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ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 10 din

SKUPŠČINE SR

SLOVENIJE

PREDLOG ODLOGA
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki
Slovenije (ESA-350)
PREDLOG ODLOGA
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-349)
PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvoda in storitev
(ESA-214)

POROČILO
o obsegu kompenzacijskih in kooperacijskih poslov, poslov obmejnega
gospodarskega sodelovanja in njihov vpliv na gibanje izvoza in
deviznega priliva
POROČILO
o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil Skupščine SR Slovenije z
dne 20. 4. 1983 o samoupravnem združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami
združenega dela v manj razvitih republikah in SAP Kosovo

STALIŠČA IN PREDLOGI
Gospodarske zbornice Slovenije glede gospodarske politike v letu 1984
OBRAZLOŽITEV
osnutka resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski
politiki SFR Jugoslavije v letu 1984

PRILOGA:
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o javnem obveščanju (ESA-339)

SKLIC CEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
23. novembra 1983
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SR Sloveni|e so sklicane za
sredo, 23. novembra 1983.
Zbor združenega dela, Zbor
občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- osnutek resolucije o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v
1984. letu (ESA-348);
- osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984.

Zbor združenega dela, Zbor
občin bosta obravnavala:
- osnutek zakona o proračunu Socialistične republike
Slovenije za leto 1984 (ESA347);
- predlog za izdajo zakona
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona
(ESA-343);
- predlog za izdajo zakona
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 z osnutkom zakona
(ESA-344);

- predlog za izdajo zakona
o določitvi stopenj in nekaterih
olajšav za davek iz dohodka
"temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 z osnutkom zakona (ESA-345);
- predlog za izdajo zakona
o spremembi zakona o ureditvi
obveznosti
obračunavanja
amortizacije za določena
osnovna sredstva v letih 1982
in 1983 z osnutkom zakona
(ESA-346);
- predlog za izdajo zakona
o dopolnitvi zakona o določitvi
obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela
za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana z osnutkom zakona;
- poročilo o popisu prebi-

valstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu
1981;
- predlog ugotovitev, stališč in priporočil k poročilu o
ursničevanju socialne politike:
- statut Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji;
- osnutek odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih
temeljev kreditne politike v letu 1984;
- predlog družbenega dogovora o skupnih osnovah izobraževanja in izpopolnjevanja
učiteljev in sodelavcev za delo
v predšolski vzgoji in izobraževanju, osnovni vzgoji in izobraževanju in v srednjem
usmerjenem izobraževanju in
vzgoji.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
—i
SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o
stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji
_____
Skupščina SR Slovenije Je na sejah
Zbora združenega dela In zbora občin
dne 28. septembra 1983 ter Skupščine
Skupnosti socialnega varstva Slovenije
dne 19. oktobra 1983 obravnavala poročilo o Izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji ter
na podlagi 255. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
SKLEP:
Skupščina SR Slovenije sprejema poročilo o izvajanju zakona o stanovanjskem gospodarstvu in podpira ugotovitve, sklepe in priporočila Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, pri tem pa še
posebej poudarja:
1. Kljub ugotovitvi, da se zakon v nekaterih temeljnih rešitvah prepočasi ali pa
sploh ne uveljavlja, skupščina meni, da ni
razlogov za spreminjanje zakona glede
temeljnih usmeritev, pač pa je treba zastaviti bolj odločno akcijo za njegovo
uveljavljanje. Med vzroke za prepočasno
uresničevanje zakona je poleg razmeroma kratkih rokov za uresničitev zelo
zahtevnih nalog treba poudariti, da se ne
uveljavljajo nekatere družbenoekonomske predpostavke za uveljavitev zakonskih rešitev ter da so bili ponekod premalo aktivni subjektivni dejavniki, kar se
odraža v zelo različnem stanju pri uveljavljanju zakona v posameznih občinah
pa tudi znotraj njih. Za hitrejšo uveljavitev zakona, zlasti samoupravnih družbenoekonomskih odnosov je potrebno takoj uveljavljati ekonomske zakonitosti na
tem področju upoštevaje načela solidarnosti in vzajemnosti.
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2. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je potrebno vztrajati pri obsegu stanovanjske gradnje, opredeljene v dogovoru
o temeljih družbenega plana SR Slovenije, to je 58000 stanovanj v tem srednjeročnem obdobju. To je mogoče uresničiti
glede na razpoložljive kapacitete gradbene operative, ob doslednem angažiranju
vseh stanovanjskih sredstev in dodatnem
večjem angažiranju sredstev občanov.
To je mogoče doseči tudi zato, ker gre za
proizvodnjo, ki ni uvozno odvisna in lahko zato pomembno prispeva k vzpodbujanju in rasti celotne proizvodnje ter
učinkovitemu reševanju stanovanjske
problematike. Planske cilje je potrebno
doseči z vsemi oblikami družbeno
usmerjene gradnje, vključujoč tudi gradnjo za trg. To pa terja tudi pripravo
ustreznih investicijskih programov.
Obseg združenih sredstev daje možnost realizacije planiranega obsega stanovanjske izgradnje pod pogojem, da se
zagotove dosledna namenska uporaba
stanovanjskih sredstev ter njihova mobilnost ob odgovornejši vlogi bank in stanovanjskih skupnosti.
3. Izvajalce stanovanjske graditve je
potrebno povezati tako, da bo zagotovljena industrializacija, tipizacija in organizacija stanovanjske gradnje, s tem pa
tudi hitra in cenejša gradnja.
Skupščina ugotavlja, da ima tudi premalo dodelana metodologija za ugotavljanje stroškov in oblikovanje cen v stanovanjski gradnji negativne posledice za
oblikovanje cen v stanovanjski gradnji
nasploh. Zato je potrebno čimprej dograditi družbeni dogovor o oblikovanju cen
v stanovanjski graditvi in metodologijo

za ugotavljanje stroškov in oblikovanje
cen, da bo tako mogoče ugotavljati čisto
ceno (gradbena in zaključna dela) stanovanj.
4. Glede lastne udeležbe pri pridobitvi
stanovanja ali prehodu iz starega v novo
stanovanje je potrebno zagotoviti dosledno spoštovanje zakona in družbenega
dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji.
Praktične probleme, ki se pojavljajo v
tem prehodnem obdobju, predvsem pri
zamenjavi stanovanj, pa je treba reševati,
z dopolnitvami družbenega dogovora in
razdelavo pogojev, meril, kriterijev in postopkov za določitev in vračilo lastne
udeležbe v samoupravnih sporazumih o
temeljih planov stanovanjskih skupnosti.
5. Zaradi spodbujanja iniciative občanov in njihovega lastnega angažiranja je
potrebno spodbujati zadružno gradnjo in
zagotoviti sistemske ugodnosti za ta način gradnje. Zato skupščina podpira pobudo za čimprejšnjo spremembo zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov in
storitev v prometu, ki terja za oprostitev
davka registracijo zadruge za opravljanje
gradbnih del, kar je v nasprotju z republiškim zakonom o stanovanjskem gospodarstvu in družbenimi usmeritvami na
tem področju.
6. Vsi odgovorni dejavniki v občini zlasti pa družbenopolitične organizacije in
stanovanjske skupnosti morajo takoj pospešiti aktivnosti za samoupravno organiziranost stanovalcev, kjer še ta ni zaživela in tako zagotoviti odgovorno gospodarjenje s stanovanjskim skladom. Koliporočevalec

kor pa samoupravni organi kljub prizadevanjem ne bodo izvoljeni, pa je potrebno
uveljaviti določbe 77. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki predvideva
ustrezne ukrepe za upravljanje z družbenim premoženjem. Za uveljavitev zakonsko opredeljene samoupravne organiziranosti je pomembna tudi dosledna ločitev samoupravne pristojnosti skupnosti
stanovalcev od strokovnih opravil, ki jih
morajo opravljati ustrezne strokovne
službe.
7. Skupščina ugotavlja, da se sredstva
vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu pogosto ne uporabljajo v skladu z
zakonom o stanovanjskem gospodarstvu. Ta sredstva pa so namenjena za
razreševanje stanovanjskih vprašanj delavcev tistih organizacij združenega dela,
ki začasno ne morejo zagotoviti dovolj
čistega dohodka za planiran obseg stanovanjske gradnje.
8. V samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela in stanovanjskih
skupnostih ni ustrezno opredeljeno vprašanje reševanja stanovanjskih problemov
mladih družin, ki jih zakon o stanovanjskem gospodarstvu ne opredeljuje več
kot posebne kategorije. Zato je potrebno

v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti opredeliti kriterije za
reševanje stanovanjskih vprašanj mladih
družin v skladu z družbenim dogovorom,
pri čemer delovna doba ne sme biti prevladujoč kriterij.
9. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije naj v sodelovanju z Republiškim
komitejem za varstvo okolja in urejanje
prostora in Republiškim sekretariatom za
pravosodje in upravo prouči vprašanja, ki
so se zastavila v pripravah za ustanovitev
posebnih sodišč združenega dela za področje stanovanjskega gospodarstva in
vzroke, zaradi katerih ni prišlo do ustanovitve teh sodišč v zakonsko določenem roku. Proučiti je treba vprašanja razmejitve pristojnosti za reševanje sporov
na tem področju med rednimi in samoupravnimi sodišči. Poleg tega je treba
ugotoviti zakaj v določenih razmerjih na
tem področju (plačevanje sorazmernega
dela stroškov etažnih lastnikov gospodarjenja s stanovanjsko hišo, za prenovo
skupnih delov in naprav in skupnih funkcionalnih stroškov) prihaja do številnih
sporov in ali so ta vprašanja v zakonu
ustrezno urejena.

Ker sedanja prehodna ureditev utesnuje uresničevanje sodne funkcije na tem
področju, naj odgovorni organi pripravijo ustrezne predloge v roku šestih mesecev, upoštevaje pri tem predlagane spremembe zveznega zakona o sodiščih
združenega dela.
10. Glede na stališča delovnih teles
Skupščine SR Slovenije, da je potrebno
uskladiti roke za uveljavljanje pravic delavcev v zakonu o stanovanjskih razmerjih z roki za varstvo njihovih pravic, kakor
jih določata zakon o združenem delu in
zakon o delovnih razmerjih, naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predloži
ustrezen predlog za izdajo zakona, s
predlogom o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih.
11. Stanovanjske skupnosti naj takoj
pripravijo strokovne podlage za prehod
na stanarine, ki bodo pokrivale stroške
enostavne reprodukcije in izdelajo program prehoda, ki mora biti končan do
leta 1985 v vseh okoljih ob polni uveljavitvi, javitvi aktivne politike subvencioniranja stanarin za občane in družine z nizkimi prejemki.

POROČILO
skupine delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji k poročilu o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog
na področju zdravstvenega varstva
Skupina delegatov za spremljanje uresničevanja zdravstvenega varstva v SR
Sloveniji je na seji dne 29. septembra
1983 obravnavala poročilo o izvajanju
programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega
varstva, ki ga je v obravnavo skupini
predložil Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo.
V skladu s svojo nalogo spremljanja
uresničevanja sprejete politike, zakonov,
podzakonskih aktov in samoupravnih
splošnih aktov je skupina delegatov že
na 4. seji v mesecu marcu tega leta
obravnavala informacijo o izvajanju programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega
varstva (sprejetega v Skupščini SR Slovenije v juliju 1982. leta). Tedaj je ob
zaključku razprave predlagala Republiškemu komiteju za zdravstveno in socialno varstvo, naj pripravi podrobnejše poročilo in usmeritve za uresničevanje tistih nalog, za katere je bil določen rok
izvedbe v letu 1982, pa jih nosilci še niso
uresničili.
Uvodoma je bilo poudarjeno, da je potrebno uresničevanje programa aktivnosti obravnavati celovito na podlagi ugotovitev, ki jih je skupina sprejela ob prejšnji razpravi o tej problematiki, ob upoštevanju programa možnih ukrepov za
zmanjševanje skupne porabe, ki ga je
sprejela Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 18, julija letos ter predloga
načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR
Sloveniji. Imamo torej vrsto programov,
katerih temeljni cilj je smotrnejše in ceporočevalec

nejše zdravstveno varstvo oziroma ohranitev dosedanje ravni tega varstva ob
zmanjšanju sredstev za te namene, vedno znova pa ugotavljamo, da se sprejete
naloge in usmeritve kljub nekaterim pozitivnim premikom prepočasi uresničujejo in ne dajejo predvidenih učinkov. Glede na to je po mnenju delegatov potrebno oceniti objektivne in subjektivne razloge za zaostajanje pri izvrševanju posameznih nalog opredeljenih v programu
aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega varstva in
izpostaviti odgovornost posameznih nosilcev.
Enotno je bilo ocenjeno, da predloženo poročilo ni bilo pripravljeno v skladu s
predlogi in zahtevami, ki jih je ob prejšnji
obravnavi sprejela skupina delegatov.
Poročilo sicer vsebuje množico statističnih podatkov in ugotovitev, vendar pa na
temeljno vprašanje, kdo in zakaj ni uresničil posamezne naloge, ne daje ustreznih odgovorov, kot tudi ne opredeljuje
konkretnih usmeritev za nadaljnje aktivnosti.
Pomanjkljivi so tudi podatki, vsebovani
v poročilu na primer na področju samoupravnega sporazumevanja o konkretni
delitvi dela in uskladitvi razvojnih zmogljivosti, saj vsi samoupravni sporazumi
niso navedeni. Stanje v posameznih občinah oziroma regijah bi bilo potrebno
bolj celovito ocenjevati; na nekaterih področjih so dosegli pomembne pozitivne
premike, medtem ko poročilo poudarja
zlasti negativna odstopanja od republiškega povprečja (npr. pri stopnji hospitalizacije), ne upoštevaje specifične razme-

re v posameznem okolju, ki lahko bistveno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva, kot so starostna struktura, težki
pogoji dela v nekaterih industrijskih panogah, onesnaževanje okolja itd. V zvezi
s krepitvijo in hitrejšim razvijanjem
osnovne zdravstvene dejavnosti je po
mnenju skupine povečanje deleža zdravnikov v osnovni zdravstveni službi od 32
odstotkov v letu 1978 na 42 odstotkov v
letošnjem letu pomemben uspeh, čeprav
je res, da se storitve in opravila v osnovno zdravstveno dejavnost prepočasi prenašajo. Uresničevanje nekaterih nalog v
zvezi s strokovnim dohodkovnim in samoupravnim povezovanjem med določenimi univerzitetnimi delovnimi organizacijami, izdelavo ekonomske in medicinsko-tehnološke analize kot podlage za
organizacijske, tehnološke in druge
osnove nadaljnjega dograjevanja delitve
dela in drugih v poročilu ni ocenjeno. Na
področju usmerjenega izobraževanja v
zdravstveni usmeritvi, za katero poročilo
ugotavlja, da naloge potekajo usklajeno,
bi bilo potrebno konkretno analizirati aktivnost posameznih fakultet.
Poročilo je nepregledno, saj navaja posamezne naloge oziroma ocenjuje stanje
na posameznih področjih ne glede na
opredelitev in vrstni red nalog v programu aktivnosti.
Posebno pozornost je skupina namenila spreminjanju samoupravnih sporazumov o pravicah in obveznostih uporabnikov do zdravstvenega varstva v
skladu s spremembami zakona o zdravstvenem varstvu. Kritično je ocenila spremembe samoupravnih sporazumov o
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uresničevanju pravic na področju zdravstvenega varstva, s katerimi so bili v nekaterih občinah za posamezne zdravstvene storitve uveljavljeni tudi do dvakrat višji zneski participacije. Skupina je
opozorila na stališče, sprejeto ob obravnavi sprememb zakona o zdravstvenem
varstvu, da je potrebno vprašanje doplačila posameznih uporabnikov za dogovorjene pravice urejati čimbolj enotno za
vso SR Slovenijo. To stališče je potrebno

v občinskih zdravstvenih skupnostih bolj
dosledno uresničevati.
Ob zaključku razprave je skupina poudarila, da je potrebno v prvi polovici
naslednjega leta, ko bo skupina poročala
delegatom zborov o svojem delu, pripraviti celovitejšo informacijo o izvajanju
programa aktivnosti za uresničevanje aktualnih nalog na področju zdravstvenega
varstva v skladu z mnenji, predlogi in
kritičnimi pripombami, ki jih je oblikovala

skupina že ob obravnavi te problematike
v marcu letošnjega leta in ob obravnavi
predloženega poročila ter jo predložiti v
obravnavo delegatom zborov Skupščine
SR Slovenije in Skupščini zdravstvene
skupnosti Slovenije.
Podprt je bil predlog, naj bi v tej razpravi o svojih aktivnostih poročali nosilci, ki so po programu aktivnosti odgovor- •
ni za izvedbo posameznih nalog, vendar
le-teh delno ali v celoti niso izpolnili.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
lenjskih občinah, kakor tudi v skih OZD, pri čemer pa je poZBOR OBČIN - 28. 9. 1983
mnogo drugih, kjer so dosegli trebno zagotoviti, da z njimi
na|višjo stopnjo usklajenosti ne bodo povzročene motnje v
- Delovni čas naj bo prilagojen
pri urejanju začetka delovne- drugih OZD.
ga časa s sprejetimi priporozahtevam razvitega industrijskega dela
čili.
S sprejetimi priporočil! pa je
Delegatka za Zbor občin utemeljitvijo, da to zahteva
ostalo neusklajeno stanje v
Aktivnosti
za
tako
uskladiSkupščine SR Slovenije iz narava večizmenskega dela v
približno skupaj 1/3 slovenSkupščine mesta Maribor Maj- večjih OZD, prometne in dru- tev delovnega časa so po skih občin. Ob tem v Izvršnem
svoji
vsebini
nujno
kontinuida Struc je. danes zjutraj po- ge povezave pa zahtevajo
svetu menimo, da si bo z bolj
stavila vprašanje glede uresni- premik na celotnem območju rane, na kar je opozoril tudi usklajeno družbenopolitično
čevanja skupščinskih priporo- posamezne občine. S tem so DPZ Skupščine SRS v svojih aktivnosti v združenem delu
čil o delovnem času v naši re- se razmere v teh občinah ugotovitvah in sklepih, ko je potrebno tudi v prihodnje pripubliki. V svojem vprašanju praktično izenačile z razmer- obravnaval Informacijo o ure- zadevati, da bodo tudi tu dougotavlja, da je prišlo do od- ami v Izoli in Hrastniku, kjer sničevanju priporočil in skle- seženi dolgoročni cilji, oprestopanj od sprejetih usmeritev 27. marca letos nismo beležili pov Skupščine SRS o aktual- deljeni v skupščinskih pripoter, da so delavci ob mnogih bistvenih premikov delovne- nih vprašanjih urejanja delov- ročilih.
nega časa. DPZ je ob tem tudi
pozitivnih elementih, ki jih pri- ga časa na poznejšo uro.
naša ta sprememba, mnoge
26. septembra je bil podo- opozoril, da Je morebitne še
Izvršni svet Skupščine SR
negativne posledice priprav- ben premik izpeljan v Ravnah, potrebne uskladitve, ki jih na- Slovenije odločno zastopa
rekujejo
specifične
okoliščiljeni sprejeti le pod pogojem Dravogradu, Slovenj Gradcu,
stališče, da je bitka za večjo
enotne bitke za boljšo izrabo Kamniku, Domžalah, Vrhniki, ne, predvsem izmenično delo, produktivnost ena izmed najdelovnega časa v celi Sloveni- Zagorju, Trbovljah, Idriji, Cer- mogoče uveljaviti samo ob te- pomembnejših nalog uresniji. Skladno s postavljeno za- knici, Sevnici, Ljutomeru in meljitih pripravah in v skladu čevanja dolgoročnega prohtevo ter na podlagi tekočega Tolminu, deloma - v glavnem s prometnimi, vzgojnovar- grama stabilizacije. V okvir
spremljanja sprejetih usmeri- v izmenskih OZD - pa še v stvenlmi In drugim možnostmi teh prizadevanj pa sodi tudi
tev, je odgovoril Peter Toš, občinah Jesenice Žalec, Slo- ter ob predhodni zagotovitvi, uresničevanje priporočil o depredsednik republiškega ko- venski Bistrici, Slovenskih da take spremembe ne bodo lovnem času. Zato je potrebmiteja za delo:
Konjicah, Murski Soboti, Ilir- povzročile motenj.
no z zastavljenimi aktivnostmi
Že pred 25. septembrom letos ski Bistrici, Titovem Velenju,
Sedanje razmere kažejo, da zagotoviti, da bo delovni čas v
so OZD materialne proizvod- Brežicah, Krškem, Trebnjem so v mnogih okoljih tako tudi naši republiki čimbolj enoten
nje v občinah Postojni, Litiji, in Kočevju.
ravnali. Začetek so praviloma ter prilagojen zahtevam razviRadljah, Ribnici, Kranju, RaUgotavljamo, da so za reali- vrnili na šesto uro le v OZD z tega industrijskega dela, ne
dovljici, Tržiču, Logatcu, Skof- zacijo usmeritev skupščin- več izmenskim delom. Te us- pa predvsem zahtevam proji Loki premaknile začetek de- skih priporočil največ storili v kladitve bodo gotovo potreb- stega časa in dvojnih zaposlila s 7. na 6. uro, večinoma z Mariboru, Celju, Ljubljani, do- ne še v nekaterih večizmen- tev.
SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA
PREDLOG ODLOGA
o

usmeritvi

dela depozitov

družbenopolitičnih skupnosti
banki

pri

Narodni

Slovenije (ESA-350)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 97. seji dne 19.
10. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O USMERITVI DELA DEPOZITOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI PRI NARODNI
BANKI SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 315. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Davorin CVILAK, republiški svetovalec v Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije,
- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.

PREDLOG ODLOGA
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti
pri Narodni banki Slovenije (ESA-350)
1. člen
Narodna banka Slovenije bo iz sredstev depozita družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije v skladu z
določbami prve alinee 5. člena odloka o prenosu denarnih
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni
banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 21-1355/77, 22-1466/78,
38-1661/79,14-873/80) brezobrestno usmerila na podlagi pogodbe po pooblastilu do 1.500 milijonov dinarjev temeljni
banki, ki bo ta sredstva dala kot kratkoročni kredit delovni
organizaciji INA Nafta Lendava za premoščanje obveznosti
vračila glavnice pri odplačilu anuitet najetega kredita za rafi-

nerijsko opremo v Lendavi.
Če izvršni svet Skupščine SR Slovenije po izteku enega leta
od odobritve kredita iz prejšnjega odstavka ugotovi, da INA
Nafta Lendava ne more vrniti odobrenega kredita ob njegovi
zapadlosti, lahko pooblasti Narodno banko Slovenije, da podaljša pogodbo o usmeritvi sredstev za naslednje leto.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
elementov za odločitev o nadaljevanju izgradnje II. faze in
1. Z dopolnitvijo odloka o prenosu denarnih sredstev družizgradnji III. faze rafinerije INA Nafta Lendava (Ljubljana, 24/7benopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slove1980) je bil v okviru organov družbenopolitičnih skupnosti v
nije je določeno, da se do 30% sredstev daje za usmeritve za
SR Sloveniji in SR Hrvatski sprejet v letu 1980 sklep, da se
namene, ki jih določi Skupščina SR Slovenije na podlagi
ustavijo vse aktivnosti v zvezi z gradnjo II. in III. faze rafinerije'
pogodbe po pooblastilu.
Lendava. Hkrati s to odločitvijo, so začele potekati aktivnosti
2. S predloženim odlokom se predlaga usmeritev sredstev
za sanacijo materialnih obveznosti INE Nafte Lendava, ki jih je
družbenopolitičnih skupnosti v okviru navedenega odstotka
potrebno poravnati kljub ustavitvi vseh investicijskih del.
do zneska 1.500 mio din delovni organizaciji INA Nafta LenSklenjenih pogodb o izvedbi pripravljalnih del in o dobavi
dava za premoščanje obveznosti vračila glavnice pri odplačilu
opreme ni bilo mogoče razdreti ali predrugačiti, tako da so
anuitet za najeti kredit za opremo za rafinerijo v Lendavi.
vse dotlej prevzete obveznosti v nespremenjenih zneskih breNavedena usmeritev sredstev depozita družbenopolitičnih
menile investitorja.
skupnosti je predlagana iz naslednjih razlogov:
Upoštevaje dejstvo, da je v delovni organizaciji INA Nafta
S prvo alineo prvega odstavka dogovora o temeljih družbeLendava že tretje leto uveden sanacijski postopek za odpravo
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (Uradni list
vzrokov izgub, nastalih s tekočim poslovanjem, in da zato
SRS, št. 24/76) je bilo določeno, da bo TOZD INA Lendava
delovna organizacija ni sposobna, da poravnava kreditne
povečala zmogljivosti rafinerije od 600 tisoč ton v letu 1976 na
obveznosti za nabavljeno investicijsko opremo, ki ni aktivi1.200 tisoč ton do leta 1981.
rana in zato ne daje oziroma tudi v bodočnosti ne bo dajala
V skladu s tako prevzeto plansko obveznostjo je INA Nafta
nobenih dohodkovnih rezultatov, je zato s predlogom odloka
Lendava sklenila pogodbo za pripravljalna dela in dobavo
o usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti
opreme in sicer:
predlagano, da se izvrši usmeritev sredstev za premostitev
1. pripravljalna dela in projekti za pripravljalna dela, liobveznosti delovne organizacije za odplačilo dela glavnice po
cence, know-how in bazni projekti (pogodbe z UOP-ZDA,
najetem kreditu za nakup opreme za novo rafinerijo. Usmerisklenjene v letu 1976)
tev sredstev je predlagana največ do zneska 1.500.000.000
2. izdelava projektov in dobava opreme (pogodba s Polidinarjev, ker je višina zneska odvisna od dosežene kupnine za
mex-Cetrop, Potiska in sodobavitelj CTIP, Italija, sklenjena
opremo. V teku so namreč intenzivna pogajanja o prodaji
26/11-1977).
opreme tujemu kupcu.
Obveznosti do tujih dobaviteljev po tako sklenjenih pogodTakoj po izvršeni prodaji bodo namreč vsa sredstva kupbah znašajo:
nine uporabljena za vračilo v tujini najetega kredita za nabavo
- pripravljalna dela, licence, know-how
opreme in bo zato le razlika do nabavne cene opreme bremein bazni projekti
888.331,73 $
nila investitorja. Da bi lahko investitor poravnal to obveznost
- oprema, nadzor itd.
34,310.730,00 S
pod ugodnejšimi pogoji, predvsem v daljšem odplačilnem
Skupaj
35.199.061,73 $US
roku, bodo sredstva dela depozita družbenopolitičnih skupnosti usmerjena investitorju preko določene banke ob dospetju vsake letne anuitete. INA Nafta Lendava bo dolžna
Oprema je bila dobavljena na kredit pod pogojem, da se do
prejeta sredstva vrniti po izteku enega leta. V kolikor pa po
1/2-1980 plača avans v višini 15% pogodbene vrednosti. Kreizteku tega roka INA Nafta Lendava ne bo mogla vrniti ododit dobavitelja opreme znaša tako 29.164.120 dolarjev USA,
brenega kredita, lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
kredit Ljubljanske banke, Gospodarske banke Ljubljana pa
pooblasti Narodno banko Slovenije, da podaljša pogodbo o
5.500.000,00 dolarjev USA in je bil v celoti uporabljen za
usmeritvi sredstev za naslednje leto. Predlagana določba druplačilo avansa.
gega odstavka 1. člena odloka zahteva, da Izvršni svet SkupDobavitelj opreme je odobril navedeni kredit z odplačilno
ščine SR Slovenije ugotavlja usposobljenost INE Nafte Lendobo 7 let z letno obrestno mero 7,75%, prvi obrok pa zapade
v plačilo po preteku 36 mesecev od dneva uveljavitve podava za vračilo odobrenega kredita v prvotnem pogodbenem
roku.
godbe, t. j. V2-1983. Garancije za navedeni kredit je izdala
Privredna banka Zagreb.
Pravice in obveznosti v zvezi s predlagano usmeritvijo sredDobava opreme se je začela v februarju 1981, končala pa
stev depozitov družbenopolitičnih skupnosti bodo urejene s
koncem leta 1982. Oprema je uskladiščena v carinskem sklapogodbo po pooblastilu, ki jo bo sklenila Narodna banka
dišču v industrijskem krogu INA Nafta Lendava pod nadzorom
Slovenije s temeljno banko. Upoštevaje določbo drugega
carinskih organov. Doslej ni bilo izvršeno carinjenje uvožene
odstavka spremenjenega 5. člena odloka o prenosu denarnih
opreme.
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni
banki Slovenije, bo temeljna banka, preko katere bodo
Na osnovi poročila začasne Komisije za izvedbo analjze
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usmerjena sredstva depozita družbenopolitičnih skupnosti,
jamčila za izpolnitev obveznosti iz posojila z lastno bianco
menico.
3. Z izvajanjem predlaganega odloka ne bodo nastopile
nobene proračunske obveznosti SR Slovenije. Ker je v skladu
z odplačilnim načrtom po najetem kreditu INE Nafta Lendava
za nabavo opreme za novo rafinerijo predvidena usmeritev
sredstev depozita družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni
banki Slovenije v letu 1983 v znesku 700 mio din, bo navedena
usmeritev izvršena iz prirasta teh sredstev, doseženega v
zadnjih mesecih letošnjega leta. Zaradi hitrega naraščanja teh
sredstev v letošnjem letu predlagana usmeritev sredstev tudi
ne bo zahtevala zmanjšanja kreditnih sredstev, ki jih temeljne
banke po določbah samoupravnega sporazuma o dajanju
denarnih sredstev SR Slovenije, ki so v depozitu pri Narodni
banki Slovenije, v kratkoročni kreditni potencial temeljnih
bank usmerjajo kratkoročno za kreditiranje prednostnih ha-

menov, določenih s kreditno politiko SR Slovenije za leto
1983.
V letošnjem letu so se stanja sredstev depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije gibala takole:
v mio din
datum
znesek
31/12-1982
4.170
31/1-1983
4.895
28/2-1983
6.142
31/3-1983
4.440
30/4-1983
5.099
31/5-1983
4.741
30/6-1983
4.260
31/7-1983
4.709
31/8-1983
5.345
30/9-1983
6.198

PREDLOG ODLOGA
o spremembah
prenosu

in dopolnitvah

odloka o

denarnih sredstev

družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri
Narodni

banki

Slovenije (ESA-349)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 97. seji
dne 19. 10. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRENOSU DENARNIH
SREDSTEV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI V DEPOZIT PRI NARODNI BANKI SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve
alinee 210. člena, 261., 262. in 315. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi pred-

stavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za finance,
- dr. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za finance,
- Davorin CVILAK, republiški svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije,
- Igor VANDOT, republiški svetovalec v Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v
Republiškem sekretariatu za finance.

PREDLOG ODLOGA
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu
denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v
depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA-349)

1. člen
5. člen odloka v prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (Uradni
list SRS, št. 21-1355/77, 22-1466/78, 38-1611/79 in 14-873/80)
se spremeni tako, da se glasi:
»Denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, ki se po
tem odloku prenašajo v depozit pri Narodni banki Slovenije,
daje Narodna banka Slovenije v uporabo temeljnim bankam,
ki delujejo na območju SR Slovenije, na podlagi pogodbe, ki
jo Narodna banka Slovenije v imenu in za račun družbenopolitičnih skupnosti sklene s temeljno banko (v nadaljnjem besedilu: pogodba po pooblastilu), in sicer:
- do 30% za usmeritve za namene, ki jih določi Skupščina
SR Slovenije

- preostala sredstva za usmeritve za namene, ki jih v skladu
s kreditno politiko SR Slovenije, določeno v srednjeročnih in
letnih planskih aktih, določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Narodna banka Slovenije lahko sklene s temeljno banko
pogodbo po pooblastilu iz prejšnjega odstavka le v primeru,
če temeljna banka za izpolnitev obveznosti iz posojila jamči z
lastno bianco menico.
Če sredstva iz druge alinee prvega odstavka tega člena ne
bodo v celoti usmerjena za namene, ki jih določi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, bo Narodna banka Slovenije preostala sredstva dajala kot kratkoročni kredit temeljnim bankam po sporazumu, ki ga sklenejo te banke«.
poročevalec
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2. člen
Obstoječe pogodbe za izvedbo usmeritve sredstev na podlagi odloka v usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih
skupnosti pri Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 8548/80) in odloka v usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št.
8-549/80) se morajo uskladiti s tem odlokom v 30 dneh od
njegove uveljavitve in sicer tako, da se sredstva depozitov
družbenopolitičnih skupnosti dajejo temeljnim bankam na
podlagi pogodbe po pooblastilu.

