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1984.

letu

(ESA- 348)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne
6. decembra 1983 obravnaval:
- PREDLOG RESOLUCIJE O POLITIKI DRUŽBENEGA
IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE
V 1984. LETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
.
Hkrati vam pošiljamo tudi spremljajoče dokumente k
predlogu resolucije:
- Program aktivnosti za pospeševanje domačega in tujskega turizma v letu 1984,
- Predlog dogovora o usklajevanju davčne politike v
letu 1984 in
- Osnutek družbenega dogovora o izvajanju politike na
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v
letu 1984.
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:
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
I. Ključni cilji družbenega in gospodarkega
razvoja v 1984. letu
Ekonomska politika za leto 1984 je zasnovana na odločenosti delavcev, delovnih ljudi in občanov v vseh samoupravnih
organizacijah in skupnostih, da z učinkovitejšim delom, večjo
odgovornostjo in samoupravno uresničujejo naloge in cilje
gospodarske stabilizacije ter družbenega in gospodarskega
razvoja. Izhajala bo iz prepričanja, da moramo utrjevati temeljna socialistična samoupravna produkcijska razmerja ob
večjem delovanju ekonomskih zakonitosti, krepiti povezanost
združenega dela v vsej Jugoslaviji ter pospeševati njegovo
odpiranje v svet. Na takšnih temeljih bo ekonomska politika
osredotočena na naslednje ključne cilje:
- povečati konvertibilni izvoz blaga in storitev in zlasti na
tej podlagi povečati proizvodnjo, pospešiti prestrukturiranje
gospodarstva in družbenih dejavnosti ter pravočasno izpolnjevati obveznosti do tujine;
- začeti s sanacijo dinarskega finančnega položaja v združenem delu in ohraniti akumulativno sposobnost gospodarstva;
- prilagajati porabo razpoložljivemu dohodku;
- doseči umirjenejšo rast cen kot v leto 1983;
- uresničevati politiko produktivnega zaposlovanja.
Usklajevanje porabe z materialnimi možnostmi zahteva v
globalu realno znižanje vseh oblik porabe, pri čemer je temeljno izhodišče omejiti nadaljnje večje zniževanje realnih
osebnih dohodkov. Le z večjo rastjo proizvodnje, učinkovitejšim gospodarjenjem in delom ter nižjo rastjo cen v vsaki
organizaciji in skupnosti bomo ustvarili pogoje za čim manjše
realno znižanje vseh oblik porabe.
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- Jernej JAN, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo,
- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko,
- Majda POLJANŠEK, članica Izvršnega sveta in predsednica Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo,
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Peter TOS, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo,
- Živko PREGL, direktor Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje.
Ključne cilje gospodarskega in družbenega razvoja, dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in spremenjenih
planskih aktov v SR Sloveniji bomo uresničevali v 1984. letu s
povečanim izvozom blaga in storitev, predvsem na konvertibilno območje, z oživljanjem proizvodnje, posebno v industriji, kmetijstvu, drobnem gospodarstvu in turizmu. Oživljanje proizvodnje bo temeljilo na večjem prilagajanju zahtevam
tujega in domačega trga v skladu z dolgoročnim procesom
prestrukturiranja združenega dela. Pri tem bomo bolj kot
doslej razvijali proizvodnjo na dosežkih razvojno raziskovalnega dela, inovacijah in na tistih programih družbenih dejavnosti, ki več prispevajo k rasti produktivnosti dela in dohodka.
Odpravljali bomo vzroke nelikvidnosti in onemogočali porabo
brez kritja v ustvarjenem dohodku. S politiko cen bomo spodbujali kvalitetnejše gospodarjenje, zmanjševali inflacijske pritiske in postopno zmanjševali neskladja med cenami, tako da
bodo v večji meri pod vplivom cen v svetu ter realnega
vrednotenja proizvodnih dejavnikov in rezultatov. Nadaljevali
bomo s politiko produktivnega zaposlovanja. Kjer so premalo
izkoriščene proizvodne zmogljivosti ter so možnosti za
oskrbo proizvodnje in povečanje prodaje, bomo povečali proizvodnjo in produktivnost tudi z dodatnim zaposlovanjem. S
prerazporejanjem delavcev in proizvodnih sredstev, z uvajanjem dodatnih izmen ter z ukinjanjem nepotrebnih administrativnih del v proizvodnji, družbenih dejavnostih in upravi
bomo povečali družbeno produktivnost dela. Življenjski standard, še zlasti osebni standard delavcev v združenem delu, bo
vse neposredneje odvisen od možnosti, ki so za povečanje
dohodka z rastjo proizvodnje, boljšim izkoriščanjem delovnega časa in proizvodnih zmogljivosti, večjo odgovornostjo
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za gospodarjenje z družbenimi sredstvi in uveljavljenjem nagrajevanja po rezultatih dela.
Za uresničevanje teh nalog bomo prevzeli svoj del odgovornosti delavci, delovni ljudje in občani v vseh samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupnostih. Sproti bomo analizirali razmere in odpravljali nastala
neskladja v skladu z usmeritvami, ki jih oblikujemo v delegatskem sistemu in družbenopolitičnih organizacijah. Z dobrim
in organiziranim delom bomo nadalje utrjevali vlogo občine
pri spodbujanju združevanja dela in sredstev, svobodni menjavi dela, pri produktivnem zaposlovanju in socialni politiki.
il. Možnosti in ciiji materialnega razvoja SR
Slovenije v 1984. letu
Na možnosti in pogoje materialnega razvoja SR Slovenije v
1984. letu bodo odločilno vplivale visoke obveznosti Jugoslavije in združenega dela v republiki za odplačilo dolgov v tujini,
možnosti za dodatno zadolževanje v tujini in nujno postopno
finančno saniranje združenega dela ter do sedaj dogovorjene
obveznosti v Jugoslaviji. Srednjeročne in dolgoročne obveznosti združenega dela v republiki do tujine, ki zapadejo v letu
1984, znašajo 470 mio dolarjev. Vse to bo povzročilo nadaljnje
skrčenje razpoložljivih sredstev za porabo v SR Sloveniji na
okrog 78% družbenega proizvoda.
Z izvajanjem razvojne politike, predvidene z zvezno in to
resolucijo, usmeritev dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije in načrta njegovega uresničevanja v SR Sloveniji
ter dopolnjenih planskih aktov bomo ustvarjali osnove, da z
večjimi delovnimi napori in rezultati zaustavimo slabšanje
možnosti in pogojev gospodarjenja v SR Sloveniji.
Predvidoma bomo v 1984. letu v SR Sloveniji povečali
družbeni proizvod za najmanj 2% in industrijsko ter kmetijsko
proizvodnjo za 3 do 4%. Izvoz blaga in storitev bomo v celoti
povečali za 15%, izvoz blaga in storitev na konvertibilno
območje pa za 20%, medtem ko bomo konvertibilni uvoz
blaga in storitev povečali za okrog 7%. Za 20% bomo povečali
tudi devizni priliv.
Takšno rast proizvodnje in družbenega proizvoda bomo
dosegli predvsem s povečanjem produktivnosti dela za najmanj 1%.
Selektivno bomo s tehnološko naprednimi posegi, večjo
produktivnostjo, ekonomičnostjo in rentabilnostjo povečevali
predvsem tisto proizvodnjo, ki neposredno ali posredno največ prispeva h konvertibilnemu izvozu, pa tudi k smotrnemu
nadomeščanju uvoženih surovin in opreme. Rezultati bodo
bistveno odvisni od prožnosti organizacij združenega dela pri
prilagajanju njihovih proizvodnih programov, od strokovnosti
in iniciativnosti pri organizacijskih izboljšavah ter od prizadevnosti pri delu in gospodarjenju z družbenimi sredstvi. To
je pot za stimulativno delitev sredstev za osebne dohodke.
Z aktivnejšo antiinflacijsko politiko, ki izhaja iz dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, bomo znižali rast
cen, tako da bo povprečna rast cen v 1984. letu za okoli 15
odstotnih točk nižja, kot je bila v letu 1983.
Pri samoupravnem sporazumevanju in družbenem dogovarjanju o razporejanju dohodka bomo zagotovili, da bodo na
podlagi prispevka z živim delom in gospodarjenja s sredstvi
kot minulim delom sredstva za bruto osebne dohodke in
sredstva za skupno porabo delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela v globaiu naraščala za okrog 20% počasneje
od rasti dohodka. Rast sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev v posamezni organizaciji bo odvisna od
rezultatov gospodarjenja.
Sredstva za skupno in splošno porabo bodo naraščala v
globaiu za okrog 25% počasneje od rasti dohodka. V tem
okviru naj bi sredstva za skupno porabo ža dohodkom zaostajala za okrog 21%, pri čemer sredstva za družbene dejavnosti
v globaiu za okrog 20%, sredstva Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov
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pa za okrog 23%. V teh okvirih bodo imeli prednost znanstveno raziskovalno delo, izobraževanje, zdravstvo in kultura
glede na vključevanje programov posameznih dejavnosti v
napore za uresničevanje stabilizacijskega programa. Pri vrednotenju programov bodo uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih ter delegati v zborih združenega dela v večji meri na selektivni podlagi upoštevali prednostne usmeritve in posebnosti strukture cene oziroma povračil v posameznih dejavnostih.
Sredstva za splošno porabo na ravni republike in občin
bodo za rastjo dohodka zaostajala za okrog 33%. Takšna
delitvena razmerja bodo omogočila nadaljnjo krepitev reprodukcijske sposobnosti združenega dela. Sredstva reprodukcije bodo zaradi hitrejše rasti amortizacije naraščala hitreje
od rasti dohodka, akumulacija organizacij združenega dela
pa bo ohranila delež v dohodku iz leta 1983.
Da bi dosegli te rezultate v proizvodnji in predvideno delitev
dohodka, bi moralo ostati razpolaganje z devizami v 1984. letu
v povprečju na približno dosedanji ravni, dohodkovno motiviranost izvoznikov pa moramo še nadalje uravnavati z realnim
tečajem dinarja.
Samoupravne interesne skupnosti bodo oblikovale svoje
programe za leto 1984 na podlagi izhodišč te resolucije. Ob
razpravah o zaključnih računih bodo skupaj predložile delavcem poročila o izvedbi programov v 1983. letu in usklajene
programe ter prispevne stopnje, ki ne bodo v globaiu višje od
tistih v 1983. letu.
Z usklajeno in odločno akcijo bomo zmanjšali delež obveznosti iz dohodka in čistega dohodka ter tudi razbremenjevali
gospodarstvo z zmanjševanjem davčnih obveznosti. Z učinkovitejšim povezovanjem in združevanjem sredstev ter smotrnejšim finančnim poslovanjem bomo zmanjšali kreditno odvisnost od bank ter s tem ublažili pritisk obresti na dohodek.
Pretežni del akumulacije, ustvarjene v letu 1984, bomo namenili za zagotavljanje obratnih sredstev, za pokrivanje izgub in
drugo finančno sanacijo združenega dela ter za izpolnjevanje
obveznosti do tujine. Razpoložljiva sredstva za investicije v
osnovna sredstva bomo morali v 1984. letu dosledneje usmerjati za uresničevanje prednostnih programov prestrukturiranja gospodarstva.
III. Naloge pri uresničevanju dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije ter
spremenjenega in dopolnjenega dogovora o
temeljih družbenega piana SR Slovenije
1. Povečanje izvoza in proizvodnje
1.1. Organizacije združenega dela bodo prilagajale proizvodne programe predvsem z namenom, da povečajo izvoz na
konvertibilno območje in okrepijo svoj položaj na tujih trgih.
S širšim povezovanjem v reprodukcijskih verigah v vsej Jugoslaviji in urejanjem medsebojnih odnosov s samoupravnimi
sporazumi o skupno ustvarjenem deviznem prilivu oziroma o
združevanju deviz bodo racionalneje in kvalitetneje koristile
domače surovine in reprodukcijske materiale ter uvajale le
tiste, ki jih na domačem trgu ne bo možno dobiti, ali če
domače surovine po ceni, kvaliteti ali rokih nabave ne omogočajo nemotene izvozne proizvodnje. Pri tem bo posebej pomembno tesnejše sodelovanje z drobnim gospodarstvom.
Širili bomo tudi obseg investicijskih del v tujini.
Zaostrili bomo odgovornost za izvajanje sklenjenih samoupravnih sporazumov. Organizacije združenega dela, ki v sporazumih niso predvidele sankcij za neizpolnjevanje obveznosti, bodo pričele postopke za dopolnitev sporazumov.
Povečevanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno območje bo različno v posameznih organizacijah združenega
dela, različnih oblikah njihovih medsebojnih povezav in enotah samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, pri čemer bodo izvoz bolj povečevale
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tiste organizacije združenega dela, ki doslej niso izvažale,
oziroma so doslej manj izvažale, pa imajo možnosti za to.
Pri uvozu surovin in reprodukcijskih materialov bosta imeli
prednost proizvodnja za izvoz na konvertibilno območje in
proizvodnja za osnovno oskrbo občanov, pri uvozu opreme
pa predvsem tiste organizacije združenega dela, ki bodo
modernizirale izvozno proizvodnjo blaga in storitev oziroma
zagotovile njeno tehnološko in drugo prestrukturiranje.
Za zagotovitev nujnega uvoza reprodukcijskega materiala
ter s tem poživitev rasti proizvodnje bomo hitreje uporabljali
razpoložljiva tuja blagovna posojila, s skupnim nastopom
organizacij združenega dela pa dosegli ugodnejše nabavne
pogoje.
t
Uvoz blaga široke potrošnje bo skrajno racionalen ;n namenjen raziskovalnim, zdravstvenim in izobraževalnim dejavnostim (znanstvena in strokovna literatura, nujna raziskovalna
ter merilna oprema), individiualnim kmetijskim proizvajalcem
(rezervni deli za kmetijske stroje), tujskemu turizmu (dopolnilna oskrba) in osnovni oskrbi občanov (zdravila in sanitetni
material, olje, sladkor, kava in limone).
Zunanjetrgovinske posle, ki se gibljejo v razmerju 1:1,
bomo povečevali po enaki stopnji, kot bo naraščal konvertibilni izvoz za 20%. Te posle bodo organizacije združenega
dela v planih ekonomskih odnosov s tujino posebej ovrednotile. Ločeno bodo izkazani tudi v planih ekonomskih odnosov
s tujino, ki bodo usklajeni v SISEOT.
Usklajeni plani gospodarskih odnosov s tujino bodo podlaga za blagovno menjavo po sporazumih o obmejnem gospodarskem sodelovanju. Organizacije združenega dela, ki
izvažajo po teh sporazumih, bodo ustvarjene devize uporabile
predvsem za uvoz najnujnejšega reprodukcijskega materiala
in blaga za osnovno oskrbo občanov. Tako bodo organizacije
združenega dela, ki izvažajo po Tržaškem in Goriškem sporazumu, dosegale vsaj polovico uvoza v okviru posebej dogovorjenih prioritet.
Devizna sredstva za skupne potrebe v republiki bomo določili v enakem odstotku od deviznega priliva kot leta 1983;
splošne devizne potrebe v republiki pa bodo ohranile enako
absolutno višino kot v letu 1983. V okviru skupnih potreb
bomo še nadalje namenjali 1 % deviznega priliva za krepitev
višjih oblik v obmejnem gospodarskem sodelovanu in v deželah v razvoju.
V letu 1984 bomo pripravili strategijo gospodarskih odnosov z razvitimi zahodnimi državami, deželami v razvoju in
socialističnimi državami. V sekcijah gospodarske zbornice
bodo organizacije združenega dela usklajevale nastop v posameznih deželah.
Poleg povečanja izvoza in proizvodnje bo osnovna naloga
redno vračanje tujih posojil. Te obveznosti bodo organizacije
združenega dela planirale in uskladile v bankah, različnih
oblikah svojih medsebojnih povezav in Samoupravni interesni
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino ter pri
tem opredelile tudi potrebno solidarnost in vzajemnost v
republiki in Jugoslaviji. Poslovne banke bodo izdelale svoje
plane deviznih prilivov in odlivov ter na njihovi podlagi zagotovile pravočasno izpolnjevanje obveznosti.
Zavzeli se bomo za spremembo sistema izvoznih stimulacij,
tako da bo izenačeval pogoje izvoza na konvertibilno območje za blago in storitve ter da bo zagotovljeno njihovo
redno izplačevanje. Prav tako morajo biti izvozne stimulacije
bolj usklajene s strategijo vključevanja v mednarodno delitev
dela.
Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz
bomo v SR Sloveniji v 1984. letu še naprej podpirali s:
- samoupravnim združevanjem sredstev v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujine
za spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva,
- olajšavami pri plačevanju davka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela za ustvarjeni konvertibilni devizni priliv,
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- organizacije združenega dela, ki bodo dosegale večji
delež izvoza na konvertibilno območje, bodo združevale sorazmerno manj sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo,
- samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje bodo prednostno oskrbovale organizacije združenega
dela, ki dosegajo večji delež izvoza na konvertibilno območje,
- po izpolnitvi planov deviznega priliva, usklajenih v SISEOT, bodo organizacije združenega dela razpolagale z višjim odstotkom ustvarjenih deviz, ki jih bodo lahko uporabil«
tudi za uvoz nujne opreme.
Za pospeševanje izvoza blaga in storitev ter deviznegs
priliva s konvertibilnega območja bodo temeljne banke dajale
kratkoročna posojila za obratna sredstva predvsem organizacijam, ki bodo izvažale na konvertibilno območje. Pri terr
bodo:
- zagotovile sredstva za kreditiranje izvoza na konvertibilno območje ob ugodnejših pogojih, tako da bodo več ko<
55% sredstev za kreditiranje selektivnih namenov usmerjale \
kreditiranje izvoza na konvertibilno območje,
- kreditirale tudi del prihodka, ki izhaja iz izvoznih povrači
do njihovega izplačila,
- kreditirale prodajo opreme na domačem trgu le tistirr
proizvajalcem, ki tudi izvažajo na konvertibilno območje.
Za naložbe v izvozno usmerjene programe bodo temeljne
banke namenile najmanj tretjino razpoložljivih sredstev za
naložbe v osnovna sredstva in trajna obratna sredstva. Spodbujale bodo samoupravno združevanje sredstev organizacij
združenega dela za čim hitrejše uresničevanje teh programov,
