,2 odstotka. Zagotovili naj bi jo z boljšim izkoriščanjem sedanjih zmogljivosti,
večjo produktivnostjo dela, z
boljšo specializacijo proizvodnje in trdnejšim povezovanjem
vseh udeležencev v reprodukcijskem procesu na samoupravnih temeljih..
RAZVOJ
PREHRAMBENE
INDUSTRIJE
Proizvodnja hrane se mora v
družbenem sektorju letno povečevati za 6 odstotkov, na zasebnih kmetijskih gospodarstvih pa za okoli 4 odstotke. S
tako rastjo proizvodnje se bo
precej povečal delež agroindustrijskega kompleksa v zunanjetrgovinski menjavi. Po
drugi strani pa tudi ne bo potrebno uvažati proizvodov, ki
jih lahko v dovolj velikih količinah pridelamo doma.
Za pokrivanje domačih potreb in povečevanje izvoza bo
potrebno zagotoviti pogoje za
hitrejšo rast vse kmetijske
proizvodnje. Tako naj bo proizvodnja pšenice vsako leto
dosegla 6 milijonov ton. Z
učinkovitimi ukrepi naj bi poskrbeli, da bo vsako leto odkup pšenice znašal 3,5 do 4
milijone ton, medtem ko naj bi

proizvodnja koruze povečali
na najmanj 12 milijonov ton
letno
Proizvodnja
industrijskih
rastlin se bo razvijala v skladu
z možnostmi plasmaja končnih izdelkov ob čimbolj smotrnem izkoriščanju zmogljivosti
predelovalne industrije. Večja
bo tudi pridelava sladkorne
pese, saj bo leta 1985 znašala
več kot 8,7 milijona ton, oziroma sladkorja, ki naj bi ga letno
proizvedli 1,1 milijona ton.
Sončnic naj bi pridelali letno
750.000 ton, oljne repice
110.000 ton in okoli 120.000
soje. To bo omogočilo proizvodnjo 380.000 ton olja in
zmanjšalo uvoz proteinske živinske krme. Proizvodnja tobaka pa naj bi znašala 75.000
ton letno.
Za zadovoljevanje jugoslovanskih potreb in nenehno
rast izvoza, mora proizvodnja
mesa leta 1985 doseči 1,5 milijona ton, mleka 5 milijard 250
milijonov litrov, pridobili pa
naj bi tudi 12.000 ton volne.
Republike in pokrajini bodo
z ukrepi ekonomske politike in
drugo potrebno dejavnostjo
spodbujale razvoj družbenoekonomskih odnosov na vasi in
zagotavljale pogoje za hitrejši
razvoj zadružništva v kmetijstvu.
V primerjavi z Osnutkom
plana vsebuje zdaj Družbeni
plan dve novi stališči, ki načrtujeta sprejetje ukrepov in zagotavljanje pogojev za celovitejše izkoriščanje stranskih
proizvodov in odpadkov v
kmetijski in prehrambeni industriji. Predvideno pa je tudi pospeševanje znanstveno-raziskovalnega dela v kmetijstvu,
ob večjem izkoriščanju materialnih in umskih potencialov,
z obvladanjem in uporabo sodobne tehnologije ter povečevanjem produktivnosti dela.
Temeljne naloge na področju razvoja vodnega gospodarstva so razširitev in rekonstrukcija sistemov za obrambo
pred poplavami ter gradnja vodnogospodarskih objektov za
večnamensko uporabo vode
itd.
PROMET IN ZVEZE
Osrednja naloga na področju prometne politike je hitrejši
razvoj železniškega prometa,
da bi tako povečali prevoz blaga in potnikov ter njegov delež
v celotnem kopenskem transportu.
V okviru modernizacije magistralne cestne mreže bo
imela prednost gradnja avtomobilske ceste »Bratstva in
enotnosti« in najbolj prometnih delov avtomobilske ceste

Sever-Jug. Posebna pozornost pa bo namenjena tudi rednemu vzdrževanju magistralne cestne mreže.
V pomorskem in rečnem
prometu naj bi prednostno razvijali in modernizirali zmogljivosti ter uvajali v promet ladje
z novo transportno tehnologijo. Sprejeti pa bodo tudi ukrepi
za povečevanje deleža domačega ladjevja pri prevozu blaga v zunanjetrgovinski menjavi
in tranzitu.
Pri povečevanju zmogljivosti
v zračnem prometu bo največ
pozornosti namenjene izboljševanju kakovosti storitev in
varnosti. Ta prometna panoga
mora dobiti večji pomen v domačem prevozu, zunanjetrgovinski menjavi in turističnem
prometu.
Na področju razvoja cevovodnega transporta bo največ
pozornosti namenjeno dograditvi in kompletiranju naftovodov ter plinskega omrežja.
Pri razvoju PTT storitev pa
bo težišče na gradnji magistralnih kabelskih in radijskorelejnih ter drugih magistralnih sistemov zvez, vključno z
razvojem komunikacij za potrebe integralnega sistema informiranja.
TURIZEM,
TRGOVINSKA
DEJAVNOST IN
GRADBENIŠTVO
Razširitev osnovnih in komplementarnih
turističnih
zmogljivosti je temeljna razvojna zahteva na področju turizma. Graditi bo potrebno tudi druge objekte in poskrbeti
za bogatitev turistične ponudbe ter podaljševanje turistične
sezone.
Tujski turistični promet naj
bi leta 1985 ustvaril okoli 52
milijonov nočitev, domači pa
približno 64 milijonov. Z rastjo
porabe tujih turistov na približno 40 dolarjev na dan bomo v
letu 1985 zagotovili najmanj 2
milijardi dolarjev deviznega
prihodka.
Nadaljnji razvoj trgovinske
dejavnosti bo bolj usklajen in
povezan s proizvodnimi dejavnostmi, bolj prilagojen potrebam preskrbovanja prebivalstva in rasti osebne porabe.
V gradbeništvu bo najprej
potrebno dograditi objekte na
področju energetike, surovin,
prometa, tujskega turizma in
na stanovanjskem področju
tako v družbenem kot individualnem sektorju. Pri tem bo
osrednja pozornost namenjena boljšemu izkoriščanju domačih surovin. Druge smotrnejše rešitve pa morajo zagotoviti varčnejšo uporabo ener33