3. člen
Z dnem uveljavitve predpisa Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije iz druge alinee prvega odstavka 5. čelna odloka o
prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v
depozit pri Narodni banki Slovenije preneha veljati odlok o
usmeritvi dela depozitov družbenopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 21-1104/81).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
V določbah zakona o Narodni banki Slovenije je opredeljeno, da Narodna banka Slovenije sprejema v depozit proračunska sredstva družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji
in opravlja v imenu in za račun družbenopolitičnih skupnosti
tudi druge bančne posle, določene z zakonom (4. člen zakona). V depozit sprejeta sredstva družbenopolitičnih skupnosti pa lahko Narodna banka Slovenije daje bankam kot
poseben kredit za kratkoročno kreditiranje organizacij združenega dela s področja gospodarstva v okviru določene kreditne politike SR Slovenije in v skladu s skupnimi osriovami
kreditne politike Jugoslavije. V izvedbenem predpisu (odlok o
prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v
depozit pri Narodni banki Slovenije, Uradni list SRS, št. 21/77,
22/78, 38/79 in 14/80) je določeno, da se 20% sredstev usmeri
bankam za usmeritve v skladu z določeno kreditno politiko
SR Slovenije, preostal sredstva pa po sporazumu, ki ga
sklenejo temeljne banke (5. člen odloka).
1.
S predloženo spremembo odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki
Slovenije se dopolnjujejo predvsem:
1. določbe odloka, po katerih daje Narodna banka Slovenije sredstva v kratkoročni potencial temeljnim bankam tako,
da se dajejo v uporabo bankam na podlagi pogodbe, ki jo
Narodna banka Slovenije v imenu in za račun družbenopolitičnih skupnosti sklene s temeljno banko (pogodba po pooblastilu),
2. določbe odloka, ki se nanašajo na del sredstev, prenešenih v depozit pri Narodni banki Slovenije, ki se usmerjajo v
skladu z nameni, ki jih določi Skupščina SR Slovenije,
3. določbe odloka, ki se nanašajo na usmeritev v skladu s
sporazumom bank tako, da se usmerjajo za namene, ki jih v
skladu s kreditno politiko SR Slovenije, določeno v srednjeročnih in letnih planskih aktih, določi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
S predlagano ureditvijo se sredstva družbenopolitičnih
skupnosti dajejo v uporabo bankam na podlagi pogodbe po
pooblastilu, kar bo sprostilo določen prostor v utesnjenih
Umitih plasmanov bank. To bo vplivalo na obsežnejše kreditiranje proizvodnje za izvoz na konvertibilno področje in sezonskih potreb kmetijstva.
Povečanje deleža sredstev, ki se bo usmerjal v skladu z
nameni, ki jih bo določila Skupščina SR Slovenije je utemeljeno iz naslednjih razlogov:
- povečanje deleža bo omogočilo Skupščini SR Slovenije
širše razpolaganje s sredstvi, ki jih bo lahko usmerila v skladu
s svojimi odločitvami,
- stanje sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije, se je od okoli 3.000 mio
din v letu 1980 dvignilo na znesek, ki se giblje okoli 6.000 do
7.000 mio din, zato dvig deleža z 20 na 30% ne bo ogrožal
tekočega razpolaganja deponentov - družbenopolitičnih
skupnosti s svojimi denarnimi sredstvi v pogojih omejevanja
porabe družbenopolitičnih skupnosti kot odraza politike ekonomske stabilizacije.
Z drugo alineo prvega odstavka 1. člena predloga odloka se
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predlaga pooblastilo Skupščine SR Slovenije Izvršnemu
svetu, da s sklepom usmeri ostala sredstva v skladu s sprejeto
ekonomsko politiko zagotavljanja sredstev za nekatere prednostne namene (financiranje materialnih rezerv, kreditiranja
izvoza in kmetijstva). Razlika, ki bo nastala med usmerjenimi
sredstvi ter sredstvi v depozitu, pa se bo še naprej usmerjala
nenamensko v kratkoročni kreditni potencial bank v skladu s
sporazumom, ki ga sklenejo banke. Na ta način bo tudi možno
tekoče in operativno enostavno uravnavanje povprečnega
mesečnega obsega razpoložljivih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in naložb iz teh sredstev.
Vračilo sredstev, ki bodo dana po pooblastilu, bo zavarovano z lastno menico temeljne banke, ki bo vršila posle po
pooblastilu.
V. 2. členu predloga odloka je določeno, da se usmeritve, ki
so bile opredeljene s skupščinskimi odloki v preteklih letih
(sprememba pogojev financiranja letališke infrastrukture,
kredit Slovenski izseljenski matici za namene, opredeljene v
pogodbi med Slovensko izseljensko matico in rapubliko Slovenijo) uskladijo s predloženim odlokom v smislu prilagoditve
kreditnih pogodb pogodbam po pooblastilu.
2.
Po zadnjih podatkih znaša povprečno stanje sredstev družbenopolitičnih skupnosti, ki so v depozitu pri Narodni banki
Slovenije med 6.000 in 7.000 mio din.
Na podlagi posebnih odlokov Skupščine SR Slovenije je
bilo dosedaj usmerjeno v skladu s kreditno politiko Slovenije:
- do 530 mio din tistim temeljnim bankam, ki so kreditirale
razvoj letališke infrastrukture v SR Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 8/80),
- 7 mio din tisti temeljni banki, ki je odobrila kredit Slovenski izseljenski matici, (Uradni list SRS, št. 8/80) in
- do 440 mio din temeljnim bankam, ki so kreditirale dopolnjevanje republiških blagovnih rezerv, (Uradni list SRS, št.
21/81).
Razlika je bila usmerjena temeljnim bankam v skladu s
sporazumom. Na podlagi sporazuma so banke dajale kratkoročne kredite organizacijam združenega dela s področja gospodarstva za pripravo proizvodnje za izvoz in za kreditiranje
izvoza in za namene kreditiranja proizvodnje zalog kmetijskih
pridelkov.
S predlaganim povečanjem deleža bi se znesek, ki bi bil
razpoložljiv za usmeritve v skladu z nameni, ki jih določi
Skupščina SR Slovenije, povečal na okoli 2.000 mio din. Ta
sredstva se bodo usmerjala za naslednje namene:
- za že sprejete odločitve po odlokih iz leta 1980 (letališka
infrastruktura, Slovenska izseljenska matica) do višine 537
mio din, in
- za dodatne namene.
Kratkoročno kreditiranje republiških blagovnih rezerv iz
sredstev družbenopolitičnih skupnosti bo zagotovljeno s
sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izven določenega deleža 30%. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo
pri določitvi namenov iz'druge alinee prvega odstavka 1.
člena predloga odloka držal sprejetih resolucijskih usmeritev.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah
posebnem

in dopolnitvah zakona o

republiškem davku od

proizvodov in od
načinu,

prometa

plačil za storitve ter o

po katerem občani

in zasebne

pravne osebe obračunavajo in plačujejo
davek od

prometa proizvoda

in storitev

(ESA-214)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 97. seji, dne
19. 10. 1983, določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD
PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA STORITVE
TER O NAČINU, PO KATEREM OBČANI IN ZASEBNE
PRAVNE OSEBE OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee

210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške
uprave za družbene prihodke.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem
republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil
za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od
prometa proizvoda in storitev (ESA-214)
1. čleri
Drugi odstavek 1 člena zakona o posebnem republiškem
davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o
načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev
(Uradni list SRS, št. 54-403/72, 14-119/73, 45-382/73, 291448/75, 15-651/76, 31-1394/76, 18-1149/77, 23-1469/77, 281631/78, 25-1168/79, 39-1734/81 in 45-1937/82) se spremeni
tako, da se glasi:
■■Posebni republiški prometni davek se obračunava in plačuje po zveznih predpisih o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, po določbah tega zakona ter po predpisih,
izdanih na tej podlagi.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se za besedama »za druge«
doda naslednje besedilo: »razen zavezanci, ki plačujejo davek
iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku«.
3. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se glede
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vložitve napovedi, odmere davka, pritožbe, obnove postopka,
vračila davka, odprave ali spremembe odločbe po nadzorstveni pravici, obračunavanja in pobiranja davka, prisilne izterjave davka, odpisa davka zaradi neizterljivosti, zastaranja,
evidence in knjiženja davka ter zastaranja pravice do uvedbe
in vodenja postopka za prekršek ter pravice do izterjave
denarne kazni, uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.«
4. člen
20. člen zakona se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek:
1. proizvajalna, trgovska sli druga organizacija združenega
dela, če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno
opravljajo gostinsko, slaščičarsko ali podobno dejavnost in
prodajo na drobno, ne pošlje fakture v predpisanem roku
pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke (tretji
odstavek 6. b člena);
2. organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi v
zasebni lasti, če ne predloži organu za družbene prihodke
podatkov, ki jih je dolžna predložiti po drugem odstavku 14.
člena tega zakona;
poročevalec

3. zasebna pravna oseba, če v predpisanem roku ne prijavi
opravljenega prometa proizvodov oziroma opravljenih storitev ali ne predloži posebne napovedi o proizvedenih količinah
vina in žganja ali če ne vodi evidenc, ki jih je dolžna voditi po
tem zakonu (drugi odstavek 11. člena in prvi, tretji in šesti
odstavek 15. člena).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz tega
ilena.«
5. člen
Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo od 1.000 do 20.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek:
1. zavezanec - občan, če v predpisanem roku ne prijavi
opravljenega prometa proizvodov oziroma opravljenih storitev ali ne predloži posebne napovedi o proizvedenih količinah
vina in žganja (drugi odstavek 11. člena, prvi in tretji odstavek
14. člena in prvi in tretji odstavek 15. člena);
2. zavezanec - občan, če ne vodi evidenc, ki jih je dolžan
voditi po tem zakonu (drugi odstavek 8. člena in šesti odstavek 15. člena).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti zavezanec - občan:
1. če v predpisanem roku ne prijavi opravljenega prometa
proizvodov oziroma opravljenih storitev (drugi odstavek 6.
člena, tretji odstavek 6. a člena in prvi odstavek 10. člena);
2. če ne vodi ali ne vodi v redu poslovnih knjig oziroma
evidenc, ki jih je dolžan voditi po tem zakonu (prvi in drugi
odstavek 8. člena);
3. če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno opravljajo gostinsko, slaščičarsko ali podobno dejavnost in prodajo
na drobno, ne pošlje kopije fakture v predpisanem roku pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke (tretji
odstavek 6. b člena).
Postopek o prekrških iz tega člena vodi davčni organ po
določbah zakona o prekrških.
Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz
tega čiena izterja takoj na mestu od občanov denarno kazen
500 dinarjev, od posameznikov, ki opravljajo samostojno dejavnost, pa denarno kazen 1000 dinarjev.«
6. člen
V prehodnih in končnih določbah se za 22. b členom doda
nov 22. c člen, ki se glasi:
»O pritožbah zoper prvostopne odločbe o prekrških v primerih, ko so bile pritožbe vložene pred uveljavitvijo tega
zakona, postopek o prekršku na drugi stopnji pa še ni končan,
odloča Republiška uprava za družbene prihodke.«
7. člen
V tarifi posebnega republiškega prometnega davka se spremeni in dopolni naslednje:
1) Prvi odstavek tarifne številke 2 se spremeni tako, da se
glasi:
»Od alkoholnih pijač se plačuje posebni Republiški prometni davek:
1. od alkoholnih pijač, proizvedenih z več kot 50% iz domačih surovin, računano po vrednosti:
- od naravnega vina, penečega vina in vinsko sadnih pijač
1%;
- od piva 8%;
- od naravnega žganja in vinjaka 10%;
- od drugih alkoholnih pijač 15%;
2. od alkoholnih pijač vseh vrst, proizvedenih z manj kot
50% iz domačih surovin, računano po vrednosti 20%.«
2) V opombi k tarifni številki 6 se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Posebni republiški davek odplačil za storitve se ne plačuje
od plačil za reklame, objavljene v politično-informativnih
dnevnikih, radiu in televiziji ter v lokalnih periodičnih časopisih ter lokalnih radijskih postajah.«
3) V opombi k tarifni številki 7 pod točko 4 se dodajo novi
drugi, tretji in četrti odstavki, ki se glasijo:
»Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje
od kinematografskih vstopnic.
(/.vi

"ji! 3"

Posebni republiški davek od plačila za storitve se ne plačuje
od obvezne konzumacije, ki se plača poleg vstopnic.
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje
od vstopnic za prireditve^ katerih dohodek je namenjen za
humanitarne namene.«
4) Tarifna številka 9 se spremeni, tako, da se glasi:
»Od plačil za projektantske in odvetniške storitve se plačuje
posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 5%.
Opomba:
1. za projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni
republiški davek od plačil za storitve, se šteje:
- izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o
graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81);
- izdelava druge tehnične dokumentacije - druge projektiranje iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti.
2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila za opravljeno
projektantsko in odvetniško storitev.
3. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje od plačil za projektantske storitve, izvršene za izvajalce del v tujini ali za tuje naročnike.
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje
od plačil za izdelavo izvlečka iz glavnega gradbenega projekta za etažne lastnike.
4. Davčna osnova posebnega republiškega davka od plačil
za odvetniške storitve je prejeta nagrada za odvetniško storitev po določbah pravilnika in tarife o nagrajevanju (Uradni list
SRS, št. 14/75, 11/77, 30/78 in 38/79).
Prejemnik plačila za opravljeno odvetniško storitev je dolžan napovedati in vplačati posebni republiški davek od plači!
za storitev do 10. v mesecu za opravljene storitve v prejšnjem
mesecu.
Posebni republiški davek od plačil za storitve plačujejo tudi
odvetniki, ki na podlagi pogodbe o stalnem zastopnaju prejemajo pavšal.
5. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje od odvetniških storitev, če so opravljene po uradni
dolžnosti«
4) V opombi k tarifni številki 10 se dodajo novi tretji, četrti in
peti odstavki, ki se glasijo;
»Za mednarodni sejem šteje sejem, ki ima najmanj 15%
inozemskih direktnih razstavljalcev od najmanj 50 razstavljalcev, ki morajo zasedati najmanj 10% razstavnih površin.
Za inozemskega razstavljalca šteje tisti, ki svoje blago na
sejmu tudi razstavi.
Prireditelj sejma oziroma razstave in izvajalec storitev plača
davek po tej tarifni številki tudi od plači! za dajanje v najem ali
podnajem premičnih stvari in poslovnih prostorov, kadar gre
za navedene storitve v okviru sejma.«
5) V opombi k tarifni številki 11 se doda nova 3. točka, ki se
glasi:
»3. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje od plačil za prirejanje iger na srečo, katerih dohodek
je namenjen za humanitarne namene.«
6) Tarifna številka 13 se spremeni tako, da se glasi:
»Od plači! za dajanje v najem ali podnajem stvari se plačuje
posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 10%.
Opomba:
1. Posebni republiški davek od plačil za storitve se plačuje
od plačil za dajanje v najem ali podnajem premičnih stvari in
poslovnih prostorov.
2. Davčni zavezanec je prejemnik plačila.
3. Posebni republiški davek od plačil za storitve rent-a-car
se plačuje, kadar se storitve opravljajo:
- uporabnikom družbenih sredstev, razen turističnim in
gostinskim organizacijam združenega dela, če storitve rent-acar naročajo za domače ali tuje turiste;
- zasebnim pravnim osebam;
- obrtnikom, samostojnim prodajalcem in drugim občanom, ki samostojno opravljajo gospodarsko in drugo dejavnost, kadar storitve rent-a-car ne naročajo kot turisti;
- tujim fizičnim osebam,ki so v Jugoslaviji na šolanju,
specializaciji ali zaradi znanstvenega raziskovanja, zaposlitve
ali opravljanja kakšne poklicne dejavnosti.
4. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje:
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so
namenjene domačim in tujim turistom;
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem kmetijske
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opreme in prostorov za opravljanje kmetijske dejavnosti;
- od plačil za dajanje v najem opreme in prostorov, namenjenih za opravljanje dejavnosti iz področja 12 in 13 enotne
klasifikacije dejavnosti;
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih
prostorov;
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem opreme in
prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
opravljanje dejavnosti iz podskupine 140421 enotne klasifikacije dejavnosti;
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem premičnih stvari
med temeljnimi organizacijami združenega dela, če so zduževale sredstva za ta namen in obstoja samoupravni sporazum o združevanju;

- od plačil za dajanje v najem ali podnajem poslovnih
prostorov med temeljnimi organizacijami združenega dela v
okviru delovne organizacije;
- od plačil za dajanje v najem ali podnajem poslovnih
prostorov zavezancem davka iz gospodarskih dejavnosti, ki
opravljajo storitveno dejavnost;
- od plačil za dajanje v najem prostorov v odročnih naseljih,
v katerih se opravlja predvsem prodaja proizvodov, ki se
štejeio za blago osnovne preskrbe občanov «
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
Obrazložitev
Skupščina SR Slovenije Je 28. septembra 1983 razpravljala o osnutku zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov In od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in
zasebne pravne osebe obračunavajo In plačujejo davek od
prometa proizvodov In storitev (v nadaljnjem besedilu: republiški zakon o prometnem davku).
Ob sprejetju navedenega osnutka Je zadolžila Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, da pri pripravi predloga zakona
prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča
delovnih teles skupščine, zborov in razprave na sejah zborov.
Pri pripravi predloga zakona smo proučili pripombe, predloge in stališča k osnutku zakona. Pri tem smo nekatere
pripombe upoštevali, pri predlogih, ki Jih nismo upoštevali
pa podajamo razloge v nadaljevanju obrazložitve.
Glede na mnenje delovnih teles Skupščine SR Slovenije,
da se črta varianta k 4. členu osnutka zakona predlagamo,
da ostanejo v veljavi določbe o kaznovanju proizvajalnih,
trgovskih ali drugih organizacij združenega dela, če pri
prodaji proizvodov občanom, ki samostojno opravl/ajo gostinsko, slaščičarsko ali podobno dejavnost in prodajo na
drobno, ne pošiljajo kopij faktur v predpisanem roku pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke in določba
o kaznovanju organizacij združenega dela, ki gospodarijo z
gozdovi v zasebni lasti, če ne predložijo organu za družbene
prihodke podatkov, ki so Jih dolžni predložiti po drugem
odstavku 14. člena zakona o posebnem republiškem prometnem davku. V zvezi s pripombo delegatov 2. okoliša
Ljubljana Šiška - področje obrti, da so organizacije združenega dela s pošiljanjem podatkov samo nepotrebno obremenjene in bi bilo uvedeno dvotirno administrativno poslovanje pripominjamo, da so navedene organizacije združenega dela dolžne pošiljati podatke že na podlagi veljavnega
zakona zato sprememba 20. člena zakona ne pomeni nalaganja novih obveznosti organizacijam združenega dela.
Upoštevali smo pripombo delegatov mesta Maribor, ki so
predlagali, da se tudi posebni davek od naravnega vina
določi v odstotku od vrednosti. V tarifi posebnega republiškega prometnega davka Je kot davčna osnova za obdavčevanje vina določena merska enota (liter) kar pa ni v skladu z
določbami zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov in
storitev v prometu. S spremembo zveznega zakona aprila
1983 je bil namreč na novo uveden temeljni prometni davek
od naravnega vina. Davčna osnova za obdavčevanje alkoholnih pijač pa Je določena v odstotku od vrednosti. Glede
na to, da zvezni zakon ne dopušča različne davčne osnove
za obračunavanje temeljnega in posebnega prometnega
davka v prometu z alkoholnimi pijačami, ki ga opravljajo
uporabniki družbenih sredstev predlagamo uskladitev z
zveznim zakonom. Pripominjamo, da Je Skupščina SR Slovenije k osnutku zakona, s katerim je bila predlagana uvedba
temeljnega prometnega davka od naravnega vina predlagala, da bi bila kot davčna osnova določena merska enota
(liter) in ne prodajna cena, ker bi obdavčitev v odstotku
pomenila večjo obremenitev za kvalitetnejša vina, vendar
predlog ni bil upoštevan.
Ostalih pripomb mesta Maribor pa nismo upoštevali, ker
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menimo, da so rešitve zajete v veljavnem zakonu o posebnem republiškem prometnem davku In v zakonu o davkih
občanov, In sicer:
- obdavčevanje občanov, ki občasno dosegalo dohodek z
opravljanjem gospodarskih dejavnosti
Po drugem odstavku 42. člena zakona o davkih občanov
so zavezanci za davek od dohodka Iz gospodarskih dejavnosti tudi občani, ki občasno dosegajo dohodek z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, če s predpisi niso prepovedane. V 55. členu navedenega zakona Je tudi določeno, da
davčna osnova za davek iz gospodarskih dejavnosti za
zavezance, ki občasno dosegajo dohodek iz gospodarskih
dejavnosti, ne more biti nižja od 25% letnega osebnega
dohodka za enake ali podobne poklice v združenem delu.
Navedena določba pomeni, da se tudi tem zavezancem
ugotavlja dejansko doseženi dohodek In se jim v skladu z 9.
členom zakona o posebnem republiškem prometnem davku
tudi prometni davek odmer/a po dejanskem dohodku.
- nastanek davčne obveznosti, zamudne obresti, prisilna
izterjava
Glede nastanka davčne obveznosti so določbe republiškega zakona o prometnem davku povsem jasne (10. in 11.
člen). V 19. členu so določene le sankcije za zavezance, ki v
predpisanem roku ne vložijo letne davčne napovedi.
Glede prisilne izterjave ne-poravnanega prometnega
davka se uporabljajo določbe zakona o davkih občanov, kar
povsem Jasno izhaja iz 18. člena zakona o republiškem
prometnem davku.
Za zamudne obresti pa veljajo določbe zveznega zakona
o obdavčevanju proizvodov In storitev v prometu.
- poračun prometnega davka
Menimo, da določb republiškega zakona o prometnem
davku glede uveljavljanja pravice do poračuna prometnega
davka, ni potrebno spreminjati. V 13. členu zakona so navedeni pogoji, ob katerih Ima zavezanec - proizvajalec pravico, da od prometnega davka, ki bi ga moral plačati od
končnih izdelkov, prodanih neposredno končnim potrošnikom, odbije prometni davek, ki ga je plačal od materiala za
take izdelke. Eden od pogojev Je tudi pravilno vodenje
poslovnih knjig. Kolikor organ z letno odmerno odločbo
poslovnim knjigam odreče verodostojnost, zavezanec ne
izpolnjuje več vseh pogojev, ob katerih ima pravico do
poračuna in sicer ne glede na to, da je poračun uveljavljal
mesečno.
Uprava za družbene prihodke je takšnim zavezancem ob
letni odmeri dolžna naložiti plačilo prometnega davka, ki so
ga zavezanci mesečno poračunavali.
Prav tako menimo, da so predlagane določbe glede posebnega republiškega davka od plačil za odvetniške storitve, ki so bile pripravljene v sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije, dovolj Jasne. Menimo, da Je dovoli natančno
opredeljeno, kdaj nastane davčna obveznost in kaj predstavlja davčno osnovo.
Pri pripravi predloga zakona nismo upoštevali pobudo
delegatov, da se predpiše oprostitev plačila posebnega
republiškega davka od plačil za prirejanje razstav, ki imajo
namen pospeševanja drobnega gospodarstva, osebnega
dela in pospeševanja Izvoza in nadomeščanja uvoza, ker bi
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v praksi zelo težko opredelili sejme s takšnim namenom. Po
predlaganih kriterijih za opredelitev mednarodnih sejmov,
pa se glede na dosedanjo udeležbo tujih razstavllalcev
davek ne bo plačeval od mednarodnega se/ma obrti In
opreme za obrt (Celje).
Ponovno smo proučili pobudo skupine delegatov skupščine obalne skupnosti Koper, da se odpravi posebni republiški davek od posebnih Iger na srečo, za katero menimo,
da nI sprejemljiva.
Med storitvenimi dejavnostmi, na katere Je mogoče uvesti
posebni davek od plačil za storitve po četrtem odstavku 39.
člena pravilnika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu
evidence, obračunavanju In plačevanju davkov od prometa
proizvodov In storitev (Uradni list SFRJ, št 21/80 do 20/83),
so navedene tudi loterije In stave. Predpisi o prometnem
davku sicer ne razčlenjujejo natančno, kaj se štele za loterije In stave, vendar so stave po splošnih pravnih pravilih
Izenačeni z Igrami. V zakonu o Igrah na srečo (Uradni list
SRS, št. 32/80) so posebne Igre na srečo sicer ločene od
ostalih Iger na srečo (loterl/, tombol...), vendar le zaradi
posebnega režima (republika mora npr. določiti posebne
pogoje za prirejanje teh Iger In organ, ki daje posebna
dovoljenja za prirejanje takih Iger).
Po zveznih predpisih o prometnem davku se lahko uvede
posebni davek od plačil za določene storitve ne glede na to,
da se dohodek od opravljanja storitev uporablja za povsem
določene namene. Po zakonu o obdavčevanju proizvodov In
storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št. 43/83) se posebni
davek od plačil za storitve ne sme uvesti le od plačil za
prirejanje Iger na srečo ter od vlog pri Javnih stavah, ki Jih
prireja Jugoslovanska loterija. Po 20. členu navedenega
zakona posebni davek od plačil za storitve nI vsebovan v
davčni osnovi temveč obremenjuje uporabnika storitev le,
če nI z republiškim oziroma pokrajinskim zakonom drugače
določeno. Kolikor torej Igralnice ne prevalilo davka od posebnih Iger na srečo na Igralce, Ie posebni davek vsebovan
v davčni osnovi.
Prlpomlnlamo, da je posebni davek od posebnih Iger na
srečo uveden še v SR Črni gori (po stopnji 20%), Sap
Kosovu (po stopnji 20%), SR Srbije (po stopn/l 5%) In SAP
Vojvodini (po stopnji 20%).
K posameznim členom predlagamo naslednje:
K 1. členu:
Predlagamo, da se v 1. členu ne navajajo številke Uradnih
listov SFRJ, v katerih so bile objavljene spremembe oziroma
dopolnitve zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov In
storitev v prometu, ker bi vsaka sprememba zveznega zakona terjala tudi spremembo oziroma dopolnitev republiškega zakona.
K 2. členu:
S spremembo četrtega odstavka 9. člena zakona dne
25/12-1981 Je bilo predpisano, da se prometni davek odmerja v pavšalnem letnem znesku vsem zavezancem, ki po
zakonu o davkih občanov plačujejo davek od dejavnosti v
pavšalnem letnem znesku. Glede na prej veljavno določbo
četrtega odstavka, se Je odmerjal prometni davek v pavšalnem letnem znesku le zavezancem, ki so opravljali določene storitve.
Glede na to, da zavezanci, ki po zakonu o davkih občanov
plačujejo davek Iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku,
niso dolžni voditi poslovnih knjig oziroma drugih evidenc
predlagamo, da se v drugem odstavku 8. člena doda določba, da ti zavezanci niso dolžni voditi evidenc o svojem
poslovanju.
K 3., 4. In S. členu:
Predlagamo, da se 17. In 20. člen zakona uskladi z zakonom o davkih obačnov In zakonom o prekrških.
Predlagamo, da se določbe o prekrških spremenijo v tem
smislu, da se naprej podpišejo sankcije za prekrške organizacij združenega dela In drugih pravnih oseb (zasebnih), ter
njihovih odgovornih oseb. Odgovorne osebe v veljavnem
zakonu namreč niso določene kot subjekti odgovornosti.
Razen tega predlagamo, da se posebej predpišejo prekrški za posameznike In posameznike v zvezi z opravljanjem
samostojnih dejavnosti In , da se višina kazni uskladi z
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zakonom o prekrških, ki za hujše prekrške določa najvišjo
denarno kazen do 20.000 dinarjev.
S spremembo določb o prekrških predlagamo tudi, da se
posamezne določbe uskladijo z materialnimi s tem, da se
prekrške omeji le na tiste kršitve materialnih določil, ki Jih
posamezni subjekt sploh lahko stori.
K 6. členu:
Predlagamo, da se prehodne določbe dopolnijo glede na
to, da Je potrebno urediti vpašanje odločanja o pritožbah
zoper prvostopne odločbe o prekrških v primerih, ko so bile
pritožbe vložene pred uveljavitvijo zakona, postopek o prekrških na drugI stopnji pa še nI končan.
K 7. členu:
K posameznim tarifnim številkam tarife posebnega republiškega prometnega davka predlagamo naslednje spremembe oziroma dopolnitve.
K tarifni številki 2:
Predlagamo, da se davčna osnova za obdavčevanja naravnega vina, vinsko sadnih pijač In penečega vina določi v
odstotku od vrednosti.
Po veljavni tarifi Je kot davčna osnova določena merska
enota (liter), In sicer:
- od naravnega vina, vina tipa »Biser« In
vinsko sadnih pijač
1,00 dln/l
- od penečega vina
2,00 dln/l
Glede na zvezni zakon o obdavčevanju proizvodov In
storitev v prometu, mora biti davčna osnova enaka tako za
temeljni kot posebni davek od prometa proizvodov, kolikor
gre za promet, ki ga opravljalo uporabniki družbenih storitev.
Če se od posameznega proizvoda plačuje samo posebni
prometni davek, sme biti kot njegova davčna osnova Izjemoma določena vrednost proizvoda ali njegova merska
enota.
S spremembo zveznega zakona o obdavčevanju proizvodov In storitev v prometu Je bil na novo uveden temeljni
prometni davek od naravnega vina, In sicer v odstotku od
vrednosti. Skupščina SR Slovenije Je k osnutku zakona, s
katerim je bila predlagana uvedba temeljnega prometnega
davka od naravnega vina predlagala, da bi bila kot davčna
osnova določena merska enota (liter) In ne prodajna cena,
ker bi obdavčitev v odstotku pomenila večjo obremenitev za
kvalitetnejša vina. Navedena pobuda nI bila upoštevana,
zato je potrebno v republiškem zakonu določiti kot davčno
osnovo za obdavčevanje naravnega vina vrednost proizvoda, kot je to določeno v zveznem zakonu.
Glede na navedeno predlagamo, da se kot davčna osnova
za obračunavanje naravnega vina, vinsko sadnih pijač In
penečega vina določi v odstotku od vrednosti, In sicer po
enotni stopnji 1%, ki Je prilagojena na obstoječe stanje.
K tarifni številki 7:
Po tej tarifni številki se plačuje davek od vstopnic za
zabavne prireditve.
Predlagamo, da se zaradi Jasnosti doda določba, da se
davek po tel tarifni številki ne plaču/ejo od kinematografskih
vstopnic In določba, da se davek ne plačuje od obvezne
konzumaclje, ki se plača poleg vstopnice.
Predlagatelj z uvedbo davka od vstopnic za zabavne prireditve nI Imel namena zajeti kinematografskih vstopnic.
Poleg tega predlagamo, da se predpiše oprostitev plačilo
posebnega republiškega davka od vstopnic za prireditve,
katerih dohodek je namenjen za humanitarne namene.
K tarifni številki 9:
Ker v tarifni številki 9, po kateri se plačuje posebni republiški davek od plačil za projektantske In odvetniške storitve, nI natančneje opredeljeno, kaj se šteje za projektantske
storitve In od katerih plačil za odvetniške storitve se plačuje
davek po tej tarifni številki, predlagamo:
1. da se tarifna številka 9 dopolni v tem smislu, da se za
projektantske storitve, od katerih se plačuje posebni republiški davek od plačil za storitve, šteje:
- Izdelava tehnične dokumentacije po 5. členu zakona o
graditvi objektov, ki obsega glede na vrsto objekta: projekt
za pridobitev gradbenega dovoljen/a, projekt za razpis, projekt za Izvedbo In projekt Izvedenih del;
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od plačil za Izdelavo Izvlečka Iz glavnega gradbenega
projekta za etažne lastnike, ki /e naveden v 5. točki S. člena
navedenega zakona, se posebni republiški davek od plačil
za storitve ne bi plačeval glede na to, da predstavlja Izvleček kopijo dela projekta Izvedenih del;
- Izdelava druge tehnične dokumentacije (drugo projektiranje Iz podskupine 110403 enotne klasifikacije dejavnosti).
Predlagamo tudi, da se zaradi jasnost! vnese določba, da
se posebni republiški davek od plačil za storitve ne plačuje
od projektantskih storitev, Izvršenih za Izvajalce del v tujini
ali za tuje naročnike, čeprav je že v 8. točki 40. člena zakona
o obdavčevanju proizvodov In storitev v prometu določeno,
da se posebni davek od plačil za storitve ne plačuje od
plačil za zunanjetrgovinske posle In storitve.
2. V zvezi s plačevanjem posebnega republiškega davka
od plačil za odvetniške storitve pa predlagamo, da se vnese
določba, da Je prejemnik plačila za odvetniške storitve dolžan napovedati in vplačati davek od prejete nagrade za
odvetniško storitev po določbah pravilnika In tarife o nagrajevanju odvetnikov, in sicer do 10. v mesecu za opravljene
storitve v prejšnjem mesecu.
Zaradi jasnosti predlagamo, da se vnese tudi določba, da
plačujejo davek po tej tarifni številki tudi odvetniki, ki na
podlagi pogodbe o stalnem zastopanju prejemajo pavšal.
K tarifni številki 10:
Od plačil za prirejanje sejmov In razstav, od katerih se
plačuje davek po tej tarifni številki, so izvzeta plačila za
prirejanje mednarodnih sejmov in razstav, ki se izvajajo za
pospeševanje Izvoza blaga In storitev.
Ker pa v zakonu nI opredeljeno, kal se šteje za mednarodne sejme In razstave, prihaja pri izvajanju navedene
določbe do nejasnosti. Predlagamo dopolnitev v tem smislu,
da bi oprostitev veljala za sejme, na katerih bi razstavljalo
najmanj 15% inozemskih razstavljaicev od na/manj 50 razstavljalcev, ki mora/o zasedati 10% razstavnih površin.
Glede na dosedanjo udeležbo Inozemskih direktnih razstavlja/cev, bi po predlagani rešitvi oprostitev zajela naslednje sejme:
1. Gospodarsko razstavišče Ljubljana
- mednarodni lesni sejem (blenale)
- JY Karrtri - stroji In oprema za konfekcijsko, trikotažno in
usnjarsko predelovalno industrijo (blenale)
- mednarodni sejem opreme (blenale)
- Alpe-Adria
- mednarodni vinogradniški in vinarski sejem
- mednarodna razstava »sodobna elektronika«
- mednarodna razstava učil in šolske opreme
- sky-expo
2. Gospodarsko razstavišče Ljubljana - PE Pomurski sejem Gornja Radgona
- mednarodni kmetijski živilski sejem
- sejem gradbeništva (blenale)
3. Celjski sejem
- mednarodni sejem obrti In opreme za obrt
4. Gorenjski sejem Kranj
- mednarodni sejem gozdarstva in kmetijstva
- mednarodni gorenjski sejem.
Nadalje predlagamo, da se tarifna številka 10 dopolni v
tem smislu, da prireditelj sejma In razstave in izvajalec
storitev plača davek po tej tarifni številki tudi od plačil za
dajanje v najem ali podnajem premičnih stvari in poslovnih
prostorov, kadar gre za navedene storitve v okviru sejma. S
takšno opredelitvijo bi se od plačil za prirejanje sejmov in
razstav plačeval posebni republiški davek od plačil za storitve po enotni stopnji.
K tarifni številki 11:
Predlagamo, da se predpiše oprostitev plačila posebnega
republiškega davka od plačil za prirejanje igre na srečo,
katerih dohodek je namenjen za humanitarne namene.
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K tarifni številki 13:
Davek po tej tarifni številki se plačuje od plačil za dajanje
v najem ali podnajem stvari.
Glede na to, da v tej tarifni številki nt opredeljeno, od
katerih stvari se plačuje posebni republiški davek od plačil
za storitve predlagamo, da se določi, da se davek po tej
tarifni številki plačuje od plačil za dajanje v najem ali podnajem premičnih stvari In poslovnih prostorov.
Po veljavni ureditvi se davek po tej tarifni številki ne
plačuje od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki
so namenjene domačim In tujim turistom.
V zvezi z navedeno oprostitvijo so se pojavila številna
vprašanja glede na to, da v veljavnih predpisih ni eksplicitno opredeljen domači ali tuli turist.
Natančnejša opredelitev je zlasti nujna zaradi obračunavanja In plačevanja posebnega republiškega davka od plačil za storitve rent-a-car, saj se občan le v določenih primerih obravnava kot turist.
Predlagamo, da se določi, da se plačuje posebni republiški davek od plačil za storitve rent-a-car v primerih, ko se
storitve opravljajo:
1. uporabnikom družbenih sredstev, razen turističnim in
gostinskim organizacijam združenega dela, če storitve renta-car naročajo za domače In tuje turisteI
2. zasebnim pravnim osebam;
3. obrtnikom, samostojnim prodajalcem in drugim občanom, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, kadar storitve rent-a-car ne naročajo kot turisti;
4. tujim fizičnim osebam, ki so v Jugoslaviji na šolanju,
specializaciji ali zaradi znanstvenega raziskovanja, zaposlitve ali opravljanja kakšne poklicne dejavnosti.
Menimo, da bi bilo primerno predpisati še nekatere dodatne oprostitve posebnega republiškega davka po tej tarifni številki, zato predlagamo:
- da se zaradi racionalnejše rabe predpiše oprostitev
plačila posebnega republiškega davka od plačil za dajanje v
najem ali podnajem kmetijske opreme in prostorov za
opravljanje kmetijske dejavnosti;
- da se glede na naravo dejavnosti predpiše oprostitev
davka od plačil za dajanje v najem ali podnajem opreme in
prostorov, namenjenih za opravljanje dejavnosti Iz področja
12 (izobraževanje, znanost, kultura in informacije) in 13
(zdravstveno in socialno varstvo) enotne klasifikacije dejavnosti;
- plačila davka po tej tarifni številki Je potrebno izvzeti
tudi plačila za dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih
prostorov, ker bi se sicer občanom, ki stanujejo v družbenih
najemnih stanovanjih povečala stanarina za znesek posebnega republiškega davka od plačil za storitve, etažni lastniki
pa že tako plačujejo davek na dohodek od premoženja,
kolikor lastniško stanovanje oddajajo v najem;
- da se predpiše oprostitev navedenega davka tudi od
plačil za dajanje v najem Javnih skladišč, silosov, hladilnic,
tržnic in javnih garaž.
Poleg tega predlagamo, da se predpiše oprostitev davka
od plačil za dajanje v najem ali podnajem:
- opreme in prostorov za prireditve, katerih dohodek je
namenjen za humanitarne namene;
- premičnih stvari med temeljnimi organizacijami združenega dela, ki so združevale sredstva za ta namen in obstoja
samoupravni sporazum o združevanju;
- poslovnih prostorov med temeljnimi organizacijami
združenega dela v okviru delovne organizacije:
- poslovnih prostorov zavezancem davka iz gospodarskih dejavnosti, ki opravljajo storitveno dejavnost;
- prostorov v odročnih naseljih, v katerih se opravlja
predvsem prodaja proizvodov, ki se štejejo za blago
osnovne preskrbe občanov.
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Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE
PRIHODKE