pri čemer imajo poseben pomen tudi skupni izvozni programi
na osnovi reprodukcijskih povezav organizacij združenega
dela na enotnem jugoslovanskem trgu.
1.2. Organizacije združenega dela, ki jim tržne in druge
razmere omogočajo večizmensko delo, bodo izdelale konkretne programe prehoda na delo v več izmenah. V bankah
bodo prednostno obravnavali njihove potrebe po obratnih
sredstvih.
Za boljše izkoriščanje zmogljivosti bodo gospodarske zbornice še v večji meri nudile organizacijam združenega dela
informacije o neuporabljeni opremi, surovinah in reprodukcijskem materialu ter pospeševale njihov pretok med organizacijami združenega dela (uvedena bo »borza prostih kapacitet«).
'
1.2.1. Z izboljšanjem setvene strukture v poljedelstvu na
podlagi setvenih programov bomo intenzivirali pridelavo
krme na njivah in na povečani površini travnikov in pašnikov s
115.000 na 150.000 ha, povečali tržno pridelavo pšenice z
62.000 na 75.000 ton in povečali površine pod sladkorno peso
s 5.300 na 6.500 ha ter povečali pridelavo koruze in oljnic.
Intenzivirali bomo proizvodnjo na novo pridobljenih zemljiščih na melioracijskih območjih ter vključili neobdelane in
slabo obdelane kmetijska zemljišča v družbeno organizirano
tržno pridelavo.
V živinoreji bo težišče na večji pridelavi krme in hitrejšem
preusmerjanju na domačo krmo. Povečali bomo stalež krav za
8.000 glav na 281.000, proizvodnjo mleka za 13 mio litrov na
340 mio, govejega mesa za 2.000 ton na 44.000 in svinjskega
mesa za 3.000 ton na 31.000 in perutnine za 2.500 ton na
60.000.
Povečali bomo izvoz kmetijskih in živilskih izdelkov, in to za
20 %. Za to bodo pripravljeni posebni izvozni programi. Hkrati
bomo zmanjšali uvoz kmetijskih pridelkov.
Posebna skrb bo namenjena pravočasni oskrbi kmetijske
proizvodnje z reprodukcijskimi sredstvi in gorivom, pri tem pa
bo prednostno oskrbljena družbeno organizirana proizvodnja
ter proizvodnja za večji izvoz in najnujnejšo oskrbo občanov.
Oskrbljenost kmetijstva z najnujnejšimi devizami bomo zagotovili predvsem s povečanjem deviznega priliva od izvoza
kmetijskih in živilskih izdelkov prednostnim obravnavanjem
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pri usmerjanju uvoza po sporazumih o obmejnem gospodarskem sodelovanju, z združevanjem deviz z organizacijami
združenega dela s področja turizma ter odkupom deviz od
Narodne banke Jugoslavije po družbenem dogovoru o preskrbi. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bo za kmetijske organizacije združenega dela proučila tudi možnost za oprostitev izločanja deviz
za skupne potrebe v republiki.
Uresničevali bomo program gozdnogojitvenih del. Organizacije združenega dela v gozdarstvu bodo zagotovile blagovno proizvodnjo 2,7 milijonov m3 in oskrbelo z lesom predvsem izvozno proizvodnjo.
Nadaljevali bomo z izvajanjem programa prostorskih ureditvenih operacij: meliorirali bomo 5.200 ha, komasirali 8.000 ha
ter usposobili 5.000 ha pašnikov. Zagotovili bomo vključitev
na novo usposobljenih kmetijskih zemljišč v družbeno organizirano proizvodnjo.
Hitrejše uvajanje sodobne tehnologije in inovacij v kmetijsko proizvodnjo, predvsem v individualno, bomo zagotovili s
kakovostno krepitvijo pospeševalne službe in z večjim sodelovanjem izobraževalnih strokovnih in znanstvenih organizacij pri obvladovanju ključnih tekočih in razvojnih proizvodov
problemov.
Uveljavljali bomo tehnologije pridelave, ki bodo povečevali
obseg proizvodnje in hektarski donos, produktivnost proizvodnih tvorcev, uvajale ustrezno strukturo kultur in zniževale
energetsko porabo.
Še naprej bomo razvijali kmetijsko zadružništvo, predvsem
z izboljšanjem samoupravnega položaja združenih kmetov v
zadružnih organizacijah. Z ekonomsko politiko bomo spodbujali družbeno organizirano proizvodnjo in zagotavljali boljši
ekonomski ter socialni položaj združenih kmetov.
Izvajali bomo program naložb v kmetijstvo v skladu z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije; banke bodo
v 1984. letu usmerile za investicije v kmetijstvo 35% razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna in trajna obratna sredstva. Nadaljevali bomo s sovlaganjem v drugih"republikah in
pokrajinah v skupne projekte za povečevanje kmetijske proizvodnje na podlagi trajnih dohodkovnih odnosov. Zaradi manj
razpoložljivih sredstev bomo v okviru prioritetnih programov
začeli izvajati tiste, ki bodo najhitreje dajali učinke.
1.2.2. V turističnem gospodarstvu bomo pospešili prizadevanja za boljšo kvaliteto storitev, kar bo ob izboljševanju
strukture prenočitvenih zmogljivosti v združenem in samostojnem osebnem delu skupno z večjo izvenpenzionsko ponudbo in razvojem turistične infrastrukture omogočilo povečanje dohodka, deviznega priliva pa za 20%. Devizni priliv
bomo povečali tudi v naravnih zdraviliščih.
1.2.3. V zaostrenih razmerah pri oskrbi z energijo bomo v
okviru energetske bilance SR Slovenije uveljavljali potrebne
ukrepe za varčevanje in enakomerno razporejanje razpoložljivih energetskih virov. Prav tako bomo nadaljevali s prizadevanji za zmanjševanje porabe energije na enoto proizvoda ter
racionalno rabo energije v široki potrošnji. V ta namem bomo
podpirali raziskovalno in inovativno dejavnost za povečevanje
energetskih prihrankov na vseh področjih.
Prednost pri oskrbi z energijo bosta imeli proizvodnja za
konvertibilni izvoz in pridobivanje hrane. Organizacije združenega dela energetskih dejavnosti bodo s povečanimi prizadevanji in boljšim vzdrževanjem naprav zagotavljale čim
boljšo oskrbo z energijo.
V naftno-plinskem gospodarstvu bomo nadaljevali z nadomeščanjem tekočih goriv s premogom, zemeljskim plinom,
drvmi ter nadaljevali z dograjevanjem slovenskega plinovodnega omrežja.
Nadaljevali bomo z geološkimi raziskavami za premog,
nafto in zemeljski plin ter uran. Pospešeno bomo nadaljevali z
investicijami za razširitev mehanizacije proizvodnje premoga.
Nadaljevali bomo z izgradnjo že začetih objektov za pridobi6
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vanje električne energije ter najnujnejših prenosnih in distribucijskih objektov v elektrogospodarstvu.
1. 2. 4. V prometu in zvezah bo poudarek na varnosti,
vzdrževanju in na investicijah, ki so v republiki dogovorjene
kot prednostne zaradi izvozne usmerjenosti in zagotavljanja
večje varnosti v prometu.
Pospešeno bomo nadaljevali z izvajanjem programa za usklajevanje kopenskega prometa v SR Sloveniji, predvsem z
večanjem udeležbe železniškega prometa, zlasti na daljših
relacijah, z doslednejšim uvajanjem integralnih in kombiniranih oblik transporta, kar bo vplivalo tudi na energetske prihranke in zmanjšanje transportnih stroškov. V cestnem prometu bomo nadaljevali z usklajevanjem razvoja potniškega in
tovornega prometa. Izboljšali bomo kvaliteto storitev, organizacijo in dohodkovno povezovanje organizacij združenega
dela s področja cestnega prometa. V okviru razpoložljivih
sredstev bomo pričeli z modernizacijo mednarodnih in magistralnih telegrafskih in telefonskih zmogljivosti. Nadaljevali
bomo z izgradnjo javnega omrežja za prenos podatkov.
Z večjo udeležbo domačih prevoznikov v zunanjetrgovinski
menjavi in mednarodnem tranzitu bo dosežen znatno večji
devizni priliv kot v letu 1983. Pri tem bomo okrepili medsebojno dohodkovno povezovanje proizvodnih in prometnih
organizacij združenega dela in njihov skupni nastop v tujini.
1.2.5. Prizadevali si bomo uresničiti dinamiko izgradnje
stanovanj, predvideno z dogovorom o temeljih plana. Zato
bomo pospešili urejanje stavbnih zemljišč ter v zvezi s tem s
samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov razporedili namenska sredstva iz čistega dohodka za stanovanjsko
izgradnjo in komunalno gospodarstvo glede na potrebe in
možnosti, tako da bo zagotovljeno opremljanje stavbnih zemljišč. Z večjim kroženjem sredstev v okviru bančnega sistema
bomo omogočili gospodarnejšo namensko uporabo stanovanjskih sredstev ob upoštevanju vseh oblik izgradnje stanovanj. Izgradnjo za trg bomo izvajali na podlagi investicijskega
programa in pod pogoji, sprejetimi v stanovanjskih skupnostih.
Za pospešen prehod na stanirino, ki omogoča enostavno
reprodukcijo v stanovanjskem gospodarstvu, bo rast stanarin
znatno nad splošno rastjo cen. Ob tem bo okrepljen sistem
subvencioniranja iz solidarnostnih sredstev za stanovalce z
nižjimi dohodki na družinskega člana.
V bankah bodo razvili stimulativnejši sistem namenskega
varčevanja občanov za stanovanjsko izgradnjo, vključno z
večjim vključevanjem sredstev zdomcev. Delavci v temeljnih
organizacijah združenega dela bodo prilagodili obseg sredstev za stanovanjsko izgradnjo spremenjenim materialnim
možnostim.
1.2.6. Za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva bodo posamezne organizacije združenega dela prenesle maloserijsko in
individualno proizvodnjo v organizacije združenega dela
drobnega gospodarstva in nosilcem samostojnega osebnega
dela na osnovi programov razvoja drobnega gospodarstva,
namenjenega izvozu, nadomeščanju uvoza, zaposlovanju,
obogatitvi ponudbe iz maloserijske proizvodnje, širjenju storitvenih in drugih deficitarnih dejavnosti ter angažiranju sredstev občanov, posebno še delavcev, ki se vračajo z dela v
tujini.
Poenostavljeni bodo postopki za pričetek obratovanja ter
predlagane spremembe carinskih in drugih predpisov, ki zavirajo hitrejše odpiranje obratovalnic.
1.2.7. Ob manjših sredstvih za naložbe bomo samoupravno
združevali sredstva organizacij združenega dela, in to za
naložbe v konvertibilno izvozno naravnane sanacijske programe, izvozne programe, ki izboljšujejo neto devizni učinek,
zlasti tiste, ki imajo zagotovljen uvoz opreme na podlagi
posojil mednarodnih finančnih institucij, programe proizvodnje hrane in energije ter neodložljivo nadomestitev in modernizacijo dotrajane opreme v deficitarni surovinski proizvodnji
(črna in barvna metalurgija). Dodatno selekcijo prednostnih
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programov bo združeno delo opravilo tudi v splošnih združenjih ter spodbujalo samoupravno združevanje sredstev za
uresničevanje teh projektov ob sodelovanju bank in Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino.
Za skladnejši regionalni razvoj in zlasti hitrejše zaposlovanje na manj razvitih območjih se bodo organizacije združenega dela v okviru gospodarskih zbornic in splošnih združenj
dogovorile o investicijah na manj razvitih območjih. Te naložbe bomo spodbujali s povečanim deležem bančnih sredstev v financiranju in z ugodnejšo obrestno mero. Hkrati
bomo zadržali delež infrastrukturnih naložb na teh območjih v
celotnih infrastrukturnih naložbah v republiki skladno s srednjeročnimi planskimi akti ter nadaljevali z davčnim* olajšavami za investitorje. K uresničevanju teh usmeritev bodo
prispevale tudi mladinske delovne akcije.
S sredstvi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih
dejavnosti ne bomo začenjali novih investicij. Izjemoma bo
mogoče začeti investicije skupnega republiškega pomena, za
katere so že zbrana sredstva in so opredeljene v dopolnjenih
samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti. Samoupravne interesne skupnosti bodo
namenjale razpoložljiva investicijska sredstva za plačilo dolgov in selektivno dokončanje začetih objektov, za katere
bodo organizacije združenega dela družbenih dejavnosti
združevale sredstva amortizacije ter za nadomeščanje in posodabljanje raziskovalne, izobraževalne in medicinske
opreme. Nove investicije v objekte družbenih dejavnosti iz
programov samoprispevkov bomo začenjali, če so dogovorjene v spremembah in dopolnitvah samoupravnih sporazumov oziroma dogovorov o temeljih planov in če so zagotovljena sredstva za izvajanje dejavnosti.
1.2.8. Večjo skrb bomo posvečali odpravljanju obstoječih in
preprečevanju novih žarišč onesnaževanja okolja, zlasti zraka
in vode. Dogovorjene naloge varstva okolja bomo uresničevali predvsem z odgovornejšim odnosom v vsaki organizaciji
združenega dela in krajevni skupnosti, pa tudi z zaostrovanjem kazenske odgovornosti onesnaževalcev okolja.
2. Boljše gospodarjenje in krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarstva
2.1. Z boljšim delom, večjo delovno odgovornostjo in
ustvarjalnostjo ter spodbujanjem inovacij, smotrnejšo organiziranostjo in varčevanjem na vseh področjih bomo povečali
učinkovitost gospodarjenja ter krepili reproduktivno sposobnost v organizacijah združenega dela in družbi v celoti. Ob
utrjevanju ustavne vloge delavcev v temeljnih organizacijah
združenega dela bomo presegali lokalistične težnje in znižali
proizvodne stroške v temeljnih organizacijah združenega dela
z doslednim in učinkovitim opravljanjem vseh poslovnih funkcij na ravni delovne organizacije.
Aktivnosti za učinkovitejše gospodarjenje in krepitev reproduktivne sposobnosti gospodarjenja bodo usmerjene tudi v
dohodkovno povezovanje z organizacijami združenega dela v
Sloveniji in v drugih republikah in pokrajinah na osnovi
skupno opredeljenih interesov in delitve dela.
Boljšemu gospodarjenju z denarjem, optimalni koncentraciji družbenih sredstev in njihovemu hitrejšemu kroženju
bomo prilagodili organiziranost bank.
V samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in družbenih dejavnostih bomo preverili njihovo razvejanost in organiziranost ter na tej podlagi odpravili neracionalnost pri njihovem organiziranju. Strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti bodo izboljšale organizacijo
dela, dvignile strokovnost ob spremenjenih ustaljenih načinih
izvajanja in uvajale boljšo informacijsko tehnologijo ter s tem
povečevale učinkovitost dela. Zato bodo povsod, kjer so možnosti v interesnih skupnostih, pospešeno organizirali skupne
strokovne službe in uveljavili njihovo strokovno odgovornost
za predlagane rešitve.
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Zaostrili bomo odgovornost vodilnih in drugih strokovnih
delavcev za predlagane ukrepe in njihovo izvajanje ter samoupravnih organov za sprejete odločitve in opravljanje nadzorne in kontrolne funkcije. Delavci v združenem delu bodo
učinkoviteje ukrepali zoper neizpolnjevanje delovnih obveznosti.
Pokrivanje izgub v poslovanju bo potekalo predvsem v
reprodukcijsko povezanih organizacijah združenega dela.
Skupno bodo pripravljali sanacijske programe, združevali
sredstva in oblikovali skupne organe za izvajanje sanacijskih
programov. Sredstva skupnih rezerv in bank bodo usmerjena
predvsem v sanacijo izvoznih organizacij združenega dela, ki
so poslovale z izgubo.
2.2. Večji obseg zaposlenosti v letu 1984 bomo dosegli
predvsem z boljšim izkoriščanjem proizvodnih zmogljivosti,
kvalitetnejšim zaposlovanjem in omejevanjem določenih vrst
dopolnilnega dela.
Organizacije združenega dela s področja gospodarstva
bodo pri razporejanju dohodka dajale prednost ustvarjanju
novih možnosti za zaposlovanje.
Organizacije združenega dela bodo dodatno zaposlovale
predvsem z izmenskim delom in uvajanjem dopolnilnih proizvodnih programov, pa tudi s prerazporejanjem delovnih sredstev in delavcev med temeljnimi organizacijami združenega
dela in v drobno gospodarstvo.
Zaposlovanje v družbenih dejavnostih bo znatno počasnejše kot doslej, število zaposlenih v strokovnih in režijskih
službah organizacij in skupnosti združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, državni upravi, samoupravnih interesnih skupnostih, bankah in
drugih podobnih organizacijah pa se bo zmanjšalo. To bo
doseženo predvsem z zmanjšanjem obsega administrativnih
del in opravil, z uvajanjem modernejših delovnih postopkov in
izboljšanjem organizacije dela. Tako se bo povečalo število
strokovnih delavcev predvsem s hitrejšim zaposlovanjem mladih izšolanih strokovnjakov in s spodbujanjem strokovnega
izpopolnjevanja že zaposlenih. Zaposleni v teh dejavnostih
bodo smotrneje razporejeni glede na delovni čas. Manj bo
nadurnega in dopolnilnega dela.
2.3. Z ukrepi ekonomske politike in dopolnitvami predpisov
bomo odpravljali fiktivni dohodek, preprečevali prelivanje
obratnih sredstev v investicijska sredstva in spreminjali razmere na področju tečajnih razlik.
V občinah bomo uveljavili združevanje dela sredstev rezerv
temeljnih organizacij združenega dela družbenih dejavnosti,
predvsem za zagotavljanje socialne varnosti delavcev v teh
dejavnostih.
V občinah, kjer organizacije združenega dela po zaključnih
računih za 1983. leto ne bodo izkazovale nekritih izgub, bodo
znižali stopnje za združevanje sredstev rezerv v občinske
sklade skupnih rezerv.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi za razbremenjevanje dohodka organizacij združenega dela in pripravili dopolnitev
informacijskega sistema za celovito in enotno spremljanje
dohodka in njegove delitve za posamezne namene porabe.
Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen v zaključnem
računu Narodne banke Slovenije za 1983. leto, bo delno
usmerjen temeljnim organizacijam združenega dela, ki so
vključene v zagotavljanje osnovne preskrbe, v sorazmerju z
njihovimi obveznostmi iz samoupravnih sporazumov o oblikovanju republiških tržnih blagovnih rezerv. Del teh sredstev
bo usmerjen tudi za dopolnilno financiranje programov pospeševanje gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju
in obmejnega gospodarskega sodelovanja, zlasti višjih oblik
gospodarskega sodelovanja.
2. 4. Z učinkovitejšim gospodarjenjem bomo zagotavljali
večjo proizvodnjo in s tem zmanjševali pritiske na rast cen.
Nadalje bomo izvajali selektivno in diferencirano politiko cen
ter omogočali odpravljanje najizrazitejših cenovnih nesorazmerij (električna in druga energija, železniški promet, kmetij7