gije in zavarovati človekovo
okolje.
Glede industrije gradbenega materiala Plan zahteva prenehanje uvažanja cemfenta,
stabiliziranje domačega tržišča in zagotavljanje možnosti
za izvoz gradbenega materiala.
Razvoj drobnega gospodarstva bo usmerjen predvsem na
dolgoročno kooperacijo in poslovno tehnično sodelovanje z
večjimi industrijskimi in trgovinskimi organizacijami.
S politiko stanovanjske in
komunalne gradnje bo spodbujana gradnja stanovanj, ki
naj bi zagotovila reševanje stanovanjskih problemov delovnih ljudi in občanov. V srednjeročnem obdobju bomo
zgradili 750.000 stanovanj, od
tega približno 280.000 v družbenem sektorju.
Federacija, republike in pokrajini bodo z ukrepi ekonomske politike prispevali, da bodo programi znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela
v okviru raziskovalnih samoupravnih interesnih skupnosti
sprejeti z neposrednim sodelovanjem organizacij združenega dela gospodarskih oziroma družbenih dejavnosti.
Spodbujana bodo tudi vlaganja tujih oseb in domačih
organizacij združenega dela
pri razvijanju in pospeševanju
domače tehnologije na temelju specializacije v proizvodnji,
in sicer predvsem zaradi trajnega povečevanja izvoza in
krepitve konkurenčne sposobnosti domačih proizvajalcev
na tujih tržiščih.
POVEČEVANJE
PRODUKTIVNOSTI
DELA
Med temeljnimi nalogami razvojne in skupne ekonomske
politike ter kot najučinkovitejši
način za uresničevanje dinamične rasti, intenzifikacijo gospodarjenja in stabilizacijo gospodarskih tokov, je povečevanje produktivnosti dela in
ekonomije sredstev. Zagotovljeni bodo pogoji, pravi Družbeni plan, da bo v družbenem
sektorju gospodarstva letno
naraščala produktivnost dela
za 2 odstotka, v industriji povprečno za 3 odstotke in v kmetijstvu za 4,4 odstoke.
Precej hitrejša rast produktivnosti dela od povprečne, in
sicer najmanj med 3,5 do 4,5
odstotka letno, mora biti dosežena pri proizvodnji energije,
osnovnih surovin in hrane, v
kemični industriji in strojegradnji, v proizvodnji, ki je pretežno usmerjena na izvoz in
dejavnosti, ki lahko hitreje
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uvedejo rezultate sodobnih
znanstvenih in tehničnih dosežkov.
Krepitev izvozne sposobnosti gospodarstva je mogoče
doseči s hitrejšo modernizacijo in racionalizacijo sredstev
družbene reprodukcije oziroma z zmanjševanjem razlik
med ravnijo naše in svetovne
produktivnosti dela.
Doseganje hitrejše rasti produktivnosti dela in ekonomije
sredstev terja v vseh oblikah in
na vseh ravneh združenega
dela sprejetje konkretnih programov pospeševanja celotnega gospodarjenja.
OKVIRI RAZŠIRJENE
REPRODUKCIJE IN
SMERI VLAGANJ
Politika razširjene reprodukcije je usmerjena predvsem k
izboljševanju materialne strukture gospodarstva, k uspešnejšemu vključevanju v mednarodno delitev dela, k nadaljnji rasti produktivnega zaposlovanja, skladnejšemu regionalnemu razvoju države in povečevanju materialne osnove družbenega standarda.
Delež investicij za proizvodne zmogljivosti, ki se bodo po
planskih zahtevah hitreje razvijale, mora znašati 63 odstotkov vseh gospodarskih investicij v osnovna sredstva.
Skladnejši in stabilnejši b'agovno-denarni odnosi v reprodukcijskih tokovih bodo doseženi ob bistveno počasnejši
rasti celotnih investicij od rasti
družbenega proizvoda. Realna
rast investicij v osnovna sredstva bo znašala približno 1,5
odstotka letno. Delež skupnih
investicij v osnovna sredstva v
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva pa se bo
zmanjšal od 34 odstotkov, kolikor je znašal leta 1980, na 29
odstotkov v letu 1985. V družbenem sektorju pa naj bi v
enakem obdobju upadel z 32
na 27 odstotkov.
Gospodarske investicije v
osnovna sredstva celotnega
gospodarstva bodo letno naraščale po 2 do 2,5 odstotni
stopnji, vlaganja v stanovanjsko gospodarstvo so omejena
na približno 2,5 odstotno rast,
medtem ko bodo vse druge
negospodarske investicije vsako leto zmanjšane za približno
10 odstotkov. Delež gospodarskih investicij v celotnih investicijah v osnovna sredstva se
mora povečati od 62,8 odstotka v letu 1980 na 65,2 odstotka
leta 1985, vlaganja v stanovanjsko gradnjo pa morajo v
tem času porasti od 28 na 30
odstotkov.

POLITIKA
SOCIALNEGA
RAZVOJA
Socialni razvoj bo usmerjen
h krepitvi povezovanja in medsebojnega pogojevanja materialnega in socialnega razvoja
na samoupravnih temeljih.
Z doslednim izvajanjem delitve po rezultatih dela, skladno
z načelom socialistične solidarnosti in vzajemnosti in z
realnimi možnostmi gospodarstva, bodo zagotovljeni pogoji
za uresničevanje ustreznih
kvalitativnih sprememb na področju socialnega razvoja.
Rast življenjskega standarda
bo letno dosegala 2,7 odstotno
stopnjo, pri čemer bo osebna
poraba naraščala hitreje kot
družbeni standard.
Celotna kupna moč prebivalstva bo naraščala počasneje od rasti družbenega proizvoda in narodnega dohodka.
Povprečni realni osebni dohodki zaposlenih v družbenem
sektorju se bodo letno povečevali za okoli 2 odstotka oziroma bodo naraščali počasneje
od rasti čistega dohodka, vendar v okvirih predvidene rasti
produktivnosti dela.
Prejemki iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja se
bodo povečevali v skladu z
rastjo povprečnega nominalnega osebnega dohodka vseh
zaposlenih v republiki oziroma
pokrajini.
Zagotovljeni bodo tudi potrebni pogoji za smotrnejše in
učinkovitejše zadovoljevanje
skupnih potreb na področju
izobraževanja, kulture, zdravstva, otroškega in socialnega
varstva, stanovanjskega gospodarstva in telesne kulture,
ob večjem družbenem usmerjanju in racionalni uporabi
sredstev, predvsem pri gradnji
ustreznih objektov družbenega standarda.
Za varstvo življenjskega
standarda delavcev z nizkimi
prejemki bodo stanarine diferencirano subvencionirane, in
sicer za občane in gospodinjstva z nižjimi dohodki.
RAZVOJ DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI
Republike in pokrajini bodo
zagotovile pogoje, da se bodo
družbene dejavnosti razvijale
kot integralni del družbene reprodukcije. Z razvojem svobodne menjave dela med organizacijami združenega dela gospodarskih in družbenih dejavnosti pa bodo tudi celoviteje medsebojno povezane.
V skladu z družbenimi potrebami in razpoložljivimi materialnimi možnostimi bo še na-

prej potekal razvoj informacijsko-propagandnega sistema
za uspešno delo v vseh pogojih.
Temeljna smer razvoja na
področju kulture bo nadaljnja
demokratizacija, svoboden razvoj nacionalnih kultur narodnosti, humanizacija družbenih odnosov in zagotavljanje
vsestranskega
uveljavljanja
osebnosti.
Posebna pozornost bo namenjena razvijanju vseh oblik
množične telesne kulture.
Na področju zdravstva naj bi
zagotavljali pogoje za nuđenje
kakovostnega, učinkovitega in
smotrnega zdravstvenega varstva. Nadaljnji razvoj zdravstva
mora povečati preventivno
varstvo. Posebna pozornost pa
bo namenjena tudi gradnji
mreže zdravstvenih zmogljivosti v skladu z določenimi prioritetami in patologijo prebivalstva.
Zaščita borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev
se bo razvijala skladno z družbenimi možnostmi. Pri tem pa
bo zagotovljeno dosledno
izvajanje predpisov o varstvu
teh oseb in uresničevanju njihovih pravic.
DEMOGRAFSKI
RAZVOJ IN
ZAPOSLENOST
Aktivna populacijska politika mora zagotoviti pogoje za
skladnejši družbenoekonomski razvoj, humanizacijo življenjskih pogojev in uravnoteženje reprodukcije prebivalstva,v vseh okoljih.
Po ocenah bo letni prirastek
prebivalstva znašal 0,7 odstotka in bo nekoliko nižji kot v
prejšnjem petletnem obdobju,
saj se bo rodilo okoli 820.000
ljudi.
Skladno z družbenoekonomskim razvojem bo prišlo
do spremembe ekonomske
strukture prebivalstva. Upočasnjeno bo prehajanje aktivnega kmečkega prebivalstva v
nekmetijske dejavnosti.
Težišče zaposlovalne politike bo na rasti produktivnosti
dela in povečevanju smotrnega ter učinkovitega gospodarjenja. Naraščanje zaposlenosti
je potrebno zagotoviti predvsem s popolnejšem izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti
in z gradnjo novih v družbenem sektorju. Nadalje naj bi
razširjali proizvodno sodelovanje s tujimi podjetji, povečali
obseg investicijskih del v tujini, izvajali politiko hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
ter spodbujali razvoj drobnega
gospodarstva v družbenem
poročevalec