ZAKON
O POSEBNEM REPUBLIŠKEM DAVKU OD
PROMETA PROIZVODOV IN OD PLAČIL ZA
STORITVE TER O NAČINU, PO KATEREM
OBČANI IN ZASEBNE PRAVNE OSEBE
OBRAČUNAVAJO IN PLAČUJEJO DAVEK OD
PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV (Urac
list SRS, št. 54/72... 45/82)
Členi, ki se spreminjajo:
1. člen
Posebni republiški prometni davek se plačuje po določbah
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu
(Uradni list SFRJ, št. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77,
61/78, 26/79, 5/80, 63/80 in 3/81), po določbah tega zakona
ter predpisov, izdanih na tej podlagi.
8. člen
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so vsi zavezanci
davka iz dejavnosti, ki prodajajo izdelke, od katerih se plačuje
prometni davek in občani, ki se ukvarjajo z žaganjem lesa za
druge, dolžni voditi evidenco o svojem poslovanju.
17. člen
Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, se glede
vložitve napovedi, odmere davka, pritožbe, obnove postopka,
vračila davka, odprave ali spremembe odločbe po nadzorstveni pravici, obračunavanja in pobiranja davka, prisilne izterjave davka, odpisa davka zaradi neizterljivosti, zastaranja,
evidence in knjiženja davka ter kazni zaradi nepravilnega
knjiženja uporabljajo določbe zakona o davkih občanov.
20. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek:
1. zavezanec - občan ali zasebna pravna oseba, če v prepisanem roku ne prijavi opravljenega prometa proizvodov oziroma opravljenih storitev ali ne predloži posebne napovedi o
proizvedenih količinah vina in žganja (6., 6. a^ 10., 11., 14. in
15. člen);
2. zavezanec - občan ali zasebna pravna oseba, če ne vodi
ali ne vodi v redu poslovnih knjig oziroma evidenc, ki jih je
dolžan voditi po tem zakonu (8. in 15. člen);
3. proizvajalna, trgovska ali druga organizacija združenega
dela ter obrtnik proizvajalec, če pri prodaji proizvodov občanom, ki samostojno opravljajo gostinsko, slaščičarsko ali
podobno dejavnost in prodajo na drobno ne izda fakture in je
ne pošlje v predpisanem roku pristojnemu občinskemu organu za družbene prihodke (6. b člen);
,4. organizacija združenega dela, ki gospodari z gozdovi v
zasebni lasti, če ne predloži organu za družbene prihodke
podatkov, ki jih je dolžna predložiti po drugem odstavku 14.
člena tega zakona.
Glede pristojnosti za vodenje postopka in pritožbe se uporabljajo določbe 239. člena zakona o davkih občanov.
Pooblaščena oseba davčnega organa lahko za prekrške iz
tega člena izreče takoj na mestu najnižji znesek denarne
kazni, ki je določen za te prekrške.
Poleg določb o kaznih iz tega člena veljajo za zavezance poročevalec

občane in zasebne pravne osebe tudi določbe o kaznih iz
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu.
Tarifna št. 2
Od alkoholnih pijač se plačuje posebni republiški prometni
davek:
1. od alkoholnih pijač, proizvedenih z več kot 50% iz domačih surovin, računamo po vrednosti:
dinarjev od litra
- od naravnega vina, vina tipa »biser«
in vinsko sadnih pijač
1,00
- od penečega vina
2,00
v odstotku
- od piva
8
- od naravnega žganja in vinjaka
10
- od drugih alkoholnih pijač
15
2. od alkoholnih pijač vseh vrst, proizvedenih z manj kot
50% iz domačih surovin, računano po vrednosti 20.
Tarifna št. 6
Opomba:
Davčni zavezanec je prejemnik plačila za reklamo in propagando.
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje
od plačil na propagando za pospeševanje izvoza blaga in
storitev za tuje turiste.
Tarifna št. 7
Opomba:
4. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje od vstopnic za kulturnoumetniške in telesnovzgojne
prireditve (športne in telovadne nastope). Če nastane dvom,
ali se določena prireditev šteje za zabavno, odloči o tem za
kulturo pristojni republiški upravni organ.
Tarifna št. 9
Od plačil za projektantske in odvetniške storitve se plačuje
posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 5%.
Opomba:
1. Davčni zavezanec je prejemnik plačila za opravljeno
projektantsko in odvetniško storitev.
2. Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne
plačuje od odvetniških storitev, če so opravljene po uradni
dolžnosti.
Tarifna št. 10
Opomba:
Davčni zavezanec je prejemnik plačila za prirejanje sejmov
in razstav.
Posebni republiški davek od plačil za storitve se ne plačuje
za prirejanje mednarodnih sejmov in razstav, ki se izvajajo za
pospeševanja izvoza blaga in storitev.
Tarifna št. 11
Opomba:
1. Davčni zavezanec je prireditelj igre na srečo, ki je dolžan
plačati davek po tej tarifni številki od celotne vrednosti prodanih srečk in tombolskih tablic.
2. Prireditelj mora najpozneje v 8 dneh pred prireditvijo
prijaviti občinskemu organu za družbene prihodke dan in kraj
prireditve. Davek po tej tarifni številki je dolžan plačati v 10
dneh po prireditvi.
Tarifna št. 13
Od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari se plačuje
posebni republiški davek od plačil za storitve po stopnji 10%.
Opomba:
Davčni zavezanec je prejemnik plačila.
Posebni republiški davek od plačil za storitve ss ne plačuje
od plačil za dajanje v najem ali podnajem stvari, ki so namenjeni domačim in tujim turistom.
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SKUPŠČINA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POROČILO

~

—

o obsegu kompenzacijskih in kooperacijskih poslov,
poslov obmejnega gospodarskega sodelovanja in
njihov vpliv na gibanje izvoza in deviznega priliva
Zbor združenega dela ter Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 21. 4.1983, ob obravnavi aktualnih
vprašanj o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov
s tujino, sprejela sklepa, po katerih sta zadolžila Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije,
Splošria združenja in Samoupravno interesno skupnost SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino, da proučijo sedanji
obseg kompenzacijskih in kooperacijskih poslov in njihov
vpliv na gibanje izvoza in deviznega priliva ter da zaradi
dinarskih in zlasti deviznih težav, delujejo pri uvozu opreme
tako, da bodo sedanje najnujnejše potrebe izvoznikov zadovoljene, vendar pa morajo pripraviti program postopnega
odpravljanja omejitev za tiste OZD, ki bistveno povečujejo
izvoz na konvertibilno tržišče.
Na podlagi navedenih sklepov zborov Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s
Samoupravno interesno skupnostjo SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravil
' M
POROČILO O GIBANJU
KOMPENZACIJSKIH POSLOV, POSLOV
DOLGOROČNE PROIZVODNE
KOOPERACIJE, OBMEJNEGA
GOSPODARSKEGA SODELOVANJA
TER UVOZA OPREME
i.
Poročilo o obsegu kompenzacijskih in kooperacijskih poslov, poslov obmejnega gospodarskega sodelovanja in njihov vpliv na gibanje izvoza in deviznega priliva
V zadnjih letih se, zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja,
tako na domačem kot mednarodnem trgu, vedno več organizacij združenega dela in v vedno večjem obsegu menjave
usmerja v kompenzacijske posle, posle dolgoročnih proizvodnih kooperacij ter posle obmejnega gospodarskega sodelovanja. To so specifične oblike zunanjetrgovinske menjave,
kjer je v večini primerov izvoz izenačen z uvozom. Gre torej za
t. i. posle 1:1, ko izvozu blaga in storitev ne sledi redni devizni
priliv, ki predstavlja osnovo za izločanje deviz po zveznih in
republiških predpisih.
Tako je v SFRJ v 1. polletju 1983 v primerjavi z istim
obdobjem lani izvoz blaga na konvertibilno področje po poslih 1:1 narastel približno 3,6-krat, uvoz pa približno 3-krat.
Podobno stanje je tudi v blagovni menjavi SR Slovenije s
tujino. Tako smo v prvem polletju 1983 v primerjavi z istim
obdobjem lani povečali izvoz blaga po poslih 1:1 približno 3krat, uvoz pa pribiižno 2,4-krat.
Vzroki za hitro naraščanje teh specifičnih oblik zunanjetrgovinske menjave so predvsem:
- zmanjšanje odstotka ustvarjenega konvertibilnega deviznega priliva, s katerim razpolagajo OZD, predvsem v 2. polovici leta 1982;
- vedno težja devizno likvidnostna situacija v SFRJ in v
svetu;
- recesija in težji plasma blaga na mednarodnem trgu;
- nekatere države dovoljujejo uvoz le, če sta obseg izvoza in
uvoza po posameznem poslu izenačena (n.pr. Poljska);
- relativno hitro naraščanje obsega teh oblik menjave v
svetovni trgovini.
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Zaradi navedenega se v vedno večji meri dosedanji redni
posli zunanjetrgovinske menjave preusmerjajo v t.i. posle 1:1,
ki imajo tako za OZD kot tudi za nacionalno gospodarstvo
nekatere pozitivne in pa tudi precejšnje negativne učinke.
Tako n.pr.:
- omogočajo OZD večji obseg uvoza surovin in repromateriala ter s tem tekočo proizvodnjo,
- v primeru, ko gre za deficitarne in za prebivalstvu nujne
proizvode, omogočajo boljšo preskrbljenost domačega blaga
(pralni praški, zdravila, gnojila, prehrambeni proizvodi i.t.d.),
- omogočajo izvoz blaga, ki ga, zaradi recesije na mednarodnem trgu, sicer ne bi bilo možno realizirati,
- v oteženih likvidnostnih razmerah, v katerih se nahajajo
številne države, med njimi tudi SFRJ, omogočajo pretok blaga
oz. zunanjetrgovinsko menjavo brez ustreznih denarnih tokov.
Po drugi strani pa:
- zaradi zmanjšanja rednih prilivov od izvoza blaga in storitev, ne zagotavljajo realizacije planiranega priliva konvertibilnih deviznih sredstev in s tem dodatno slabšajo že tako
zaostreno devizno likvidnostno situacijo v državi (ni deviznih
sredstev za odplačilo fiksnih in garantiranih obveznosti, finansiranje dogovorjenih družbenih potreb, uvoz energetskih
surovin).
- odplačevanje zapadlih fiksnih in garantiranih obveznosti
ter združevanje deviznih sredstev za pokrivanje skupno dogovorjenih potreb še v večji meri bremeni tisti del gospodarstva,
ki kljub recesiji na mednarodnem trgu, realizira na tem trgu
redni izvoz in devizni priliv,
- usmerja gospodarstvo v določeno obliko »naturalne«
menjave in povečuje odvisnost od tujih partnerjev,
- v številnih primerih povzročajo deformacije pri oblikovanju kupoprodajnih cen v škodo jugoslovanskega gospodarstva.
Kompenzacijski posli
Pogoje, načine in postopke za opravljanje kompenzacijskih
poslov s tujino ureja Odlok ZlS-a o kompenzacijskih poslih s
tujino (Uradni list SFRJ, št. 12/82). Po navedenem odloku
lahko ZSZT odobri kompenzacijski posel le v primeru, če se s
tem poslom:
- zagotavlja prodaja oz. izvoz blaga, ki je sicer v redni
blagovni menjavi otežen,
- zagotavlja izvoz v državo, v katero je prodaja jugoslovanskega blaga znatno otežena,
- zagotavlja izvoz blaga na nove trge,
- ne postavlja pod vprašaj izvoz na podlagi sklenjenih
dolgoročnih ali drugih trgovinskih pogodb s tujino,
- uvaža in izvaža blago nad količinami in vrednostmi navedenimi v blagovnih listah, kot tudi blago, ki ni zajeto v listah
predvidenih s protokolom o menjavi blaga in storitev z določeno deželo,
- realizira izvoz, ki bo omogočil uvoz blaga, ki je na domačem trgu deficitarno,
- zagotavlja uravnovešena blagovna menjava s tujino.
Praviloma naj bi bila vrednost izvoza po odobrenem kompenzacijskem poslu večja od vrednosti uvoza po tem poslu.
V letu 1982 je Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (od
prejetja Odloka pa do konca leta) odobril kompenzacijskih
poslov v izvozu za 1.494 mio dolarjev ter za 1.291 mio dolarjev
v uvozu, pri čemer pa je bilo cca 50% vrednosti navedenih
poslov odobrenih za menjavo z razvitimi državami zahoda in
poročevalec

le cca 6% z DVR (podrobnejši podatki so v tabeli 3).
Realizacija po odobrenih poslih je bila v letu 1982 zelo
nizka: v izvozu le 18% v uvozu pa 20,5% (realizacija poslov po
republikah in AP je v tabeli 4).
Pospešeno odobravanje kompenzacijskih poslov se je nadaljevalo tudi v letu 1983. Tako je v prvih štirih mesecih Zvezni
sekretariat za zunanjo trgovino odobril za 1.325,7 mio dolarjev kompenzacijskih poslov v izvozu ter za 1.121,4 mio dolarjev v uvozu, pri čemer je več kot 60% vrednosti navedenih
poslov odobrenih za menjavo z razvitimi državami zahoda in
le cca 7% za menjavo z DVR (podrobnejši podatki so v tabeli
3). Realizacija
kompenzacijskih poslov v petih mesecih leta
19831 je znatno večja kot v celem letu 1982, kar je razvidno iz
tebele 5.
Navedeni podatki kažejo, da je Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino v pretežni meri odobraval kompenzacijske posle
z industrijsko razvitimi državami, medtem ko ni vodil politike
krepitve in večanja obsega menjave z DVR.
V SR Sloveniji je v začetku leta 1982 Odbor za devizni režim
SISEOT sprejel kriterije za izdajanje soglasij za sklepanje
kompenzacijskih poslov. Po navedenih kriterijih je lahko Odbor odobraval kompenzacijske posle takrat, ko je bila prodaja
jugoslovanskega blaga v določeno državo omejena in kadar
je šlo za uvoz reprodukcijskega materiala, le izjemoma pa tudi
opreme ali blaga široke potrošnje (osnovni prehrambni artikli,
zdravila, sanitetni material, itd.). Odbor bi v skladu z navedenimi kriteriji lahko izdal organizacijam združenega dela soglasje le, če bi bila v višini kompenzacijskega posla sprejeta
nadplanska obveznost izvoza in ob pogoju, da bi bil uvoz po
kompenzacijskem poslu manjši ali enak izvozu po tem poslu.
Pri obravnavi konkretnih vlog je bil Odbor prisiljen odstopati od svojih kriterijev in slediti politiki Zveznega sekretariata
za zunanjo trgovino, da ne bi zadrževal realizacije poslov v
primeru, ko je OZD že pridobila soglasje zveznega sekretariata; OZD je teh primerih v celoti oprostil izločanja deviz za
pokrivanje v republiki dogovorjenih potreb. Dogajalo se je
tudi, da je bila OZD zaradi restriktivne obravnave kompenzacijskih poslov v SRS v neenakopravnem položaju na enotnem
jugoslovanskem trgu in je zato posle realizirala preko OZD v
drugih republikah in AP.
Zato je bil maja 1983 na skupščini SISEOT sprejet sklep o
prenehanju izdajanja republiških soglasij za kompenzacijske
posle.
V SR Sloveniji so v prvem polletju 1983 znaten del menjave
po kompenzacijskih poslih (39,4% izvoza in 70,2% uvoza)
realizirale le tri OZD: SOZD Slovenske železarne (izvoza 8,1
mio dolarjev, uvoza 49,1 mio dolarjev), SOZD Slovenijapapir
(izvoza 11,4 mio dolarjev, uvoza 10,7 mio dolarjev) ter Mercator (izvoza 0,6 mio dolarjev, uvoza 4,8 mio dolarjev).
Poleg omenjene oblike menjave s tujino se v praksi povečujejo zahtevki OZD za pobotanje dolgov in terjatev, kar v
končni fazi tudi pomeni kompenzacijo. Ker ti pojavi dodatno
zmanjšujejo redni devizni priliv in s tem osnovo za izločanje
deviz, jim je v bodoče potrebno posvetiti večjo pozornost.
Zaenkrat s podrobnejšimi podatki ne razpolagamo, saj narodna banka o tem še ne vodi posebne evidence.
Ker obseg kompenzacijskih poslov vidno narašča tudi na
račun zmanjševanja obsega redne zunanjetrgovinske menjave, bo do konca leta 1983 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal ZIS:
- da Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino že izdana, vendar zapadla in še neizkoriščena soglasja temeljito pregleda in
jih ne podaljšuje avtomatično,
- da tudi Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino analizira
naraščanje obsega kompenzacijskih poslov,
- da Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino pri izdaji soglasja za kompenzacijske posle preveri, kako OZD izpolnjujejo obveznosti izvoza, uvoza, priliva in odliva po usklajenem
planu ekonomskih odnosov s tujino v posameznem letu.
- da Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino pri izdajanju
soglasij vodi različno politiko glede na vrste blaga, ki so
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Novejilh podatkov, kljub zahtevam od Zveznega sekretariata za zunanjo
trgovino nismo prejeli;
poročevalec

predmet kompenzacijskega posla, kot tudi po regionalni
usmerjenosti in sicer:
- da se omogočajo kompenzacijski posli z DVR ter vzhodnoevropskimi državami s klirinškim načinom plačevanja
brez omejitev,
- da se pri odobravanju kompenzacijskih poslov z vzhodnoevropskimi državami s konvertibilnem načinom plačevanja, kamor izvoz sicer ni možen (Poljska), proučijo možnosti,
da se v okviru teh poslov uvozi čimveč energetskih surovin
(npr. premog za koksiranje, briketi, itd.),
- da se pri odobravanju kompenzacijskih poslov z razvitimi
zahodnimi državami striktno upošteva načelo, da mora biti
izvoz vsaj za 20% večji od uvoza, pri čemer naj se neto devizni
priliv izloči vsaj za uvoz energetskih surovin.
Da bi to uveljavili, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predlagal ZIS spremembo obstoječega odloka.
Dolgoročne proizvodne kooperacije
Posli dolgoročnih proizvodnih kooperacij se realizirajo na
podlagi pogodbe s tujim partnerjem, ki jo registrira Zvezni
komite za energetiko in industrijo, po predhodnem mnenju
pristojnega republiškega organa.
V SR Sloveniji je bil v letu 1978, na podlagi zakona o
koordinacijskem odboru za organizacije združenega dela, ki
opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, sklenjen družbeni dogovor o usmerjanju višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. Podpisniki so Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Narodna banka
Slovenije, Ljubljanska banka-združena banka in Samoupravna interesna skupnost SRS za ekonomske odnose s tujiino.
Za uresničevanje ciljev in izvajanje omenjenega družbenega dogovora so podpisniki dogovora ustanovili odbor udeležencev. Funkcije odbora so v usmerjanju takih višjih oblik,
ki so v skladu z veljavnimi predpisi, planskim usmeritvami in
drugimi akti; v strokovni pomoči organizacijam združenega
dela, ki so šele v fazi sklepanja pogodb ter v ocenjevanju in
dajanju mnenj o ekonomski upravičenosti pogodbe in primernosti organizacije združenega dela, ki sklepa pogodbo, za
izpolnjevanje prevzetih obveznosti po pogodbi, kot tudi o
usklajenosti izvoza in uvoza po pogodbi, s plačilnobilančno in
deviznobilančno projekcijo v republiki.
Iz podatkov v tabelah 1 in 2 je razvidno, da bistveno narašča
tudi menjava po pogodbah o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah. Naraščajo tudi zahtevki organizacij združenega dela
za registracijo novih pogodb ter podaljševanje obstoječih.
V skladu s planskimi usmeritvami je odbor udeležencev v
dosedanjem delu usmerjal in pospeševal predvsem takšne
višje oblike gospodarskega sodelovanja s tujino pri katerih:
- je bil izkazan pozitivni devizni efekt,
- je bila zagotovljena enakopravnost obeh pogodbenih partnerjev
- je imela organizacija združenega dela, ki je sklenila pogodbo, neomenjeno pravico proizvodnje tudi po izteku pogodbe.
Tako je odbor udeležencev pri ocenjevanju pogodb o dolgoročni proizvodni kooperaciji s tujino v prvi vrsti upošteval
kriterij izvoza. V letu 1982 in 1983 ni bila odobrena nobena
kooperacijska pogodba, ki ni zagotavljala neposrednega
izvoza bodisi pogodbenemu partnerju ali tretjim osebam ali,
ki ni dosegla ugodnejšega pogodbenega razmerja kot je razmerje 1:1 v korist izvoza domačega partnerja.
Kljub temu realizacija zunanjetrgovinske menjave po pogodbah o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah kaže, da se
je v letih 1981 ter 1982 kot tudi I. trimesečju 1983 poteh poslih
realiziral znatno večji uvoz kot izvoz, kajti organizacije združenega dela pogosto deklarirajo izvoz po kooperacijskih pogodbah kot svoj redni izvoz in ne kot realizacijo sklenjene
pogodbe.
Tako na primer kaže blagovna menjava s konvertibilnim
področjem po kooperacijskih poslih v SR Sloveniji v prvem
polletju 1983 naslednjo sliko:
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Skupaj
Od tega:
IMV
SOZD ISKRA
SOZD GORENJE
CIMOS
TAM

- v mio $
- $ = 63,4
izvoz izvoz po uvoz uvoz po
Saldo na
v SRS kooperac. v SRS kooper. % kontokorent%
nem rač.
31.12.1982 SRS
+16,8
704,0 71 100 747 114 100
od tega:
47,6 17,5 24,6 50,4 41,7 36,6
57,2 12,2 17,2 42,0 13,6 11,9
37,7 7,9 11,1 27,8 16,2 14,2
7,7 6,9 9,7 8,8 8,2 7,2
10,4 4,0 5,6 14,9 5,2 4,5