stvo, stanarine in komunalne storitve).
Za skupine proizvodov in storitev, pri katerih bomo s povečano proizvodnjo zagotovili usklajenost ponudbe in povpraševanja, bodo skupnosti za cene predlagale spremembo postopkov in režimov kontrole cen.
Z družbenim dogovorom o preskrbi enotnega jugoslovanskega trga in izpopolnitvami blagovnih rezerv si bomo prizadevali ohraniti oskrbljenost občanov na ravni iz leta 1983. V ta
namen bomo ustvarjali pogoje za izboljšanje materialne
osnove nosilcev preskrbe, za njihovo boljšo organiziranost in
odpravo nepotrebnih posrednikov ter tako zagotovili učinkovitejše in racionalnejše povezovanje proizvodnih in trgovinskih organizacij združenega dela v celotni preskrbovalni verigi.
2.5. Z aktivnejšo davčno politiko bomo zagotavljali, da za
splošne družbene potrebe razmeroma več prispeva tisti, ki
ustvarja večji dohodek. Spodbujali bomo povečanje obsega
proizvodnje in storitev drobnega gospodarstva, večje zaposlovanje, povečanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno
območje, vlaganje sredstev v širitev dejavnosti in modernizacije osnovnih sredstev.
V kmetijstvu bomo z davčno politiko spodbujali predvsem
povečanje družbeno organizirane tržne proizvodnje in obdelavo vseh kmetijskih zemljišč.
3. Politika osebnih dohodkov, prestrukturiranja družbenih
dejavnosti in prilagajanja splošne porabe
3.1. Raven in rast sredstev za osebne dohodke v posameznih organizacijah združenega dela v gospodarstvu bosta
odvisni od dosežene in povečane proizvodnje, produktivnosti
dela, boljše ekonomije dela in sredstev, izvoznih rezultatov na
konvertibilnem območju in od drugih kvalitativnih dejavnikov
gospodarjenja.
Osebni dohodki delavcev v negospodarstvu bodo odvisni
od izvajanja dogovorjenih nalog ter bo njihovo gibanje skladno z gibanjem osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu.
Osnove in merila za ugotavljanje prispevka živega in minulega dela bodo delavci določili v samoupravnih sporazumih
dejavnosti o skupnih izhodiščih in osnovah za oblikovanje in
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki
bodo upoštevali specifične delovne razmere v posamezni
dejavnosti. Udeleženci dogovora o uresničevanju družbene
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1984 se bodo v obdobju do sprejetja samoupravnih sporazumov dejavnosti na
podlagi selektivnih usmeritev zavzeli, da bodo sredstva za
osebne dohodke odvisna le od gospodarjenja z minulim delom in prispevka delavcev k boljšim rezultatom dela, izkazanih tudi v dohodku.
Udeleženci dogovora, zlasti pa Zveza sindikatov Slovenije,
se bodo zavzemali za to, da bodo delavci v svojih samoupravnih splošnih aktih uporabljali in izpolnjevali sprejete osnove
in merila za delitev osebnih dohodkov, tako da bo osebni
dohodek vsakega delavca odvisen od njegovega prispevka k
doseženim rezultatom in bo bolj spodbujevano delo in rezultati dela delavcev v neposredni proizvodnji, v težjih delovnih
razmerah ter izumiteljstvo, inovatorstvo in ustvarjalno delo.
Iz sklada za skupno porabo delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela bodo delavci zagotavljali sredstva za
posamezne prejemke ter v delovnih organizacijah pospeševali solidarnostno združevanje dela teh sredstev za zagotavljanje posameznih namenov sklada skupne porabe.
3.2. Sredstva za družbene dejavnosti bodo selektivno namenjali predvsem za programe, ki najbolj neposredno pospešujejo gospodarsko in ustvarjalno moč družbe ter zagotavljajo enake izhodiščne pogoje za razvoj posameznika in ohranjanje njegove socilne varnosti.
3.2.1 Raziskovalci in raziskovalne organizacije se bodo
izraziteje usmerili v oblikovanje razvojnih projektov organizacij združenega dela. Organizacije združenega dela bodo krepile svoje raziskovalne zmogljivosti ter trdneje in trajneje
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sodelovale s samostojnimi raziskovalnimi organizacijami. Za
uresničevanje večjih in zahtevnejših razvojnih projektov ter
večjih sanacijskih programov bodo oblikovale tudi združene
pkupine raziskovalno-razvojnih kadrov.
Prizadevali si bomo za kroženje kadrov med raziskovalnimi
organizacijami, visokošolskimi organizacijami ter organizacijami združenega dela materialne proizvodnje in družbenih
dejavnosti.
Produktivnost in učinkovitost raziskovalne dejavnosti bomo
povečevali tudi z uvozom raziskovalne opreme, omogočanjem zakupa in najemanja raziskovalne opreme in domačim
razvojem ter proizvodnjo te opreme. To bodo zagotavljale
raziskovalne organizacije s tesnejšim sodelovanjem z izvozniki. Spodbujali bomo združevanje sredstev za izpopolnjevanje informacijskih sistemov za prenos znanja ter intenzivirali
druge aktivnosti za uresničevanje zakona o družbenem sistemu informiranja.
3.2.2. V usmerjenem izobraževanju bo prioretetna naloga
priprava vzgojno-izobraževalnih programov visokega šolstva
tako da bo mogoče že za šolsko leto 1985/86 izdelati usklajen
in na novih programih temelječ razpis za vpis. Nadaljevali
bomo z vsebinskim in organizacijskim izpopolnjevanjem
srednjega usmerjenega izobraževanja. Pri tem bomo v celotnem usmerjenem izobraževanju uveljavljali širše zasnovane
programe za pridobitev izobrazbe v skladu s potrebami združenega dela in temu prilagajali tudi mrežo šol.
Pri razvoju osnovne šole bo prednostna naloga izobraževalnih skupnosti ter Izobraževalne skupnosti Slovenije uresničevanje zagotovljenega programa osnovne šole kot družbeno
dogovorjenega standarda osnovne vzgoje in izobraževanja, ki
ga zagotavljamo v celotni republiki na načelih vzajemnosti in
solidarnosti.
3.2.3. V zdravstvenem varstvu bomo zadržali doseženo raven zdravstvene varnosti prebivalstva tudi z večjo skrbjo in
odgovornostjo občanov, ki bodo z lastno udeležbo krili de!
cene zdravstvenih storitev. V zdravstvenih skupnostih bomo
pospešeno uresničevali dogovorjeno delitev dela med zdravstvenimi organizacijami na načelih stopenjske delitve dela. V
tem okviru bomo hitreje usposabljali in krepili osnovno zdravstveno dejavnost, da bo ta sposobna bolj uspešno izvajati
diagnostiko in zdravljenje, vključno z zdravljenjem in nego na
domu. Hkrati bomo v bolnišnicah skrbeli za nakup nujno
potrebne medicinske opreme v skladu z dogovorjeno delitvijo
dela, za dvig kvalitete dela in skrbeli za manjši obseg bolnišničnega zdravljenja. Glede na opredeljene naloge bomo dali
še poseben poudarek posodobitvi opreme za izvajanje programov, ki so skupnega pomena za razvoj zdravstva in zdravstvenega varstva v SR Sloveniji.
3.2.4. Z usklajenim načrtovanjem, gospodarnim poslovanjem in povezovanjem bo v kulturnih dejavnostih treba ohraniti raven kulturnega življenja ter umetniške ustvarjalnosti in
pri tem ustrezno vključevati tudi nove zmogljivosti. Skladno z
dogovorom o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981 do
1985 bomo izvajali rekonstrukcijo radiotelevizijskega
omrežja.
3.2.5. Spremenjeni bodo predpisi o vojaških in civilnih invalidih vojne ter družbeni dogovor o priznavalninah udeležencem NOV, tako da se bodo pri zagotavljanju njihove socialne
varnosti in dodeljevanju družbene pomoči upoštevali vsi redni
dohodki upravičenca, razen invalidnin.
3.2.6. Nadaljevali bomo s preoblikovanjem denarnih pomoči družinam, ki same s svojim delom ne morejo zagotoviti
dovolj sredstev za preživljanje otrok, v različne funkcionalne
oblike pomoči, vključno z izenačevanjem možnosti za organizirano predšolsko vzgojo. Družbene denarne pomoči, ki so
upravičencem edini vir preživljanja, bodo povečane z namenom, da se zagotovi socialna varnost tistim, ki si te ne morejo
zagotoviti s svojim delom.
V 1984. letu bo pričel veljati zakon o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, za kar bodo
poročevalec