sektorju in osebno delo s sredstvi v lasti občanov, kakor tudi
razvoj pogodbenih organizacij
združenega dela.
Večje zaposlovanje je potrebno zagotoviti tudi s stimuliranjem produktivnega zaposlovanja delovno sposobnega
prebivalstva v kmetijstvu.
Hkrati je potrebno zavreti naraščanje zaposlenosti na neproizvodnih delih v temeljnih
organizacijah združenega dela
materialne proizvodnje in v
skupnih službah negospodarskih dejavnosti.
Plan predvideva 740.000 novih delovnih mest. kar bo, skupaj z naravno zamenjavo zaposlenih na obstoječih delovnih
mestih, omogočilo zaposlitev
1,440.000 ljudem, od tega približno '• 1,240.000 osebam v
družbenem sektorju. Po predvidevanjih bo leta .1985 v
družbenem sektorju delalo 6,4
milijona ljudi.
S prilivom novih generacij
šolanih kadrov (v petih letih
približno 850.000 ljudi), bo
precej izboljšana izobrazbena
struktura zaposlenih delavcev.
Delež strokovno usposobljenih in kvalificiranih delavcev
se bo povečal od 63 odstotkov
v letu 1980 na 67 odstotkov ob
koncu srednjeročnega obdobja.
Z zagotavljanjem nujnih materialnih in tiormativnih pogojev v republikah in pokrajinah
bo omogočeno zaposlovanje
približno 320.000 pripravnikov.
Z aktivno politiko zaposlovanja in delovnim a.igažiranjem
prebivalstva pa se bo relativno
zmanjšalo število nezaposlenih. Zmanjšalo pa se bo tudi
število ljudi na začasnem delu
v tujini.
V strukturi na novo zaposlenih bo povečan delež žensk,
tako da naj bi njihov delež znašal leta 1985 približno 38 odstotkov, medtem ko je lani dosegel, 35,6 odstotka.
RAZVOJ EKONOMSKIH
ODNOSOV S TUJINO
Izboljšanje položaja države v
mednarodnih
ekonomskih
odnosih je eden temeljnih
skupnih interesov in ciljev vsega družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije in uresničevanja politike ekonomske stabilizacije. Temeljne naloge
skupne politike razvoja ekonomskih odnosov s tujino so.
- nadaljnji razvoj sistema in
razčlenitev instrumentov ekonomskih odnosov s tujino, da
bi delavci v organizacijah
združenega dela dejansko postali nosilci razvojne politike
na tem področju in da bi tudi
zagotovili pogoje za ekonomporočevalec

sko motiviranost za trajno povečevanje izvoza blaga in storitev;
- bistveno izboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih ekonomskih odnosih in
povečevanje deleža jugoslovanskega izvoza blaga in storitev v svetovnem izvozu;
- zmanjševanje
relativne
zadolženosti države v tujini za
1 odstotek letno;
- zmanjševanje
uvozne
odvisnosti
gospodarstva,
predvsem na področjih proizvodnje hrane, energije in tehnologije z osvojitvijo proizvodnje opreme na višji tehnično tehnološki ravni, na
področju surovin in reprodukcijskega materiala;
- doseganje bolj uravnoteženih razmerij v mednarodni
ekonomski menjavi prek povečevanja pokrivanja uvoza z
izvozom blaga; ki bi moralo leta 1985 doseči 70 odstotkov, in
z zmanjševanjem deficita plačilne in devizne bilance države, tako da celotni deficit plačilne bilance v petletnem obdobju ne preseže 6 milijard dolarjev;
- razvijanje
ekonomskih
odnosov z vsemi državami in
območji sveta na temeljih enakopravnosti in vzajemnosti
ekonomskih interesov in z doseganjem bolj uravnoteženega
ekonomskega sodelovanja s
posameznimi območji in ekonomsko najpomembnejšimi
partnerji; posebno pozornost
pa bo treba nameniti tudi hitrejšemu in bolj vsestranskemu razvoju ekonomskih odnosov z neuvrščenimi državami
in državami v razvoju prek povečevanja obsega blagovne
menjave in drugih oblik dolgoročnega sodelovanja, da bi te
države v celotni menjavi Jugoslavije s tujino na koncu srednjeročnega obdobja sodelovale z najmanj 26 odstotki.
Skupni interesi in naloge
politike razvoja ekonomskih
odnosov s tujino se bodo uresničili z dvakrat hitrejšo rastjo
izvoza blaga od rasti družbenega proizvoda celotnega gospodarstva. Stopnja rasti naj bi
realno znašala najmanj 8 odstotkov letno.
Devizni priliv oc: izvoza storitev bo naraščal hitreje od rasti
izvoza blaga, in sicer realno
najmanj za 9 do 10 odstotkov
letno. S precej večjim deviznim prilivom od inozemskega
turizma, storitev v mednarodnem transportu in od izvajanja investicijskih del v tujini,
bo zagotovljeno pokrivanje
največjega dela deficita v trgovinski bilanci države.
Pri uvozu bodo imeli prednost uvoz reprodukcijskega

materiala, delov in sklopov,
energetske in druge surovine,
ki jih ni mogoče proizvajati v
Jugoslaviji ali pa se ne proizvajajo v dovolj velikiii količinah.
Zadolževanje v tujini bo potekalo v skladu s plačilnobilančnimi in deviznobilančnimi
možnostmi države. Tuji krediti
bodo predvsem uporabljeni za
uvoz opreme in razvoj zmogljivosti, ki so skupnega pomena,
tuji finančni krediti pa za zagotavljanje zunanje likvidnosti
države.
RAZVOJ
GOSPODARSKO MANJ
RAZVITIH REPUBLIK
IN SAP KOSOVO
Dosežena raven družbenoekonomskega razvoja gospodarsko manj razvitih republik
in SAP Kosovo, akumulacijska
sposobnost njihovega gospodarstva, možnosti razvoja in
prizadevanja združenega dela
v vsej državi, posebej pa na teh
območjih in spodbujanje sprejemanja ustreznih ukrepov bi
morali omogočiti za 15 do 20
odstotkov večjo rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva na omenjenih ob-

močjih kot bo povprečna rast v
državi. Na SAP Kosovo pa bi to
razmerje doseglo 60 odstotno
večjo rast kot v vsej Jugoslaviji.
Po Družbenem planu se kot
manj razvite obravnavajo republike Bosna in Hercegovina,
Črna gora in Makedonjja,
medtem ko je SAP Kosovo
poudarjeno kot izrazito gospodarsko premalo razvita pokrajina.
Na področju razvoja splošne
ljudske obrambe in družbene
samozaščite bo posebna pozornost namenjena modernizaciji in bojni krepitvi oboroženih sil, predvsem Jugoslovanski ljudski armadi kot tudi
usposabljanju varnostnih organov in služb.
Teritorialna obramba se bo
razvijala in krepila kot pomemben in množičen del enotnih
oboroženih sil.
Prednost pri razvoju civilne
zaščite bo imelo usposabljanje
obstoječih in gradnja novih
objektov.
Nadalje se bo izpopolnjevala
in krepila družbena samozaščita, saj je to trajna naloga
vseh subjektov in eden bistvenih dejavnikov zaščite in stabilnosti družbe.