+9,9
+3,2
+3,5
- 0,9
+0,7

Iz podatkov je razvidno, da je v I. polletju 1983 le pet
organizacij združenega dela v SR Sloveniji (IMV, SOZD
ISKRA, SOZD Gorenje, Cimos, in TAM) realiziralo 68% celotnega izvoza SR Slovenije po kooperaciji ter 74% celotnega
uvoza po teh poslih. Gre za največje OZD v SR Sloveniji, med
katerimi so nekatere v postopku sanacije.
Glede na naraščanje obsega predvsem uvoza po pogodbah
o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah, je nujno:
- da podpisniki družbenega dogovora o usmerjanju višjih
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino oz. odbor udeležencev, pri obravnavanju in odobravanju pogodb o dolgoročnih proizvodnih kooperacijah upoštevajo:
- da se novi posli o dolgoročni proizvodni kooperaciji lahko
sklepajo le, če se z menjavo po tem poslu zagotavlja bistveno
večji izvoz od uvoza (n. pr. najmanj 1,3:1)
- zagotavljanje proizvodnje v celotni reprodukcijski verigi
- da se z ukrepi tekoče ekonomske politike omogoča organizacijam združenega dela nemotena realizacija pogodbe o
dolgoročni proizvodni kooperaciji v okviru usklajenega plana
ekonomskih odnosov s tujino, medtem ko naj bo vsako nadaljnje povečanje obsega te menjave odvisno od realizacije
njihovega celotnega plana ekonomskih odnosov s tujino,
usklajenega v SISEOT republik oz. AR.
Te opredelitve naj se vnesejo v Enotne kriterije ISJEOT.
Aktivnosti v zvezi s tem bo vodila Samoupravna interesna
skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v ISJEOT.
Obmejno gospodarsko sodelovanje
Kompleksno analizo uresničevanja sprejetega srednjeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelovanja ter pregled uresničevanja
Osimskih sporazumov bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
predložil Skupščini SR Slovenije v 1. trimesečju 1984. V
skladu s tem je v nadaljnjem besedilu obmejno gospodarsko
sodelovanje obravnavano le s stališča neposredne blagovne
menjave v okviru poslov 1:1 in njihovega vpliva na gibanje
celotnega izvoza in deviznega priliva.
SR Slovenija ima obmejno gospodarsko sodelovanje razvito z vsemi tremi sosednjimi deželami. Z Italijo se posli
odvijajo v okviru Tržaškega in Goriškega sporazuma o obmejni menjavi, z Avstrijo v okviru sejemskih kompenzacijskih
aranžmajev, z Madžarsko pa v skladu s sporazumom o menjavi blaga, storitev in proizvodnem sodelovanju med vladama SFRJ in LR Madžarske.
Čeprav obstajajo sporazumi o obmejni blagovni menjavi
tudi z nekaterimi ostalimi sosedi Jugoslavije, se v te oblike
sodelovanja slovenske OZD ne vključujejo, saj je ta menjava z
ostalimi sosedi neznatna.
Da bi uresničili cilje, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela v zvezi z nadaljnjim razvijanjem obmejnega gospodarskega sodelovanja, se je združeno delo v SR Sloveniji organiziralo v interesne skupnosti za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, z Avstrijo in z LR Madžarsko. V teh
skupnostih in ob pomoči Odbora za obmejno gospodarsko,
sodelovanje pri Gospodarski zbornici Slovenije OZD usklajujejo plane blagovne menjave tako, da so plani obmejnega
gospodarskega sodelovanja del celotnega plana ekonomskih
odnosov s tujino organizacij združenega dela.
V letu 1983 so OZD v okviru planov ekonomskih odnosov s
tujino sicer planirale obmejno gospodarsko sodelovanje, vendar teh planov niso dokončno uskladile in sprejele v okviru
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Interesne skupnosti za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja. Osnutki planov so bili pripravljeni v skladu z usmeritvami o krepitvi in večanju obmejnega gospodarskega sodelovanja. Struktura menjave je za naše OZD zelo ugodna, saj se
po teh poslih uvaža pretežno reprodukcijski material, uvoz
opreme in blaga široke porabe pa sta neznatna.
Največji delež v menjavi po poslih obmejnega gospodarskega sodelovanja predstavlja blagovna menjava z Italijo. Leta se najhitreje razvija in izpopolnjuje. Kljub temu, da v globalu ta menjava poteka v razmerju 1 : 1 (plačilni promet
poteka preko avtonomnega računa), sta skupščina SISEOT in
Interesna skupnost za razvoj obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo sprejeli sklepe, da v letu 1983 OZD:
- 20% deviznega priliva namensko združujejo za pokrivanje v SR Sloveniji skupno dogovorjenih potreb (zdravila, energetske surovine, limone itd.),
- 30% deviznega priliva usmerjajo v prioritetne dejavnosti
po kriterijih, sprejetih v Interesni skupnosti (v proizvodnjo
gnojil, zdravil, v bazno kemijo, proizvodnjo papirja i. t. d ),
- 50% deviznega priliva ustvarjenega z izvozom blaga po
Tržaškem in Goriškem sporazumu lahko OZD uporabijo po
lastni presoji - prosto za uvoz blaga,
V obmejni blagovni menjavi z Italijo sodeluje več kot 800
OZD iz vse Jugoslavije (slovenskih je cca 40%).
Pri blagovni menjavi z Italijo pa je potrebno še posebno
poudariti, da so vanjo v veliki meri vključena podjetja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, ki tako uveljavljajo svojo
vlogo povezovalnega člena med jugoslovanskim gospodarstvom in gospodarstvom iz sosednje Italije.
Izboljšuje se tudi struktura izvoza po obmejnih sporazumih,
predvsem Tržaški sporazum pa omogoča dodaten izvoz našega blaga na tržišče Evropske gospodarske skupnosti, posebno tistega za katerega, kljub sporazumu SFRJ - EGS,
obstajajo različne prepreke (plafoni, prelevmani i. t. d.).
Kljub izdelanemu in dokaj razvitemu sistemu poslovanja po
sporazumih z Italijo, se ravno pri plačilnem prometu s to
državo (avtonomni račun) pojavljajo največje težave, ki imajo
za posledico izredno visok pozitivni saldo na Tržaškem avtonomnem računu, kjer brezobrestno ležijo devizna sredstva.
Blagovna menjava z Avstrijo se letno povečuje za 20% in
poteka v skladu s sejemskimi kompenzacijskimi aranžmaji. V
letu 1983 nastaja problem pri obmejnem gospodarskem sodelovanju z LR Madžarsko. Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino je namreč to menjavo letos bistveno omejil in sicer na 30
mio dolarjev prometa v vsako smer, za razliko od preteklega
leta, ko so OZD iz SFRJ realizirale v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja po sporazumu z LR Madžarsko cca 50
mio $ prometa v vsako smer. Interes OZD za sodelovanje z LR
Madžarsko je velik, vendar je v letu 1983 z administrativnim
ukrepom bistveno omejen.
Na podlagi navedenega, so za področje obmejnega gospodarskega sodelovanja potrebne naslednje aktivnosti:
- skupen dogovor z nosilci poslov po Tržaškem in Goriškem sporazumu za ureditev plačilnega prometa in zmanjšanja pozitivnega salda.
Nosilci aktivnosti bodo Gospodarska zbornica Slovenije,
Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
- v dokumentih o tekoči ekonomski politiki je treba omogočiti, da bo obmejna blagovna menjava letno naraščala po
enaki stopnji kot bo naraščal konvertibilni izvoz.
Poleg tega pa bo Izvršni svet še nadalje skrbel za realizacijo
sklepov in stališč, ki so bili za nadaljnji razvoj obmejnega
gospodarskega sodelovanja sprejeti v Skupščini SR Slovenije.
II.
Informacija o stanju na področju uvoza opreme v letu 1983
ZIS je koncem leta 1982 sprejel odlok o začasnem omejevanju sprejemanja prijav v sklenjenih poslih uvoza in uvoza
opreme v letih 1983 in 1984 s konvertibilnim načinom plačevanja. Po navedenem odloku se uvoz opreme lahko realizira
le v izjemnih v Odloku navedenih primerih. Koncem junija
1983 je ZIS sprejel nov istoimenski Odlok, ki je še bolj restriktiven od tedaj veljavnega
S sprejetjem navedenega odloka in z njegovim stalnim
spreminjanjem tekom leta, je ZIS organizacijam združenega
poročevalec

dela znatno otežil uvoz nove opreme kot tudi opreme po že
prijavljenih poslih. ZIS, oziroma zvezni upravni organi z administrativnim omejevanjem uvoza opreme vendarle niso uspeli
omejiti na predvidenih 500 mio dolarjev. Zato je bila avgusta
kvota povečana na 1.000 mio dolarjev.
Uvoz opreme s konvertibilnega področja je v SFRJ do 30. 9.
1983 po podatkih iz uvoznih carinskih deklaracij znašal 647
mio dolarjev (dolar = 63,4 din). V istem obdobju lani je bilo v
SFRJ uvoženo za 888 mio dolarjev opreme (po UCD), oz. za
32% manj kot letos.
OZD iz SRS se s težavami pri uvozu opreme srečujejo že več
let, saj se je uvoz opreme v SRS zmanjševal od leta 1980 in to
kljub stalnemu povečevanju izvoza na konvertibilno področje.
Analiza Gospodarske zbornice Slovenije je pokazala, da je
imelo gospodarstvo v SRS v letu 1982 v povprečju cca 75%,
stopnjo odpisanosti opreme (barvna metalurgija 99,06%, tekstilna 90,55%, proizvodnja obutve in galanterije 86,60%, predelava kovin 87,18%, proizvodnja končnih lesnih izdelkov
80,20%, predelava kemičnih izdelkov 82,51%, črna metalurgija 82,88%, grafična dejavnost 88,28% - podatki SDK), kar
dejansko že vpliva na normalno in kvalitetno proizvodnjo,
predvsem pa na izpolnjevanje zahtevnih izvoznih nalog.
V letu 1983 se ob dokaj restriktivnem odloku ZlS-a ralizira
praktično le najnujnejši uvoz opreme. Statistični podatki kažejo, da se je uvoz opreme v SRS v devetih mesecih leta 1983
v primerjavi z istim obdobjem leta 1982 zmanjšal za 46% (v
devetih mesecih leta 1983 smo v SRS uvozili za 83 mio
dolarjev opreme po podatkih iz UCD, v istem obdobju leta
1982 pa 121 mio dolarjev).
Kljub vsem omejitvam je bil realiziran relativno visok uvoz
opreme zaradi:
- uvožene opreme, ki je bila ocarinjena zadnje dni leta
1982, vendar se ta uvoz zaradi časovnega zamika obdelave
podatkov statistično prikazuje v letu 1983.
- uvoza opreme po potrjenih prijavah v prejšnjih letih, ki so
se zaradi restriktivnih ukrepov na področju uvoza opreme
prenašale iz leta v leto,
- v tem uvozu je vključeno tudi letalo lnex Adria Aviopromet, katerega uvoz je bil dogovorjen po pogodbi iz leta 1979
in predstavlja cca 22% vsega uvoza opreme v devetih mesecih
letos.
Odlok ZlS-a v določeni meri omogoča tudi uvoz opreme za
proizvodnjo namenjeno izvozu, in sicer:
»Uvoz opreme manjše vrednosti za dokončanje objektov v
izgradnji s tem, da se z dokončanjem teh objektov zagotovi v
letu 1983 izyoz na konvertibilno področje. Odobritev za uvoz
te opreme daje Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino na
predlog Zveznega komiteja za energetiko in industrijo, če
vrednost te opreme ne presega 10% izvoza na konvertibilno
področje, ki se bo zagotovil s puščanjem v pogon teh objektov oziroma opreme, o čemer daje izjavo OZD«.
Poleg izredno restriktivnih določil navedenega odloka
predstavlja za OZD dodatno, včasih še večjo oviro za uvoz,
pridobivanje količinskih in vrednostnih kontingentov v ustreznih zveznih splošnih združenjih. Obstajajo namreč primeri, ko
proizvajalci kljub temu, da določene opreme niso sposobni
ponuditi, zavlačujejo postopek sporazumevanja oziroma izdajanja kontingentov za uvoz specifične opreme.
V drugi polovici leta 1983 je predstavljal za OZD iz SR
Slovenije poseben problem uvoz opreme po kreditnih aranžmajih sklenjenih z Mednarodno finančno korporacijo (IFC).
Kljub določilu odloka, da je tak uvoz možen, OZD niso mogle
pravočasno pridobiti potrebnih soglasij, zaradi česa so bile
nekatere že v zamudi z izvoznimi obveznostmi, ki so jih
sprejele ob najemanju kreditov. Ta problem je bil delno razrešen šele v začetku oktobra 1983, ko je Zvezni sekretariat za
zunanjo trgovino izdal prvih 18 soglasij. Dogovorjeni smo za
nadaljnje aktivnosti za izdajanje soglasij za izvozno usmerjene projekte.
Po predpisih, (Uredbi o pogojih za začasni uvoz blaga), je
možen tudi začasni uvoz opreme, ki se ne izdeluje v Jugoslaporočevalec

viji, če je le-ta namenjena'proizvodnji blaga za izvoz ali za
storitve v procesu oplemenitenja blaga, ki je tuja last (predelava, dodelava in obdelava). Tak uvoz je dovoljen za dobo
enega leta, z možnostjo podaljševanja do dveh let.
Da bi olajšali postopke pri uvozu opreme v primerih, ko gre
za proizvodnjo namenjeno izvozu na konvertibilno področje,
je potrebno:
- da Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja
v okviru ustreznih zveznih splošnih združenj pospešijo razdelitev količinskih in vrednostnih kontingentov v primerih, ko
gre za uvoz opreme za proizvodnjo namenjeno izvozu na
konvertibilno področje in zaostrijo odgovornost v primeru
zavlačevanja postopkov in izdajanja soglasij,
- da Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino opredeli kriterije za uvoz opreme
v letu 1984 v enotnih kriterijih ISEOT (68. čl. ZDP). S kriteriji je
treba omogočiti:
- zamenjavo že iztrošene opreme za izvozno proizvodnjo,
- uvoz nove opreme, ki bo imela velik neto devizni učinek.
Pri tem je treba upoštevati stopnjo odpisanosti opreme,
delež izvoza v celotnem prihodku OZD, neto devizni učinek i.
t. d.
V primeru neizvrševanja prevzetih izvoznih obveznosti bi
morali za OZD predvideti določene sankcije (n. pr. pri najemanju kreditov, davčnih olajšavah i. t. d.
- da Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije v enotnih kriterijih opredeli, da lahko OZD nadplanski priliv v letu
1984 uporabijo za uvoz opreme za proizvodnjo za izvoz na
konvertibilno področje.
- da Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino in Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije vplivata na ISJEOT in pri zveznih upravnih organih,
da se dogovorjeni sistem uvoza opreme v posameznem letu
ne bi bistveno spreminjal, kajti stalno spreminjanje pogojev
uvoza opreme onemogoča realizacijo že sklenjenih in v narodni banki prijavljenih poslov uvoza opreme in povzroča negotovost glede sklepanja novih poslov,
- da OZD v večji meri uporabljajo možnost začasnega
uvoza opreme, posebno v primerih, ko gre za enkratne
izvozne posle.
TABELA 1
BLAGOVNA MENJAVA SFRJ
S KONVERTIBILNIM PODROČJEM V PRVEM
POLLETJU 1982 in 1983
(podatki po ICD in UCD)
- v mio $
- 1$ = 63,4
dossženo
indeks
struktura v %'
I,—VI.
82/83 januar
junij
1982
1983
1982
1983
113
100,0
100,0
2.580 2.910
Izvoz blaga
- od tega
32,2
361
10,0
938
260
posli 1:1
19.1
1.0
28
558
- kompenzacije
6,8
8,1
133
174
232
- kooperacije
2.2
5,1
255
148
58
- obmejno
100,0
100,0
83
3.900
4.703
Uvoz blaga
- od tega:
23,6
6.3
308
298
919
posli 1:1
14.2
1.080
550
51
1.1
- kompenzacije
6,7
3,8
262
145
180
- kooperacije
2,7
1.4
160
107
67
- obmejno
Devizni priliv od
2.804 2.214
79
izvoza blaga
Devizni odliv za
4.194 3.146
75
uvoz blaga
1
<Mei poalov 1:1 v izvozu oz. uvozu
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TABELA 2

TABELA 4

BLAGOVNA MENJAVA SR SLOVENIJE
S KONVERTIBILNIM PODROČJEM V PRVEM
POLLETJU 1982 in 1983
(podatki po ICD in UCD)
- v mio $
1$ = 63,4
1982
1983 Indeks
struktura v %1
januar
junij 82/83 januar
junij
1982
1983
Izvoz blaga
624
706
113
100,0
100,0
od tega
posli 1 : 1
62
192
310
9,6
27.2
- kompenzacije
2
51
7.2
- kooperacije
30
71
237
4,8
10,1
- obmejno
30
70
233
4,8
9,9
Uvoz blaga
800
747
93
100,0
100,0
od tega
posli 1 : 1
109
261
239
13,6
34,9
- kompenzacije
8
92
1.0
12.3
- kooperacije
65
114
175
8.1
15,3
- obmejno
36
55
153
4,5
7.3
Devizni priliv
od izvoza blaga
557
522
94
Devizni odliv za
uvoz blaga
606
449
74
delež poslov 1 :1 v Izvozu oz. uvozu

REALIZACIJA KOMPENZACIJSKIH POSLOV PO
SR IN SAP V OBDOBJU OD 1. 1. DO 31. 12.
1982. leta
- v mio $
Izvoz Delež v %
Uvoz Delež v %
SRBiH
23,2
8,6
17,4
46,0
SR Črna gora
0,7
0,3
2,0
0,8
SR Hrvatska
88,6
32,9
71,7
27,2
SR Makedonija
25,6
9,5
22,9
8,7
SR Slovenija
31.0
33,5
12,7
11.5
SR Srbija
62,2
23,1
59,9
22,7
SAP Vojvodina
34.1
12.6
23,4
8,9
SAP Kosovo
4,0
1,5
4,3
1,6
Skupaj:
269,4
100,0
263,7
100,0

TABELA 3
REGIONALNA STRUKTURA ODOBRENIH
KOMPENZACIJSKIH POSLOV S STRANI
ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA ZUNANJO
TRGOVINO

Po izvozu
- razvite zahodne
države
- vzhodnoevropske
države:
- s konvertibilnim
načinom plčevanja
- s klirinškim načinom
plačevanja
- DVR
Po uvozu
- razvite zahodne
države
- vzhodnoevropske
države:
- s konvertibilnim
načinom plačevanja
- s klirinškim načinom
plačevanja
- DVR
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- v mio $
1982 sturktura 19831,—IV. struktura
(lll.-XII.)
v%
v%
1.494
100,0
1.325,7
100,0
755

50,6

856,2

64.6

607

40,6

374,6

28,2

36
96
1.291

2,4
6,4
100,0

3,5
91,4
1.121,4

0,3
6,9
100,0

598

46,3

678,2

60,5

573

44,4

355,6

31.7

36
84

2,8
6,5

3,5
84,1

0,3
7,5

TABELA 5
REALZACIJA KOMPENZACIJSKIH POSLOV PO
SR IN SAP V OBDOBJU OD 1.1. DO 31. 5. 1983
- v mio $
Izvoz Delež v %
Uvoz Delež v %
SR BiH
49.0
11.3
51,8
11.8
SR Črna gora
0,7
2,9
0,3
1,2
SR Hrvatska
126,1
29,1
113,3
25.9
SR Makedonija
7.4
32,3
28,8
6,6
SR Slovenija
39.1
9,0
79,8
18,2
SR Srbija
111,0
25,6
108,8
24,9
SAP Vojvodina
15.4
66,9
10,7
46,6
SAP Kosovo
6,3
1,6
1.5
7,1
Skupaj:
433,6
100,0
437,4
100,0
TABELA 6
PRIMERJAVA UVOZA OPREME IZ
KONVERTIBILNEGA PODROČJA Z
REALIZIRANIM IZVOZOM BLAGA PO
REPUBLIKAH IN AP
- v mio $
- S = 63,4
Uvoz opreme 1. Izvoz blaga 1. Delež uvoza
1.-15.9.1983 1.-15.9.1983
opreme v
izvozu blaga v
SRFJ
BiH
Črna gora
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Srbija, ožja
SAP Vojvodina
SAP Kosovo
Federacija

634
92
9
73
35
82
124
35
28
156

4.187
567
51
1.001
191
995
1.012
321
43
6

10.0
16.2
17,6
7,3
18.3
8,2
12,3
10,9
65.1
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IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

_

POROČILO
o uresničevanju sklepov, stališč in priporočil
Skupščine SR Slovenije z dne 20. 4. 1983 o
samoupravnem združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela iz SR Slovenije z
organizacijami združenega dela v manj razvitih
republikah in SAP Kosovo
Na osnovi ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR
Slovenije sta Gospodarska zbornica Slovenije in Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije intenzivirala svoje aktivnosti, in sicer:
1. Da bi spodbujali pripravo kvalitetnih programov in projektov za samoupravno združevanje dela in sredstev, so na
pobudo Izvršnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije
celotno gradivo o samoupravnem združevanju dela in sredstev s pregledom že sklenjenih samoupravnih sporazumov in
novih iniciativ, skupaj z zaključki, sklepi in priporočili Skupščine SR Slovenije obravnavali odbor za pospeševanje gospodarskega sodelovanja z republikami in pokrajinama pri
Gospodarski zbornici Slovenije in vseh dvanajst medobčinskih gospodarskih zbornic. Pri tem so upoštevali tudi dodatne
sklepe izvršnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije o
tej problematiki. Ocenjevali so dosežene rezultate organizacij
združenega dela na svojem območju pri samoupravnem združevanju dela in sredstev iz obveznosti za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo ter
se dogovorili o aktivnostih za iskanje novih programov. To
gradivo je že obravnavalo tudi devet splošnih združenj. Med
ostalimi desetimi, ki tega še niso storila so nekatera, v katerih
bi še zlasti morali pospeševati aktivnosti pri združevanju sredstev (npr. kovinske industrije, elektroindustrije, lesarstva, papirne industrije, kmetijstva in drobnega gospodarstva).
Na pobudo Izvršnega sveta in zborničnih organov so bili
opravljeni številni razgovori z organizacijami združenega dela
z namenom, da se izoblikujejo nove iniciative za samoupravno združevanje sredstev, oziroma za reševanje problemov, ki nastajajo pri pripravi programov in usklajevanju samoupravnih sporazumov. Posebna pozornost je bila posvečena skupnemu planiranju, poslovanju, prevzemanju rizikov,
zagotavljanju deviz za uvoz opreme, oziroma udeležbi na
skupnem deviznem prilivu in drugim elementom dohodkovnih odnosov.
Nadaljevali so se neposredni stiki predstavnikov organizacij
združenega dela iz SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije in Gospodarske zbornice Slovenije s predstavniki organizacij združenega dela, izvršnih svetov in gospodarskih zbornic iz manj razvitih republik in SAP Kosovo z namenom usklajevanja in pospešitve priprave programov in samoupravnih sporazumov o združevanju dela in sredstev ter
sprotnega reševanja problemov, ki nastopajo v zaostrenih
gospodarskih razmerah.
V teh pogovorih je bila posvečena posebna pozornost ocenjevanju predlogov skupnih naložb s stališča nadaljnjega
razvoja dohodkovnih odnosov.
2. Na osnovi dosedanjih aktivnosti pri pripravljanju programov ocenjujemo, da bo 50% obveznosti SR Slovenije za leto
1983 za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih
republik in SAP Kosovo usmerjeno v programe po posameznih manj razvitih republikah in SAP Kosovo takole:
SR Bosna in Hercegovina
Obveznost SRS za leto 1983 (50%)
od tega:
- angažirana sredstva v programih:
- iz I. 1981 (16)
~
poročevalec

iz l. 1982 (14)
ostane za programe v letu 1983

480,4

1.068,9

169,4
Programi v letu 1983:
- sklenjeni in verificirani programi (4)
169,9
- sklenjeni in neverificirani programi (12)
345,6
- 9 programov je še v dogovarjanju
Iz tega izhaja, da bodo celotna sredstva, ki so na razpolago
v letu 1983, usmerjena v programe. Sredstva bodo celo prekoračena (iznad 50%), kolikor bodo dana soglasja še na nekatere sklenjene samoupravne sporazume s strani pristojnih
organov (že verificirani programi zahtevajo 0,5 milijona din
več sredstev od 50% obveznosti, že sklenjeni, vendar neverificirani programi pa nadaljnjih 345,6 milijona din).
SR Črna gora
v mio din
Obveznost SRS za leto 1983 (50%)
439,4
od tega:
- angažirana sredstva v programih:
- iz I. 1981 (1)
220
- iz I. 1982 (1)
50
270,9
- ostane za programe v letu 1983
169,4
Programi v letu 1983:
- sklenjeni in verificirani programi (2)
43,0
- sklenjeni in neverificirani programi (1)
121,0
- ostane za 11 programov, za katere potekajo razgovori, še
5,4
Ocenjujemo, da bo vseh 50% obveznosti za leto 1983 ob
prizadevanjih vseh dejavnikov lahko združenih na samoupravni osnovi.
SR Makedonija
v mio din
Obveznost SRS za leto 1983 (50%)
869,9
od tega:
- angažirana sredstva v programih iz leta
1981 in 1982 (7)
185,0
- ostane za programe v letu 1983
684,9
Programi v letu 1983:
- sklenjeni in verificirani programi (4)1
564,0
- ostane za 11 programov, za katere tečejo
razgovori, še
120,9
(predvidoma bosta podpisana 2 programa
z 42,6 milijonov din)
'podpiran 3emsx!pravnl sporazum Toranlca i« nI verificirana, bo pa predvidoma
še v tam letu

v mio din
1.238,3
588,5

Pregled kaže, da obstaja možnost, da bodo razpoložljiva
sredstva v celoti samoupravno združena, vendar s pogojem,
da se pospeši sklenitev samoupravnih sporazumov za nekatere programe, o katerih še potekajo razgovori.
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SAP Kosovo
v mio din
Obveznost SRS za leto 1983 (50%)
od tega:
- angažirana sredstva v programih:
- iz leta 1981 (1)
- iz leta 1982 (1)
- ostane za programe v letu 1983
Programi v letu 1983
Ž8za 6 programov je bila SAP Kosovo nakazan akontacija (april, maj)
od tega:
- Kovinotehna - SMELT (inoks cevi) - samoupravni sporazum podpisan in verificiran
- Sava Kranj (protektiranje gum) - samoupravni sporazum podpisan, vendar neverificiran
- EMO Celje (program peči) - samoupravni sporazum še ni podpisan
- Tobačna tovarna Ljubljana (nasadi tobaka) - samoupravni sporazum še ni podpisan
- Razvojni center Celje (sestavine hrane) samoupravni sporazum še ni podpisan
- Adria Commerce (plastične steklenice) samoupravni sporazum še ni podpisan
- ostane še za 12 programov in iniciativ, ki
so v obravnavi

1.963,4
44,8
16,4

61,2
1 902,2

855,4

298,0
51,1
152,6
100,4
202,8
50,5
1.046,8

Potrebno bo vložiti izredno veliko naporov pri reševanju
odprtih problemov pri programih, za katere je že nakazana
akontacija. Potrebno je preveriti realnost nekaterih iniciativ
ter povečati aktivnosti organizacij združenega dela pri samoupravnem sporazumevanju.
3. Poročilo dopolnjujemo s pregledom izvajanja obveznosti SR Slovenije za leto 1983 v zvezi s hitrejšim gospodarskim
razvojem manj razvitih republik in SAP Kosovo na osnovi
obveznega posojila. Akontacijska obveznost SR Slovenije za
leto 1983 je določena v višini 9.021,0 mio din. Polovico tega
zneska (4.510,9 mio din) naj bi poravnali z vplačevanjem
obveznega posojila, drugo polovico pa s samoupravnim združevanjem sredstev. Mesečna akontacijska obveznost SR Slovenije iz naslova obveznega posojila znaša 375,9 mio din, kar
pomeni, da bi SR Slovenija morala do 1. oktobra 1983 vplačati
Skladu federacije 3.007,2 mio din {osem mesečnih akontacij).
Poleg akontacijske obveznosti za leto 1983 je treba v tem
letu poravnati še razliko med dokončnim zneskom obveznosti
za leto 1981 ter zneskom, ki ga je SR Slovenija vplačala kot
akontacijo za leto 1981. Ta razlika znaša 672,2 mio din SR
Slovenija bi torej morala do 1. oktobra 1983 vplačati 3.679,4
mio din v obliki obveznega posojila.
Izpolnjevanje obveznosti iz naslova obveznega posojila za
leto 1983 je do 30. septembra 1983 potekalo takole (v mio
din):
- 8 akontacij vplačanega posojila
3.076,5
- dokončna poravnava obveznosti za leto 1981
672,2
Skupaj vplačano posojilo
Akontacijska obveznosti + dokončna
poravnava
3.748,7
Preveč vplačano posojilo
69,3
4 v zvez s
' priporočilom
SR Slovenije
spremembi. in dopolnitvi
kriterijevSkupščine
za usmerjanje
sredstev, kio so
jih
sprejele manj razvite republike in SAP Kosovo, in da bi zlasti v
primerih, ko gre za naložbe v izvozno usmerjene reprodukcijske verige, odpravili nekatere zadržke glede uporabe sredstev
za pospeševanje razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo
za vlaganje v proizvodnjo surovin, v posameznih primerih pa
tudi za naložbe v energetske objekte, so bili pripravljeni
predlogi in uvrščeni v program razgovorov delegacij izvršnih
svetov in gospodarskih zbornic iz SR Slovenije in gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Stanje dogovarjanja je naslednje:
SR Bosna in Hercegovina: Predlogi o dopolnitvi kriterijev
za združevanje sredstev so bili obravnavani na razgovorih
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delegacij izvršnih svetov in gospodarskih zbornic iz SR Bosne
in Hercegovine in SR Slovenije 1. 7. 1983. Predstavniki SR
Bosne in Hercegovine so se s predlogi načelno strinjali.
Predloge proučujejo in bodo njihova stališča obravnavana na
prihodnjem srečanju delegacij izvršnih svetov in gospodarskih zbornic v oktobru, oziroma novembru 1983.
SR Črna gora: V neposrednih pogovorih s predstavniki
Gospodarske zbornice Črne gore in Izvršnega sveta Skupščine SR črne gore 30. 6. 1983 je bila predlagana sprememba
kriterijev za usmerjanje sredstev v smislu angažiranja večjega
deleža sredstev Sklada federacije v panoge, kjer to s sedanjimi predpisi ni predvideno (surovine, energetika itd.).
Gradivo Gospodarske zbornice Črne gore, o katerem je
razpravljala Skupščina Gospodarske zbornice Črne gore, navaja, da obstoječe zakonske omejitve v SR Črni gori zožujejo
izbor možnih programov za združevanje ter povzročajo, da
nekatere gospodarske panoge, čeprav obstajajo kvalitetni
programi in interes organizacij združenega dela, ne morejo
angažirati sredstev Sklada federacije (rudniki, tekstil idr.). Na
tej osnovi so že bili predloženi osnutki sprememb predpisov,
Izvršni svet Skupščine SR Črne gore pa je ocenil, da je treba
proučiti nekatere akte, ki zavirajo proces združevanja dela in
sredstev. V resoluciji o izvajanju družbenega plana SR Črne
gore za obdobje 1981-1985 v letu 1983 je dana usmeritev za
pospeševanje združenega dela in sredstev z oprostitvijo dela
komunalnih prispevkov, oziroma ugodnosti v zvezi z izgradnjo infrastrukture in ureditve zemljič.
SR Makedonija: Delegaciji izvršnih svetov in gospodarskih
zbornic iz SR Slovenije in SR Makedonije sta obravnavali
sklepe, staiišča in priporočila Zbora združenega dela skupščin SR Slovenije na svojem sestanku 19. 7. 1983.
Sprejet je bil dogovor, da se:
- podaljša rok za vplačevanje sredstev v posamezne programe do 28. 2. naslednjega leta - to je do zaključnih računov;
- nakazovanje sredstev naj poteka skladno z dinamiko
izgradnje objektov in se ne prekinja ob koncu koledarskega
leta;
- sredstva se stekajo v temeljni banki investitorja, ne glede
na to, v kateri banki je združena;
- skladno s skupnimi interesi in možnostmi financiranja
lahko znaša delež sredstev Sklada federacije v projektih s
področja: kovinske industrije, elektrogospodarstva, kmetijstva in prehrane tudi več kot 50%, s področja turizma in
malega gospodarstva pa do 40%. Po dogovoru in skupni
oceni pa bi tudi za druge, zlasti izvozno usmerjene programe,
sredstva Sklada federacije lahko presegla 50% vrednost naložbe.
SAP Kosovo: Delegacije izvršnih svetov in gospodarskih
zbornic iz SR Slovenije in SAP Kosovo so na razgovorih 15. 6.
1983 obravnavale programe gospodarskega sodelovanja ter
problematiko, ki pri tem nastaja Dogovorjeno je bilo, da je
potrebno dati prednost izvozno usmerjenim programom in
sredstva združevati v programe, ki bodo dali najhitreje rezultate. Združevanje sredstev naj se omogoči tudi v programe, ki
so na Kosovu že v izgradnji in za tako združevanje sredstev
obstaja obojestranski interes.
Sprejeti kriteriji naj ne bi bili ovira pri združevanju sredstev,
ker se kriteriji lahko prilagajajo glede na pomembnost posameznega programa
5. Skupščina SR Slovenije je temljnim bankam in združenim
bankam priporočila, da proučijo učinkovitost sedanjega sistema nakazovanja sredstev samo prek združenih bank in da
pripravijo predloge za možnost nakazovanja sredstev na temeljne banke, ki spremljajo investitorja, kar bi okrepilo vlogo
investitorja pri uporabi združenih sredstev in zagotovilo
skupno gospodarjenje s temi sredstvi od sklenitve sporazuma
dalje v skladu z dinamiko združevanja.
V zaostreni likvidnostni situaciji je vprašanje izbora temeljne banke in hiter pretok sredstev od združene banke v
temeljno banko posebnega pomena. Investitorji in sovlagatelji zaradi nelikvidnosti pooblaščene združene banke, oziroma
njene temeljne banke pogosto ne morejo koristiti lastnih
združenih sredstev, oziroma izločenih kreditnih sredstev iz
Sklada federacije. Poleg tega v večini primerov temeljne
banke niti investitorju niti sovlagateljem ne zagotavljajo dopolnilnih sredstev iz svojega potenciala in se omejujejo večinoma na financiranje iz kreditnih sredstev Sklada federacije,
poročevalec

transfera združenih sredstev ter inozemskih kreditov. Največji
napredek je bil do sedaj napravljen v SR Makedoniji, kjer je pri
nekaterih projektih Ljubljanska banka - Temeljna banka
Skopje v vlogi banke investitorja, na katero so bila prenešena
samoupravna združena sredstva Sklada federacije, uspešno
sodelovala na strani investitorja in sovlagateljev z dopolnilnimi investicijskimi sredstvi ter sredstvi premeščanja oziroma
med bančnimi in finančnimi odnosi s temeljnimi bankami
sovlagateljev. V drugih gospodarsko manj razvitih republikah
in SAP Kosovo še ni dogovorjena možnost, da bi temeljna
banka Ljubljanske banke lahko bila banka investitorja. Zato
se je do sedaj vključevala le z dopolnilnimi sredstvi za usposabljanje sovlagateljev.
6. Ugotavljamo, da se priporočila in sklepi Skupščine SR
Slovenije v osnovi izvajajo, vendar še v celoti ne dosegamo
željenih kvalitativnih rezultatov. Zato je potrebno:
a) Da bi lahko kar največ sredstev Sklada federacije usmerili
v programe v letu 1983, je potrebno pospešiti realizacijo
programov iz leta 1981 in 1982, ki se nadaljujejo v letu 1983.
Pospešiti je treba tudi angažiranje sredstev za že verificirane
programe iz leta 1983, oziroma pospešiti verifikacijo drugih,
že podpisanih sporazumov. Prav tako je treba pospešiti sklenitev novih samoupravnih sporazumov o programih, o katerih
sporazumevanje že teče, pri čemer mora biti posebna pozornost dana projektom, za katere je že vplačana akontacija SAP
Kosovo.
b) Aktivnosti je treba sprožiti v delovnih organizacijah in
sestavljenih organizacijah združenega dela, ki doslej niso bile
znatneje angažirane pri združevanju sredstev za skupna vlaganja v manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Pri tem gre za
programe, zlasti še izvozno usmerjene, ki jih zaradi pomanj-

kanja sredstev ne morejo realizirati, bi pa s sredstvi iz obveznosti SR Slovenije do manj razvitih republik in SAP Kosovo to
lahko izvedle. Prav tako naj bi v splošnih združenjih in medobčinskih gospodarskih zbornicah dosegli večje angažiranje pri iskanju novih iniciativ in predlogov, zlasti še v tistih
splošnih združenjih, ki o tem po zasedanju Skupščine SR
Slovenije 20. 4. 1983 še niso razpravljale.
c) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predlagal Izvršnemu svetu Skupščine SR Bosne in Hercegovine, da se v letu
1983 lahko angažira za samoupravno združevanje dela in
sredstev več kot 50% obveznosti SR Slovenije.
d) V primeru, da del 50% obvezhosti SR Slovenije do SR
Črne gore in SR Makedonije, ne bo do konca leta 1985 v celoti
angažiran s samoupravnimi sporazumi, bo izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal izvršnima svetoma skupščin teh
dveh republik akontiranje teh sredstev za samoupravno združevanje v prvih mesecih leta 1984. Izvršnemu svetu Skupščine
SAP Kosovo pa bo predlagal, da bi zaradi manjšega obsega
samoupravnega združevanja sredstev v letih 1981-1983 lahko
v letih 1984 in 1985 povečali sredstev za te namene preko
50%.
e) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska
zbornica Slovenije bosta še naprej aktivno sodelovala z izvršnimi sveti in gospodarskimi zbornicami v manj razvitih republikah in SAP Kosovo v skladu s priporočili in sklepi Skupščine SR Slovenije v zvezi s pospeševanjem samoupravnega
združevanja dela in sredstev, pri opredeljevanju skupnih interresov in sprotnem odpravljanju ovir pri tem. Posebno pozornost bosta dala pomoči organizacijam združenega dela pri
razvijanju dohodkovnih odnosov.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Izvršilni odbor
STALIŠČA IN PREDLOGI
Gospodarske zbornice Slovenije glede gospodarske
politike v letu 1984

____________

Upoštevajoč stališča In predloge sprejete na koordinacijskih odborih GZS za tržišče ter ustvarjanje In delitev dohodka, za razvoj In planiranje In za ekonomske odnose s
tu/lno ter po predhodni razpravi na svoji seji, dne 29. 9.1983
sprejema Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije
naslednja

- redno odpiačevanje obveznosti navzven,
- ureditev materialnih razmerij znotraj gospodarstva in povečanje akumulativne sposobnosti gospodarstva,
- umiritev tržišča in redna oskrba proizvodnje in občanov,
- postopen izhod iz recesije z oživljanjem gospodarske rasti
in zaustavitvijo padca osebnega standarda,
terja, da ekonomska politika zagotovi takšne pogoje gospodarjenja, ki bodo ekonomsko motivirali gospodarske subjekte
k intenzivnim aktivnostim za uresničitev naslednjih poglavitnih nalog, ki so pogoj za uresničitev navedenih ciljev.