občinske skupnosti socialnega varstva zagotavljale sredstva
po načelu solidarnosti.
3.3. Upravni, izvršilni in pravosodni organi bodo učinkoviteje izvajali dogovorjeno politiko ter predpise, izboljšali organizacijo dela in v globalu zmanjševali število delavcev. Iz
dejavnosti upravnih organov bodo izločene tiste naloge, ki po
svoji naravi ne sodijo med opravila državne uprave. Upravni
organi bodo predlagali spremembe predpisov za poenostavitev administrativnih in drugih opravil in nalog samoupravnih
organizacij in skupnosti ter organov družbenopolitičnih skupnosti.
3.4. V skladu z aktualnimi vojaško političnimi in varnostnimi razmerami in zakonom o splošni ljudski obrambi in
družbeni samozaščiti bomo krepili podružbljanje obrambe in
družbene samozaščite. V okviru razpoložljivih materialnih
možnosti bo obrambnozaščitna sposobnost povečevana z
izpolnjevanjem organizacije in modernizacije teritorialne
obrambe ter uveljavitvijo vzajemnosti vseh občin pri njenem
financiranju, praktičnim uveljavljanjem dopolnjene zasnove
narodne zaščite, izboljševanjem vsebine, racionalnosti in usklajenosti obrambnozaščitnega usposabljanja, nadaljnjim celotnim razvojem civilne zaščite ob izpolnjevanju zlasti preventivnega enotnega sistema organiziranja, odgovornosti in de-

lovanja v primeru naravnih in drugih nesreč, z izvajanjem
drugih nalog neposrednega obrambnega pomena v skladu s
programi, dejanskimi možnostmi in potrebami.
IV. Drugi dokumenti k resoluciji
Naloge in ukrepi na posameznih področjih družbenega in
gospodarskega razvoja SR Slovenije bodo zaokroženo opredeljeni v Načrtu uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in v naslednjih dokumentih:
1. Usklajeni plani organizacij združenega dela v Samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske
odnose s tujino.
2. Energetska bilanca SR Slovenije za 1984. leto
3. Načrt uresničevanja politike zaposlovanja v 1984. letu
4. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v 1984. letu
5. Program .aktivnosti za pospeševanje domačega in tujskega turizma
6. Dogovor o izvajanju politike splošne porabe na ravni
občin
7. Dogovor o uskaljevanju davčne politike občin v SR Sloveniji
8. Zakon o proračunu SR Slovenije