SMERNICE IN OKVIR! ZA SPREJEM
UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE
Drugi del Družbenega plana
prinaša smernice in okvire za
sprejem ukrepov ekonomske
politike, s katerimi bo potrebno zagotoviti pogoje za uresničevanje planskih nalog in ciljev.
Po teh smernicah je potrebno pri delitvi dohodka povečati
obseg sredstev za širjenje materialne osnove dela in za rezerve. Skladi za akumulacijo
bodo v gospodarskih organizacijah združenega dela naraščali hitreje kot čisti dohodek.
Republike in pokrajini bodo
zagotovile, da se bo del dohodka, ki je rezultat izjemnih
ugodnosti, obvezno usmerjal v
razširjanje materialnih temeljev združenega dela.
Zaradi usklajevanja celotnih
investicij z realnimi možnostmi
in zniževanja njihovega deleža
v osnovnih in obratnih sredstvih v družbenem proizvodu
celotnega gospodarstva, bo
potrebno zmanjšati uporabo
kratkoročnih sredstev pri bankah za dolgoročne plasmaje.
To naj bi zagotovili prek usklajevanja in zmanjševanja realne
vrednosti uvoza opreme v celoti in na kredit, odvisno od
plačilnobilančnih in deviznobilančnih možnosti države ozi-

roma od plačilnobilančnih in
deviznobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin.
Zagotovljeno bo, da bodo
tuji finančni krediti spremenjeni v dinarje za financiranje investicij v državi le v najnujnejšem obsegu. Pri tem bodo izjema posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj in drugih mednarodnih finančnih organizacij. Posebna skrb pa bo
namenjena tudi usklajevanju s
celotnimi možnostmi zadolževanja v tujini in okvirom kreditno-monetarne politike.
Zagotovljena bo tudi realna
valorizacija osnovnih 'sredstev.
Postopno se bo povečevala
amortizacijska stopnja, tako
da bo realno amortizacija naraščala hitreje od rasti družbenega proizvoda. Pri tem se bodo bolj povečevale amortizacijske stopnje za opremo.
Z ukrepi davčne in kreditne
politike ter z drugimi ukrepi bo
omogočeno večje angažiranje
sredstev občanov pri nakupu
in gradnji stanovanj v zasebni
lasti in v dejavnostih drobnega
gospodarstva.
Republike in pokrajini bodo
zagotovile, da bo najmanj 80
odstotkov tujih kreditov za investicijske namene usmerjenih
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v dejavnosti, za katere Plan
predvideva hitrejši razvoj.
EKONOMSKI ODNOSI
S TUJINO
Pri uresničevanju politike
razvoja ekonomskih odnosov s
tujino, bodo ukrepi skupne razvojne in tekoče ekonomske
politike ter drugi ukrepi in dejavnosti zagotovili ustrezne
splošne pogoje gospodarjenja. Z njimi naj bi dosegli trajnejši ekonomski interes organizacij združenega dela, da
povečujejo izvoz. Ta interes bi
moral biti vsaj tak kot je interes
za poslovanje na domačem tržišču.
Federacija, republike in pokrajini bodo spodbujale izvoz
proizvodov agroindustrijskega
kompleksa tudi z dopolnilnimi
sredstvi.
Prav tako bodo, federacija,
republike in pokrajini poskrbele za precejšnje povečevanje
deviznega priliva od inozemskega turizma, storitev v mednarodnem transportu, izvajanja investicijskih del v tujini in
drugih storitev.
Na dolgoročnih in selektivnih temeljih bo z ukrepi skupne monetarne in kreditne politike zagotovljeno kreditiranje
priprave proizvodnje blaga in
storitev za izvoz, proizvodnje
blaga in opravljanja storitev za
izvoz, zalog blaga, namenjenih
izvozu in izpolnjevanje obveznosti, sprejetih z dolgoročnimi
aranžmaji s posameznimi državami.
Skladno z zakonom bo organizacijam združenega dela zagotovljena kompenzacija v primerih, ko je s predpisi organov
federacije izvoz izjemno omejen ali prepovedan.
Skupna devizna in kreditna
politika mora zagotavljati
sredstva za uvoz blaga široke
porabe, ki je bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb
prebivalstva, pri čemer so posebej omenjena zdravila, kar je
vsekakor izredno pomembno
za domači trg.
V okviru uvoza reprodukcijskega materiala bo imel prednost uvoz surovin in tistih
materialov, ki so bistveni za
povečevanje industrijske proizvodnje, povečevanje proizvodnje za izvoz in za zadovoljevanje potreb na domačem
tržišču, posebej surove nafte,
naftnih derivatov in premoga
za koksiranje.
Zaradi zaščite domačih proizvajalcev pred škodljivimi posledicami, ki lahko nastanejo
zaradi začasne dekonjunkture
na svetovnem tržišču bodo pripravljeni v kreditno-monetarni
politiki in politiki blagovnih re36

zerv posebni ukrepi za zagotavljanje ugodnejših pogojev
za kreditiranje zalog blaga, namenjenega za izvoz.
Spodbujal se bo tudi odkup
deviz in priliv sredstev na devizne račune ter devizno-hranilne vloge občanov, kakor tudi nakup vrednostnih papirjev,
ki jih izdajajo organizacije
združenega dela zaradi gradnje novih zmogljivosti, ki omogočajo večje zaposlovanje.
Temeljni nosilci zadolževanja v tujini bodo organizacije
združenega dela, ki morajo
obvezno zagotoviti odplačevanje posojil.
Z ukrepi ekonomske politike
in drugimi ukrepi naj bi zmanjšali devizni odliv pri vseh postavkah, posebej na področju
neblagovnega plačevanja na
vseh ravneh in tudi pri odlivanju dinarjev in deviz v tujino.
Za zagotavljanje pogojev za
razvoj domače proizvodnje in
tehnologije se bodo spodbujala skupna vlaganja tujih oseb v
domače organizacije združenega dela, posebej na gospodarsko manj razvitih območjih.
KREDITNOMONETARNA
POLITIKA
Z doslednim spoštovanjem
in nadaljnjim dograjevanjem
kreditno-monetarnega
in
bančnega sistema in s pripravo ustreznih ukrepov in instrumentov bo pospešena preobrazba banka. Na ta način naj
bi zagotovili pogoje, da bo
združeno delo odločalo o poslovni politiki in usmerjanju
sredstev v bankah.
Spodbujano bo tudi oblikovanje in učinkovitejše delovanje internih bank in finančnih
služb v organizacijah združenega dela.
Uporaba kratkoročnih, sredstev za dolgoročne plasmaje
bank bo precej zmanjšana.
Prilagojena bo sprejemljivim
okvirom, kar bo vplivalo tudi
na prilagajanje investicijske
porabe realnim okvirom, prispevalo k večji stopnji likvidnosti bank in uveljavljanju
skladnejših denarnoblagovnih
odnosov na tržišču.
Zaradi objektivnih naravnih
in proizvodnih zmogljivosti
določenih dejavnosti bodo
imeli osnovni kmetijski in prehrambeni proizvodi in izvoz
blaga ter storitev v celoti najmanj enak položaj kot v prejšnjem planskem obdobju. Pri
tem pa bo prišlo še do ustreznega prilagajanja namenov in
pogojev uporabe primarne
emisije, ki bodo odvisni od pogojev na tržišču.
Le izjemoma se bo uporabila

primarna emisija v primeru
večjih elementarnih nesreč, in
sicer le na temelju posebnega
zakona.
Ko gre za politiko cen, Plan
predvideva, da bodo zagotovljeni pogoji in sprejeti ustrezni
ukrepi za dosledno izvajanje
Zakona o temeljih sistema cen
in o družbeni kontroli cen.
Plan tudi določa, da bodo
zaradi uresničevanja dogovorjene politike cen, preskrbljenosti tržišča in ohranjanja življenjskega standarda uvedene
kompenzacije v skladu z zakonom in predpisi, sprejetimi na
temelju zakonov.
Za osnovne kmetijske pridelke se bodo zaščitne cene
predpisovale na ravni federacije, republik in pokrajin. Tako
bo federacija določala zaščitne cene za pšenico, koruzo,
riž, sladkorno peso, sončnice,
sojo, oljno repico, surovi tobak, goveda, prašiče, ovce in
volno.
TEHNOLOGIJA
IN ZNANOST
Plan predvideva sklepanje
družbenega dogovora o strategiji tehnološkega razvoja in
določanje ciljev ter ukrepov za
pospešen razvoj lastne tehnologije ter smotrnega izkoriščanje svetovne tehnologije.
Organizacije
združenega
dela morajo s programi dolgoročnega razvoja določiti politiko izvoza in uvoza tehnologije
ter razvoja lastnega znanstveno-raziskovalnega dela.
Republike in pokrajini bodo
omogočile organiziranejše in
učinkovitejše
sodelovanje
znanstveno-raziskovalnih organizacij, gospodarskih asociacij in drugih struktur v
znanstveno-raziskovalni dejavnosti.
Sprejeti bodo tudi potrebni
ukrepi za hitrejši razvoj in boljše delovanje informacijskega
sistema na področju znanstveno-tehnoloških in patentnih
informacij, standardov in tehničnih normativov.
Prav tako pa Plan zahteva
omogočanje hitrejšega razvoja
ustvarjalnosti in inventivnih
dejavnosti in uporabo inovacij
v proizvodnih procesih.
SOCIALNI RAZVOJ
IN ZAPOSLOVANJE
Razvoj družbenih dejavnosti
se bo prilagajal potrebam
združenega dela in družbe ter
materialnim možnostim na temelju skupaj določenih delovnih programov in razvoja družbenih dejavnosti.