STALIŠČA IN PREDLOGE
GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE GLEDE
GOSPODARSKE POLITIKE V LETU 1984
Ekonomska politika v letu 1984 mora zaustaviti prakso
prejšnjih let, ki je temeljila na administrativni distribuciji danega.
Ekonomska politika v letu 1984 mora biti vzpodbujevalna v
cilju motiviranja delavcev in OZD in delovati k izhodu iz
gospodarskih težav na ekonomskih vzgibih in ne omejevalno
in linearno - restriktivno. Pogoji gospodarjenja morajo vzpostaviti tak položaj OZD, da jim bo omogočeno z vso ekonomsko odgovornostjo za posledice sprejemati bistveno večji
delež poslovnih odločitev. Za izhod iz sedanjih razmer ni
dovolj zgolj želja in pripravljenost ter najširša politična volja
ampak so nujni vzvodi ekonomske prisile. Pogoj za to je na
eni strani stalnost ključnih elementov v pogojih gospodarjenja, kot tudi bistveno manjše število ukrepov, ki posegajo oz.
uravnavajo te pogoje na drugi strani. V ospredje morajo priti
ekonomske sankcije za zgrešene poslovne odločitve. Ekonomska politika mora zagotoviti samoupravni način doseganja zastavljenih ciljev. Uresničevanje ciljev razvoja v letu 1984
mora temeljiti na dvigu kvalitete in intenziviranju dela in
poslovanja v okviru danih možnosti.
Uresničitev zahtevanih ciljev gospodarskega razvoja v letu
1984, ki so:
poročevalec

I.
Bistveno povečanje deleža konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku (predvsem v države, ki imajo poseben pomen
za ohranitev devizne likvidnosti naše države) zlasti v OZD, ki
zdaj ne dosegajo niti povprečja dejavnosti oz. v dejavnostih,
ki dosegajo nizek odstotek v celotnem konvertibilnem izvozu
pa imajo za to pogoje. V tem okviru morajo še bolj povečati
konvertibilni izvoz OZD oz. dejavnosti, ki v mednarodni menjavi dosegajo ugodne cene in katerih proizvodi niso nujni za
domačo proizvodnjo namenjeno izvozil in domačo najnujnejšo preskrbo. Predpostavka za to je podrobno razdelan
izhod iz devizne blokade v letu 1984, vključno z opredelitvijo
(kvantitativno) obsega potrebnih tujih kreditov ter na tej podlagi nujnega obsega izvoza in temu prilagojenih možnosti
uvoza.
II.
Hitrejše povečanje rasti proizvodnje v dejavnostih, ki so
tržno deficitarne in izvozno aktivne, ki ustvarjajo povprečno
višji dohodek in akumulacijo na zaposlenega, oz. dosegajo
nadpovprečni delež konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku.
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III.
Odpravljanje globljih vzrokov inflacije predvsem s postopnim izkoreninjanjem porabe na račun fiktivnega dohodka ter
ureditev razmerij v primarni delitvi s prvenstvenim upoštevanjem kriterijev svetovnega trga.
Ukrepi ekonomske politike morajo biti v celoti podrejeni
navedenim trem nalogam in morajo vzpodbujati in podpirati
njihovo uresničitev.
Ad I.
Vzpodbujanje izvozne aktivnosti z ukrepi ekonomske politike terja:
1. Nadaljnje zmanjševanje splošnega razkoraka med svetovnimi in domačimi cenami, ki je rezultat višje stopnje domače inflacije in nižje domače produktivnosti z nadaljnjim
prilagajanjem tečaja dinarja. Politika tečaja naj ne jemlje kot
podlago najmanj produktivne, zagotoviti pa mora večjo diferenciacijo tečaja na konvertibilnih in klirinških trgih.
2 Premoščanje barier v mednarodni menjavi s sistemom
izvoznih spodbud, ki bo zagotavljal redno in sprotno izplačevanje teh spodbud, po kriterijih selekcije, ki so prilagojene
posebnostim na posameznih trgih. V ta namen je nujno predvideti stalni vir izvoznih spodbud in realno načrtovan obseg
potrebnih sredstev.
Zato ne moremo pristati na usklajevanje izvoznih povračil in
premij z gibanjem tečaja in z dejanskimi potrebami ter materialnimi možnostmi tekom leta 1984.
Navodilo za obračunavanje izvoznih stimulacij, ki niso več v
veljavi od 20. 5. 1983, je potrebno ponovno uvesti na dosedanji način oz. s potrdilom banke. V primeru kasnitev pri izplačevanju pripadajo upravičencu zamudne obresti po vsakokratni uveljavljeni stopnji.
3. Razpolagalno pravico z devizami, ki bo omogočala reprodukcijo predvsem izvozne in v skladu z realnimi možnostmi druge tržno deficitarne proizvodnje in, ki bo materialna podlaga za delovanje sistema samoupravnega povezovanja v dejavnosti na interesnih osnovah. Po sedanjih ocenah
je minimum trenutno veljavnih 47%, pri čemer naj se upošteva in zagotovi selektivnost razporeditve deviz reprodukcijsko povezanih OZD po kriterijih iz sporazumov dejavnosti.
Uveljavi naj se pravica OZD za uvoz repromateriala in
opreme določen delež). To je neobhoden pogoj nujne tehnološke prenove izvoznih OZD.
Nesprejemljivo je kakršnokoli spreminjanje sistema v smeri
cesije oz. centralizacije deviz.
Uveljavitev samoupravnega združevanja in razporejanja deviz je najpomembnejši element deviznega trga.
Samoupravno sprejete obveznosti glede združevanja in razporejanja deviz v okviru dejavnosti so nedotakljiva podlaga in
element deviznega sistema tudi v letu 1984 in v njih novi
predpisi ne morejo poseči.
4. Prerazporeditev dohodka v korist izvoznih OZD na konvertibilno področje z učinkovitejšim in selektivnim (glede na
stopnjo predelave, doseženi delež konvertibilnega izvoza v
celotnem prihodku, konkurenčnost oz. dohodkovnost proizvoda na tujem trgu itd.) razbremenjevanjem skupne in
splošne porabe (nižje stopnje za izvozne OZD) ter vzpodbude
pri določanju obsega sredstev za osebne dohodke ter pri
nagrajevanju delavcev.
5. Ni mogoče pristati na predlagano organizirano skupno
nabavo osnovnih surovin in reprodukcijskih materialov na
ravni panog in grupacij. Predlogi o izdelavi posebnih programov oskrbe z domačimi in uvoženimi surovinami, zaradi racionalne uporabe in realizacije proizvodnih izvoznih programov so sprejemljivi, če gre za poslovno povezovanje neposredno zainteresiranih OZD. Centralističen uvoz osnovnih surovin in reprodukcijskih materialov bi onemogočil optimalno
poslovno obnašanje OZD in lastne poslovne odločitve, kar bi
se na narodnogospodarski ravni odrazilo v osiromašenju
izvozne strukture.
6. Omejevanje uvoza opreme se ne more nadaljevati v
nedogled, ker je zaradi izredno velike iztrošenosti opreme v
gospodarstvu, ki znaša konec leta 1982 že 75 %, že vprašljivo
zagotovljanje sedanjega obsega proizvodnje in izvoza.
Uvoz opreme mora biti selektiven in zagotavljati predvsem
modernizacijo, rekonstrukcijo in odpravo ozkih grl v proizvodnji za izvoz. Pri tem je treba omogočiti v okviru deviz, s
22

katerimi OZD razpolagajo od svojega deviznega priliva ali na
podlagi razporejanja oz. združevanja po 65. in 66. členu, uvoz
opreme brez večjih administativnih postopkov. Temu
ustrezno je treba tudi prilagoditi odlok o začasnem omejevanju uvoza opreme v letih 1983 in 1984.
Iz omejitev naj se izključi tudi uvoz opreme po posebnih
kreditnih aranžmanih (IFC itd.).
7. V okviru politike carinske zaščite naj se ne zmanjšuje
razpon carinske zaščite med bazno in predelovalno industrijo
v smeri zmanjševanja zaščite izdelkov visoke stopnje obdelave. Razponi bi morali ostati enaki, zaradi graditve stroškov
pri izdelkih visoke stopnje obdelave.
8. Glede na to, da se je obseg kompenzacijskih poslov letos
izredno povečal za 3 do 4 krat, kar vpliva na zaostrovanje
likvidnostne situacije, zlasti na zmanjševanje sredstev za
energetske surovine, bi morali politiko do odobravanja kompenzacijskih poslov na zvezni ravni diferencirati glede na to,
ali se kompenzacijski posel izvaja s partnerji iz zahodnih
držav, iz držav SEV ali iz držav v razvoju. Ker prevelik porast
kompenzacijskih poslov vpliva na zmanjšano izdvajanje deviznega priliva za energetske surovine in s tem problema v
preskrbi, bi kazalo obremeniti kompenzacijske posle z zahodnimi državami z 20%-nim izdvajanjem za nafto.
Predlagani ukrepi ne smejo imeti vpliva na že sklenjene
kooperacijske pogodbe.
9. Predpisi o blagovnih kreditih morajo zagotoviti vrednosni
in ne fizični odnos ter možnosti, da kredit najame tudi reprodukcijsko povezana OZD.
10. Ponovno je potrebno proučiti ukinitev čekov. Če bomo
tudi v letu 1984 uvedli turistične čeke, naj popust da izdajatelj
čeka t. j. Narodna banka Jugoslavije.
Ad II.
Rast proizvodnje na selektivnih osnovah mora ekonomska
politika spodbujati z naslednjimi ukrepi:
1. Treba je izdelati materialne bilance kot strokovne analitske programe, s katerimi je potrebno ugotoviti potrebno vrsto
in obseg najnujnejših sestavin domači tržni in izvozni proizvodnji. Ti proizvodi morajo biti podvrženi ekonomskim oviram
za izvoz.
2. Za ukrepi cenovne politike (hitrejša rast cen) davčne
politike (razbremenjevanje) investicijske politike (ugodnejši
pogoji - izjeme od restrikcij) kreditne politike (ugodnejši
krediti - izjeme od restrikcij) je treba postaviti ekonomske
pogoje za selektivno oživljanje deficitarne proizvodnje.
3. Sistemske prilagoditve morajo zagotoviti takojšnjo ukinitev (stečaj, likvidacija) tržno nezanimive proizvodnje, ki nima
tudi drugih ekonomskih pogojev za reprodukcijo (izkoriščenost kapacitet, vložek energije itd.).
4. Odgovornost za lastno preskrbo mora biti v celoti prenešena v OZD in njihove reprodukcijske zveze, kar terja polno
samostojnost za povezovanje (združevanje dela in sredstev)
na jugoslovanskem trgu ter za uvoz v okviru pridobljenih
deviz itd.
Treba je odpraviti ovire vzpostavljanju odnosov na osnovah
skupnega prihodka (administrativno kontrolo deležev v okviru
politike cen mora nadomestiti kontrola maloprodajnih cen pri
čemer je sporazumevanje znotraj verige svobodno) ob hkratnem doslednem preganjanju kršilcev predpisov o monopolnem nastopanju na trgu.
5. Linearno racioniranje na vsem jugoslovanskem trgu,
brez upoštevanja dosedanjih prizadevanj za preskrbo na posameznih območjih, ni sprejemljivo.
AD III.
1. Dimenzija problema inflacije terja, da podrobno opredelimo konkretne ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti v sferi
ekonomske politike, ter v samih organizacijah združenega
dela na drugi strani, ki bodo usmerjeni v odpravljanje vzrokov
inflacije. Takšen pristop (ki bi ga kazalo sprejeti kot poseben
spremljajoči akt k resoluciji in bi predstavljal konkretizacijo
protiinflacijskega programa) bi bil bistveno koristnejši kot pa
sprejem družbenega dogovora o izvajanju politike cen, ki bi
se ukvarjal z režimi oz. regulativo ali pa določal neke nove
kriterije za vodenje politike cen, ki se zaradi globljih korenov
inflacije ne bi uspeli nikdar uveljaviti. Gre torej za to, da pri
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koncipiranju politike napravimo preokret od zdravljenja posledic, kar je bila praksa politike cen v preteklih letih, k
odpravljanju resničnih vzrokov inflacije in k vzpostavljanju
stabilnih razmer na tržišču.
V prvi vrsti je nujno s sistemskimi prilagoditvami in ukrepi
ekonomske politike odpraviti naslednje vzroke inflacije:
- fiktivni dohodek, ki se ustvarja s tečajnimi razlikami;
zagotoviti je treba enaka načela do pozitivnih kot do negativnih tečajnih razlik,
- visoka medsebojna zadolženost gospodarstva, ki so jo
dopuščale nerealne obrestne mere,
- nerealno vrednotenje zalog,
- časovne razmejitve trgovskih zalog ob vsakokratnih podražitvah,
- previsok delež dohodka, ki se namenja za skupno in
splošno porabo,
- nepokrite izgube v gospodarstvu in negospodarstvu,
- dohodek, ki je rezultat izjemnih ugodnosti.
2. Enake cene istovrstnih proizvodov oz. storitev niso element enotnosti jugoslovanskega trga. Takšna teorija, ki ima
zelo veliko zagovornikov v jugoslovanskem prostoru, je namreč v popolnem nasprotju z logiko zakona o cenah (ki med
drugim tudi kot temelj oblikovanja cen predvideva ponudbo
in povpraševanje na domačem trgu ob upoštevanju ostalih
meril), nadalje s temelji socialistične blagovne proizvodnje oz.
temelji tržnega gospodarstva, ter nenazadnje z ekonomsko
teorijo (ki ima svoje temelje v marksistični teoriji) o relativnih
cenah.
3. Ugotavljanje in odpravljanje disparitet, kar je osrednja
naloga politike cen, mora temeljiti na merilih svetovnega trga.
Pri tem je potrebno upoštevati celotno reprodukcijsko verigo,
vključno z deležem trgovine ob upoštevanju, da OZD v odnosih združevanja dela in sredstev samostojno določajo deleže
na skupnem rezultatu dela, ki se izraža v končni ceni, ki je
kvantitativni okvir določnja deležev v prejšnjih reprodukcijskih fazah.
Nujno je poenotiti ocene o tem, v čem so cenovne dispari-

tete v jugoslovanskem gospodarstvu. Dotlej ni mogoče govo
riti o reformi cen oziroma o spremembah relativnih cen.
Politika hitrejše rasti primarnih (surovinskih in energetskih
sektorjev) namreč pomeni za nekatera mnenja začetek odpravljanja disparitet, za druga pa je ta politika poglobila
cenovne disparitete med sektorji. Obstojajo tudi trditve o tem,
da so disparitete le v neenakih cenah istovrstnih proizvodov
na jugoslovanskem trgu, in da je bistvo odpravljanja disparitet
v izenačevanju vseh cen s pravico proizvajalcev, da dvigujejo
raven cene svojega proizvoda oz. storitve na najvišjo raven
doseženo na jugoslovanskem trgu, torej na raven najmanj
produktivnega. Takšna stališča prav gotovo niso prispevek k
umirjanju inflacije.
4. Neenaka so tudi stališča o tem, kaj je potrebno spreminjati v sistemu cen oz. konkretneje, v katerih določilih je
potrebno menjati zakon o cenah. Ob tem, da je ocena o tem,
da je zakon treba menjati dokaj enotna in se pojavlja tudi v
dokumentih za letošnje in prihodnje leto, pa je zelo malč
dorečenega, kje in v čem je potrebno to storiti. Še največ je
zagovornikov predloga, da je potrebno v sistemu cen menjati
poglavje o pristojnosti Skupnosti za cene v smeri večje centralizacije pristojnosti v Zvezni skupnosti za cene, kar pa
gotovo ni bistveno. Dokaj enotna so mnenja, da je potrebno
spremeniti merila za oblikovanje cen, vendar ni konkretnih
predlogov v tej smeri, predvsem pa ne ekonomsko sprejemljivih. Vztrajamo na takojšnji prilagoditvi sistema cen v smeri, ki
bo omogočila uresničitev ciljev, za katere se zavzemamo na
tem področju.
5. Samoupravno sporazumevanje na področju cen ni metoda legalnega izsiljevanja višjih cen, ampak instrument samoupravnega uravnavanja medsebojnih cenovnih razmerij, ki
določa zlasti enoten način uporabe meril za oblikovanje cen
(oz. avtomatizem) med OZD, ki se nahajajo v reprodukcijski
povezanosti (ne pa konkretne - navadno višje nove cene).
Samoupravno sporazumevanje na področju cen je instrument
politike cen, zato bi se kot udeleženec in akter morale pojavljati tudi pristojne skupnosti za cene.
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i.
1. Osnutek resolucije za leto 1984 pomeni, kolikor je mogoče, razčlenitev politike ekonomske stabilizacije v prvi etapi
izvajanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. S
tem sta opredeljena vsebina in oblika resolucije. Hkrati smo
pri pripravi tega dokumenta izhajali iz 128. a člena zakona o
dopolnitvah zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja
in o družbenem planu Jugoslavije 1), ki vzpostavlja razmerje
med resolucijo in tekočim srednjeročnim planom.
2. Pri pripravljanju osnutka resolucije so bile opravljene
potrebne strokovno-analitične priprave ter vrsta aktivnosti,
zlasti pa naslednje:
- od julija do konca septembra je bila delovna verzija
resolucije in stranskih dokumentov večkrat obravnavana na
1.»Ne glede na drugI odstavek 85. člena, četrti odstavek 72. člena In drugI
odstavek 115. člena tega zakona se v letih 1984 In 1985 cilji In sredstva za
uresničevanje plana usklajujejo z realno ocenjenimi možnostmi In pogoji za
razvoj, materialni okviri razvoja, določeni s srednjeročnim planom za obdobje
1981-1985 pa z možnostmi za razvoj v tekočem letu, kadar Je to nujno zaradi
prilagajanja spremenjenim pogojem In zaradi preprečevanja In odpravljanja
večjih motenj v tokovih družbene reprodukcije, z aktom o uresničevanju srednjeročnega plana za posamezno leto.«
poročevalec