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ELEKTROGOSPODARSTVA SR SLOVENIJE
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ZA NAFTO IN PLIN SR SLOVENIJE
PLANSKO POSLOVNA SKUPNOST ZA PREMOG
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO SRS
PREDLOG
anergetske bilance SR Slovenije za leto
1984 (ESA - k 348)
, . .
. cu,,nxxlno OD Ginva„iie> it, na 10P seii dne 24
L
11. 1983 obravnaval:f
- PREDLOG ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA
A. UVODNA OBRAZLOŽITEV
Predlog energetske bilance SR Slovenije za leto 1984 (EB
SRS 1984) je izdelan po ustaljeni metodologiji in temelji na
predlogu elektroenergetske bilance SR Slovenije za leto 1984,
predlogu plana proizvodnje premoga slovenskih rudnikov ter
nabave iz drugih SR in SAP, predlogu plana proizvodnje ter
predelave domače in uvožene nafte v rafineriji Lendava ter
nakupu naftnih derivatov iz rafinerij drugih SR, predlogu
plana proizvodnje domačega zemeljskega plina ter uvozu
zemel jskega*pl i na, predlogu plana proizvodnje in porabe daljinske toplote ter predlogu porabe ostalih energetskih goriv,
ki jih bo morala SR Slovenija uvoziti za pokrivanje svojih
potreb v letu 1984. V obdobju priprave tega predloga se še
vedno usklajuje energetska bilanca SFRJ za naslednje leto, ki
bo določila med drugim tudi delež SR Slovenije pri porabi
naftnih derivatov in koksa in medrepubliške tokove energije,
tako da ni bilo mogoče dokončno upoštevati okvire, ki bodo
za SR Slovenijo predvideni v zvezni energetski bilanci. Obseg
in porast porabe (kakor tudi proizvodnje) energije temeljita na
ocenjeni porabi energije v SR Sloveniji v letu 1983 in se bo
lahko dejansko ugotovljena poraba koncem leta 1983 nekoliko razlikovala od ocenjene, še posebno zaradi zaostrenih
razmer pri oskrbi s posameznimi energetskimi viri. Glede na
možnost domače proizvodnje električne energije in premoga
ter nabave in uvoza premoga, razpoložljive količine zemeljskega plina ter omejene možnosti uvoza surove nafte ter
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premoga za koksanje je predlog energetske bilance SR Slovenije realen prikaz potreb in možnosti energetske preskrbe v
naši republiki.
V Sloveniji smo dosegli stopnjo oskrbljenosti z energijo, ki
jo brez škode za narodno gospodarstvo ni mogoče zniževati
na posameznih segmentih gospodarstva, kakor tudi široke
potrošnje.
..
. ,
,
Vsaka nadaljnja sprememba v smislu zniževanja domače
proizvodnje oziroma nabav posameznih virov izven SR Slovenije bo nujno povzročila ntiva racioniranja ter posamezne
zaustavitve industrijskih obratov, kar bo vplivalo na izpolnjevanje izvoznih obveznosti ter zastoje v prometu.
V SR Sloveniji si že od leta 1977 prizadevamo za racionalnejše pridobivanje, pretvarjanje, transport in porabo energije.
V tem času smo občutno znižali delež porabe tekočih goriv v
koriščenj energiji, od 58,6% na 38,1% v letu 1983. V istem
obdobju je delež trdnih goriv porastel od 16,6% na 26,1%,
delež plinastih goriv pa od 3,9% na 12,1%. Kljub doseženim
uspehom pri varčnejši rabi energije in zamenjavi uvoženih
goriv z domačimi pa k varčevanju energije vedno ne vzpodbujajo posamezne opredelitve. Preusmerjanje od tekočih na
domača goriva uporabnika ne razbremenjuje obveznosti za
združevanje deviz za uvoz energetskih surovin. Prav tako
določanje porabe količin energije na osnovi dosežanih indeksov porabe v preteklem obdobju ne vzpodbuja uporabnikov
za zmanjševanje porabe, saj mu na osnovi indeksiranja pripadajo še manjše količine posameznih energetskih virov. Po9

memberi dejavnik pa je tudi cena posameznega energetskega
vira, zato bo v bodoče potrebno varčevanje z energijo bolj
vzpodbujati z ustreznimi rešitvami, saj je varčna raba energije
ena od bistvenih predpostavk za uresničevanje dolgoročnega
programa stabilizacije na področju energetskega gospodarstva.
Predlog energetske bilance vključuje tudi ukrepe za njeno
izvajanje. Ti so neobhodno potrebni, saj se v osnutku energetske bilance SFRJ za leto 1984 predvidevajo ožji okviri nabave
in porabe posameznih vrst energije, kot bi bili potrebni za
normalno poslovanje gospodarstva. Razen ukrepov za izvajanje energetske bilance SR Slovenije v letu 1984 predlagamo
tudi ukrepe, ki jih moramo pričeti izvajati v letu 1984, da bomo
zagotovili oskrbo z energijo v naslednjih letih:
- izvajanje pospešenih geoloških in drugih raziskav na že
znanih in perspektivnih območjih za premog, vodne vire,
nafto in plin ter geotermičnih virov in na usposobitev pozitivnih nahajališč za čimprejšnjo eksploatacijo,
- čim večjo proizvodnjo premoga in nabavo vseh vrst domače energije,
- zagotovitev energije in transporta posameznih vrst energije iz drugih SR in SAP ob dogovorjenih pogojih in uvoz
samo nujno potrebne manjkajoče energije,
- pospeševanje dopolnjevanja in izvajanja programov za
racionalno in varčno rabo energije.
Predlog energetske bilance, ki se nanaša na elektroenegetsko bilanco, ne prikazuje možnosti povečanje proizvodnje, da
bi ob zagotovitvi večjih količin energetskega premoga iz drugih SR in SAP lahko v letu 1984 v določenem obsegu povečali
proizvodnjo električne energije predvsem v termoelektrarni
Šoštanj za zmanjševanje primanjkljaja električne energije v
oFRJ.
Energetska bilanca za naslednje leto upošteva, da bomo
morali rjavi premog usmerjati v maksimalni možni meri v
široko porabo in industrijo, da bi lahko zadovoljili tovrstne
potrošnike, in le izjemoma v termoelektarne.
Temeljna usmeritev energetske bilance je tudi substitucija
tekočih goriv s trdimi in zemeljskim plinom. Opozoriti pa
velja, da substitucije ni možno izvesti v kratkem času in brez
za to potrebnih sredstev.
Prav tako ostaja ena glavnih nalog na področju energetskega gospodarstva dosledno varčevanje z energijo, čeprav
je tu že določen napredek, še vedno ostaja vrsta možnosti za
varčno in racionalno rabo energije, s čemer bi lahko delno
izboljšali težak energetski položaj.
Zaostrene energetske razmere opozarjajo na zaostajanje v
izvrševanju razvojnih načrtov energetskega gospodarstva, ki
v zadnjih nekaj letih bistveno odstopajo od začrtanih nalog.
To - in pa otežkočeni pogoji gospodarjenja (otežkočena
oskrba z nadomestnimi deli domače proizvodnje in uvoza,
zmanjševanje amortizacije itd.) neposredno vpliva na zmanjšano zanesljivost oskrbe z energijo.
B. GLOBALNI PRIKAZ PREDLOGA
ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA
LETO 1984
S predlogom Energetske bilance SR Slovenije predvidevamo, da bo SR Slovenija v letu 1984 porabila približno 8,7
mlrd kWh električne energije, 7,0 mio ton premoga, 240.000
ton koksa, 1,840.000 ton naftnih derivatov, 786 mio Nm3
zemeljskega plina in 5.820 TJ toplote proizvedene v javnih
toplovodnih sistemih.
V letu 1984 načrtujemo porast porabe koriščene energije1
napram oceni porabe v 83 za 8,3%, od tega v industriji za
7,2%, v prometu za 11,2% ter v široki potrošnji za 8,3%.
V tako opredeljenem okviru celotne porabe koriščene energije (tabela 2) se bo v letu 1984 poraba plinskih goriv povečala
za 17,9%, tekočih goriv za 9,5%, trdih qoriv za 7 5% in
električne energije za 3,1 %, medtem ko se bo poraba toplotne
energije zmanjšala za 2%. Pri tem se bo struktura porabe
koriščene energije spremenila v naslednjem (tabela 2):
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1983 (%) 1984 (%)
%
električna energija
19,9
18,9
-1,0
trda goriva
26.0
25,9
-0,1
tekoča goriva
38,1
38,5
+ 0,4
plinasta goriva
12.1
13,2
+1,1
toplota
3,9
3,5
- 0,4
Skupaj
100,0
100,0
Poraba celotne primarne energije2 (tabela 3) bo v letu 1984
le za 1,6% večja od porabe v letu 1983 in sicer zato, ker bo del
premoga za transformacijo v električno energijo (s slabim
izkoristkom) nadomeščen z nuklearnim gorivom. Poraba zemeljskega plina se bo povečala za 13,3%, surove nafte za
13,1%, hidroenergije za 5,2%, jedrske energije za 11 8%
poraba premoga pa se bo znižala za 12,3%.
Ne glede na to, da energetska bilanca po svoji vsebini
obravnava proizvodnjo, nabavo in porabo energije v letu
1984, je potrebno že v tem letu intenzivno pristopiti k pripravi
programov za spremembo tehnologije pri uporabi vseh energetskih virov in predvideti za to potrebna sredstva in njihove
možne vire. Ta naloga je dolgoročna usmeritev pri prestrukturiranju energetske porabe, ki mora biti upoštevana v vseh
energetskih bilancah.
C. PRIKAZ RAZVOJA PROIZVODNJE, NABAVE
IN PORABE POSAMEZNIH VIROV ENERGIJE V
SR SLOVENIJI V LETU 1984
1. Električna energija (tabela 4)
V bilanci električne energije je upoštevan predlog Elektroenergetske bilance SRS za leto 1984, ki ga je izdelal EGS
Ljubljana, v septembru 1983.
Proizvodnja električne energije je planirana z oziroma na
potrebe Slovenije in z upoštevanjem remontov v normalnem
obsegu.
Proizvodnja v HE (3057 GVVh) je priblino enaka proizvodnji
HE v bilanci za leto 1983, saj bo HE Solkan pričela obratovati
šele koncem leta 1984.
Proizvodnja v TE 83859 GWh) je planirana v skladu s kriteriji
za tako planiranje in z oziram na razpoložljive količine goriv,
predvsem premoga in tekočih goriv. Upoštevajoč kritično
pomanjkanje električne energije v drugih SR in SAP bomo
storili vse potrebno, da bi v naših prostih zmogljivostih proizvedli dodatnih 800 GVVh. Pri tem pa predvidevamo, da nam
bodo te SR in SAP pomagale pri zagotovitvi potrebnih količin
premoga in transportu premoga.
i Proizvodnja NE je glede na leto 1983 povečana, in sicer na
1983 GVVh, kar pomeni, da bo NE obratovala v letu 1984 cca
6300 ur.
Proizvodnja industrijskih elektrarn je planirana kot v letu
1983 (450 GVVh).
Prejem iz BiH (Tuzla 5) je predviden v skladu s sklenjeno
pogodbo (600 GVVh).
Izgube prenosa (245 GVVh) so približno enake kot v EB
1983, lahko pa bi bile večje pri večjem tranzitu električne
energije iz mreže UCPTE (v obe smeri) za druge republike.
Izgube distribucije (506 GVVh) so planirane po predvidevanjih distribucijskih podjetij.
Poraba električne energije (9499 GVVh) oziroma koriščene
električne energije je samo za 3,5% višja od ocene porabe v
letu 1983 in samo za 0,5% višja od EB 1983, kar je realno, saj
bo poraba električne energije v letu 1983 nižja od EB 1983.
Neposredni odjem je za 5,9% višji od ocene porabe v letu
1983, saj predvidevajo vsi neposredni odjemalci razen TGA
Kidričevo v letu 1984 povečan odjem.
Distribucijski odjem brez izgub (5906 GVVh) je za 2,4% višji
od ocenjenega v letu 1983.
V koriščenju električne energije je planirani porast za leto
1983 po posameznih sektorjih porabe, nasproti oceni v letu
1983, naslednji; industrija 2,9%, promet 3,8% in ostala poraba
4,5%.