Uresničevanje pravic na področju socialne varnosti se bo
gibalo v mejah razpoložljivih
sredstev, socialne pravice pa
se prihodnjih pet let ne bodo
širile.
Preverjali in usklajevali naj
bi višino zajamčenih osebnih
dohodkov, tako da bo zagotovljena materialna in socialna
varnost delavcev.
Z razvojnimi programi in poslovno politiko organizacij
združenega dela in ukrepi ekonomske politike mora biti
omogočeno zaposlovanje in
izboljševanje
izobrazbene
strukture zaposlenih, pri čemer je potrebno stimulirati izobraževanje za deficitarne poklice. Pri zaposlovanju bodo
imeli prednost mladi strokovni
kadri. Poudarjeno bo izobraževanje ob delu, kakor tudi usklajevanje izobraževalnih planov in programov s plani organizacij združenega dela in njihovimi kadrovskimi potrebami.
Politika obdavčevanja dohodka organizacij združenega
dela bo stimulirala vlaganja v
razvoj tistih dejavnosti, ki imajo po dogovorih zagotovljen
hitrejši razvoj. Podobno pa naj
bi davčna politika spodbujala
razvoj drobnega gospodarstva
in združevanje dela in sredstev, posebej pri vlaganju v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo.
Družbeni plan vsebuje stališče, da bo davčna politika vse
bolj prilagajala prometni davek funkciji na področju ekonomske politike. Delež tega
davka v družbenem proizvodu
v srednjeročnem obdobju ne
bo večji kot leta'1980, pri čemer je zapisana tudi posebna
zahteva, da prometni davek ne
sme krepiti inflacijskih gibanj.
Financiranje funkcij federacije bo potekalo v skladu s
skupno politiko zagotavljanja
sredstev za zadovoljevanje
splošnih družbenih in skupnih
potreb.
Obseg proračunske porabe
federacije pa bo naraščal počasneje od rasti družbenega
proizvoda.
Sredstva za financiranje negospodarskih investicij federacije se lahko gibljejo največ
do 1,5 odstotka njenih celotnih
proračunskih sredstev, kar je
za pol odstotka manj kot je
predvideval Osnutek plana.
Postopoma bo odpravljena
uporaba primarne emisije za
financiranje deficita proračuna federacije na ta način, da se
bo vsako leto zmanjševala
uporaba emisije pri financiranju odhodkov federacije. Leta
1983 naj bi prenehali uporabljati emisijo za te namene.
poročevalec

Federacija, republike in pokrajini bodo sprejele ustrezne
ukrepe za varstvo in razvijanje
človekovega delovnega in življenjskega okolja ter urejanje
prostora v vseh dejavnostih.
Bolj organizirano in učinkovitejše pa se bodo izvajali tudi
ukrepi na področju varstva pri
delu, ki pomembno vplivajo na
delovne pogoje, produktivnost
dela in podaljševanje zmožnosti za delo.
Uresničevanje skupnih interesov in ciljev politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo bo omogočeno z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih temeljih in na
osnovi skupnih interesov temeljnih organizacij združenega dela iz vse države, posebej
iz gospodarsko manj razvitih
in drugih republik. Nadalje bodo pomagala pospeševati razvoj sredstva Sklada federacije, namenjena za to dejavnost,
dopolnilna sredstva iz proračuna federacije za financiranje
družbenih in drugih služb, največji delež pri uporabi kreditov
Mednarodne banke, carinske
olajšave za uvoz opreme in
večje izkoriščanje sodobnih
znanstvenih in tehnoloških dosežkov.
Sredstva Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo se
oblikujejo po 1,83 odstotni
stopnji družbenega proizvoda
Jugoslavije. Od tega se 50 odstotkov sredstev oblikuje z
združevanjem dela in sredstev
organizacij združenega dela,
druga polovica pa z obveznim
posojilom, ki ga vplačujejo temeljne organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.
Republike in avtonomni pokrajini se lahko dogovorijo tudi za večji delež sredstev kot je
predvidenih 50 odstotkov, namenjenih za združevanje.
Omenjene družbenopolitične
skupnosti bodo spodbujale
združevanje dela in sredstev v
razvojne programe v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo s pomočjo
olajšav pri plačevanju posa-
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meznih prispevkov, in sicer v
celoti ali deloma za določeno
obdobje. Predvsem naj bi razvijali predelovalne zmogljivosti na gospodarsko manj razvitih območjih.
Delitev sredstev Sklada gospodarsko manj razvitim republikam in SAP Kosovo se določa s posebnim zveznim zakonom. Sredstva tega Sklada,
oblikovana prek obveznega
posojila oziroma z združevanjem dela in sredstev bodo
predvsem namenjena gradnji
gospodarskih objektov, ki bodo zagotovili hitrejšo rast zaposlenosti in prispevali k hitrejši rasti dohodka, skladno z
družbenimi plani republik in
pokrajin.
Dopolnilna sredstva proračuna federacije za financiranje
družbenih in drugih služb v
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo bodo
leta 1981 znašala 0,85 odstotka družbenega proizvoda celotnega jugoslovanskega gospodarstva. Ta stopnja pa se
mora vsako prihodnje leto do
konca srednjeročnega obdobja zmanjševati za 0,03 odstotka.
Gospodarsko manj razvite
republike in SAP Kosovo bodo
dobile 80 odstotkov kreditov
Mednarodne banke za obnovo
in razvoj in Mednarodne korporacije za investicije, potem
ko bodo najprej izločena sredstva za SR Srbijo brez avtonomnih pokrajin v višini 15 odstotkov celotnega zneska kreditov.
SPLOŠNA LJUDSKA
OBRAMBA
Sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade
bodo .vsako leto znašala 5,8
odstotka narodnega dohodka
vsega gospodarstva.
Republike in avtonomni pokrajini pa bodo namenjale najmanj 0,4 odstotka njihovega
nacionalnega dohodka za zagotavljanje razvojnih programov splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.
Da bi uresničili pravice delavcev v združenem delu, delovnih ljudi in občanov in omogočili njihovo aktivno sodelo-

vanje pri odločanju o vseh
vprašanjih družbenega življenja in dela ter usmerjanja
družbenega razvoja, bo zagotovljen razvoj samoupravnega
družbenega in javnega sistema informiranja ter nadaljnji
razvoj informacijskih dejavno
sti.
Razvijala se bosta tudi sistem in sredstva javnega informiranja, omogočen pa bo tudi
razvoj proizvodnje domače
opreme in reprodukcijskega
materiala za potrebe tiska ter
radia in televizije.
Posebne obveznosti in
naloge
Ob upoštevanju načela kontinuiranega planiranja in na temelju dogovorov o temeljih
družbenega plana Jugoslavije
za obdobje od 1981 do 1985 in
drugih dokumentov, so v tretjem delu Družbenega plana
določene obveznosti in naloge, ki jih morajo prevzeti federacija, republike in avtonomni
pokrajini. Določene so predvsem obveznosti glede sprejemanja več dogovorov, s katerimi bo natančneje opredeljeno
izvajanje planskih nalog.
Tako je predvideno, da bo
najkasneje do 30. junija 1981
sprejeta energetska bilanca
Jugoslavije za srednjeročno
plansko obdobje. Hkrati naj bi
pripravili dolgoročno energetsko bilanco države do leta
2000. Letos naj bi poiskali tudi
trajne srednjeročne rešitve za
načine zagotavljanja deviznih
sredstev za uvoz nafte, naftnih
derivatov in premoga za koksiranje ter razčlenili vsa druga
vprašanja glede nabave in
enakomernejšega preskrbovanja vseh območij države z naftnimi derivati in koksom.
Republike in pokrajini bodo
do 30. junija določile svoje bilance potreb na področju porabe in možnosti lastne proizvodnje, uvoza in izvoza, kakor
tudi potrebni obseg rezerv
osnovnih kmetijsko-prehrambenih proizvodov za obdobje
od 1981 do 1985.
Vsako leto se bodo do 15.
septembra določile zaščitne
cene osnovnih kmetijskih pri-