sejah Zveznega izvršnega sveta in posebne delovne skupine
ZIS;
- bilo je več posebnih razprav s predstavniki znanstvenih
inštitutov, ob koncu septembra pa so bili na seji Zveznega
ekonomskega sveta obravnavani osnovni problemi ekonomske politike v letu 1984;
- v Gospodarski zbornici Jugoslavije so bile opravljene
razprave z gospodarstveniki o ekonomski situaciji, pogojih
gospodarjenja, zlati pa na področju ekonomskih odnosov s
tujino;
- v Zvezni konferenci Socialistične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije so bila prav tako obravnavana vprašanja
ekonomske politike za leto 1984;
- uresničeno je bilo potrebno sodelovanje z izvršnimi sveti
skupščin republik in izvršnima svetoma skupščin avtonomnih
pokrajin;
- v delovnih telesih Skupščine SFRJ je bila opravljena
razprava o gradivu »Temeljna vprašanja politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1984«, ki ga je pripravil Zvezni
zavod za družbeno planiranje, o čemer je bila 30. septembra
tudi seja Zbora republik in pokrajin, na kateri so bili sprejeti
ustrezni sklepi;
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- na seji komisije Zveznega izvršnega sveta za izvajanje
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je bila
opravljena razprava in definirana oblika in značaj dokumentov o ekonomski politiki za leto 1984.
3. Skupaj z osnutkom resolucije so bili pripravljeni in poslani Skupščini SFRJ naslednji dokumenti:
- Osnutek odloka o skupni devizni politiki s projekcijama
plačilne in devizne bilance in
- osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike.
Zvezni izvršni svet je določil tudi program aktivnosti in
ukrepov za izvajanje resolucije, temeljne indikatorje in to
obrazložitev osnutka resolucije za leto 1984.
Poleg navedenih dokumentov bo med obravnavo resolucije
o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugoslavije za leto 1984 v odborih Skupščine SFRJ Zvezni izvršni
svet pripravil in poslal Skupščini SFRJ osnutek proračuna
federacije, osnutek energetske bilance Jugoslavijo in druge
dokumente, predvidene s programom aktivnosti in ukrepov za
izvajanje resolucije.
Temeljni proporci in kvantitativni materialno-bilančni kazalniki razvoja se še naprej preverjajo, zlasti s stališča predpostavk, na katerih temeljijo. Zvezni izvršni svet bo pravočasno
obveščal Skupščino SFRJ o vseh novih dognanjih v zvezi z
osnutkom resolucije in stranskimi dokumenti.
II.
1. V prvem delu resolucije, ki se nanaša na leta 1984,1985 in
1986 je bil storjen korak naprej pri razčlenjevanju prve etape
uresničevanja programa ekonomske stabilizacije kot dolgoročne politike opiranja na lastne moči, na liniji prevladovanja
krizne gospodarske situacije in zagotovitve dinamičnejšega
in uspešnejšega, s tem pa tudi stabilnejšega socialističnega
samoupravnega družbenoekonomskega razvoja. Ta politika
terja vrsto sprememb v sistemu, ekonomski politiki in zlasti
korenito spremembo naše prakse. Navedene so ključne spremembe in smeri izhoda iz sedanje ekonomske situacije ter
osnovna smer nadaljnjega razvoja. Navedene so osnovne
aktivnosti in ukrepi, ki naj bi odprli proces sprememb, ter
osnovni rezultati, ki jih lahko pričakujemo pri realizacij' prve
etape programa stabilizacije. Izhodišče je bila opredelitev, da
je za uspešno realizacijo ciljev in nalog resolucije v letu 1984,
kar je pomembno tudi za naslednja leta, treba že na prehodu
iz leta 1983 v leto 1984 začeti s spremembami pogojev gospodarjenja, zlasti na določenih ključnih točkah in tako napraviti
prostor, na katerem bodo ekonomske zakonitosti bolj prišle
do izraza. To se v prvi vrsti nanaša na spremembe:
- na področju sistema cen in pri relativnih razmerih med
cenami;
v sistemu ekonomskih odnosov s tujino;
- v smeri konsolidacije finančnih tokov in zboljšanja likvidnosti gospodarstva;
- pri pridobivanju in delitvi dohodka in osebnih dohodkov;
- v sistemu davkov in prispevkov;
- pri splošni in skupni porabi;
- v socialni politiki.
V osnutku resolucije je bilo zaenkrat mogoče navesti
osnovne smeri za reševanje teh ključnih vprašanj, ki imajo
odločilni pomen za uresničevanje ciljev in nalog, določenih v
resoluciji in programu stabilizacije. V Zveznem izvršnem
svetu intenzivno delajo, da bi bolj popolno in konkretno
razčlenili ta in druga vprašanja iz plana uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. V programu aktivnosti in ukrepov za pripravo, sprejetje in izvajanje resolucije so določeni nosilci priprav za posamezne rešitve s področja sistema in ekonomske politike ter roki, do katerih bodo
te rešitve (dogovori, zakoni in drugo) poslani Skupščini SFRJ.
Ti roki v večini primerov potečejo v oktobru tega leta, samo
manjše število pa sega v november. V nekaterih primerih
(cene, devizni sistem) bodo Skupščini SFRJ poprej poslali
odprta vprašanja, na katera bodo naleteli, da bi s skupnimi
močmi najhitreje prišli do najboljših stališč in rešitev.
Pri dosedanjem delu v zvezi z določanjem programa za
odpravo disparitet v razmerjih med cenami, v katero je biio
vključeno večje število strokovnih in znanstvenih kadrov, je
bila pripravljena analiza odnosov v primarni delitvi, ki je v fazi
strokovne verifikacije. Analiza kaže globino motenj na področju cen in je izhodišče za določanje meril za spremembe
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pri relativnih razmerjih med cenami ne. področjih, kjer so
disparitete najbolj izražene. Analiza s programom za odpravo
disparitete cen z morebitnimi vprašanji bo poslana Skupščini
SFRJ do konca oktobra tega ista.
V neposredni zvezi s spremembami na področju cen so tudi
spremembe v drugih ključnih delih in mehanizmih gospodarskega sistema, ki se prav tako pripravljajo. To se predvsem
nanaša na oceno delovanja zakona o deviznem poslovanju in
kreditnih odnosih s tujino. Pri dosedanjem delu v zvezi s
pripravo sprememb zakona so bile dane alternativne rešitve,
ki se preverjajo. Hkrati se razčlenjujejo modalitete za začetek
delovanja organiziranega deviznega trga, ki naj bi začel delovati v ustreznem obsegu v letu 1984.
Kar zadeva finančno področje, je bila Skupščini SFRJ poslana analiza, ki kaže zapletenost problemov na tem področju
in daje ustrezne predloge ukrepov, ki terjajo tudi spremembe
določenih predpisov. Zvezni organi pripravljajo spremembe
teh predpisov in proučujejo njihovo delovanje v smeri urejanja stanja na področju finančnih tokov predvsem zaradi zboljšanja likvidnosti gospodarstva.
Glede možnosti za razvoj v naslednjih trsh letih so navedeni
samo nekateri globalni indikatorji. Ti indikatorji se preverjajo
in razčlenjujejo, da bi določili popolnejše materialno-bilančne
projekcije dc koncs leta 1986, kar bo zalo odvisno od obsega
predvidenih sprememb v sistemu, ekonomski politiki in materialnih odnosih v celoti.
2. Zaradi vzpostavitve skladnejših proporcev in osnovnih
kazalcev ekonomske politike za leto 1984 smo izhajali iz
bistvenih predpostavk dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije, po katerih bi bile v prvi etapi uresničevanja, zlasti
pa na prehodu iz leta 1983 v leto 1984, opravljene nujne
materialne in sistemske spremembe v smeri intenzivnejšega
gospodarskega razvoja z opiranjem na lastne sile ter močnejšega delovanja ekonomskih zakonitosti na boljše in produktivnejše gospodarjenje ter na ustrezne strukturne in organizacijske spremembe v gospodarstvu.
S kvantitativno analizo pogojev in dejavnikov razvoja smo
prišli do kazalcev, ki nedvoumno kažejo, da bi se gospodarstvo v letu 1984 brez predvidenih sprememb materialnih in
sedanjih pogojev gospodarjenja znašlo v veliko težjem stanju,
za katero bi bilo značilno tole: ustavile bi se vse dosedanje
pozitivne napovedi, ki so se pokazale v letu 1983, zlasti v
industrijski proizvodnji; veliko hitrejše in večje upadanje celotnega gospodarskega delovanja; zaostritev plačilnobilančnih prolemov; nadaljnji porast brezposelnosti; še večji pad
življenjske ravni in resno ogrožanje politike gospodarske stabilizacije v celoti. Računske projekcije trendov kažejo, da bi
se stagnacija nadaljevala ob upadanju ekonomskih kakovosti
gospodarskih dejavnosti in da bi se še nadalje zmanjšali
realni osebni dohodki na delavca (približno za 5% v letu
1984), kar bi ogrožalo njihovo spodbujevalno funkcijo, postavilo pa bi se tudi vprašanje socialne vzdržljivosti nadaljnjega
pada življenjske ravni.
Glavni proporci in kvantitativni kazalci ekonomske politike
za leto 1984 temeljijo zlasti na številu kvalitativnih preobratov,
s katerimi naj bi se začelo učinkovitejše gospodarjenje. Na tej
podlagi bi nehala upadati produktivnost dela že v prihodnjem
letu, ob koncu prve etape uresničevanja stabilizacijskega
programa pa bi zlasti na posameznih sektorjih proizvodnje
porasla celotna produktivnost dela (povprečno približno za
2%).
Zaradi sedanjih ekonomskih problemov in omejitev je potrebna kvalitativna preobrazba na vseh področjih življenja in
dela. Takšna preusmeritev v učinkovitejše gospodarjenje
(zboljšanje kapitalnega koeficienta idr.) bi morala precej omejiti in v določeni meri nevtralizirati učinek določenih omejevalnih dejavnikov razvoja, kot so: velika devizna in dinarska
zadolženost gospodarstva, nezadostna domača akumulacija
ter omejene možnosti za uporabo dodatnih finančnih sredstev iz tujine.
Večja motiviranost vsakega delavca, delovne organizacije
in združenega dela v celoti, je bistven pogoj za radikalne
preobrate v procesu gospodarjenja in stabilizacije gospodarstva. Zelo pomembno je, da se izhajajoč iz resolucije razširi
spodbuda in na široko odpre pot ustvarjalnosti glede inovacij,
osvajanja novih proizvodov in tehnologije, ekonomske metode upravljanja, racionalizacije in zboljšanja proizvodnje. Pri
tem mora imeti znanstveno-tehnološki napredek pomembno
vlogo razvojnega dejavnika.
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Težišče strukturnih sprememb v gospodarstvu je na hitrejšem razvoju energetike, kmetijstva, tehnologije, prometa,
drobnega gospodarstva ter na razvoju proizvodnje drugih
surovin, gotovih izdelkov in storitvenih dejavnosti, ki so opora
proizvodnji za izvoz in prispevajo k širšemu asortimentu blaga
in k preskrbi trga. Glavno merilo za te strukturne spremembe
mora biti predvsem hitrejše usposabljanje gospodarstva za
uspešen izvoz in njegovo večjo konkurenčno sposobnost.
Na takih temeljih je izdelana ocena razpoložljivih delovnih,
materialnih, naravnih in kvalitativnih dejavnikov razvoja. V
neposredni povezavi teh dejavnikov s pričakovanimi spremembami v sistemu gospodarjenja je ocenjen njihov prispevek k proizvodnji in rasti celotnega gospodarstva. Največji
prispevek k stopnji rasti družbenega proizvoda (približno 2%)
rezultatira iz industrijske proizvodnje 1,18% pri njeni rasti
približno za 3% kmetijske proizvodnje 0,27% pri njeni rasti
približno za 2%, vseh drugih področij (brez gradbeništva) za
0,82%, gradbeništva pa za 0,27% pri njegovi negativni stopnji
rasti približno za 4%.
Ocenjena stopnja rasti kaže, da bi prišlo že v letu 1984 do
relativno skromnega, vendar pomembnega preobrata v smeri
povsem vidne poživitve celotne gospodarske dejavnosti, zlasti industrijske proizvodnje, v primerjavi s prejšnjima dvema
letoma (1982 in 1983) za kateri je v glavnem značilna stagnacija in upadanje proizvodnje.
Posebno pomembno je, da se na prehodu iz leta 1983 v
1984 z vsemi razpoložljivimi ukrepi ekonomske politike in
spremembami gospodarskega sistema močno podprejo pozitivni znaki poživitve industrijske proizvodnje, do katerih je
prišlo od maja do septembra 1983. Če bi to uspešno izvedli, bi
bila lahko stopnja gospodarske rasti v letu 1984 precej večja,
zlasti pa bi se povečala v letu 1985. To se bo zgodilo tem prej,
če vemo, da so v našem gospodarstvu še vedno pomembne
rezerve, zato pa je nujna ofenzivna politika in mobilizacija
vseh družbenih sil.
Kot posledica plačilnobilančnih omejitev bo dinamika celotnih razpoložljivih sredstev za porabo ter vseh oblik finalne
porabe precej počasnejša od stopnje rasti družbenega proizvoda. Na tej podlagi bi bila ta poraba v okviru celotnih
razpoložljivih sredstev. To naj bi pripomoglo k manjšemu
notranjemu povpraševanju po blagu in storitvah ter ustvarjalo
prostore za večji plasma blaga in storitev na zunanjem trgu.
Hkrati bi prišlo do pozitivnega preobrata tudi na področju
ekonomskih odnosov s tujino ter uresničitve suficita - približno 1,2 mrd dolarjev v tekoči plačilni bilanci, kar je sicer
začetni, vendar zelo pomemben korak v smeri premagovanja
plačilnobilančnih težav.
Celotna razpoložljiva sredstva za porabo v letu 1984 s
stopnjo približno -0,2%, bi se zmanjšala nekoliko manj kot v
letu 1983, ko so se zmanjšala za 2,3%. Življenjska raven bi
nehala padati (—0,5% v primerjavi z —2,2% v letu 1983.
Osebna poraba bi se pozitivno povečala, čeravno še vedno
zelo skromno, samo za 0,7% (v letu 1983 za-0,5%). Hkrati bi
počasneje padale vse druge oblike porabe v primerjavi z
letom 1983. Gospodarske investicije v osnovna in obratna
sredstva bi v letu 1984 padle približno za-5,6% (v letu 1983 za
-8,4%), gospodarske investicije v obratna sredstva pa bi se
povečale približno za 3,7% (v letu 1983 sq se zmanjšale
približno za -0,8%). Splošna poraba (materialni stroški in
investicije ljudske obrambe in uprave) bi se zmanjšale za
-4,1% (v letu 1983 za -4%).
Glede na plačilnobilančne težave, visoko stopnjo zadolženosti in veliko odvisnost gospodarstva od uvoza je bilo treba,
kolikor se je dalo, uskladiti realno mogoč devizni prihodek od
izvoza blaga in storitev, stanje zunanjega dolga, zneske zapadlih obveznosti do tujine in zneske deviznih rezerv, s katerimi razpolagamo. Na tej podlagi je določena raven uvoza,
zlasti uvoza surovin in reprodukcijskega materiala za potrebe
domače proizvodnje, vštevši tudi proizvodnjo za izvoz. Tako
je ugotovljeno, da bi se moral izvoz blaga in storitev v letu
1984 povečati približno za 17%, na konvertibilno področje
približno za 20%, uvoz blaga in storitev približno za 6%,
porast suficita v tekoči plačilni bilanci naj bi bil 1,2 mrd
dolarja, kar je zelo pomembna naloga.
*
3. Pri ugotavljanju možnosti rasti industrijske proizvodnje
približno za 3% so bili upoštevani:
- dosedanji dolgoročni trendi in vidne tendence rahlega
oživljanja v obdobju od maja tega leta;
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- ocenjene delovne, materialne, sistemske in druge razmere, v katerih se bo uresničevala industrijska proizvodnja.
Pri oceni porasta industrijske proizvodnje smo izhajali iz
predvidenih pogojev gospodarjenja pa tudi iz: (1) razpoložljivih, vendar premalo izkoriščenih delovnih potencialov; (2)
zgrajenih zmogljivosti in novih objektov, ki bodo začeli obratovati
v prihodnjem letu, ter njihove popolnejše izkoriščenosti2'. (3) investicij v teku in možnosti novih vlaganj; (4) preskrbe industrije z energijo; (5) preskrbe s surovinami in reprodukcijskim materialom iz domače industrije; (6) uvozne odvisnosti in uvoza za potrebe industrije; (7) izvoza industrijskih
proizvodov in (8) plačilnobilančnih omejitev.
Z boljšo organizacijo in izkoriščanjem obstoječih zmogljivosti bi se z določeno rekonstrukcijo in modernizacijo lahko
povečalo pridobivanje premoga, surove nafte, naravnega
plina, železove rude, bakra, svinca in cinka, boksita, alkalij,
žveplaste kisline, amoniaka, mineralnih soli, nekovinskih surovin, surovin za gradbeni material, surovin za tekstilno industrijo in industrijo usnja. Precejšnje možnosti so tudi za boljše
izkoriščanje sekundarnih surovin.
Proizvodne zmogljivosti v industriji se po podatkih Zveznega zavoda za statistiko izkoriščajo približno 80%, po izsledkih raziskav inštituta za ekonomiko industrije pa se rezerve v
industrijskih zmogljivostih gibljejo okoli 30%, v posameznih
panogah in vrstah proizvodnje pa so večje.
V razmerah, ko so sredstva za investicije močno omejene,
bomo z njihovo odločno selekcijo in samoupravnim usmerjanjem zagotovili, da se končajo samo tisti objekti, katerih
zgrajenost je že nad 80%, in s katerimi bo zagotovljena
pomembna zamenjava uvoza in povečanje izvoza.
Za zgraditev teh objektov in za nepretrgano graditev drugih
zmogljivosti računamo, da bo zagotovljenih približno 150 mrd
dinarjev, če štejemo tudi vlaganja v nekatere proizvode za
izvoz, pa bi moral znašati celoten obseg investicij v industriji
približno 265 mrd dinarjev.
Povečana domača proizvodnja energije, na katero računamo, temelji na precej večji in smotrnejši uporabi že razpoložljivih zmogljivosti in na proizvodnji iz novih zmogljivosti, ki
bodo začele obratovati v letu 1984. Pri tem smo upoštevali
predvideno približno 6% povečanje proizvodnje električne
energije, približno 8,5% povečanje proizvodnje premoga in
približno 3% povečanje nafte in naravnega plina. Nekoliko
večji učinek pričakujemo tudi od uporabe novih oblik energije, predvsem sončne, biomase in bioplina. Posebnega pomena je uresničitev proizvodnje električne energije, od katere
bo v industriji porabljenih približno 45%, kar naj bi zadostovalo za predvideno rast industrijske proizvodnje.
Menimo, da bo rast porabe električne energije v industriji v
letu 1984 približno 4% (pri skupnem 3% porastu industrijske
proizvodnje), tako da bo razmerje med porabo električne
energije na enoto prirastka industrijske proizvodnje 1,3%. To
razmerje je večje kot v prejšnjem obdobju zaradi znatne
porabe energije (približno 3,4 mrd KWh) pri velikih novih
porabnikih (Aluminijski kombinat Mostar - 1,53 mrd KWh,
Feni - Kavadarci - 0,86 mrd KWh, Aluminijski kombinat Titograd - 0,8 mrd KVVh in Feni Glogovac- 0,15 mrd KWh).
Računamo, da se bo proizvodnja premoga povečala za
približno 8,5%, proizvodnja nafte in plina za približno 3%,
proizvodnja železove rude za približno 2%, proizvodnja rud
barvastih kovin za približno 4%, proizvodnja jekla in barvastih
kovin za približno 3%, bazičnih kemičnih surovin za približno
7%, nekovinskih surovin za približno 3% in cementa 2% ter
da se bodo veliko bolj in smotrneje uporabljale sekundarne
surovine.
Vendar je za predvideno rast proizvodnje pomembnega
dela domačih surovin pogoj večji uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, predvsem 20 najpomembnejših surovin3), pri
čemer smo upoštevali, da je od uvoza odvisnih več kot 50%
domače proizvodnje jekla, približno 27% proizvodnje barvastih kovin, približno 80% proizvodnje bazičnih kemičnih surovin in približno 8% nekovinskih surovin.
2. Oc*n|uf« m, da bo v catatnam porastu Industrijska proizvodnja dslul
(približno 3%) ssdan|Hi raipotoilfMh zmogljivosti prlbtlino 78%, novih zmogt)ivosti pa približno 25%. V Indutt riJJ jf upodcnih 2364 Hio£ dtlivccv, ričuMino
p«, d« m bo to fttsvllo v lotu 1004 povačalo z« 1,9% ali za 44 tisoč Ifudl.
3. Surova nafta, naftni dartvati, naravni pNn, pramog za kokaanfa žniazova
ruda, staro žalazo, valjani poilzdafkl, jaktoni izdsNd, aluminij, bakar, avtnac,
naravni foafati, kaHjfavo »oil, žvspfo, monomari, farmacavtaka surovina, kavčuk,
bombaž, volna In surova kota.
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Pri oceni možne rasti industrijske proizvodnje smo računali
predvsem na povečani uvoz
surovin in reprodukcijskega materiala - za približno 5%4) in na povečano domačo proizvodnjo surovin in energije-za približno isti odstotek v primerjavi
z letom 1983.
Pri tem smo upoštevali, da moramo za potrebe industrije
uvoziti za 10,4 mrd dolarjev surovin in reprodukcijskega materiala; od tega se na 20 najpomembnejših surovin in reprodukcijskega materiala nanaša približno 5,5 mrd dolarjev. Od
vsega predvidenega uvoza surovin in reprodukcijskega materiala za potrebe industrije bo uvoz s konvertibilnega področja
znašal približno 7,3 mrd dolarjev.
Predvidena rast industrijske proizvodnje bi morala ob takšnem uvozu omogočiti približno 10,5 mrd dolarjev skupnega
izvoza industrijskih proizvodov, kar bi v celoti pokrilo skupne
uvozne potrebe po surovinah in reprodukcijskem materialu za
industrijo. Vendar pa bo pokritost tega uvoza z izvozom na
konvertibilno področje še naprej negativna in bo znašala
približno 90%.
Uresničitev predvidene rasti proizvodnje in uvoza, v zvezi s
tem pa tudi izvoza, se opira na selektivno usmerjanje surovin
in reprodukcijskega materiala (domačih in uvoznih) v kovinski
kompleks, katerega delež v skupnem izvozu industrije znaša
več kot 45%, nadalje v proizvodnjo tekstila, usnja in obutve
(približno 16%) in kemično industrijo (približno 14%), kot tudi
v proizvodnjo, ki posredno prispeva k povečanju izvoza.
4. Za uresničitev programa proizvodnje hrane za leto 1984
je predvideno sprejetje dogovora o pogojih in ukrepih za
njegovo uresničevanje, ki ga morajo podpisati Zvezni izvršni
svet, izvršni sveti republik in izvršna sveta pokrajin. Dogovor
posebej predvideva ukrepe za zagotovitev potrebnega reprodukcijskega materiala; za zagotovitev sredstev za kreditiranje
proizvodnje, zalog in rezerv osnovnih kmetijskih pridelkov in
živil; potreben obseg investicij v osnovna sredstva; povečanje
in smotrnejše izkoriščanje obdelovalnih površin; spodbujanje
izvoza kmetijskih pridelkov in živil idr.
Kljub temu, da se na področju kmetijstva sprejemajo pričakovani nujni ukrepi, menimo, da bo v letu 1984 vrsta omejitev,
kot so: nepopolna zagotovitev reprodukcijskega materiala;
zmanjšanje možnosti za vlaganja v kmetijstvo; nezadovoljiva
organiziranost in povezanost individualnih gospodarstev idr.
Ker teh problemov ni mogoče odpraviti v kratkem času, je v
resoluciji za leto 1984 ocenjena skromnejša rast kmetijske
proizvodnje - približno 2% ) v primerjavi z relativno dobro
letino v letih 1982 in 1983. V teh okvirih znaša predvidena
proizvodnja (v tisoč ton); pšenice 5.500, koruze 11.000, sladkorne pese 6.200, sončnic 155, soje 245, ovčjega mesa 60 in
mesa perutnine 300, proizvodnja mleka pa 4.775 milijonov
litrov. Pri tem računamo, da bi lahko s takšnim obsegom
proizvodnje zadovoljili porabo v državi z vsemi osnovnimi
kmetijskimi pridelki in živili, razen z jedilnim oljem in sladkorjem. Obsega izvoza kmetijskih pridelkov in živil ne bi mogli
pomembneje povečati v primerjavi z letom 1983, če bi ohranili
raven sedanje porabe v državi.
Na podlagi tendenc, ki opozarjajo na stagnacijo in upadanje staleža živine in na počasno premagovanje dolgoletnega
neusklajenega razvoja med živinorejo in krmno bazo, ne moramo pričakovati večje rasti proizvodnje mesa in mleka. Na
nezadostno proizvodnjo mesa, do katere je prišlo kljub rekordni letini koruze v zadnjih letih, vpliva tudi pomanjkanje
proteinske živalske krme.
Problema nezadostne izrabe zmogljivosti v živilski industriji
zaradi premajhne proizvodnje surovin (industrijske rastline,
živina, mleko) ne bomo rešili niti v naslednjem letu.
5. Upadanje obsega gradbene dejavnosti, zmanjševanje delovne storilnosti (vsega približno 2/3 izkoriščenih zmogljivosti), počasno dovrševanje začetih objektov in vse slabše sklepanje pogodb za nove posle bo vplivalo tudi na nadaljnje
zaostrovanje problema zmanjšanja uporabe zmogljivosti,
4. Koeficient elastičnosti oziroma razmer]« med rastjo porabe uvoznih surovin
In rastjo fizičnega obsega Industrijske proizvodnje Je v obdob|u 1969-1979
znaial 1,43. V tem obdobju se Je rast Industrijske proizvodnje gibala med 6 In
11% na leto. Vendar ta koeficient elastičnosti nI ustrezen za obdobje po letu
1980, ko Je prlilo do naglega zaviranja In stagnacije Industrijske proizvodnje,
hkrati pa tudi do vse večje Izčrpanosti razpoloil|lvlh zalog. Zato smo za ponovno
oilvltev proizvodnje In njeno pomembnejše dlnamlzlranje v letu 1984 računali s
koeficientom elastičnosti 1,8.
5. Program proizvodnje hrane za leto 1984 predvideva precej večjo rast (4%)
kot resolucija, kar bo upoitevano pri nadaljnjih obravnavah motnosti za kmetijsko proizvodnjo v letu 1984.
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smotrnosti in učinkovitosti graditve (pri padu gradbeništva za
približno 50% v obdobju 1980-1982).
Pozitivna gibanja lahko pričakujemo pri sklepanju pogodb
za dela v tujini (predstavljajo približno 15% vrednosti vseh
gradbenih del, angažirajo pa 4-5% zaposlenih v gradbeništvu)
Ce upoštevamo rezerve projektantskih in gradbenih zmogljivosti, delovni potencial in strokovne kadre ter precej pomembno devizno realizacijo (od katere ostane v državi približno 1 milijarda dolarjev v letu 1982)6), je za gradbeništvo (in
za celotno gospodarstvo) precej pomemben čim večji nastop
na teh trgih.
Pričakujemo, da bodo ukrepi, ki bodo sprejeti na področju
stanovanjske graditve, ob nujni kreditni podpori ublažili nadaljnji padec gradbene proizvodnje, kar je še posebej pomembno s stališča presežka zaposlenih na tem področju, ki
po ocenah že sedaj znaša več kot 200.000.
6. Na področju prometa so prizadevanja usmerjena v smotrno in učinkovito delovanje prometnega sistema, predvsem s
stališča skupnih potreb in interesov vse države, da bi odpravili
že izražene težave. Glavno je zagotoviti hitrejše usposabljanje
železnice kot osnovne nosilke prevoza in večje aktiviranje
rečnega prometa.
Poleg tega, da je treba ustvariti pogoje za nakup nadomestnih delov za sedanje prevozne zmogljivosti, je treba zagotoviti
tudi pogoje za nujno zamenjavo in dopolnitev zmogljivosti,
predvsem v železniškem, pomorskem in rečnem prometu. Za
nujen nakup prevoznih zmogljivosti železnice je treba v letu
1984 vložiti približno 20 mrd dinarjev. Glede na razpoložljiva
sredstva za te namene manjka približno 8 mrd dinarjev.
Vlaganja v prometno infrastrukturo temeljijo v glavnem na
uporabi že odobrenih mednarodnih kreditov, ki znašajo na
področju prometa več kot 500 mio dolarjev (železnice približno 260 in ceste približno 270 mio dolarjev). Del teh kreditov, ki mora biti realiziran v letu 1984, znaša skupaj približno
185 mio dolarjev (železnica 65 in ceste 120 mio dolarjev), za
kar je treba zagotoviti približno 25 mrd dinarjev udeležbe. Za
realizacijo teh mednarodnih kreditov manjka železnici 6 mrd
dinarjev, cestnemu gospodarstvu pa približno 3 mrd dinarjev
za graditev avto-ceste. Ker cestnemu gospodarstvu za odplačilo zapadlih anuitet v letu 1984 primanjkuje 9 mrd dinarjev za
kritje tečajnih razlik, znašajo manjkajoča sredstva približno 12
mrd dinarjev, pri čemer niso upoštevana nezadostna sredstva
za vzdrževanje cest.
7. Na področju drobnega gospodarstva pričakujemo, da
bodo proizvodnja in storitve rasle po stopnji približno 3% (v
družbenem sektorju 2,8%, v individualnem sektorju 3,4%),
zaposlenost pa po stopnji približno 3%. Takšna rast drobnega
gospodarstva opredeljuje: večjo izrabo sedanjih zmogljivosti
in odpiranje novih zmogljivosti na podlagi angažiranja sredstev občanov7', predvsem delavcev, ki se vračajo z začasnega
dela v tujini; hitrejši razvoj kooperantske in specializirane
proizvodnje, da veliki proizvajalci ne bi izdelovali majhne
serije in da bi se dvignili delovna storilnost in učinkovitost
poslovanja; vključevanje obrtnih in drugih zadrug v organiziranje kooperacije osebnega dela z združenim delom; množičnejše ustanavljanje pogodbenih organizacij združenega dela
v proizvodnji in deficitarnih storitvah.
8. Glavne naloge hitrejšega razvoja turizma v letu 1984 so
večja rast tujskega turističnega prometa (za približno 5% ali
38 mio nočitev), domačega turističnega prometa (za približno
4% ali 56,5 mio nočitev), deviznega priliva pa 1.360 mio
dolarjev ali 20% več kot v letu 1983.
Za uresničitev teh ciljev bo poleg razpoložljivih zmogljivosti
zgrajenih približno 5.000 novih ležišč v osnovni nastanitvi in
približno 30.000 v komplementarni nastanitvi, za kar bo investirano približno 7 mrd dinarjev. Zaradi zmanjšanih investicij v
letu 1984 (v primerjavi z letom 1983 - 21,1%) bo poudarek za
razširitev ponudbe na modernizaciji in rekonstrukciji. Poleg
razširitve ponudbe in obogatitve vsebine bo tudi konkurenčnost cen prispevala k realizaciji postavljenih ciljev. Cene turističnih storitev, ki se nanašajo na aranžmaje (oblikujejo se
6. Podatok Nerodno bsnks Jugoslavije. Ta priliv vssbujo tudi ocen|enl znesok
nakazil gradbenih dolovcov - približno 200 milijonov dolarjev.
7. Skupno število samostojnih obratovalnic (promet, trgovina, gostinstvo In
obrt) se Je v letu 1980 povečalo za 3,3%, v letu 1981 pa za 5,5%. Obenem se Je
Število delavcev pri delodajalcih povečalo v letu 1980 za 7,4%, v letu 1981 pa za
8,9%.
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eno leto vnaprej), bodo na ravni iz leta 1983, medtem ko bodo
cene za individualne turiste na nekoliko višji ravni.
Pritegnitev sredstev občanov, ki so začasno zaposleni v
tujini, bi prispevala h graditvi penzionov, malih servisnih delavnic idr. S predpisi je treba ustvariti podlago, da bodo
občani trajno opravljali te dejavnosti.
9. V letu 1982 je bilo zgrajenih približno za 6,3% manj
stanovanj, nedokončanih je bilo za 13% manj stanovanj, število stanovanj, ki so se začela graditi pa je manjše približno za
23%. Pričakuje se, da bo v letu 1983 končanih približno 140
tisoč stanovanj (3% več kot v letu 1982). Možno je, da bo tudi
v letu 1984 končanih približno 140 tisoč stanovanj, in sicer z
večjo usmeritvijo k dovršitvi že začetih objektov. Problem je v
tem, da se zelo hitro zmanjšuje število stanovanj, ki naj bi se
začela graditi, zaradi česar se zmanjšuje tudi število nedovršenih stanovanj. Ker je ocenjeno, da se bodo v letu 1983
realna vlaganja v stanovanjsko graditev zmanjšala za 5,9% (v
družbenem sektorju za 9%, v individualnem pa za 1,8%) v letu
1984 pa za 4% (6,5% oziroma 1,1 %), bo situacija glede odpiranja novih gradbišč za stanovanja slabša.
Zaradi tega se bo pomembno zmanjšalo število zgrajenih
stanovanj v letu 1985 in v naslednjih letih.
Ker ni možnosti, da bi se z večjimi vlaganji iz družbenih
virov pospešila rast te proizvodnje, je edini način zanjo smotrnejša uporaba obstoječih sredstev in usmerjanje osebnih
sredstev v vlaganja v stanovanjsko graditev. Predpogoje
imamo, saj je na hranilnih vlogah prebivalstva več kot 1.000
milijard dinarjev, obenem pa je v mestih veliko povpraševanje
po stanovanjih, ki ni zadovoljeno. Zato je treba hitro, energično in učinkovito preusmeriti osebno porabo iz neproizvodne in luksuzne v stanovanjsko porabo (v graditev in vzdrževanje stanovanj). To bo mogoče doseči s kreditno, davčno
zlasti pa z zemljiško in urbanistično politiko.
10. Investicijska politika za leto 1984 temelji na potrebi po
hitrejših in radikalnejših spremembah stanja
in obvladovanja
kumuliranih problemov na tem sektorju8. Z investicijsko politiko bo treba v naslednjem letu rešiti številne zahteve, in sicer:
odločneje nadaljevati proces usklajevanja tekočega programa investicij z realnimi možnostmi financiranja in ponudbo investicijskih dobrin; ustrezno usmerjati razpoložljiv
investicijski potencial in ustvarjati potrebne pogoje, ki bodo
omogočili preobrat v smeri porasta učinkovitosti investiranja.
Proučevanja pogojev in možnosti za financiranje investicij v
letu 1984 kažejo, da je prostor za uresničevanje te politike
precej omejen zaradi: zelo visoke obremenitve sredstev za
reprodukcijo z anuitetnimi obveznostmi po prej uporabljenih
zunanjih kreditih, ki zapadejo v naslednjem letu; zmanjšane
možnosti uporabe zunanjih kreditov za investicijske namene
in uvoza opreme; saniranja in podaljševanja dela zapadlih
odplačil kreditov za investicije; angažiranja precejšnjega dela
akumulacije gospodarstva za povečanje lastnih virov trajnih
obratnih sredstev; angažiranja dela akumulacije za kritje povečanih izgub in deficita iz prejšnjih let; zmanjšanja ponudbe
investicijskih dobrin iz domačih virov zaradi povečanega
izvoza blaga tistih sektorjev, ki delajo za investicije idr.
S predvidenim zmanjšanjem investicij v letu 1984 se bo
nadaljevala tendenca nadaljnjega zmanjševanja deleža investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu, in sicer s
25% v letu 1983 na približno 22% v prihodnjem letu, samo v
družbenem sektorju s približno 23% na približno 20%. Glede
na vlaganja v osnovna sredstva je treba vlaganja v obratne
sklade v primerjavi z letom 1983 povečati približno za 4%.
Zaradi uresničevanja te politike v omejnih možnostih je
treba selektivno prilagoditi tekoče investicijske programe,
omejiti določene neproizvodne in negospodarske investicije,
opraviti selektivno revizijo vseh tekočih investicij s stališča
njihove družbene in ekonomske upravičenosti in zagotoviti
stabilne in realne vire sredstev. Predpostavka za večjo podporo oživitve proizvodnje v prihodnjem letu je, da se glavni
del razpoložljivih sredstev za investicije usmeri k hitrejši dovršitvi objektov, ki bodo prispevali k povečanju izvoza in substituciji uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, k povečanju proizvodnje električne energije in premoga, proizvodnji
8. Po podatkih SDK Jugoslavija ja bilo 31. marca 1963 v gradnji 19.916 Investicijskih objektov s predračunsko vrednostjo 1.393,9 mrd dinarjev. Prekoračitve v
celotni predračunski vrednosti znaiajo približno 37%. Delež sredstev Investitorjev v zagotovljenih sredstvih znaša 26,2%%, v združenih sredstvih 12,6%, delež
sredstev domačih bank znafta 33,6%, tujih bank pa 14,1%.
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hrane in razvoju drobnega gospodarstva. Takšna usmeritev bi
omogočila, da se v naslednjem letu dovršijo zmogljivosti, na
katerih temelji predvidena rast proizvodnje v industriji in na
drugih področjih.
Ocenjeno je, da bo treba v prihodnjem letu investirati v
proizvodnjo električne energije in premoga približno 63 mrd
dinarjev, v proizvodnjo črne in barvaste metalurgije približno
28 mrd dinarjev in v proizvodnjo bazičnih kemičnih izdelkov
približno 50 mrd dinarjev ter v modernizacijo in razvoj zmogljivosti v železniškem prometu prilibžno 17 mrd dinarjev, kar
je skupaj približno 178 mrd dinarjev (cene iz leta 1982). Ta
vlaganja znašajo približno 51% predvidenega obsega gospodarskih investicij v osnovna sredstva družbenega sektorja,
njihov delež v letošnjem letu pa naj bi znašal približno 43%.
Če k temu dodamo tudi vlaganja v programe, ki bodo dali
pomembne izvozne rezultate vidimo, da bo stopnja spremembe strukture gospodarskih investicij v naslednjem letu
povečana.
Predvidene spremembe na denarnem in kreditnem področju, zlasti še pri financiranju razširjene reprodukcije, naj bi
začele krepiti materialno osnovo združenega dela in ustvarjati
pogoje, da bo združeno delo odločalo o investicijah in o vseh
odnosih v razširjeni reprodukciji. Pri sestavi in uporabi meril
za investiranje je nujna aktivnejša vloga zbornic in bank, saj
bo na teh merilih temeljila ocena njihove družbene in ekonomske ti. upravičenosti.
11. Resolucija za leto 1984 poudarja potrebo po zmanjšanju
tehnološkega jaza in po hitrejšem in večjem prispevku k
tehnično-tehnološkemu napredku pri gospodarskem razvoju
v smislu izpopolnjevanja delovnih sredstev in predmetov,
virov energije, uvajanja novih proizvodnih ttietod in načina
organizacije ter upravljanja proizvodnje, ustvarjanja novih
proizvodov idr. Naša država precej zaostaja v razvoju lastne
tehnologije in pri uporabi lastnih potencialov, zlasti še znanstvenih.
Med letom 1984 bodo potekle ustrezne akcije za sprejetje
skupne strategije in politike razvoja znanstvenega področja,
področja tehnološkega razvoja, energetike, agroindustrijskega kompleksa, prometa idr.
Nesmotrna uporaba sredstev prispeva k temu, da se slabša
razmerje kapitala na enoto proizvoda in prav tako poraba
surovin in energije. Glede na raven ustvarjenega družbenega
proizvoda še vedno porabimo preveč energije. Poraba primarne energije raste hitreje od rasti družbenega proizvoda.
Zato je nujno treba zmanjšati porabo energije in surovin na
enoto proizvoda in to uvesti kot eno izmed meril za spremembe v proizvodnji in investicijah.
Zaostajanje v razvoju in pri uporabi znanosti in tehnologije
ter drugih kvalitativnih dejavnikov je negativno vplivala tudi
na raven delovne storilnosti, ki se je v preteklih letih pomembno zmanjšala. Namesto 2% povprečne rasti na leto,
predvidene za tekoče srednjeročno obdobje, je od leta 1983
opaziti, da se delovna storilnost zmanjšuje (-1,6%, -2%,
-3,3%), kar je v povprečju za približno -2,3% na leto.
Pri izvajanju dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, zlasti pa na začetku prve etape njegovega uresničevanja,
bo nastopilo združeno delo s številnimi aktivnostmi in ukrepi
ekonomske politike, da bi oživela gospodarska aktivnost in da
bi prišlo do nujnega preobrata v smeri večje ekonomske
aktivnosti in povečanja deiovne storilnosti.
12. Predvidena gospodarska aktivnost za leto 1984 realno
omogoča povečanje produktivne zaposlenosti v družbenenV
sektorju gospodarstva, približno za 2,1%. Takšna dinamika
zaposlovanja je manjša od izraženih potreb. Tako na primer
se je število tistih, ki iščejo zaposlitev povečalo od 863 tisoč v
letu 1982 na približno 930 tisoč v letu 1983, v letu 1984 pa jih
bo skoraj milijon. Stopnja nezaposlenosti se je torej povečala
od 6,7% v letu 1982 na približno 8% v letu 1983.
Kljub vsem prizadevanjem, da pospešimo kmetijsko proizvodnjo, zboijšamo delovne pogoje mlade generacije na
družbenih ali individualnih kmetijskih gospodarstvih, zboijšamo splošne delovne pogoje in življenjske razmere na vasi
glede na mestno prebivalstvo, da spodbujamo delo drobnega
gospodarstva ter zasebnih in družbenih pogodbenih organizacij združenega dela, ostaja dejstvo, da možnosti za zaposlovanje niso niti približno izkoriščene v teh sektorjih.
13. V okviru predvidene projekcije materialnega razvoja v
letu 1984 se pričakujejo nekoliko ugodnejša gibanja na po27

dročju življenjskega standarda. V okviru celotnega življenjskega standarda naj bi se osebna potrošnja prebivalstva povečala za 1%, medtem ko naj bi družbeni standard realno
upadel za 2,5%, ker so se precej realno zmanjšale investicije v
stanovanjsko graditev, in sicer za 4%, zlasti še na področju
zdravstva, izobraževanja in kulture. Zagotovljena bo politika
diferencirane rasti posameznih komponent življenjskega
standarda, zlasti osebne porabe, kar bo spodbujalo doseganje večjih rezultatov in večjo delovno storilnost.
Predvidena rast osebne porabe bo omogočena z rastjo
celotnih kupnih skladov prebivalstva za 0,7% ter z ustrezno
rastjo blagovnih skladov iz domače proizvodnje in uvoza. V
okviru kupnih skladov prebivalstva se bo masa realnih osebnih dohodkov zaposlenih v družbenem sektorju kot največje
postavke v zvezi z udeležbo povečala za približno 1,5%, v
gospodarstvu pa celo do 2%. Pri tem bi se zaustavilo nadaljnje zmanjševanje poprečnih realnih osebnih dohodkov v gospodarstvu družbenega sektorja, njihovo gibanje pa bi se
uskladilo z doseženo delovno storilnostjo. Gibanje pokojnin
bomo uskladili z ustvarjenim gibanjem osebnih dohodkov.
III.
1. Predvidevanja v plačilni bilanci za leto 1984 temeljijo na
postopnem zboljševanju ekonomskih odnosov naše države s
tujino ter na premagovanju težav, ki so se pokazale pri odplačevanju zapadlih obveznosti iz naslova črpanja zunanjih posojil. Pomembno črpanje zunanjih sredstev v letu 1983 bo v
okviru posebnih kreditnih pogodb donekje olajšalo težave pri
plačevanju do tujine v tem in naslednjem letu. Visoke in
garantirane obveznosti, ki jih moramo poravnati v letu 1984 In
ki znašajo 5,2 mrd dolarjev od česar je 2,4 mrd dolarjev
obresti in 2,9 mrd dolarjev glavnice, so namreč še vedno zelo
težka naloga.
Pri takšnem stanju so bila pri projekciji plačilne bilance za
leto 1984 potrebna izredno velika prizadevanja, ki so potrebna
za uresničitev maksimalnega možnega konvertibilnega deviz
nega priliva in varčevanja pri tekočih plačilih, da bi na tej
podlagi uresničili tudi določen suficit v tekoči plačilni bilanci
na konvertibilnem področju. Zato je predvidena relativno visoka rast izvoza blaga in storitev na to področje, in sicer za
20%, nujen uvoz reprodukcijskega materiala iz tega področja

v znesku 7,4 mrd dolarjev oziroma povečevanje za približno
3%. Uvoz opreme bi pri tem ostal na ravni iz prejšnjega leta,
uvoz blaga široke potrošnje pa bi se povečal za približno 150
mio dolarjev, ziasti zaradi boljše oskrbe turističnega gospodarstva. Neto priliv iz naslova nakazil delavcev na začasnem
delu v tujini bi ostal na ravni, ocenjeni za leto 1983, neto
obveznosti iz naslova obresti pa naj bi znašale približno 2,0
mrd dolarjev.
Pri celotnem povečanju izvoza, ki znaša približno 17%, naj
bi približno 6% povečanje uvoza blaga in storitev, od tega s
konvertibilnega področja 3%, s klirinškega pa 10%, omogočilo nujno potrebno oskrbo gospodarstva s potrebnimi surovinami in reprodukcijskimi materiali.
Glede na podane predpostavke naj bi bil s tekočo plačilno
bilanco s konvertibilnim področjem uresničen suficit v znesku
približno 1,2 mrd dolarjev. S tem suficitom pa kljub temu ne bi
mogli zagotoviti rednega Izpolnjevanja fiksnih in garantiranih
obveznosti, in je treba zato tudi v letu 1984 računati z dodatnimi zunanjimi krediti.
S predvideno uporabo in ureditvijo obveznosti v letu 1984 bi
ostalo stanje dolga v konvertibilnih devizah nespremenjeno v
primerjavi s stanjem, ocenjenim konec leta 1983, medtem ko
bi se stopnja zadolženosti s predvidenim povečanjem lastnega deviznega priliva precej zboljšala, od ocenjenih 43% v
letu 1983 na približno 39% v letu 1984.
2. Ena ključnih nalog pri uresničevanju tako načrtovanih
proporcev plačilne bilance za leto 1984 je nadaljnja dinamična rast izvoza blaga In storitev, zlasti na konvertibilno
področje. Zato si je treba posebno prizadevati in ustvariti
ustrezne materialne in druge pogoje, da bodo panoge in
gospodarske grupacije, ki so tudi v preteklih osmih mesecih
letošnjega leta dosegale nadpovprečno rast izvoza blaga,
nadaljevale s takšno trendo tudi v letu 1984. Največjo pozornost in prizadevanja je treba posvetiti tudi drugim panogam in
gospoda-skim grupac-ijam, ki so prav tako pomembne za
izvoz in ki so v prejšnjih osmih -nesecih letošnjega leta izvozile za 386 mio dolarjev ali za poprečno 10% manj blaga. Izvoz
se ie zmanjšal zlasti v tistih panogah in grupacijah, ki so v
glavnem odvisne od uvoza osnovnih energetskih in drugih
surovin ter reprodukcijskih materialov in tudi v nekaterih,
katerih proizvodnja temelji v glavnem na domačih sestavinah.