'..Primarna energija je vsa energija v njeni naravni obliki. To je premog vodna
energija, uran, surova nafta, zemel|skl plin. Del primarne energije se neposre9
f*?, porabi kot koriščena energija, medtem ko se del transformira v druge
oblike.«
poročevalec
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2. Premog (tabela 5,6)
Po osnutku EB SRS 84 je predvidena proizvodnja 6,59
milijonov ton premoga, od tega 4,8 milijona ton lignita in
1.790 milijona ton rjavega premoga.
Za leto 1984 so planirane dobave rjavega premoga le v
okviru količin, ki jih določajo SaS trgovskih OZD SRS rudniki rjavega premoga SR BiH in posebne pogodbe za
dobave premoga iz rudnika Ugljevik skupno 200 tisoč ton
rjavega premoga ter 80 tisoč ton rjavega premoga za industrijo.
.
Planirane dobave lignita iz drugih republik obsegajo 500
tisoč ton rovnega lignita iz REK Kolubara v okviru dolgoročnega SAS TEŠ-REiK Kolubara, 10 tisoč ton lignita iz srednjebosanskih rudnikov v okviru SAS trgovske OZD SRS - rudniki
lignita SR BiH ter enoletnih pogodb nekaterih trgovskih OZD
z REK Kolubara za 5 tsoč ton sušenega lignita iz sušilnice
Vreoci. Poleg tega so po enoletni pogodbi z rudnikom Stanari
predvidene dobave 80 tisoč ton lignita za TEŠ v okviru pokrivanja slovenskih potreb brez predelave za druge SR.
Dobave rjavega premoga iz tujine so predvidene 140 tisoč
ton v okviru blagovne izmenjave s socialističnimi deželami,
kjer so podane možnosti kompenzacijskih poslov za izvoženo
blago slovenskih OZD v te države.
Poraba premoga v termoelektrarnah in TO Ljubljana je
predvidena v okviru pokrivanja slovenskih potreb po električni energiji in razpoložljivih količin premoga ne glede naše
proste kapacitete v TEŠ. Izkoriščanje prostih kapacitet v TES
je možno pod pogojem, da koristnik prostih kapacitet prevzame obvezo, da zagotovi premog in potrebne vagone za
dobavo dogovorjenih količin premoga. Ta dobava ne bi smela
ovirati dobav premoga po sklenjenih SAS za potrebe SR
Slovenije.
Poraba premoga za industrijo vključno s tranfomnacijo v
električno energijo je planirana 285 tisoč ton lignita in 254
tisoč ton rjavega premoga, kar je za 13 tisoč ton več lignita in
za 20 tisoč ton več rjavega premoga, kot v letu 1983, s čemer
so podane možnosti za nadaljnjo substitucijo kurilnih olj s
premogom.
x
Planirana poraba premoga v ostali porabi znaša 700 tisoč
ton lignita, kar je za 85 tisoč ton (13,8%) več od predvidoma
porabljenih količin v letu 1983 ter 610 tisoč ton rjavega premoga, kar je za 65,4 tisoč ton (12%) več od predvidoma
porabljenih količin v letu 1983.
3. Surova nafta in naftni derivati (tabela 8)
Proizvodnja surove nafte v SR Sloveniji je minimalna (cca
2.000 ton letno). Za kritje potreb rafinerije v INA - Nafta
Lendava (kapaciteta predelave 650.000 ton/leto) jo moramo
nabavljati iz drugih republik in iz uvoza. Ravno tako smo
odvisni od nabav naftnih derivatov iz rafinerij v drugih republikah in iz uvoza, saj proizvodnja naftnih derivatov v rafineriji
v Lendavi ne more pokriti vseh slovenskih potreb.
V letu 1984 načrtujemo za potrebe SR Slovenije porabo
1,840.000 ton naftnih derivatov ali za 8,8% več kot je ocena
porabe v letu 1983.
Ob dejstvu, da je bila v letu 1983 preskrba z mazutom in
tekočim natnim plinom pomanjkljiva, s srednjimi destilati in
aromati pa občasno celo kritična, poraba teh derivatov ne
more biti osnova za planirano porabo v letu 1984. Oskrba z
motornim bencinom je bila zadovoljiva, saj so bile razpoložljive količine usklajene z izdanimi bencinskimi boni.
G jede na stanje oskrbe SR Slovenije z naftnimi derivati v
letu 1983, ki je bila nezadovoljiva, je predvidena stopnja rasti
porabe 8,8% v letu 1984 v primerjavi z letom 1983 upravičena.

Pri večini naftnih derivatov za potrebe v letu 1984 ne načrtujemo nižje porabe kot v letu 1983. Pri tem je predvidena
stopnja rasti porabe za energetske namene 8,6%, za neenergetske pa 10,3%. Pri tako načrtovani porabi naftnih derivatov
je upoštevana oskrba kmetijstva kot prioritetne dejavnosti s
pogonskim gorivom, položaj SR Slovenije kot tranzitnega
območja ter prednostna oskrba izvozno usmerjene industrije.
4. Zemeljski plin (tabela 9)
V letu 1984 načrtujemo nabavo 865 milijonov Sm3 zemeljskega plina iz SZ in 8 milijonov Sm3 plina iz domače proizvodnje. V teku so dogovori o možnosti za povečano dobavo
količin zemeljskega plina iz SZ. 865 milijonov Sm3 zemeljskega plina iz SZ predvidenega za leto 1984 predstavlja 6%
povečanje dobav v primerjavi z realizacijo dobav v letu 1983.
Poraba zemeljskega plina v ŠR Sloveniji v letu 1984 se bo v
primerjavi s porabo v letu 1983 povečala za 2,4%.
5. Daljinska toplota (tabela 10)
Osnutek bilance daljinske toplote za leto 1984, ki ga prikazuje tabela 10, bazira na predpostavki ločene proizvodnje
električne energije (klasična kondenzacijska termoelektrarna)
in vroče vode ter pare (klasična kotlarna).
Poraba 5.820 TJ toplote iz javnega omrežja predstavlja v
strukturi koriščene energije že pomemben delež (3,5%).
Posledica upadanja predvidene porabe toplote v javnih
toplarnah od leta 1983 na leto 1984 (- 5,8%) nastopa predvsem kot posledica odpravljanja pavšalnega obračuna oziroma uvajanja meritev prodane toplote in s tem stimulacije
racionalnega ravnanja in varčevanja z energijo. Na predvideno zmanjšanje porabe toplotne energije vpliva tudi skrajšanje kurilne sezone in znižanje temperature v prostorih v
skladu z določili zvezne uredbe o varčevanju tekočih goriv.
D. OSTALA ENERGETSKA GORIVA (tabela 7)
V letu 1984 je predviden uvoz 65 tisoč ton črnega premoga
in antracita, ki ga uporablja industrija za svoje specialne
potrebe.
Potrebe koksa za prihodnje leto so predvidene 252.500 ton,
kar predstavlja 24,4% povečanje letos predvidenih dobav.
Neizpolnjevanje dobav predvidenih z energetsko bilanco za
leto 1983 je zahtevalo dodaten uvoz 20.000 ton koksa iz
deviznih sredstev uporabnikov. Upoštevaje to, je realno povečanje le za 7,6%.
Upoštevajoč normativno porabo uranovega dioksida UOz
4,22 g na proizvedeno MWh v NE Krško, se bo povečala
poraba tega nuklearnega goriva v letu 1984 za 11,8% glede na
leto 1983.
., ..
Tudi v letu 1984 bo izvedena zamenjava tretjine gorilnih
elementov, kar predstavlja za slovenski del NE Krško 9318,5
kg.
E. PROGRAM UKREPOV ZA REALIZACIJO
ENERGETSKE BILANCE SR SLOVENIJE ZA
LETO 1984
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 102. seji 24. 11.
1983 sprejel »Program ukrepov za realizacijo Energetske bilance SRS za leto 1984«, s katerimi zadolžuje pristojne
upravne organe in predlaga organizacijam združenega dela,
Gospodarski zbornici Slovenije, splošnim združenjem, Ljubljanski banki - združeni banki Ljubljana in samoupravnim
interesnim skupnostim aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno energetsko oskrbo.
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BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 1984
Elementi bilance

1. Proizvodnja EGS (prag)
od tega:
- proizvodnja EE (prag)
- proizvodnja TE (prag)
- proizvodnja HE (prag)
2. Industrijske elektrarne
Od tega:
- proizvodnja EE
- proizvodnja TE
3- Nabava izven SRS
od tega:
- prejem iz SFRJ
- uvoz

,

1982
Heaiizac.
1
GVh

Tabela 4

i-ni

1983
EB
3
GVh

8 766,7

GVh
9 048,0

8 386

3 014,4
4 485,8
1 266,5

2 830,5
4 444,4
1 773,1

2 980
3 698
1 708

422,9

427,9

450

77,2
345,7
686.4

76,3
351.6

80
370

697.2

1984
EB
4
GVh
8 449

2:1
103,2

4:2
93.4

2 977
3 489
1 983
450

93,9
99,1
14O.0

105,2
78.5
111.8

101,2

105,2

98,8
101.7
101,6

104.9
105,2

600

80
370
600

86.1

418.5
267,9
9 876,0

665.1
32,1

600

600

158,9
12,0

90.2

10 173,1

9 436

9 499

103,0

93,4

929,1

993.7

107.0

574,7
354,4

• 825,4
163.3

6. Bruto poraba v SRS

3 946,9

9 179,4

9 436

9 499

7. Izgube
- izgube prenosa
- izgube distribucije

143,6
47,5
102,6

719.3
226,9
492.4
8 227,6

725.2
252,5
472.7
8 454,2

732
250
482

751
245
506

8 704

2 212,0
5 592,7
*22,9
8 227,6

2 258,0
5 768,3
427,9
8 454,2

5 089,1
218,3
2 920,2

5 -211,1
226.8
3 016,3

4. Hazpoložljivo (prag)
5- Prodaja izven SRS
od tega:
- oddaja v SFRJ
- izvoz

9. 3eto poraba v SRS
od tega:
- neposredni odjem
- distribucija (brez izgub)
- iz industrij.elektrarn
9. Koriščenje električne energije
od tega:
- industrija
- promet
- ostala poraba
BILANCA LIGNITA ZA LETO 1984

1. Zaloge začetkom obdobla
TES
TOL
Industrija
Bi V
2. Dobave iz drugih SR
iz SR Srbije
iz SE 3iH
3. Dobave iz tujine
4. Proizvodnja RLV
5. Razpoložljivo 5-1+2*3+4
6. Poraba v SRS
iz RLV
iz drugih republik
iz tujine
16

100.8
111.3
96,0 »

103.5
103.6
97,0
107,0

8 748

102,8

103,5

2 348
5 906
450

2 392
5 906
450

102.1
103.1
101.2

105,9
102.4
105,2

8 704

8 748

102.8

103.5

5 260
253
3 211

5 360
235
3 153

102.4
103.9
103.3

102,9
103,8
104,5
Tabela 5

v tisoč tonah
1982
reali2,
1
550,2
487,9
57,8
4,5

I-HI
ocena
2
588.3
544.4
40,5
3,4

838.0
672.1
165,9
1,2
5005,0
6393.2

775,0
625,0
150,0
60,0
5000,0
6423,3

5737,5
4898.3
838,0
1,2

5753,3
4918,3
775,0
60,0

1983
EB

1984
EB

Indeks
2:1

Indeks
4:2

380
330
45
5

600
552
45
3

5__
106,9
111,6
70,1
75,6

102.0
101,4
111.1
88.2

990
900
90
140
4700
6210
5430
4300
990
140

615
500
115
430O
5015
4848
4233
615

92,5
93,0
90.4
50,0
99,9
100,5
100.3
100.4
92.5

79,4
80.0
76,7
96*0
93,6
84.3
86.1
79.4

poročevalec

7. Transformacij<x- v el.energijo
iz RLV
iz drugih SR
iz tujine
TEŠ
iz RLV
iz drugih SE
iz tujine
SOL
iz BLV
iz drugih SR
Ind.el . TCP Djuro Salaj Krško it HLV
8. Koriščenje
iz HLV
iz drugih SE
iz SLV
Industrija
BLV
TCP Djuro Salaj Krško iz
iz RLV
Ostala industrija
Ostala poraba
iz RLV
iz drugih SH
9. Dobava v druge SE in SAP
10. Izvoz
11. Zaloge
TSS
EOL
industrija
3IV

5067.7
4250,5
836,0
1,2
4683,5
4115.8
568,5
1,2
267,5
267.5
116,9
669.8
654.3
15,5
165,7
116.9
48,8
504,1
488.6
15,5
67.4
588 ,*3
544.4
40.5
3,4