delkov za naslednje gospodarsko leto.
S sklepom Skupščine SFRJ
pa se bodo vsako leto določala
merila, namenjena omejevanju
selektivnih namenov, pokrivanih iz primarne emisije. Pri tem
pa se mora v prehodnem obdobju do konca leta 1983 selektivni način kreditiranja zamenjati z monetizacijo, ki bo
imela selektivni značaj. V omenjenem prehodnem obdobju
bodo posebne ugodnosti veljale za izvoz in kmetijstvo.
Zvezni izvršni svet bo do
konca leta 1982 pripravil objektivizirana merila in kazalce
za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in
pokrajin, ki, bodo omogočili
določanje gospodarsko premalo razvitih republik in pokrajin oziroma območij, ki bodo izrazito premalo gospodarsko razvita tudi po letu 1985.
Kot posebna naloga je predvideno oblikovanje dolgoročne strategije povečevanja proizvodnje za izvoz kmetijskih in
kmetijsko-prehrambenih proizvodov in politike spodbujanja
njihovega izvoza.
Zvezni izvršni svet bo tudi
ocenil, če je potrebno do konca leta 1981 sprejeti dogovor o
uresničevanju politike razvoja
agroindustrijskega
kompleksa.
Nadalje naj bi preučili možnost prenosa planiranja in
spremljanja
ekonomskih
odnosov s tujino s fizičnih na
devizne tokove. Po tej analizi
pa sprejeli ustrezne rešitve, ki
bi jih, če bo mogoče, začeli
izvajati že leta 1981, sicer pa
najpozneje do 1. januarja
1982.
Letos bo potrebno preučiti
tudi možnosti, da bi se krediti
iz primarne emisije za selektivne namene odstopili v trajno
uporabo organizacijam združenega dela.
Zvezni izvršni svet pa bo letos predložil Skupščini SFRJ
tudi ukrepe za dograjevanje
monetarnega in kreditnega sistema, posebej pa še ukrepe,
ki naj bi izboljšali možnosti
uporabe primarne emisije kot
instrumenta kreditno-monetarne politike.
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Uporaba

predpisov,

razširjena tudi
notranji

ki

veljajo za

za druge

ladje,

plovne objekte v

plovbi

© Tuja ladja je dolžna, da v jugoslovanskih vodah razvije zastavo države, kateri
pripada
© Zedinjevanje določanja imena, označb tri razpoznavnih znamenj za ladje - pri
Zveznem komsiejju za promet in zveze
Da bi odpravili posamezne
pomanjkljivosti v Zakonu o pomorski in notranji plovbi in nekatere težave pri izdelavi predzakonskih predpisov, ki imajo
podlago v posameznih določbah zakona, je Zvezni izvršni
svet pripravil predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona, z
Osnutkom zakona. Predložene
so le manjše spremembe in
dopolnitve veljavnega Zakona
(ki je začel veljati 1. januarja
1978) premalo, da bi vsestransko ocenili potrebo za noveliranje.
DEFINICIJA LADJE
NOTRANJE PLOVBE
Z Osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomorski in notranji plovbi se spreminja predvsem definicija ladje notranje plovbe s
tem, da se za ladje štejejo tudi
plovne naprave. To omogoča,
da tudi za plovne naprave, ki
se uporabljajo v notranji plovbi, uporabljamo predpise, ki
veljajo za ladje.
Osnutek prav tako ureja

vprašanje zastave tuje ladje v
jugoslovanskih vodah. Tuja ladja, ki se nahaja v obalnem
morju SFRJ oziroma na plovnih poteh notranjih voda za
katere velja mednarodni ali
meddržavni režim plovbe je
dolžna, da razvije zastavo države kateri pripada.
Predloženi Zakon pooblašča
Zvezni komite za promet in
zveze, da izdaja odločbe o določanju imena, označbi in pozivnih znakih za ladje. Tudi do
zdaj je bila evidenca o določanju imena ladij v zveznem
upravnem organu, ki je pristojen za zadeve prometa in zvez.
Ker, pa, kot je rečeno v obrazložitvi Osnutka zakona, pristojnost Zveznega komiteja za
opravljanje teh upravnih zadev
ni bila urejena, niti z Zakonom
o pomorski in notranji plovbi,
niti z Zakonom o organizaciji
ijp delovnem področju zveznih
upravnih organov in zveznih
organizacij, prej veljavna podlaga za izdajanje odločb - Temeljni zakon o službi varnosti
plovbe, pa je prenehal veljati.

ta, ki se nanaša tudi na čolne,
predvsem zaradi vse večjega
pomena teh manjših plovnih
objektov za varnost plovbe. V
veljavnem Zakonu to ni bilo
dovolj natančno urejeno. Razen teh so predložene še druge manjše dopolnitve Zakona
o pomorski in notranji plovbi.
V Obrazložitvi tega zakonskega projekta je rečeno, da
pripomb, predlogov in mnenj
organov in organizacij, s katerimi seje predlagatelj konzultiral in ki niso upoštevana v
Osnutku Zakona ni treba imeti
za nesprejemljive. Prevladuje
mnenje, da je treba v tem trenutku upoštevati le najnujnejše spremembe in dopolnitve
Zakona. O ostalih predlogih pa
bo tekla obravnava takrat, ko
bo ocenjeno, da je treba pristopiti k obsežnejšim in zahtevnejšim spremembam in
dopolnitvam veljavnega Zakona.
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h OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMB! IN DOPOLNITVI
s
H ZAKONA O POMORSKI IN NOTRANJI PLOVBI
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ENAKI ZNESKI
OMEJEVANJA
ODGOVORNOSTI
DOMAČEGA EN
TUJEGA LADJARJA
Predloženo je tudi določanje
novih ustreznih zneskov, do
katerih je mogoče omejiti odgovornost pomorske ladje za
obveznosti na podlagi Konvencije o omejevanju odgovornosti lastnikov pomorskih ladij
od leta 1957 in Protokola na to
Konvencijo. Na ta način se usklajujejo dinarski zneski z zneski, ki so predvideni v ustrezni
mednarodni konvenciji. S
spremembami in dopolnitvami
Zakona se spreminjajo tudi
določbe, ki vsebujejo pooblastilo za izdajo predzakonskih
aktov. V tem smislu je predložena dopolnitev pooblastila
pristojnega zveznega organa
za izdajo predzakonskega ak-