PRIPOMBE K OSNUTKU
zvezne resolucije (23. septembra 1983)
!. SPLOŠNO
1. Opredelitve besedila osnutka so neoperativne in ne dajejo dovolj konkretne podlage za vzpostavitev spremenjenih
pogojev gospodarjenja v deklarirani smeri do začetka obračunskega leta, kar je pogoj, da se med letom le-ti ne spreminjajo.
2 Nepotrebno je ponavljanje opredelitev o ostavni koncepciji dohodka ter usmeritev iz dokumentov dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Resolucija mora vsebovati
konkretno in trdno opracionalizacijo vsega tega v letu 1984
ter vzpostaviti pogoje, da sprejete ideje zaživijo v neposredni
družbeni in gospodarski praksi, česar pa v gradivu ni. Odveč
je opisovanje tistega, kar bi bilo potrebno napraviti, ampak
mora resolucija navesti vse bistvene elemente pogojev gospodarjenja (politika ceh deviz, uvoza, izvoza, obresti, kreditno-monetarni agregati, delitev, investicije, itd.), ki bodo
veljali od 1. 1. do 31. 12. 1984.
3. Ekonomska politika v napovedih (prvem delu) sicer uvaja
neke prvine politike ponudbe in kriterije ekonomske prisile,
vendar izvedbeni del temelji izključno na preporazdelitvi dobrin, ki so nezadostne, na administrativni način in je v popolnem nasprotju z deklaracijami iz prvega dela. Delavci se
postavljajo v položaj, da ne odločajo niti o razširjeni reprodukciji (razporeditev je pred čistim dohodkom) niti ne o tekoči
reprodukciji več.
Nadomestila za to so socialne kartice pri OD in finančne
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transakcije (konverzije, reprogramiranje), kar je resen odmik
od ekonomsko razumnih ukrepov izven samih OZD.
4. Besedilo resolucije sicer deklarira zoženje administriranja ter povečanje samoupravnega obvladovanja reprodukcije
na ekonomskih načelih, vendar številne najavljene sistemske
spremembe (sistema cen, obračunskega sistema, deviznega
sistema, sistemskega planiranja itd.) in številni dodatni programi na različnih področjih najavljajo ravno nasprotno
orientacijo. Predvidene reforme in programi ne temeljijo na
izračunih oz. analizah vzrokov in posledic.
5. Nekateri predlagani ukrepi bodo postavili v ugodnejši
položaj tiste OZD, ki so doslej gospodarile na račun tuje
akumulacije (konverzija, moratorij, odpisi dolgov, domače
reprogramiranje itd.) kar predstavlja resen odmik od zahteve
po ekonomskih sankcijah neposlovnih odločitev.
Manjši pritok sredstev v bankah, kot posledica navedenih
ukrepov bo imel vpliv na manjše investicijsko aktivnost tudi v
panogah, ki so razvojno prednostne, kar utegne zavreti procese prestrukturiranja in postaviti v brezizhodni položaj gradbeništvo, IGM in številne druge spremljajoče dejavnosti.
6. Kvantifikacije glede novega oz. dopolnilnega zaposlovanja so nerealne.
Prav tako je nesprejemljiva izhodiščna usmeritev, ki temelji
na planirani negativni rasti produktivnosti za —2% (družbeni
proizvod +1%, zaposlovanje +3%).
7. Nekatere kvantifikacije temeljijo na predpostavkah, ki še
niso dovolj trdne (npr. tuji krediti v letu 1984).
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8. Nesprejemljivi so prediogi, da se bodo pogoji gospodarjenja posebej prilagajali velikim sistemom.
9. Ni se mogoče strinjati z zahtevo:
»V vseh samoupravnih organizacijah in skupnostih je potrebno spremeniti obstoječe in sprejeti nove plane in delovne
ter razvojne programe in ustrezne samoupravne akte ter
druge predpise.«
Zahteva naj se spremeni v toliko, da ne bo univerzama,
ampak, da bo zavezovala tiste subjekte, kier rebalansiranja še
niso izpeljali. Vsi subjekti pa morajo pospešiti pripravo dolgoročnih planov, da bodo iz dolgoročne strategije izpeljali taktiko novih srednjeročnih planov y,a obdobje 1986-90.
II. NA POSAMEZNIH PODROČJIH
1. Tržišče in preskrba
- Z ukrepi za povečanje deviznega priliva je potrebno stimulirati izvoz izdelkov višjih stopenj predelave v dohodkovno
povezani reproverigi.
- Nepravlna je ugotovitev, da se bo neravnotežje v blagovnih denarnih odnosih odpravilo predvsem s splošnim povečanjem proizvodnje in ponudbo blaga, ker se ob minimalni rasti
družbenega produkta bistveno povečuje izvoz glede na letos.
Usklajevanje bo v večji meri možno z uskladitvijo vseh vrst
potrošnje z razpoložljivimi sredstvi in selektivnim povečanjem
proizvodnje deficitarnih proizvodov.
- Spremembe in dopolnitve predpisov, ki regulirajo enotno
jugoslovansko tržišče, so bile predvidene že v letošnji resoluciji in so nepotrebne ob preprečevanje materialnih vzrokov za
monopolne pojave.
- Usmerjanje 50% sredstev, ki se oblikujejo v trgovini po
osnovi izenačevanja cen na financiranje blagovnih rezerv, je
potrebno koristiti za povečanje materialne osnove dela organizacij, ki proizvajajo deficitarno proizvode.
- Resolucija v celoti opušča razreševanje uvoza rezervnih
delov in nadomeščanje opreme (razen za Železniški promet).
Iztrošena oprema in nujnost zamenjav so pomemben vzrok za
padec produktivnosti proizvodnje, predvsem v Sloveniji.
Zato je potrebne omogočiti nujen uvoz rezervnih delov in
opreme, namenjene modernizaciji in rekcnctrukciji izvozne
proizvodnje v okviru dsia pravice razpolaganja z ustvarjenimi
devizami.
- Na področju preskrbe je potrebno vključiti ukrepe za
skupna vlaganja, za večjo proizvodnjo, ne pa zgolj najaviti
enotno politiko boljše in enakomernejše preskrbe jugoslovanskega trga.
2. Cene
V besedilo resolucije v poglavju, ki govori o cenah je treba
vključiti konkretne opredelitve protiinflacijskih ukrepov na
drugih segmentih ekonomske politike
- Na področju monetarne politike (zlasti z doslednim izvajanjem politike primarne emisije s ciijerr; slektivnega oženja
namenov po načelu finansiranja zgolj proizvodnje in ne naprej (predelave, zalog itd.).
- Na področju splošne in skupne porabe - zmanjšanje
davkov in prispevkov iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in iz osebnih dohodkov delavcev na podlagi
racionalizacije dela v družbeno političnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih ter selektivne politike posrednega obdavčevanja (davek na promet, dohodek), podrejene protiinflacijskim ciljem.
- Na področju politike tečaja dinarja - s politiko tečaja
dinarja reševati izvozne probleme, ki so posledica nesorazmerij cen pri nas in v zunanjih tržiščih, pri tem pa ne smemo
izhajati iz najslabše produktivnosti proizvajalcev, ravno tako
pa ne smemo podpirati tistih izvoznih programov, pri katerih
objektivno nimamo komparativnih prednosti.
Sistem pospeševanja izvoza (carine, davščine, refakcije itd.)
je treba prilagoditi tečaju.
Odprava disparitet med domačimi in izvoznimi cenami brez
upoštevanja komparativnih prednosti in sprejetih razvojnih
prioritet je nesprejemljiva.
- Na področju učinkovitosti gospodarjenja (program OZD
za področje produktivnosti dela za boljše učinkovitosti kapacitet, za zmanjšanje stroškov, spremembe proizvodnih programov, boljšo organizacijo itd.).
- Na področju carinske politike (zaradi monopolnega poloporočevalec

žaja nekaterih surovin in repromaterialov, ki se tudi uvažajo,
je potrebno z ukinitvijo stimulacij in z uvedbo carin destimulirati izvoz teh surovin ter repromaterialov).
Pri izvajanju politike cen za naslednje leto je treba v besedilo resolucije vključiti naslednje opredelitve:
- Politika cen v letu 1984 mora biit podrejena nujni strategiji povečevanja naše konkurenčnosti na kovertibilnih trgih.
To terja zadrževanje rasti cen na sektorjih, ki pomenijo močan
vložek izvozni proizvodnji, kot tudi povezovanje teh dejavnosti na osnovah skupnega prevzemanja bremena nižjih izvoz
nih oziroma višjih uvoznih cen. Kriterij svetovnih cen mora
veljati tako za surovinsko, kot za predelovalno in finalno
proizvodnjo. Samoupravno sporazumevanje o načinu uporabe meril za oblikovanje cen med OZD iz repro-odvisnih
dejavnosti z udeležbo pristojnih skupnosti za cene in splošnih
združenj na jugoslovanski ravni je lahko učinkovit instrumentarij za ooločarije mehanizma paritetnih razmerij oziroma za
odpravo disparitet.
- Povečanje cen glavnih inputov surovin, materiala in ener
gije, ki so posledica spremembe tečaja dinarja in sprememb
domačih cen je potrebne priznati največ do višine povprečnih
stroškov. Zato je potrebno na ravni splošnih združenj ugotoviti proizvode ir> blagovne skupine proizvodov, za katere je
nujno stalno prilagajanje povečanim inputov Pri proizvodih,
ki niso pomembni za reprodukcijo in življenjski standard, naj
organizacije združenega dela samostojno oblikujejo cene v
skladu s tržnimi pogoji.
- Dokler v našem sistemu prevladuje administrativno urejanje cen na podlagi najslabših proizvajalcev, kar je objektivno pogojeno tudi s premajhno ponudbo blaga, družbeno ni
sprejemljivo administrativno izenačevanje cen, ker to pospešuje inflacijo in ustvarjanje ekstra-dohodka. Potrebno je prekiniti tudi z dosedanjo prakso izenačevanja cen ne glede na
kvaliteto proizvodov. Prisotne tendence izenačevanja cen se
utemeljujejo z izenačevanjem pogojev pridobivanja dohodka,
s tem pa negiramo vpliv ostalih pogojev pridobivanja dohodka to je izkoriščenost Kapacitet, zadolženost, produktivnost, naravni pogoji, zagotavljenost surovin, repromateriala
iri energije in drugo.
- Resolucija uvaja posebna merila za politiko cen, ki niso
niti v celoti zakonska niti v celoti iz protiinflacijskega programa. Izvajanje politiek cen je možno le na podlagi vnaprej
določene operacionalizacije meril, skladno z uveljavljenimi
predpisi.
3. Na kreditno-monetamem področju
- Predvidevajo se spremembe v monetarnem in kreditnem
sistemu, vendar zaradi njihove nedorečenosti ni možno predvideti efektov teh sprememb na kreditno monetarno planiranje.
- Glede na možen oz. predviden porast vseh plasmajev
bank za 16,4% ali 380 milijard dinarjev, banke take obveznosti
ne bodo v stanju sprejeti in financirati. Obseg obveznosti za
posamezne namene je zato potrebno uskladiti z možnostmi.
- Ne strinjamo se z odstopom kreditov iz primarne emisije
OZD, ker bi to posredno terjalo dopolnilna sredstva primarne
emisije, na drugi strani pa to pomeni nesprejemljivo favoriziranje upravičencev selektivnih kreditov, v breme ostalega
dela gospodarstva.
- Konverzija kreditov iz primarne emisije je sprejemljiva
edino pod skrajno zaostrenimi pogoji (zožitev namenov, rok
vračila le 3 do 5 let, realna obrestna mera) pri čemer mora
OZD še naprej izpolnjevati pogoje za prej pridobljeni selektivni kredit.
- Reprogramiranje in odlog plačil obveznosti se naj izvrši
glede na možnosti in v obsegu, ki bo bankam še omogočalo
izpolnjevati obstoječe obveznosti in že dogovorjene prioritete. Odlog plačil obveznosti oziroma reprogramiranje kredi
tov v večjem obsegu ali za vse ne pride v poštev, ker bi s tem
izgubili prepotrebna sredstva za razvoj prioritetnih panog
prestrukturiranje gospodarstva. Predvsem moramo ugotoviti,
kolikšna sredstva so na razpolago ter se opredeliti konkretno
kje in pod kakšnimi pogoji izpeljati reprogramiranje.
- Politika obrestnih mer mora biti enaka na aktivni in pasivni strani.
- Nesprejemljivo je obdavčevanje hranilnih in deviznih
vlog. S tem ko bodo občani demotivirani k varčevanju bomo
velik del sredstev prebivalstva odtegnili gospodarstvu.
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- Netočna je trditev, da je polog prispeval k utrditvi dinarja,
zato je treba ponovno analizirati argumente, ki se navajajo ter
izdelati alternativni predlog za utrjevanje dinarja.
- Nemudoma je potrebna izdelati analizo vpliva politike
obrestnih mer na uresničevanje sprejetih ciljev gospodarskega razvoja, ter na tej podlagi usmerjati politiko obrestnih
mer.
- K ukrepom reprogramiranja je potrebno pristopiti
skrajno selektivno in to v okviru samoupravnih dogovorov
znotraj združenja bank Jugoslavije v tem smislu, da se razpoložljiva sredstva namenjena za reprogramiranje v večjem delu
usmerijo OZD z prioritetnimi razvojnimi načrti in nalogami in
le v manjšem obsegu tistim OZD, ki jih je možno še sanirati.
Odlog zapadlih obveznosti oz. dolgov mora v končni fazi
zagotoviti razvojne učinke v prioritetnih panogah in imeti
mora pozitivni vpliv na stabilizacijo gospodarstva.
- Glede na obstoječo finančno strukturo, ki jo gospodarstvo trenutno ima, ni možno kljub morebitni uveljavitvi konverzije kreditov računati na to, da bi lahko že v prihodnjem
letu 100% pokrila obratna sredstva s kvalitetnimi viri. Zakon o
trajnih obratnih sredstvih je zato potrebno prilagoditi možnostim gospodarstva. Potrditev za to so negativne izkušnje s SI
obrazcem.
4. Na področju delitve
- Za urejanje tega področja je predvidena vrsta družbenih
dogovorov na ravni SFRJ. Vprašanje pa je, v kakšni meii bo
združeno delo lahko vplivalo na njihovo pripravo. Tako so že
bila predložena izhodišča dogovora o razporejanju dohodka
na ravni SFRJ, ki smo jih morali v obravnavi v celoti zavrniti.
- Osebna poraba naj bi se zmanjšala realno za 2,8%. Odstotek zaostajanja je posledica nadaljevanja težavnih pogojev
gospodarjenja tudi v letu 1984. Pri konkretnem zaostajanju pa
je potrebno upoštevati doseženo stanje v odnosih med nivojem osebne in skupne porabe ter doseženimi rezultati dela in
poslovanja.
- Resolucija uvaja možnost povečevanja akontacij OD šele
na osnovi dejanskih rezultatov, kar smo v naši republiki v letu
1983 že uveljavili.
- Resolucija predvideva skupne osnove za oblikovanje OD
predvsem v reprodukcijskih verigah. Vzpodbujati pa moramo
tudi sporazumevanje v okviru dejavnosti.
- V resoluciji je zajeta želja za zmanjšanjem števila OZD z
izgubo. Istočasno je predvideno, da so lahko OD pri OZD z
izgubo tudi višji, če se za to zagotovijo sredstva. Pri tem ni
predvideno tudi zagotavljanje sredstev za odpravljanje vzrokov izgub. Resolucija predvideva ugotavljanje »objektivnih«
vzrokov za izgube, niso pa opredeljena izhodišča za ugotavljanje takšnih »objektivnih« vzrokov.
- Usmeritev v hitrejšo rast sredstev za akumulacijo od
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo je lahko le
globalna. Za konkretno usmerjanje je v resoluciji predvideno,
da z dogovori in sporazumi določimo odnose med bruto OD
na delavca in akumulacijo na sredstva. Takšna usmeritev v
resoluciji pomeni da v resolucijo vključujemo modele delitve
dohodka in čistega dohodka, kar pa ne more biti stvar resolucije, temveč samoupravnega urejanja tega področja. Razen
tega je predlog takšnega modela neprimeren in neizvedljiv.
- Usmeritev, da naj sredstva skupne porabe naraščajo po
stopnji rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu, je treba doseči tako, da spremljamo skupno višino sredstev za OD in
skupno porabo po OZD. Razporejanje sredstev za stanovanjsko izgradnjo je neomejeno, zato ni povezave z usmeritvami

na stanovanjskem področju, po katerih bomo stimulirali uporabo osebnih sredstev občanov za stanovanjsko gradnjo.
- Omejevanje sredstev sklada skupne porabe (razen stanovanjskih sredstev) v absolutnem znesku od povprečnega OD v
preteklem letu ni sprejemljivo. Primerneje je skupno usklajevanje OD in celotne skupne porabe v OZD.
- Uvajanje enotnih informacij za spremljanje rezultatov delitve je možno uveljaviti, vendar morajo biti predhodno primerno postavljena izhodišča, da bodo izpostavljene primerjave stimulirale boljše delo in racionalnejše poslovanje v OZD.
Prav tako ni potrebno, da se takšna usmeritev večkrat ponavlja v resoluciji.
- Možna rast splošne in skupne porabe je limitirana na
19%, vendar uvaja vrsto izjem (zvezni proračun). Veliko število izjem pomeni nespoštovanje osnovnih usmeritev. Nesprejemljive so variante pri proračunu federacije. Sprejemljiva je
samo usmeritev o 19% omejitvi skupne rasti sredstev zveznega proračuna.
- Ponovno navajamo, da se bodo »dosledno uporabljali
predpisi« o sanaciji. Resolucija ne more določati, katere zakone in druge predpise bomo bolj dosledno ali manj dosledno
upoštevali.
- Sprejemljivo je, da namesto zakonskega omejevanja
osebnih prejemkov v breme materialnih stroškov preidemo na
urejanje z družbenimi dogovori tudi na zvezni ravni.
- Resolucija predvideva uvedbo dodatka, s katerim bi delavcem z nizkimi OD kompenzirali povečevanje cen, kar ni
sprejemljivo. Rešitve je treba iskati v povečanju splošne življenjske ravni na podlagi povečevanja produktivnosti in zagotavljanja trajnih pogojev za večjo proizvodnjo in dohodek.
5. Na področju investicij
- Opredelitve o investicijah so razmeroma skope in restriktivne (nominalna rast 0, tj. nivo leta 1983; realno pa padec
-19%), pa vendarle z zoženimi prednostmi kot v Družbenemu
planu Jugoslavije 1981-85.
- V dograjevanju resolucije je potrebno uskladiti točki 5 in 6
tako, da bo narodnogospdarsko presojanje upravičenosti naložb (ad 6) vključeno kot strokovno-svetovalna pomoč investitorjem (ne pa odločanje izven združenega dela) v postopkih
za sprejemanje investicijskih odločitev, ki jih morajo organizacije združenega dela po določbah zakona o razširjeni reprodukciji in o minulem delu, vnesti v samoupravne splošne
akte do 1. 1. 1984.
- Z linearnim delovanjem investicijskih restrikcij v Jugoslaviji je izredno prizadeto uravnavanje naložb v Sloveniji, kjer
smo, poleg interventnih ukrepov federacije, s temeljnimi razvojnimi kriteriji in s pomočjo komisij za oceno investicij investitorjem že dosegli premike v prid izvoznih naložb, v hrano in
energetiko ter nekatera druga prednostna področja, večletno
realno upadanje investicij pa nas je v letošnjem letu pri
gospodarskih naložbah v osnovna sredstva že pripeljalo na
rob enostavne reprodukcije (delež teh v družbenem proizvodu bo letos - po oceni - okoli 13,5%; delež amortizacije v
DP pa 12,9%).
- Selektivna investicijska politika terja ukrepe za aktiviranje
zlasti tistih modernizacij in novih naložb, ki bodo povečale
neto devizni priliv konvertibilnih deviz iz zapadnih dežel ter v
tem okviru še zlasti omogoči tehnološka posodobitev opreme
pri dosedanjih izvoznih pozitivcih. S temi načeli bi morali
odpraviti zvezni odlok o prepovedi uvoza konvertibilne
opreme, ki velja tudi za leto 1984.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Izvršilni odbor
PRIPOMBE K OSNUTKU ODLOKA
o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih
osnov kreditne politike v letu 1984 (Beograd, 20. 9. 1983)
Cilji in naloge, katere bo zasledovala denarno kreditna
politika v letu 1984, se v glavnem ne spreminjajo, nova pa je le
naloga, da bo emisijska, denarna in kreditna politika delovala
tudi v smeri izboljšanja problema nelikvidnosti v gospodarstvu. Ta cilj bo ob povečanju denarne mase za 19,1% in
nominalnem porastu družbenega proizvoda za 26% težko

dosegljiv. Ukrepi o predvidenem odstopu oz. konverziji kreditov iz primarne emisije ob nadaljnjem omejevanju plasmajev
bank, pa prav tako ne bodo imeli vpliv na boljšo likvidnost
gospodarstva.
V letu 1984 je v odloku predvidena nulta rast investicijskih
kreditov in sicer tudi tistih, za katere so v letu 1983 veljale

izjeme, kar postavlja pod vprašanje izpolnjevanje obveznosti
za vlaganja v nekatere najbolj prioritetne panoge (proizvodnja
hrane).
Odlok še vedno predvideva preširok krog prioritet - intervencij iz primarne emisije za selektivne namene, še več
celo jih širi za namene, ki niso bili dogovorjeni (v točki 6. se
koriščenje kredita za uvoz podaljšuje na celotni čas trajanja
transporta, predelave in prodaje blaga).
V točki 7. se ponovno določa, da bo ZIS sprejel predpise za
sankcije proti OZD, ki na podlagi kreditov NBJ zadržujejo
zaloge in s tem ustvarjajo umetno pomanjkanje blaga, čeprav
doslej teh predpisov še nikoli ni izvajal.
Narodna banka Jugoslavije v odloku dobiva nova pooblastila, da ukrepa proti kršilcem predpisov Narodne banke in

neizpolnjevanju obveznosti, vendar je pooblastila imela že
doslej, pa jih ni vedno koristila.
Odlok je potrebno dopolniti z opredelitvami, da je potrebno
istočasno s spremembo aktivnih obrestnih mer pristopiti tudi
h korekturi pasivnih obrestnih mer, da bi s stimuliranjem
varčevanja dosegli zmanjšanje povpraševanja po manjkajočih
blagovnih fondih.
Odlok za leto 1984 sicer predvideva, da bo porast dinarskih
bančnih plasmajev znašal 16,4% aH 380 milijard dinarjev. To
je sicer za 4% več kot v letu 1983, kljub temu pa predviden
porast plasmajev ne bo zadoščal niti za kritje potreb za
proizvodnjo in zaloge kmetijskih pridelkov, kaj šele za ostale
selektivne namene. Zato menimo, da je potrebno samoupravni sporazum o selektivnem kreditiranju, ki so ga obvezne
sprejeti banke, uskladiti z možnostmi.

PRIPOMBE K OSNUTKU ODLOKA
o devizni politiki za leto 1984 (Beograd, september 1983)
- Izvoz naj bi bil v letu 1983 osnovni generator proizvodne
rasti. Da bi zagotovili predvideno 20% izvozno rast, ki je nujno
potrebna za zagotovitev deviznih sredstev za odplačilo naših
obveznosti do tujih, ki znašajo na konvertibilnem področju 5,1
milijarde dolarjev (glavnica in obresti) in uvoz nujno potrebnega reprodukcijskega materiala, da se zagotovi proizvodnja
predvsem za izvoz na konvertibilno področje, je treba vse
instrumente ekonomske in devizne politike naravnati v tej
smeri. Takšni mehanizmi in ukrepi v osnutkih dokumentov
niso dovolj jasno opredeljeni. Da bi zagotovili predvideno
izvozno rast je potrebno (poleg ukrepov, ki so vsebovani v
pripombah na osnutek resolucije) predvsem še:
- Čim preje je treba sprejeti enotna merila na podlagi 68.
člena ZDP, kjer je treba v okviru dejavnosti povezati vse OZD
tudi proizvajalce osnovnih surovin in repromateriala, da bi s
tem zagotovili napore vsega gospodarstva za realizacijo
izvoza na konvertibilna področja.
V okviru dejavnosti morajo organizacije združenega dela
razpolagati z devizami ne samo za lastno reprodukcijsko
potrebo, temveč tudi za samoupravno razporejanje in združevanje po 65. in 66. členu zakona o deviznem poslovanju.
- Devizni trg se opredeljuje samo s stališča porabe, ne pa
tudi večjega ustvarjanja deviznih sredstev za cirkulacijo na
deviznem trgu. Devizni trg je treba obravnavati širše. Delovanje deviznega trga bi moralo temeljiti na samoupravnem ure-

janju odnosov med OZD preko njihovih bank, med OZD in
drugimi udeleženci na pretoku deviz, med OZD in bankami in
bankami med seboj.
Ne moremo se strinjati s takim pojmovanjem deviznega
trga, ki bi z usmeritvami, namesto razpolaganja z ustvarjenimi
devizami in samoupravnega razporejanja, vodil k delni ali
popolni cesiji deviz z administrativno redistribucijo.
- Omejevanje uvoza opreme se ne more nadaljevati v nedogled, ker je zaradi izredno velike iztrošenosti opreme v
gospodarstvu, ki znaša konec leta 1982 v SRS že 75%, že
vprašljivo zagotavljanje sedanjega obsega proizvodnje in
izvoza.
- čimpreje je treba odpraviti plačilo depozita pri odhodu v
tujino, ker je nesorazmerno bolj znižal prilive, kot odlive deviz
iz naslova nakazil. Pozitivni saldo teh transakcij je iz 2,5
milijard dolarjev v letu 1981 padel na 1,5 mlrd dolarjev v
letošnjem letu (ocena).
- Menimo, da je zakon o plačilih v konvertibilnih devizah
lahko samo začasen ukrep in da se v prihodnjem letu ne more
nadaljevati z letos veljavnim mehanizmom in ukrepi intervencije. Omejevanje razpolaganja z devizami OZD in bank, ki
sicer tekoče izvršujejo svoje obveznosti do tujine, onemogoča
oskrbo OZD izvoznic s surovinami in reprodukcijskimi materiali, kar pomeni, da onesposablja ustvarjalce deviznega priliva za tekočo lastno reprodukcijo.

MEDREPUBLIŠKO-POKRAJINSKA KOMISIJA ZA REFORMO IZOBRAŽEVANJA
PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja
učiteljev in sodelavcev za delo v predšolski vzgoji in
izobraževanju, v osnovni vzgoji in izobraževanju in v
srednji usmerjeni vzgoji in izobraževanju*
SR Srbija - SAP Kosovo
POKRAJINSKI KOMITE ZA
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN KULTURO
V obravnavo in sprejem vam pošiljamo dva izvoda predloga Družbenega dogovora o skupnih temeljih izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev za delo v
predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni vzgoji in
izobraževanju in v srednji usmerjeni vzgoji in izobraževanju. Ob sprejemu zakona poblastite osebo oziroma predstavnika, ki ga bo podpisal.
Udeleženci Družbenega dogovora so o osnutku tega
dokumenta spregovorili v prvi polovici leta 1982 in posredovali svoja mnenja. Takoj zatem je o predlogu Družbe-

nega dogovora razpravljala medrepubliško-pokrajinska
komisija za reformo izobraževanja in ga skupaj s pripombami sprejela.
Besedilo Družbenega dogovora, ki vam ga pošiljamo, je
bilo izoblikovano na podlagi pripomb udeležencev dogovora, članov medrepubliško-pokrajinske komisije za reformo izobraževanja in zveznega komiteja za zakonodajo.
Ker je pokrajinski komite za izobraževanje, znanost in
kulturo koordinator medrepubliško-pokrajinske komisije
za reformo izobraževanja, vas prosimo, da nas - po tem,
ko boste predlog sprejeli in določili predstavnika, ki ga bo
podpisal - o tem obvestite'. To zaradi tega, da bomo lahko
pozvali vse subjekte, da dokument podpišejo.