BiLANCA RJAVEGA PREMOGA ZA LETO 1984
realiz
1. Zaloge začetkoa obdobja
TSS
TOL
Industrija
Premogovniki

132,9
65.4
31.9
32,2
3,4

2. Dobave iz drugih SR
iz SR Srbije
iz SS BiH
3. Dobave iz tujine
4. Proizvodnja v SRS
ZPT
Rudnik rjav.premoga Senovo
Rudnik rjav.premoga Kanižarica
Rudnik rjav.premoga Laško

469,7

5. Razpoložljivo 5"l+2+3+4
6. Poraba t SS Sloveniji 6-6a+6b
iz slovenskih rudnikov
iz drugih SR
i* tujine
6a.Transformacija v el.energijo
iz slovenskih rudnikov
iz rudnikov diugih SR
SET iz ZPT
TOL
is slovenskih rudnikov
iz rudnikov drugih SR
TE3
iz slovenskih rudnikov
iz rudnikov drugih SR
Ind.elektrarne iz sloven.rudnikov
6b.Koriščenje
iz slovenskih rudnikov
i* rudnikov drugih SR
iz tujine
Industrija
iz slovenskih rudnikov
iz rudnikov drugih SR
TGA Kidričevo
iz slovenskih rudnikov
iz rudnikov d^Higih SR
Ostala industrija
iz slovenskih rudnikov
is rudnikov drugih SR

469,7
24.5
1650.2
1401,0
121,4
99,0
28,8
2277.3
2096,8
1602,6
469.7
24,5
1386,0
1157,2
228.8
725.6
312,4
312,4
343.9
115,1
228,8
4,1
710.8
445.4
240.9
24,5
228,1
191.7
36.4
145,0
129.5
15.5
83.1
62.2
20,9

4976,3
4158,3
760,0
60,0
4642,3
4046,3
536,0
60,0
224,0
224,0
112,0
775,0
760,0
15,0
160,0
112,0
48,0
615,0
600,0
15,0
70,0
600,0
552.0
45,0
3,0

v

4590
3470
980
14f>
4220
3350
730
140
250
250
120
840
830
10
190
120
70
650
640
10
80
700
560
150
10

5978
3378
600
3294
3263
31
569
569
115
870
855
15
170
115
55
700
685
15
77
100
990
830
156
4

98.2
93.3
90,9
99ii
98.4
94.3
83 ,*7
83.7
95.8
115.7
11S,2
96,8
96,6
95,8
98.4
122.0
122.8
96,8
103.9
102", 0
101,4
111.1
88,2

119,9
45,8
54.4
16.5
3,2
766,0
766,0
51.6
1723,0
1441,0
122,0
125,0
35,0
2660,5
241o,5
1592,9
766,0
54,6
1635,9
1175,9
460,0
620,0
453,0
451,0
2,0
558,9
100,9
458,0
4,0
77*,6
417,0
306,0
34,0
230,0
154,0
76,0
151,0
128,0
23,0
79.0
26,0
53,0

112,3
112.5
100,0
106.3
102.7
114.6
113.8
114.2
100,0
110,0
165,0
150.4
346.7
133.3

Tabela 6

tisoč tonah

1935
ocena

79,9
81,2
78,9
71^0
30,6
5,8
254^0
254,0
102,7

Tndaks
2:1

Indeks
4:2

190
50
110
30

-90,2
53,8
170,5
51,2
94,1

158,5
109,2
123,7
""5,0
103,

525
525
80

280

163,1

280
140

1710
1441
120
110
39
244-5

1790
1510
120
120
40

163,1
210,6
104.4
102,9
-100.5
126,3
121.5

36,6
36,6
271,3
103,9
104.8
98.4
96.0
114,3

-T5ST
KB

-T5S4~
EB

130
40
50
00

2075
1470
525
80
1265
1030
150
705
400
315
85
150

2400
2117
1697
280
140
1257
1257
836
417
417

150
10
.810
440
290
80
310
190
120
155
130
25
155
60
95

860
440
280
140
250
170
80
160
130
30
80
30
50

115,0
1^3,*1
210.6
118,0
101,6
201,0
85,4
145,0
144,0

90,2
87,8
106,5
36,6
271,3
76,8
106.9
134iŠ
92.1
92.5

162 ", 5
87.7
200,2
97,6
109,0
93,6
127,0
128,8
100,8
80,3
208,8
104-.1
98.8
148,4
95,1
41,8
253.6

100,0
111,0
105.5
91,5
411,8
108,7
110,4
105.3
106,0
101.6
130.4
101.3
115.4
94,3

116,8

17
poročevalec

Ostala
iz
is
iz

poraba
slovenskih rudnikov
rudnikov drugih SE
tujine

7. Dobave t druge SB in SiP
8. Zaloge koncem obdobja
TET
TOL
Industrija
Premogovniki

«2,7
253,7
204,5
2*, 5
60,6

544,5
263,0
230,0
51,6
60,0

U9.9
45,a
54.4
16.5
3,2

190
50
110
30

500
250
170
SO

610
270
200
140

58
312
80
192
40

59

112,8
103,7
112.5
210.6
99,0

io!:?
87,0
271,3
98,3

224
43
141
40

158,5
109,2
202,2
181,5

117,5
86,0
128.2
133.3

BILANCA OSTALIH ENERGETSKIH GORIV ZA LETO 1984
1982
realizacija
črni premog in antracit
Zaloge začetkom obdobja
Uvoz
Eazpoložljivo
Poraba v SE Sloveniji
Zaloge koncem obdobja
Koks
Zaloge začetkom obdobja
Habava v drugih SE
D voz
Eazpoložljivo
Poraba v SE Sloveniji
Zaloge koncem obdobja
Nuklearno gorivo HO^
Zaloge začetkom obdobja
Uvoz
Eazpoložljivo
Poraba v SE Sloveniji
Zaloge koncem obdobja

ocena
I-ZII
2

Tabela 7
1983
EB

1984
EB

Indeks
2:1

Indeks
4:2
312,5
92,7
100,0
100,0
100,0

10'ton

5,9
56,2
62,1
59,7
2,4

2.4
70,1
72,5
65,0
7.5

6
60
66
60
6

7,5
65,0
72,5
65,0
7,5

40.7
124,7
116,7
108,9
312,5

lO^ton

30,9
196,7

12,0
203,0
20,0
235,0
235,0

30
220

252,5

38.8
123,5

250
220
30

252,5
240
12,5

112,0
109,0
166.7

107,4
102,1

312,8
318,5
631,3
568,3
263,0

39,4

152,8
100,0
114,3
111.8
117.9

227,6
215,6
12,0
kg

8 821,4
8 821,4
5 344,b
3 476,8

3
9
12
7
5

476,8 3 476,8 5
318,5 9 318,5 9
795,3 12 795,3 14
482,5 7 207,8 8
312,8 5 587,5 6

145,0
140,0
152.8

Pojasnilo: Pri obračunu porabe goriva za nuklearno elektrarno Krško je upoštevana Boraba 4,22 g 00 na
na proizvedeno MVta na pragu eleVtrarne.
Zaloge UO.,, uvoz gorilnih ele-nentov zaradi vsaVoletne tretjinske menjave goriva, VaVor tudi
proizvodnja električne energije, so predvidene samo za slovenski del oziroma Dolovično moč
elektrarne.

18
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

INFORMACIJA
o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi
drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 1983 v
SR Sloveniji in izhodišča za leto 1984
(ESA-k348)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 102. seji dne
24. 11. 1983 obravnaval:
- INFORMACIJO O PRESKRBI Z OSNOVNIMI ŽIVILI IN
NEKATERIMI DRUGIMI IZDELKI VSAKDANJE RABE V
LETU 1983 V SR SLOVENIJI IN IZHODIŠČA ZA LETO 1984,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
I. UVOD
V letošnjih zaostrenih gospodarskih razmerah je ena osrednjih nalog naše družbe, da zagotovi primerno preskrbo prebivalstva z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe. Preskrbo spremljajo in pri premostitvi številnih težav
aktivno sodelujejo vsi družbeni dejavniki, od organizacij združenega dela, splošnih združenj, Gospodarske zbornice Slovenije, SISEOT, bank, do družbenopolitičnih prganizacij in
upravnih organov v občinah in republiki.
Preskrbi tržišča je dan tudi poseben poudarek v Resoluciji o
politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v 1983.
letu, kjer je med drugim zapisano, da bomo primerno oskrbljenost tržišča zagotavljali predvsem z večjim izkoriščanjem
kmetijskih pridelovalnih in predelovalnih zmogljivosti v Sloveniji in na podlagi samoupravnih sporazumov o dolgoročnem
sodelovanju s kmetijskimi organizacijami v drugih republikah
in avtonomnih pokrajinah. Predvideli smo, da bomo nujni
uvoz nekaterih izdelkov ali surovin za njihovo proizvodnjo
zagotovili z usmerjenim združevanjem deviznih sredstev na
osnovi Družbenega dogovora o zagotavljanju in koriščenju
deviz za plačilo prednostnega uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v 1983. letu na enotnem
jugoslovanskem tržišču, s koriščenjem blagovnih posojil in z
združevanjem deviznih sredstev v SISEOT-u Slovenije za intervencijski uvoz.
V Informaciji je razčlenjeno zdajšnje stanje pri preskrbi z
oceno razvoja do konca leta. Posebej je obravavano uresničevanje družbenega dogovora in samoupravnih sporazumov o
zagotavljanju in koriščenju deviz za plačilo prednostnega
uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo v 1983. letu z izhodišči za leto 1984.
II. USMERITEV V DOLGOROČNO
ZAGOTAVLJANJE BILANČNIH KOLIČIN
OSNOVNIH ŽIVIL
SR Slovenija nima možnosti, da bi s svojo proizvodnjo
zagotovila zadostne količine nekaterih najpomembnejših živil, kot so žitarice, sladkor, olje. Zato so pomembna prizadevanja za pridobivanje in usposabljanje novih njivskih površin
v SR Sloveniji ter v drugih republikah in SAP Vojvodini na
katerih bo mogoče pridelati dodatne količine pšenice, koruze,
sladkorne pese, oljaric, krme za rejo živine itd. Redno preskrbo z vsemi navedenimi in tudi z vrsto drugih izdelkov je
mogoče zagotoviti samo na ta način, da se na dolgoročnih
22
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osnovah uredijo odnosi med proizvajalnimi in oskrbovalnimi
organizacijami.
Proizvajalne in oskrbovalne organizacije iz SR Slovenije so
se v zadnjih nekaj letih močno prizadevale, da bi našle dolgoročne vire za pokrivanje svojih potreb. Taka usmeritev je
dokaj pripomogla, da imamo danes že dobršen del izdelkov
zagotovljenih na osnovi dogovorov in sporazumov o dolgoročnem sodelovanju. Zagotavljanje hrane in izdelkov vsakdanje rabe na dolgoročnih osnovah je spodbudilo medsebojno
povezovanje slovenskih OZD, pa tudi povezovanje OZD iz
Slovenije z OZD iz drugih republik, predvsem z OZD iz SAP
Vojvodine.
Z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 je predvidena 3,5% letna rast kmetijske
proizvodnje.
Rezultati kažejo, da se je povečala tržna proizvodnja, zlasti
v poljedelstvu, čeprav pri nekaterih pridelkih ni bilo doseženo
predvideno povečanje. Nadaljnje večanje kmetijske proizvodnje, večja tržna usmerjenost in usmeritve v proizvodnjo za
potrebe živinoreje, predvsem v pridelovanju vseh vrst beljakovinske krme, bodo vsekakor prispevali k dolgoročnemu zagotavljanju nemotene preskrbe.
Poleg prizadevanj za razvoj kmetijske proizvodnje v SR
Sloveniji, povezanih z melioracijskimi programi in pridobivanjem novih zemljišč, intenzifikacijo kmetijske proizvodnje z
vse večjo uporabo agrotehničnih sredstev, z večjim spodbujanjem občanov k usmeritvi v kmetijsko proizvodnjo, bo potrebno tudi v bodoče pospešeno razvijati različne oblike sodelovanja z OZD iz drugih republik in SAP Vojvodine, da bi si
tako zagotovili potrebne količine osnovnih živil.
Tako je predvideno, da se s skupnimi vlaganji pridobijo
nove obdelovalne površine v SAP Vojvodini in SR Hrvaški.
Letos naj bi jih pridobili približno 10.000 ha, v naslednjih letih
tekočega srednjeročnega planskega obdobja pe še okoli
20.000 ha oziroma skupno okoli 30.000 ha novih obdelovalnih
površin.
V tem letu so Perutnina Ptuj, ABC Pomurka, Merx in Mercator že sklenili ustrezne samoupravne sporazume, s katerimi
bodo na osnovi skupnega vlaganja v melioracije zemljišč s
posameznimi kombinati iz SAP Vojvodine dolgoročno pridobili okrog 6.000 ha obdelovalne zemlje. Pripravljajo se tudi že
samoupravni spor^umi, katerih nosilci v SR Sloveniji so ABC
Pomurka, Emona, Žito, Vipa-Mlinotest, Merx, Tirna in Tovarna
olja Slovenska Bistrica, s katerimi bi dolgoročno pridobili
nadaljnjih 13.000 ha novih obdelovalnih zemljišč.
Poleg skupnih vlaganj v nova zemljišča so že sklenjeni tudi
poročevalec