Za človekove delovne aktivnosti
računanje časa smotrnejše

od

je zimsko

poletnega

® Z uvedbo zimskega računanja časa bi se največji de! aktivnosti odvijal podnevi,
s čimer bi bšla dosežena večja budnost, produktivnost in manjše število poškodb
prš delu
© Zimski čas ne bi avtomatično pripeljal do varčevanja energije, ampak bi to
dosegli s skrajševanjem večernih in nočnih aktivnosti občanov
© Z letno varšanto računanja časa bi privarčevale Se neznatne količine energije,
vendar bi se pozimi poslabšali pogoji dela
38
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V informaciji o spornih vprašanjih, ki so se pojavila v zvezi
z uvedbo spremenljivega računanja časa, je predloženo uvajanje zimske variante računanja časa s premaknitvijo kazalcev na uri za eno uro nazaj, s
čimer bi se največji del aktivnosti pozimi, ko je dan najkrajši in. temperature najnižje,
odvijal takrat, ko je dan. Prav
tako je predlog, da bi z družbeno akcijo vplivali na skrajšanje
večernih in nočnih aktivnosti
in televizijskega programa, kar
bi prispevalo k precejšnjemu
prihranku energije.
Informacija, ki jo je pripravil
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo je bila
poslana v obravnavo delegatom v Skupščini SFRJ. Pripravljena pa je bila zaradi tega,
da bi. se pojasnila nekatera
sporna vprašanja, ki so se pojavila v proceduri sprejetja zakona o računanju časa.
Predlog za izdajo zakona o
računanju časa, ki smo ga objavili v eni prejšnjih številk Glasila, so prvič obravnavali in
sprejeli na seji Zveznega zbora
novembra 1980. Na decembrski seji tega zbora naj bi bil ta
zakon dokončno sprejet. Pokazala pa so se določena nasprotja v ocenah prihrankov
električne energije, prednostih
uvajanja zimske ali poletne variante računanja časa in pomenu vpliva spremenljivega
računanja časa na bioritem
človeka, na čemer so posebej
vztrajali delegati iz SR Slovenije in SR Hrvatske. Prav zaradi
tega je Zvezni zbor zahteval od
predlagatelja zakona, da izdela popolno analizo in izvede
temeljitejše razprave o prednostih, pomanjkljivostih in
posledicah uvedbe novega računanja časa. Kot rezultat je
nastala ta Informacija.

skrajšanjem nočne proste aktivnosti njihovih državljanov so
te države prihranile od 0,2 do
0,4 odstotka električne energije v primerjavi s celotno porabo.
Zaradi podobnih motivov je
bila tudi v naši državi sprožena
pobuda za uvedbo spremenljivega računanja časa. Bilo je
pričakovati, da bodo tudi pri
nas doseženi podobni prihranki energije, vendar pri tem niso
bile določene specifičnosti, ki
so značilne za Jugoslavijo in ki
terjajo nekoliko drugačen pristop k temu vprašanju.
Specifičnosti našega podnebja so pogojene z lego naše države, ki sega od 13. do 23.
stopinje vzhodne zemljepisne
dolžine in od 41. do 47. stopinje zemljepisne širine. Zaradi
zemljepisne lege Jugoslavije
ustvarja sonce v svojem dnevnem in letnem gibanju prek
Jugoslavije svoj solarni dnevni
in letni čas. Zato sonce vzhaja
v različnem času med letom,
zaradi tega pa tudi dan traja
različno. Sonce vzhaja najpozneje in zahaja najbolj zgodaj
22. decembra, in zato dan traja
povprečno 8,40 ure. Dan traja
najdlje približno 16 ur in sicer
22. junija, v času pomladanskega in jesenskega enakonočja (21. marca in 23. septembra) pa noč in dan trajata,
kot je znano 12 ur.
Pri nas so velike razlike pri
sončnem vzhodu in zahodu, je
rečeno v Informaciji. Na primer, 22. decembra sonce v
Djerdapu vzhaja ob 06,51, na
zahodu na Jesenicah pa ob
07,57. Istega dne sonce zahaja
v Djerdapu ob 15,35 uri, na Jesenicah pa ob 16,27 uri.
Prav tako so tudi velike klimatske razlike. Na jugu države
in v nižjih območjih v notranjosti maksimalne temperature
presegajo 40 stopinj, v notranjosti naše države, zlasti v seSPECiFIČNOSTI
vernih in planinskih območjih
NAŠEGA POLOŽAJA
pa znašajo minimalne tempeV Jugoslaviji, je rečeno v In- rature tudi manj Kot -30°C. Zaformaciji, se uporablja sred- radi vsega tega se v naši državi
njeevropski čas, ki se uporab- uporablja srednjeevropski čas.
lja tudi v 16 drugih, v glavnem
Vse evopske države, ki uvasrednjeevropskih državah. Ve- jajo poletni čas, imajo takšno
čina teh držav, razen naše, je razporeditev - začetek in kouvedla poletni čas s premikom nec delovnega časa, ki jim zakazalca za eno uro naprej v gotavljata, da poteka delovni
obdobju od aprila do konca dan tudi pozimi v glavnem poseptembra. To pa zaradi tega, dnevi. Z uvedbo poletnega rada bi njihov deljeni delovni čas čunanja časa s pomaknitvijo
ostal še naprej v dnevnem ča- za eno uro naprej ne ogroža
su (začetek in konec deiovene- opravljanje delovnih aktivnosti
ga dne pri dnevni svetioDi). S podnevi, skrajša pa se konec
poročevaiec

dneva, s čimer se skrajšajo
proste aktivnosti v večernih in
nočnih urah, s tem pa delno
prihrani električna energija.
Nasprotno imamo pri nas
večinoma nedeljen delovni
čas, je rečeno v Informaciji, z
začetkom v glavnem med 6 in
7 uro zjutraj in koncem med 14
in 15 uro. Zato začne delovni
dan v zimskem obdobju, ko je
dan krajši in temperature najnižje, 1,30-2,30 ure pred sončnim vzhodom, konča pa se 1-2
uri pred sončnim zahodom,
kar ni ugodno za uspešnejši
potek delovnih aktivnosti. V
poletnem obdobju, ko je dan
daljši, se delo začne 2-3 ure
po sončnen vzhodu, konča pa
4-5,30 ure pred sončnim zahodom.

kot so mislili prej, je rečeno v
Informaciji.
Predstavniki
prometnega
gospodarstva in Zvezni komite
za promet in zveze menijo, da
bi sprejetje zimskega računanja časa zmotilo dosedanje
ustaljene oziroma usklajene
vozne rede. To bi izzvalo zlasti
težave pri reprogramiranju.
Zaradi tega bi bila uvedba poletnega računanja časa ugodnejša za promet, ker bi se čas
računal enako kot v večini
evropskih držav, s katerimi
imamo pomembne prometne
zveze. Predstavniki prometnih
organizacij, zlasti železnice pa
so ugotovili, da bo tudi morebitna uvedba zimskega računanja časa ugodnejša, kot če
bi ostali pri sedanjem računanju časa. Zahvaljujoč konstantni časovni razliki, ki bi se
PORABA ENERGIJE
vzpostavila med Jugoslavijo in
Na podlagi dodatnih analiz drugimi evropskimi državami,
je bilo sklenjeno, da uvedba namreč ne bi bilo treba izdelati
zimskega računanja časa avto- dveh temveč le en vozni red.
matično ne bi povzročila prihrankov in ne povečane pora- DELOVNE AKTIVNOSTI
be električne energije. To pa
Ko gre za vpliv na delovno
zaradi tega, ker bi se del prihrankov električne energije v aktivnost, je v Informaciji pojutranjih urah anuliral z večjo sebej podčrtano, da za razliko
porabo v večernih urah. Če- od drugih evropskih držav, v
prav ni bilo mogoče dati pov- katerih se začetek in konec desem točnega proračuna, kaže- lovnega časa določa z zakonjo opravljene ocene, da bi s skimi predpisi, naši delavci, v
sprejetjem zimske variante skladu z Zakonom o združelahko dosegli prihranek v viši- nem delu, v načelu samostojni približno 1,2 milijona kilo- no določajo in razprejajo devatnih ur. Prihranke bi lahko lovni čas. Usklajuje se s potredosegli samo z organizirano bami delavcev in delovnih ljudi
družbeno akcijo za skrajšanje in usklajuje s samoupravnim
prostih aktivnosti v večernih in sporazumom.
Največje število naših delovnočnih urah. Po opravljenih
ocenah se je na primer poka- nih organizacij (do 70 odstotzalo, da bi morebitno skrajša- kov) dela v eni izmeni z enkratnje televizijskega programa nim delovnim časom. Izhajajoč
samo za 10 minut na dan pri- iz specifičnosti naše regulative
hranilo več kot 1,2 milijona ki- in prakse določanja in razpolovatnih ur električne energije. rejanja delovnega časa s stališča produktivnosti dela in varZ uvedbo poletnega računa- stva delavcev je izrednega ponja časa, je rečeno v Informa- mena, da pri nas uvedemo ticiji, pa bi lahko dosegli nez- sto varianto spremenljivega
natno večje prihranke električ- računanja delovnega časa, ki
ne energije, ki jih strokovnjaki bo glede na trajanje dneva in
niso mogli kvantificirati. V tem- klimatske razmere zagotovilo,
primeru pa bi se delovni dan, da delo pozimi, ko je dan najne samo pozimi temveč tudi v krajši poteka v glavnem dokler
obdobju enakonočij, začenjal je dan. To je ugodneje za čloponoči. To bi dodatno poslab- veški bioritem.
šalo pogoje dela.
S prestavitvijo začetka dela v
zimskem času za eno uro (ob
6. ali 7. uri zjutraj je še vedno
PROMET IN
noč), bi bilo delo delavcev v
tem letnem času precej bolj
SPREMENLJIVO
produktivno, je poudarjeno v
RAČUNANJE ČASA
gradivu. Pri tem je treba upoO vplivu spremenljivega ra- števati, da morajo delavci vstačunanja časa na promet nismo jati 2-3 ure prej, da bi prišli na
prišli do bistvenejših spoznanj, delo ob 6. ali 7. uri.
le da so prometne organizacije
Če bi v zimskem obdobju zaza poletno varianto. Ne glede čeli z delom pozneje, bi bil
na to katera varianta spremen- omiljen negativni vpliv nizkih
ljivega računanja časa bo jutranjih temperatur, zagotovisprejeta, le-to ne bo zahtevalo li pa bi tudi potrebni interval
dvojnega iskanja voznih redov 1,5 do 3 ure za popolno fiziolo39