"prevedeno v strokovni službi Skupščine SR Slovenije
poročevalec
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Na podlagi 124. člena ustave SFRJ Skupščina SR Bosne in
Hercegovine, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Sabor SR Hrvatske, Skupščina SR
Črne gore, Skupščina SAP Kosovo, Skupščina SAP Vojvodine, Zveza samoupravnih interesnih skupnosti usmerjenega
izobraževanja SR Bosne in Hercegovine, Republiška skupnost za izobraževanje SR Makedonije, Izobraževalna skupnost SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost usmerjenega izobraževanja, ustanovljena za območje republike Beograd, ' Republiška samoupravna interesna skupnsot
vzgoje in usmerjenega izobraževanja SR Hrvatske, Samoupravna interesna skupnost usmerjenega izobraževanja SR
črne gore, Pokrajinska samoupravna interesna skupnost izobraževanja in vzgoje SAP Kosovo, Samoupravna interesna
skupnost usmerjenega izobraževanja in vzgoje Vojvodine,
univerza v Sarajevu, univerza v Banja Luki, univerza v Tuzli,
univerza Djernal Bijedič v Mostarju, univerza Ciril-Metod v
Skopju, univerza v Bitoli, univerza Edvard Kardelj v Ljubljani,
univerza v Mariboru, univerza v Beogradu, univerza v Nišu,
univerza Svetozar Markovič v Kragujevcu, univerza umetnosti
v Beogradu, vseučilišče v Zagrebu, vseučilišče v Splitu, vseučilišče na Reki, vseučilišče v Osijeku, univerza Veljko Vlahovič
v Titogradu, univerza v Prištini, univerza v Novem Sadu in
skupnost višjih šol SR Srbije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci Dogovora) zaradi usklajevanja vzgoje in izobraževanja
učiteljev in sodelavcev v predšolski in osnovni vzgoji in izobraževanju ter v srednje usmerjeni vzgoji in izobraževanju in
možnostih zaposlovanja na vsem ozemlju SFRJ, sklenejo
DRUŽBENI DOGOVOR
O SKUPNIH TEMELJIH
IZOBRAŽEVANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA UČITELJEV IN
SODELAVCEV ZA DELO V
PREDŠOLSKI VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU, V OSNOVNI VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU IN V SREDNJE
USMERJENI VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem Družbenim dogovorom udeleženci dogovora določajo način dogovarjanja in usklajevanja politike vzgoje in
izobraževanja ter izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev v
predšolski in osnovni vzgoji in izobraževanju ter v srednje
usmerjeni vzgoji in izobraževanju zaradi zagotavljanja enotnih družbenih in strokovnih standardov pri izobraževanju
učiteljev in sodelavcev na vsem ozemlju Jugoslavije.
2. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, naj vzgoja in izobraževanje
učiteljev in sodelavcev v predšolski in osnovni vzgoji in izobraževanju ter v srednje usmerjeni vzgoji in izobraževanju (v
nadaljnjem besedilu: izobraževanje učiteljev in sodelavcev)
temelji na:
- ciljih in nalogah socialistične samoupravne vzgoje in
izobraževanja,
- temeljih marxizma in v duhu socialističnega samoupravljanja,
- enakopravnosti, bratstvu in enotnosti ter sožitju narodov
in narodnosti Jugoslavije,
- pridobitvah NOB, kulturah narodov in narodnosti,
- sodobnih dosežkih znanosti oziroma umetnosti, pedagoški teoriji in praksi,
- potrebah združenega dela na področju izobraževanja,
- enotnosti in povezanosti splošnega, marxističnega, strokovnega, pedagoškega, andragoškega, psihološkega in metodičnega izobraževanja,
- navpični in vodpravni povezanosti vzgojnih in izobraže32

valnih načrtov in programov ter izpolnjevanju učiteljev in
sodelavcev in
- stalnem izpopolnjevanju učiteljev in sodelavcev.
3. člen
Udeleženci Dogovora dogovorjeno politiko izobraževanja
učiteljev in sodelavcev uresničujejo s :
- načrtovanjem razvoja izobraževanja učiteljev in sodelavcev na podlagi sprotnih in dolgoročnih kadrovskih in izobraževalnih potreb združenega dela na področju izobraževanja
in v družbi kot celoti,
- določanjem oblik in organizacije izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev,
- z dogovarjanjem glede letnega načrta vpisa učiteljev in
sodelavcev za posamezne izobraževalne programe,
- usklajevanjem mreže vzgojno-izobraževalnih organizacij
za izobraževanje učiteljev in sodelavcev,
- dogovarjanjem o programih vzgojno-izobraževalnega in
znanstvenega dela, ki so namenjeni izobraževanju učiteljev in
sodelavcev,
- ustvarjanjem pogojev za izobraževanje učiteljev in sodelavcev na jezikih narodov in narodnosti.
4. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da sta vzgoja in izobraževanje učiteljev in sodelavcev sestavni del sistema usmerjene
vzgoje in izobraževanja.
II. STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE
UČITELJEV IN SODELAVCEV
5. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se za vzgojno- izobraževalno delo v predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni
vzgoji in izobraževanju ter v srednje usmerjeni vzgoji in izobraževanju formirajo učitelji in sodelavci raznih strok in stopnje strokovne izobrazbe.
Podlaga za določanje strok in stopnje strokovne izobrazbe
učiteljev in sodelavcev je odvisna od posebnosti in zapletenosti del in nalog za:
- uresničevanje ciljev in nalog v predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni vzgoji in izobraževanju ter v srednje
usmerjeni vzgoji in izobraževanju,
- uresničevanje načrtov in programov vzgojno-izobraževalnega dela v predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni
vzgoji in izobraževanju ter v srednje usmerjeni vzgoji in izobraževanju,
- organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela v šolskih in
zunajšolskih dejavnosti, pri samoupravljanju učencev, praktičnem in proizvodnem delu učencev, prostem času mladih,
- programiranje, načrtovanje in uresničevanje vzgojne in
kulturne vloge vzgojno-izobraževalnih organizacij,
- preučevanje in raziskovanje vzgoje in izobraževanja in
druga dela ter naloge, ki izvirajo iz vloge vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
6. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da vzgojno-izobraževalno
delo v predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni vzgoji in
izobraževanju ter v srednje usmerjeni vzgoji in izobraževanju
opravljajo: strokovni sodelavci in sodelavci v vzgojnoizobraževalnem delu.
K uresničevanju vzgojno-izobraževalnega dela v srednji
usmerjeni vzgoji in izobraževanju je mogoče pritegniti tudi
strokovnjake iz združenega dela, če izpolnjujejo pogoje iz 10.
člena in 21. člena drugega odstavka tega dogovora.
7. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da učitelji organizirajo in
izpeljejo teoretičen in praktičen pouk in uresničijo druge
naloge pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelji
so: vzgojitelj v predšolski vzgoji in izobraževanju, učitelj razrednega pouka, učitelj predmetnega pouka, učitelj praktičnega pouka, vzgojitelj v domu učencev in v drugih organiziranih oblikah prostega časa mladih.
poročevalec

8. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da stroKovni sodelavci organizirajo in izpeljejo naslednje naloge na področju vzgojnoizobraževalnga dela: pedagoške, psihološke, andragoške, socialne, programske, zdravstvene, knjižničarske in druge.
9. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da sodelavci v vzgojnoizobraževalnem delu (laborant, vzgojiteljica, sodelavec pri
praktičnem pouku in drugi), sodelujejo v tem delu in da pod
neposrednim vodstvom učiteljev opravljajo tudi druge naloge.
10. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, naj bo stopnja strokovne
izobrazbe takale:
- za vzgojitelje v predšolski vzgoji in izobraževanju - V, VI,,
- za učitelje razrednega pouka - V11 oziroma Vlh,
- za učitelje predmetnega potika sv srednje usmerjeni
vzgoji in izobraževanju - VII,
- za učitelje praktičnega pouka v srednje usmerjeni vzgoji
in izobraževanju - od V do Vlh.
Za posamezne poklice, za katere učiteljev praktičnega
pouka s predvideno stopnjo strokovne izobrazbe ni mogoče
zagotoviti, je možno pritegniti tudi učitelje praktičnega pouka
s IV. stopnjo strokovne izobrazbe,
- za strokovne sodelavce, učitelje s Vh oziroma VII stopnjo
strokovne izobrazbe in
- za sodelavce v vzgojno-izobraževalnem delu, učiteije,
katerih strokovna izobrazba je od III. do V. stopnje.
III. NAČRTI !N PROGRAMI VZGOJNOIZOBRAŽEVAL NEGA DELA ZA
IZOBRAŽEVANJE UČITEL JEV
IN SODELAVCEV
11. členi
Udeleženci Dogovora soglašajo, da vsebujejo načrti in programi vzgojno-izobraževalnega dela za izobraževanje učiteljev in sodelavcev enotnost in nepretrganost programskih
vsebin splošno-izobraževalnega, splošno-strokovnega in
ožje-strokovnega področja.
12. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da splošno-izobraževalno
področje zagotavlja nujno podlago splošnega izobraževanja
in da je sestavni del strokovnega izobraževanja. To velja
posebno za kadre, ki bodo splošno Izobraževanje rabili pri
opravljanju delovnih nalog.
Vsebina tega področja naj bi zagotovila:
- vsestransko in sodobno splošno izobraženost in usposobljenost za uresničevanje ciljev in nalog vzgoje in izobraževanja na podlagi marxizma in sodobnih znanstvenih dosežkov,
- družbeno-ekonomsko in idejno-politično izobraženost
na podlagi marxizrrta ter teorije in prakse socialističnega
samoupravljanja, splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, sposobnost dejavno vključevati se v samoupravne
družbene odnose v združenem delu na področju vzgoje in
izobraževanja ter v širši družbi
Vsebino splošno-izobraževalnega področja je treba preučevati nepretrgano v vseh fazah izobraževanja v okviru posameznih učnih in drugih dejavnosti.

izobraževalnih dejavnosti, tečaje iz sodobne tehnologije izobraževanja in drugo.
Vsebino splošno-strokovnega področja je treba preučevati
v okviru obveznih učnih in drugih dejavnosti.
14. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da ožje strokovno področje zagotavlja sodobno, marksistično zasnovano strokovno izobrazbo učiteljev in sodelavcev, ki jo potrebujejo pri
vzgojnoizobraževalnem delu s področja raznih strok.
Vsebina tega področja zajema preučevanje:
- znanstvenih disciplin iz temeljne stroke in sorodnih
strok, ki so nujne pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti na določeni stopnji vzgoje in izobraževanja,
- metod vzgojno-izobraževalnega dela na področju posamezne stroke, s praktičnim delom v ustreznih vzgojno-izobraževalnih organizacijah predšolske vzgoje in izobraževanja,
osnovne vzgoje in izobraževanja ter srednje usmerjene vzgoje
in izobraževanja.
Programska vsebina tega področja zagotavlja izobraženost
in usposobljenost učiteljev in sodelavcev za uspešne opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v ožji stroki, povezovanje
znanstvenega in vzgojno-izobraževalnega dela in spremljanje
sprememb, tako v ustreznih znanstvenih disciplinah, kakor
tudi v samih vzgojno-izobraževalnih programih.
Za učitelje predmetnega pouka in za učitelje praktičnega
pouka v osnovni vzgoji in izobraževanju ter v srednji vzgoji in
izobraževanju, ki sodijo v ožje strokovno področje, je treba
organizirati enopredmetni študij, študij področja, ali dvopredmetni študij v okviru sorodnih področij.
15. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se izobraževanje učiteljev in sodelavcev izvaja tako, kot je zapisano v družbeno
potrjenih načrtih in programih, ki jih sprejemajo pristojni
organi socialističnih republik in socialističnih avtonomnih
pokrajin in ki so v skladu z določbami tega dogovora.

IV. SKUPNE ORGANIZACIJSKE OSNOVE
ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
IN SODELAVCEV
16. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da pri izobraževanje učiteljev in sodelavcev uporabljajo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah različne organizacijske oblike, ki pa morajo biti v
skladu z določbami tega dogovora in izpeljane na podlagi
družbeno potrjenih načrtov in programov za ustrezno stopnjo
strokovne izobrazbe
17. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da si sodelavci v vzgojnoizobraževalnem delu, ki morajo imeti III. do V stopnjo strokovne izobrazbe, le to pridobijo v srednje usmerjeni vzgoji in
Izobraževanju raznih strok.
Če si sodelavci v vzgojno-izobraževalnem delu med rednim
izobraževanjem ne bi pridobili znanj iz splošno-strokovnega
področja, ki je predvideno v tem dogovoru, si ga morajo
obvezno pridobiti ob delu ali iz dela.

13. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da splošno-strokovno področje zagotavlja skupno obvezno podlago izobraževanja učiteljev in sodelavcev za njihov poklic.

18. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se učiteljem v predšolski vzgoji in izobraževanju in učiteljem razrednega pouka v
osnovni vzgoji in izobraževanju zagotovi izobraževanje v programski kontinuiteti do ustrezne stopnje strokovne izobrazbe
(v skladu z 10. členom tega dogovora).

Vsebina tega področja zajema sodobno, na marksistični
podlagi zasnovano pedagoško, psihološko, didaktično-metodično in andragoško izobrazbo, potrebno za vzgojno-izobraževalno dejavnost.
Splošno-strokovno področje zajema tudi pedagoško
prakso, ki vsebuje: vaje iz psihologije, pedagogike in didaktike, hospitacijo in praktično delo v organizacijah vzgojno-

19. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da vzgojitelji v domovih
učencev, učitelji predmetnega pouka, učitelji praktičnega
pouka in strokovni sodelavci, odvisno od stroke in zapletenosti nalog in del, pridobijo ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe (v skladu z 10. členom tega dogovora) v usmerjeni vzgoji
in izobraževanju raznih strok.
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20. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo in se zavežejo, da bodo vse
fakultete, višje in srednje šole v svojih načrtih in programih
predvidele fakultativno preučevanje vsebine splošnega strokovnega področja in strokovnih metod za učence in študente,
ki bodo delali na področju izobraževanja.
21. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se za učitelje in sodelavce, ki so v delovnem razmerju v vzgojno-izobraževalni
organizaciji in ki imajo ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe,
niso pa si med izobraževanjem pridobili pedagoške in metodične izobrazbe, določi, da si morajo to izobrazbo obvezno
pridobiti v zakonu določenem roku.
Ustrezno psihološko-pedagoško in andragoško izobrazbo
naj bi si po mnenju udeležencev dogovora pridobili tudi
strokovnjaki iz organizacij združenega dela, ki sodelujejo pri
uresničevanju programov srednjega usmerjenega izobraževanja in vzgoje.
22. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da zagotovijo pri načrtovanju in programiranju izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev sodelovanje vseh zainteresiranih organizacij in skupnosti.
V. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
UČITELJEV IN SODELAVCEV
23. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da je treba s predpisi in
sklepi določiti pravice in dolžnosti učiteljev in sodelavcev, da
se strokovno izpopolnjujejo in to na podlagi družbeno potrjenih programov ter v skladu z zahtevami sodobne vzgoje in
izobraževanja, kar vse naj bi omogočilo uspešno uresničevanje vzgojno-izobraževalnega dela in njegov razvoj.
24. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da družbeno potrjeni programi izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev zajemajo sodobne, na marksizmu zasnovane vsebine z naslednjih področij:
stroke, metodike, pedagogike, psihologije, andragogike, da
zajemajo aktualna teoretična in praktična vprašanja, samoupravljanje, splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, idejno-politično in marxistično izobrazbo.
Izpopolnjevanje učiteljev in sodelavcev je lahko organizirano kot posamično ali kot skupinsko.
25. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da poteka stalno posamično izpopolnjevanje prek samoizobraževanja, na podlagi
programov individualnega izpopolnjevanja in v skladu z določbami posebnega samoupravnega splošnega akta vzgojnoizobraževalne organizacije, v kateri je učitelj ali sodelavec v
delovnem razmerju.
26. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da je treba kot posebno
obliko individualnega izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev
obvezno uvesti vzgojno-izobraževalno prakso in jo izpeljati že
v prvem letu dela.
Vzgojno-izobraževalno prakso učiteljev in sodelavcev je
treba uvesti v tisti vzgojno-izobraževalni organizaciji, v kateri
so učitelji in sodelavci v delovnem razmerju in na podlagi
posebnega družbeno potrjenega programa, ki ga sprejme
prosvetni svet republike oziroma pokrajine. V tem programu
so določeni vsebina, način uresničitve programa in način
potrditve praktične usposobljenosti učiteljev in sodelavcev za
sodobno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
27. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da je treba skupinsko izpopolnjevanje učiteljev in sodelavcev organizirati zaradi razvoja
vzgojno-izobraževalnega dela in stalnega spremljanja sodob34

nih dosežkov v znanstvenih disciplinah stroke, pedagogike,
psihologije in metodike in to prek raznih oblik teoretičnega in
praktičnega strokovnega izpopolnjevanja.
Udeleženci Dogovora soglašajo, da s predpisi in sklepi
vzgojno-izobraževalne organizacije, v kateri so učitelji in sodelavci v delovnem razmerju, vzgojno-izobraževalne organizacije za izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev in sodelavcev, republiške oziroma pokrajinske in območne prosvetno-pedagoške zavode, zavežejo, da ob medsebojnem sodelovanju in sodelovanju z drugimi zainteresiranimi organizacijami in strokovnimi društvi, določijo in uresničijo programe
skupinskega izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev.
28. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da pogoje, sredstva in način individualnega in skupinskega izpopolnjevanja učiteljev in
sodelavcev uredijo s samoupravnim splošnim aktom vzgojnoizobraževalne organizacije, v kateri učitelji in sodelavci v
delovnem razmerju, s tem, da je treba obveznosti, ki izvirajo iz
strokovnega izpopolnjevanja, izpeljati v okviru 42-umega delovnega tedna.
Gmotne in druge pogoje za izpopolnjevanje učiteljev in
sodelavcev zagotovijo samoupravne interesne skupnosti za
izobraževanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Udeleženci Dogovora bodo v skladu s svojimi pooblastili
zagotovili, da bodo pristojni organi, samoupravne organizacije in skupnosti v republikah in pokrajinah med seboj sodelovali in da se bodo dogovarjali o njegovi uresničitvi, o skupnih
ali posebnih vprašanjih posameznih republik in pokrajin in to
zlasti o:
- metodologiji izdelave in usklajevanja načrtov in programov izobraževanja učiteljev in sodelavcev,
- usklajevanju postopkov, pogojev in načinov pridobivanja
strokovne izobrazbe,
- strokovni, znanstveni in raziskovalni dejavnosti za razvoj
vzgoje in izobraževanja učiteljev in sodelavcev,
- drugih vprašanjih, pomembnih za uresničitev tega dogovora.
30. člen
Udeleženci Dogovora soglašajo, da se za uresničitev tega
dogovora ustanovi koordinacijski odbor za spremljanje in
povezovanje uresničevanja dogovora socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih
vzgojnega in izobraževalnega sistema.
V koordinacijski odbor udeleženci dogovora iz socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin izvolijo po
dva predstavnika.
31. člen
Koordinacijski odbor spremlja uresničevanje tega dbgovora, povezuje sodelovanje socialističnih republik in avtonomnih pokrajin, ko gre za vprašanja iz 29. člena tega dogovora
in zaradi pravočasnega uresničevanja določb tega dogovora,
predlaga ukrepe.
32. člen
Skupščine socialističnih republik oziroma skupščine avtonomnih pokrajin ter drugi udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo v treh letih od sklenitve dogovora uskladili
svoje predpise z njegovimi določbami in na tej podlagi zagotovili pogoje za uvajanje novih načrtov in programov izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev in sodelavcev.
33. člen
V ta dogovor se lahko pozneje vključijo tudi tiste organizacije, skupnosti in telesa, ki pri njegovi sklenitvi niso bili
udeleženi.
34. člen
Spremembe in dopolnitve tega dogovora lahko predlaga
vsak udeleženec in koordinacijski odbor iz 30. člena tega
dogovora.
poročevalec

35. člen
Ta družbeni dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev dogovora.
36. člen
Dogovor bo objavljen v uradnih listih socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Družbeni dogovor začne veljati osmi dan po objavi.
UDELEŽENCI DRUŽBENEGA DOGOVORA:
Skupščina SR Bosne in Hercegovine
Sobranje SR Makedonije
Skupščina SR Slovenije
Skupščina SR Srbije
Sabor SR Hrvatske
Skupščina SR Črne gore
Skupščina SAP Kosovo
Skupščina SAP Vojvodine
Zveza samoupravnih interesnih skupnosti usmerjenega izobraževanja in vzgoje SR Bosne in Hercegovine
Republiška skupnost za izobraževanje SR Makedonije
Izobraževalna skupnost SR Slovenije
Samoupravna interesna skupnost usmerjenega izobraževanja, ustanovljena za območje republike - Beograd
Republiška samoupravna interesna skupnost vzgoje in

usmerjenega izobraževanja SR Hrvatske
Samoupravna interesna skupnost usmerjenega izobraževanja
SR Črne gore
Pokrajinska samoupravna interesna skupnost izobraževanja
in vzgoje SAP Kosova
Samoupravna interesna skupnost usmerjenega izobraževanja
in vzgoje Vojvodine
Univerza v Sarajevu
Univerza v Banja Luki
Univerza v Tuzli
Univerza Djemal Bijedič v Mostarju
Univerza Ciril-Metod v Skopju
Univerza v Bitoli
Univerza Edvard Kardelj v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza v Beogradu
Univerza v Nišu
Univerza Svetozar Markovič v Kragujevcu
Univerza umetnosti v Beogradu
Vseučilišče v Zagrebu
Vseučilišče v Splitu
Vseučilišče na Reki
Vseučilišče v Osijeku
Univerza Veljko Vlahovič v Titogradu
Univerza v Prištini
Univerza v Novem Sadu
Skupnost višjih šol SR Srbije

PREDLOG UGOTOVITEV, STALIŠČ IN PRIPOROČIL
k poročilu o uresničevanju socialne politike
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in občani v krajevnih skupnostih niso v zadostni meri vključeni v
oblikovanje socialne politike. Cilji socialne politike še vedno
niso v celoti vključeni kot sestavni del razvojne politike organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in tudi družbenopolitičnih skupnosti.
Premalo je prisotno temeljno izhodišče, da si morajo zagotavljati socialno varnost delavci v temeljnih organizacijah
združenga dela s svojim delom in občani v krajevnih skupnostih z razvijanjem medsebojne solidarnosti in drugih oblik za
aktiviranje čimvečjega števila ljudi pri reševanju vprašanj socialne varnosti v življenjskem okolju.
Socialna politika in ukrepi socialnega varstva so še vedno
premalo usmerjeni v ustvarjanje pogojev za produktivno delo,
s katerim si delavci in delovni ljudje zagotavljajo socialno
varnost in na osnovi socialistične solidarnosti tudi tistim, ki je
z lastnim delom niso sposobni zagotoviti.
Temeljnih načel, vsebine in smeri socialne politike v zaostrenih razmerah gospodarjenja ni potrebno spreminjati. Pri
uresničevanju konkretnih ukrepov socialne politike pa moramo odpravljati protislovja, ki so nastala med gospodarskim
in socialnim razvojem in v okviru socialnega razvoja. V okviru
teh ukrepov moramo upoštevati, da zaostrene gospodarske
razmere in poslabševanje materialnih pogojev gospodarjenja
znižuje osebni in tudi družbeni standard; da rast nominalnih
osebnih dohodkov ni v sorazmerju z rastjo življenjskih stroškov, da kljub vsakoletnim usmeritvam, cene in življenjski
stroški naraščajo hitreje kot načrtujemo in da tako stanje
ogroža socialno varnost družin, ki imajo najnižje dohodke,
družin z večjim številom otrok, socialno varnost nezaposlene
mladine, upokojencev z najnižjimi pokojninami in tistih občanov, ki živijo le od družbene pomoči.
STALIŠČA
1. V zaostrenih razmerah gospodarjenja moramo še dosledneje uresničevati temeljna načela našega samoupravnega
socialističnega sistema in socialne politike kot sestavnega
dela celovitega družbenogospodarskega razvoja. Le usklajenost gospodarskega in socialnega razvoja lahko zagotovi
ustrezno socialno varnost delovnih ljudi in občanov. Zato se
moramo v okviru vseh družbenih dejavnikov aktivno zavzeporočevalec

mati za vključevanje temeljnih izhodišč socialne politike v vse
planske dokumente in tudi v aktivnost za premagovanje družbenoekonomskih težav. Da bi to dosegli, moramo:
- dosledneje uveljaviti načelo, da so rezultati dela osnova,
iz katere izhajajo vse pravice, odgovornosti in dolžnosti delavcev,
- ustvariti pogoje, da bodo delavci celovito odločali o
ustvarjanju in razporejanju dohodka za vse oblike porabe,
- vzpodbuditi povečanje družbene produktivnosti in rast
dohodka,
- odpravljati razlike, ki izhajajo iz neenakih možnosti za
delo z družbenimi sredstvi in iz tega izhajajočih neupravičenih razlik v materialnem in družbenem položaju ljudi.
2. Upoštevajoč ugotovitev, da načrtovanje družbeno-ekonomskega razvoja ne more biti celovito in realno, če ne
upošteva socialnovarstvenih elementov je jasno, da sov naših
sedanjih srednjeročnih planih ti elementi premalo upoštevani.
Zato bomo morali v bodoče predvsem v razvojne načrte
temeljnih organizacij združenega dela dosledneje vključevati
socialnovarstvene elemente in to z vidika zagotavljanja take
socialne varnosti delavcem, ki bo temeljila na delu in delovnih
rezultatih.
Pri načrtovanju usmeritev socialne politike v okviru družbenopolitične skupnosti, bi morali upoštevati vlogo skupnosti
socialnega varstva, kot mesta za oblikovanje in usklajevanje
izhodišč socialne politike.
3. Pomemben temelj za krepitev samoupravnega družbenoekonomskega položaja delavcev in njihovega neposrednega vpliva na socialno politiko ter zagotavljanje socialne
varnosti, je uspešno uveljavljanje svobodne menjave dela v
neposrednih odnosih in v samoupravnih interesnih skupnostih. Svobodna menjava dela mora, v zaostrenih razmerah
gospodarjenja, še toliko bolj izhajati iz resničnih potreb in
stvarnih dohodkovnih možnosti uporabnikov, in ne sme temeljiti le na doseženem obsegu in kakovosti storitev.
4. Delitev po rezultatih dela je bistvena spodbuda za povečanje produktivnosti in za smotrno gospodarjenje z družbenimi sredstvi. To je tudi ena temeljnih podlag za povečanje
osebnega in družbenega standarda. Vskako omejevanje načela delitve po rezultatih dela in izenačevanje osebnih dohodkov delavcev, ne glede na njihov delovni prispevek, slabi
zavzetost za boljše delo in gospodarjenje, s tem zmanjšuje
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materialno podlago za uresničevanje ciljev socialne politike
in zaradi zviševanja stroškov za življenje stopnjuje pritisk na
različne oblike družbenih pomoči. Le na osnovi večje delovne
storilnosti, ki se izkazuje s povečanjem proizvodnje, izvoza na
konvertibilno področje, znižanjem stroškov poslovanja in
boljšim izkoriščanjem delovnih sredstev, bodo delavci v združenem delu lahko zagotavljali povečanje oziroma ohranjanje
realne vrednosti osebnih dohodkov.
5. Solidarnost moramo uresničevati na samoupravno dogovorjenih merilih. Obseg solidarnosti bi moral biti največji v
temeljni organizaciji združenega dela in na ravni občine, saj je
tu materialna in socialna soodvisnost delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov najmočnejša. Na republiški ravni bi praviloma uresničevali solidarnost le za zagotavljanje materialnih
podlag za zadovoljevanje zakonsko opredeljenih nujnih potreb delovnih ljudi in občanov. Zmanjševanje razlik v materialni oziroma družbeni razvitosti med posameznimi občinami
v republiki, naj bi se odražalo tudi v zmanjševanju obsega in
deleža sredstev republiške solidarnosti. Seveda pa morajo biti
ti odnosi na vseh ravneh kar najbolj stvarni, saj v nasprotnem
primeru zmanjšujejo motiviranost za produktivno delo in večji
dohodek.
6. Obveznost in pravico planiranja potreb po socialnovarstvenih storitvah in pomočeh moramo približati delavcem v
temeljnih organizacijah združenega dela in občanom v krajevnih skupnostih. Realizirati se mora v temeljnih organizacijah združenega dela, v krajevnih skupnostih in v skupnostin s
področja socialnega varstva z ukrepi, ki temeljijo na dejanskih
okoliščinah in razmerah v katerih živi posameznih ali družina.
7. Pomembno mesto v vseh teh prizadevanjih ima tudi
prostovoljno delo in solidarnostna odzivnost, ki ju moramo
razvijati vzporedno z iskanjem novih oblik socialnovarstvene
dejavnosti, s katerimi zapolnjujemo vrzel v aktivnostih med
programi institucij in ostalimi potrebami občanov.
PRiPOROČILA
1. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in
občani v krajevnih skupnostih morajo skrbeti za uresničevanje začrtane socialne politike in po potrebi predlagajo ukrepe
za zagotavljanje socialne varnosti delovnim ljudem in občanom.
2.Samoupravni organi in družbenopolitične organizacije v
organizacijah združenega dela naj sproti ugotavljajo vzroke
za manjše delovne rezultate organizacije združenega dela, ki
pogojujejo nizke osebne dohodke in ogrožajo socialno varnost njihovih delavcev.
Na osnovi teh ugotovitev in upoštevajoč načela delitve po
delu, naj v organizacijah združenega dela zagotavljajo neposredno pomoč tistim delavcem, katerih socialna varnost je
ogrožena.
3. Organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo, naj
skupaj s skupnostmi za zaposlovanje pripravijo konkretne
i ukrepe za preusmeritev delavcev v nove proizvodne programe

oziroma v druge organizacije združenega dela. Za premagovanje težav v procesu prestrukturiranja gospodarstva in s tem
zvezane probleme zaposlovanja, je potrebno zagotoviti širšo
vzajemnost v republiki.
4. Ustanoviteljice skupnosti socialnega varstva, družbenopolitične organizacije in družbenopolitične skupnosti naj aktivneje uveljavljajo skupnost socialnega varstva kot mesto za
usklajevanje socialnovarstvenih programov, okrepiti pa se
mora tudi vloga skupščine skupnosti socialnega varstva kot
enakopravnega zbora skupščine družbenopolitične skupnosti.
V okviru tako poenotenih izhodišč naj vse samoupravne
interesne skupnosti družbenih dejavnosti preučijo tudi
ustreznost osnov in meril za solidarnostno združevanje sredstev za uresničitev enotno dogovorjenih programov
5. Vse samoupravne interesne skupnosti, ki zagotavljajo
socialnovarstvene pomoči, naj dosledno izpeljejo načelo domicilne socialne varnosti, do konca leta 1983 uvedejo enotno
skupno evidenco prejemnikov socialnovarstvenih pomoči in
se v republiški skupnosti socialnega varstva dogovorijo za
enotna merila in postopke za njihovo uveljavljanje
6. V samoupravnih interesnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti se naj takoj dogovorijo za ustrezne aktivnosti, ki bodo zagotovile:
- posebno skrb za zagotavljanje socialne in zdravstvene
varnosti udeležencem NOV, z razvojem različnih oblik varstva
(patronaža, sosedska pomoč, ipd) ter dokončno razrešitev
njihovih stanovanjskih problemov. V ta namen je treba okrepiti delo koordinacijskih odborov za vprašanja borcev pri
skupnostih socialnega varstva,
- pripravo metodoloških podlag za združevanje dela in
sredstev v svobodni menjavi dela na osnovi katerih si bodo
delavci v organizacijah združenega dela z neposredno svobodno menjavo dela lahko zagotavljali tiste storitve in programe
družbenih dejavnosti, ki jih lahko najbolj smotrno uresničujejo v okviru organizacij združenega dela, preko samoupravnih interesnih skupnosti pa tiste storitve in programe, ki jih je
treba uresničevati po načelu vzajemnosti in solidarnosti.
Pri uresničevanju teh nalog naj samoupravne interesne
skupnosti in izvajalske organizacije sodelujejo s krajevnimi
skupnostmi, skupnostmi stanovalcev ter družbenimi organizacijami in društvi. V tem procesu je treba hitreje razvijati
prostovoljno delo kot obliko, s katero dopolnjujemo programe dela organizacij na področju socialnega varstva.
7. V pripravah dolgoročnega plana Slovenije morajo biti
vključeni tudi cilji in okviri dolgoročne socialne politike kot
sestavni del družbenoekonomskega razvoja,
8. Skupščine občin naj pripravijo in obravnavajo poročilo o
uresničevanju socialne politike in zagotavljanju socialne varnosti v občini s predlogi ukrepov. Poročilo naj vsebuje tudi
oceno uresničevanja samoupravnega sporazuma o skupnih
izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti 1981-1985 v
občini.
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