ško zbujanje organizma. Dosegli pa bi tudi večjo pripravljenost za delo, zmanjšali število
prometnih nesreč in poškodb
pri delu, ki so pogostejše v
zgodnjih zimskih urah.
Vse te obravnave opozarjajo, da bi bila za človeško aktivnost zimska varianta računanja časa smotrnejša od poletne, ker poletna ne bi pomenila
nobene spremembe glede reševanja problemov, ki prihaja-

jo do izraza v zimskem času.
Privedla bi celo do določenih
slabih strani, ker bi se delovni
dan približno v obeh enakonočjih začel uro pred svitanjem.
Zakon o računanju časa, je
rečeno v Informaciji, ne opredeljuje začetka in konca delovnega časa, temveč direktno
vpliva, da se začetek in konec
delovnega časa v zimskem obdobju prestavi za eno uro in da

delovni dan poteka v glavnem
ko je dan.
Obravnavano je bilo tudi
mnenje, ki si prizadeva za poletno varianto, po kateri bi lahko na poznejši začetek dela v
zimskem času vplivali z družbeno akcijo. Vendar je bilo
ugotovljeno, da bi bilo na ta
način težko zagotoviti sinhroniziran prehod na poznejši začetek dela številnih, med seboj
povezanih subjektov v družbi.

Poletna varianta bi bila primerna le v najbolj toplih mesecih v
letu, ker takrat prej pričnemo z
delom. S to varianto bi bili zacjotovljeni optimalni rezultati
na vseh omenjenih področjih
življenja in dela le pod pogojem, da uvedemo takoimenovani dvakratni delovni čas, je
rečeno na koncu Informacije o
spornih vprašanjih, ki se pojavljajo v zvezi z uvedbo spremenljivega računa časa.

Računanje časa je treba ocenjevati
od

začetka

in

ločeno

konca delovnega časa

# Deljena mnenja o načinu računanja časa, zato se razprave nadaljujejo
@ Večina delegatov podpira predlog o zimskem računanju časa, medtem ko
deiegati iz SR Slovenije vztrajajo, da naj bo !e-to usklajeno s časom v državah
zahodne Evrope
Odbor Zveznega zbora za
delo, zdravstvo in socialno politiko je kot matično telo
obravnavalo Informacijo o
spornih vprašanjih, ki so se
pojaviia v zvezi z uvajanjem
spremenljivega računanja časa. Tudi ob tej priložnosti se
Odbor ni izjasnil o Predlogu
zakona o računanju časa. To
bo napravil šele takrat, ko bo
zvedel za mnenja zainteresiranih odborov Zveznega zbora,
ki bodo po sklepu Zbora prav
tako obravnavali Predlog tega
zakona z Informacijo o kateri
je govora.
Predstavnik Zveznega izvršnega sveta je potem; ko je
zbral rezultate dosedanjega
usklajevanja stališč o tem
vprašanju poudaril, da so člani
Zveznega komiteja za delo,
zdravstvo in socialno politiko
iz SR Slovenije in SR Hrvatske,
kot tudi Zvezni komite za promet in zveze ostali pri prejšnjem predlogu, da naj bo sprejeta poletna varianta računanja časa. Predstavniki ostalih
republik in pokrajin in pokrajin
se, ob pripravljenosti na neka-

tere kompromise, zavzemajo
še naprej za zimsko varianto,
kot najsmotrnejšo rešitev.
V razpravi je bilo posebej
poudarjeno, da bi morali računanje časa ocenjevati ločeno
od začetka in konca delovnega
časa, ker gre za dve različni
vprašanji, ki pa sta med seboj
povezani. V informaciji Zveznega izvršnega sveta in razlaganju njegovih predstavnikov
je bilo opozorjeno, da bi s
sprejetjem zimske variante računanja časa lahko lažje vplivali na spreminjanje začetka
delovnega časa. Vendar če je
to namen novega zakona, potem to lahko dosežemo z dogovarjanjem in sporazumevanjem, je bilo rečeno na seji.
Delegat iz SR Slovenije je
postavil vprašanje zakaj bi bila
naša država izjema glede računanja časa z državami zahodne Evrope. Celo več, zaradi
vrste ekonomskih zvez z državami zahodne Evrope bi morali
sprejeti računanje časa, ki velja v teh državah. Predstavnik
Zveznega izvršnega sveta je v
odgovoru na to vprašanje pou-

daril specifičnost Jugoslavije
predvsem glede trajanja dneva. Od tod tudi potreba po specifičnem reševanju glede premikanja urnih kazalcev.
V razpravi je bilo prav tako
poudarjeno, da ni nepomelnben tudi posreden vpliv odločitve o zimskem računanju časa za začetek delovnega časa v
organizacijah združenega dela
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. To bi
vsekakor imelo vpliv, posebno
na delavce v organizacijah
združenega dela, ki delajo samo v eni izmeni (takšnih je približno 70 odstotkov). Takšno
računanje časa vpliva na varstvo pri delu in večjo produktivnost.

Predstavnik Gospodarske
zbornice Jugoslavije je poudaril, da izvira predlog o zimskem računanju časa iz širših
konzultacij, ki so bile opravljene v fazi priprav za izdajo zakonskega besedila in na podlagi katerih je bil ta predlog
ocenjen kot najsmotrnejši.
Prav tako je podčrtal tudi nujnost spremljanja takšne rešitve zaradi nadaljnjega dogovarjanja, če bo to praksa zahtevaia. Podobno je mislil tudi
predstavnik predlagatelja, ki je
poudaril, da je bil predlog o
zimskem računanju časa
podprt v mnogih konzultacijah
v združenem delu. Morebiten
sprejem poletne variante pa bi
zahteval ponovne konzultacije.
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ODBOR ZVEZNEGA ZBORA ZA DELO, ZDRAVSTVO IN
SOCIALNO POLfTIKO O INFORMACIJI O SPORNIH
VPRAŠANJIH, KI SO SE POJAVILA V ZVEZI Z UVEDBO
SPREMENLJIVEGA RAČUNANJA ČASA
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