nekateri samoupravni sporazumi za pridobitev dodatnih količin svinjskega mesa z OZD iz Bosne in Hercegovine in Srbije
(Timav, Špecerija Bled).
Vse projekte je obravnaval in sprejel konzorcij bank po
enakih merilih, kot veljajo za vlaganja v povečano kmetijsko
proizvodnjo v SR Sloveniji. Zaradi omenjenih materialnih
možnosti je navedena usmeritev k skupnim vlaganjem v povečanje kmetijske proizvodnje v SR Sloveniji in v drugih republikah ter SAP Vojvodini izredno zahtevna družbena naloga.
Hkrati pa je to edino zagotovilo, da si dolgoročno zagotovimo
preskrbo z osnovnimi živili.
III. PRESKRBA S POSAMEZNIMI ŽIVILI IN
NEKATERIMI DRUGIMI IZDELKI
1. Splošna ocena dosedanje preskrbe
Preskrba z večino osnovnih živil in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe je bila letos v SR Sloveniji sorazmerno
dobra, k čemur je pomembno prispevalo usklajeno sproščanje republiških in občinskih blagovnih rezerv.
Ugotavljamo, da so bili občani in delovni ljudje redno preskrbljeni z osnovnimi živili, predvsem z moko, kruhom, jedilnim oljem, sladkorjem in limonami.
Od začetka leta dalje je bila slabša preskrba s surovim
maslom in margarino, z nekaterimi mlečnimi izdelki, z mesom
vseh vrst in s kavo, ki pa se je med letom z ustreznimi ukrepi
izboljšala. Številne aktivnosti združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti v prvih letošnjih mesecih so pripomogle,
da je bila preskrba v turistični sezoni dobra.
Preskrba s pralnimi praški in s higiensko-sanitetnim materialom je bila doslej dobra. Konec aprila je začelo primanjkovati ženskih nogavic in osnovnih kozmetičnih izdelkov, vendar se je preskrba že do julija oziroma do septembra dokaj
izboljšala.
_.
V prvih mesecih je bila preskrba z zdravili slaba. Primanjkovala so posamezna domača in uvožena zdravila. Preskrba se
je občutneje izboljšala konec maja ter se julija sorazmerno
normalizirala.
2. Preskrba s posameznimi osnovnimi
skupinami izdelkov
2.1. Moka in kruh
Letno potrebujemo v SR Sloveniji okrog 184.000 ton moke.
Preskrba z moko in kruhom je bila letos vseskozi dobra^
Manjše motnje so bile marca in aprila - tedaj je bila določena
enotna struktura mletja pšenice - ko se je dosedanji delež
belega kruha v slovenski potrošnji zmanjšal za vec kot polo
vico zaradi polbelega kruha iz moke tipa 850. Trenutna preskrba z moko in kruhom je dobra. Tudi do konca leta ne
pričakujemo težav pri preskrbi.
(!U
Predvidevamo, da bomo v ekonomskem letu 1983/84 vse
bilančne količine zagotovili z nakupom pšenice tn moke na
domačem trgu. Poleg pšenice iz odkupa v SR Sloveniji
(57 000 ton) bomo predelovali tudi pšenico izSAP Vojvodine
predvidena realizacija 56.000 ton) in SR Hrvaške(predvidena
realizacija 26.000 ton). Iz teh količin pšenice bi pri 80 odstotni
meljavi pridobili okrog 110.000 ton moke, manjkajoče ko! i čine
moke (okrog 74.000 ton) pa bi kupili pri istih dobaviteljih kot
pšenico kar pomeni v skupni dobavi iz drugih socialističnih
republik in SAP Vojvodine povečanje deleža moke.
Analiza razmer v mlinskcr predelovalnih in pekarskih OZD
kaže da imajo te OZD zaradi neusklajenih cen pšenice, moke
in kruha vse večje težave. Ob spremembah cen kruha je bilo
doaovorjeno, da se pripravi posebna informacija o preskrbi s
kruhom v SR Sloveniji in na tej osnovi predlagajo ustrezni
ukrepi za dolgoročnejšo ureditev preskrbe s pšenico, moko in
kruhom v SR Sloveniji.
2.2. Jedilno olje
Letno potrebujemo v SR Sloveniji okrog 39.000 ton jedilnega olja. Letos je bila preskrba z oljem v SR Sloveniji vseskozi dobra. Z njim je bila primerno oskrbljena tudi živilska
industrija. V novembru in decembru bomo uvozili okrog 6.00U

ton surovega olja, kar bi ob normalni porabi zagotavljalo
redno preskrbo do pričetka naslednjega leta.
Predvidevamo, da bodo bilančne potrebe po jedilnem olju
za ekonomsko leto 1983/84 pokrite s proizvodnjo surovega
olja v Tovarni olja v Slovenski Bistrici, ki bo znašala okrog
2.000 ton, in z nakupi v oljarnah v SAP Vojvodini in SR Srbiji,
kier bomo predvidoma kupili okrog 13.000 ton surovega olja,
od katerih smo se že dogovorili za 11.000 ton. Manjkajočih
24.000 ton bo potrebno zagotoviti iz uvoza, od tega okrog
6.000 ton še letos.
.
Pri letošnji spremembi cen jedilnega olja niso bili priznani
vsi stroški pri pridobivanju jedilnega olja niti iz domačih
surovin niti iz uvoženih surovin, zato nastajajo velike izgube,
za katere bo potrebno poiskati ustrezne rešitve.
2.3. Sladkor
Letno potrebujemo v SR Sloveniji okrog 12.000 ton sladkorja, od tega široka potrošnja okrog 65.000 ton.
Preskrba s sladkorjem v SR Sloveniji je bila vseskozi ooDra.
čeprav nosilci preskrbe v Sloveniji v poletnih mesecih niso bili
oskrbovani. Tako je bila preskrba s sladkorjem v drugi polovici julija, avgusta in septembra v celoti zagotovljeno samo s
količinami iz republiških tržnih rezerv, iz katerih je bilo zagotovljenih preko 12.000 ton sladkorja.
Predvidevamo, da bodo bilančne potrebe v ekonomskem
letu 1983/84 pokrite s proizvodnjo v Tovarni sladkorja Ormož,
ki bo znašala okrog 20.000 ton, in z nakupi na osnovi samoupravnih sporazumov in pogodb z dobavitelji iz SAP Vojvodine
in SR Hrvaške v skupni višini okrog 75.000 ton, od katerih je
že dogovorjenih okrog 55.000 ton. Glede na do sedaj zagotovljene količine na domačem trgu, ki jih verjetno ne bo moč
bistveno povečati, bomo morali bilančni primanjkljaj pokriti z
uvozom 25 - 30.000 ton sladkorja. Uvažati bi morali predvsem
porabniki iz živilske industrije, ki imajo na domačem trgu
zagotovljenih komaj dobrih 40 odstotkov potrebnih količin.
Ob letošnji spremembi cen sladkorja niso bila povsem uveljavljena ustrezna razmerja med cenami sladkorne pese in
sladkorja, zato imajo proizvajalci sladkorja izgube, za katere
bo potrebno poiskati ustrezne rešitve.
2.4. Meso
Letno potrebuje v SR Sloveniji okrog 52.000 ton govejega
mesa (za široko potrošnjo 35.000 ton), 40.000 ton svinjskega
mesa (za široko potrošnjo 18.000) in 27.000 ton piščancjega
mesa (za široko potrošnjo 21.000 ton). .Potrebne količine
mesa naj bi zagotovili v glavnem s proizvodnjo v SR Sloveniji,
manj pa z nakupi pri OZD in drugih SR in SAP (govejega
16.000 ton, svinjskega 10.000 ton). Potrebne količine bomo v
letu 1984 zagotavljali iz istih virov kot v 1983. letu, s tem da bo
delež pokrivanja iz proizvodnje v SR Sloveniji nekoliko večji.
Preskrba z mesom je bila v prvi polovici leta slaba ne samo v
naši republiki, ampak po vsej Jugoslaviji. Vzroka za to sta
predvsem nekajletno zmanjševanje živinskega fonda v Jugoslaviji in večji izvoz mesa. K boljši ponudbi od junija dalje je
precei pripomogla sprostitev približno 3.000 ton mesa iz republiških tržnih rezerv, ki jih je oblikoval Zavod SR Slovenije za
rezerve v sodelovanju s klavniškimi in gostinskimi OZD. Prav
tako se je preskrba izboljšala zaradi večjega zakola in bolj
umirjenega povpraševanja po povečanju cen v začetku avgusta. Predvidevamo, da bo do konca leta preskrba z mesom
relativno dobra, saj bodo na tržišču poleg količin iz sprotnega
zakola tudi zaloge iz republiških tržnih rezerv.
Premajhna ponudba mesa v vsej Jugoslaviji je letos se bolj
poglobila neurejene odnose v preskrbovalni verigi z mesom.
Pomanjkanje kvalitetne krme in uvoženih proteinskih krmil,
visoke cene koruze in negotovost pri dolgoročnem plasmaju
klavne živine zavirajo razvoj proizvodnje mesa. Rastoče povpraševanje ob nespremenjeni ali celo manjši ponudbi je povzročalo nenehno povečevanje odkupnih cen klavne živine, in
to daleč nad ravnijo, ki je bila predvidena z dogovorjeno
politiko cen za letos. Odnose na tržišču živine in mesa je
potrebno urediti na dolgoročnih izhodiščih, ki bi spodbudila
proizvodnjo in s tem uravnotežila ponudbo in povpraševanje.
2.5. Mleko in mlečni izdelki
V SR Sloveniji potrebujemo letno okrog 320,000.000 litrov
svežega mleka, in sicer okrog 135,000.000 litrov za predelavo

v konzumno mleko, preostalih 135.000.000 iitrov mloka pa za
različne mlečne izdelke. Potrebne koiičirie zagotavljajo mlekarne z odkupom mleka z območja SH Slovenije. Bilanco
tržnih potreb za naslednje leto, ki ni bistveno večja od letošnje, bomo pokrivali iz istih virov kot letos.
Preskrba z mlekom je bila v SR Sloveniji vseskozi dobra
Občasne težave so bile ie v spomladanskih mesecih pri uvozu
surovin za izdelavo embalaže Predvidevamo, da bo preskrba
dobra tudi v naslednjih mesecih.
V začetku leta so bile tudi manjše motnje pri preskrbi z
mlečnimi izdelki zaradi neurejenih cenovnih razmerij. Primanjkovalo je predvsem masia. Zato so se proizvajalci v aprilu
dogovorili, da ponudbo povečajo, s tem da zmanjšajo ponudbo nekaterih drugih izdelkov, predvsem smetane. S tem in
z ureditvijo cen je preskrba od maja dalje sorazmerno urejena.
2.6. Kava
Letno potrebuje slovenski trg okrog 7.500 ton kave. Doslej
je bilo uvoženih okrog 4.600 ton surove kave, na poti pa jo je
še okrog 2.200 ton, ki bo prevzeta do konca leta. Na ta način
bo na slovenskem trgu zagotovljenih približno 6.800 ton surove kave, kar je okrog 90% vseh potreb.
Kave je v prvem polletju primanjkovalo zaradi neenakomernega uvoza. Vzroki za to so predvsem težave pri sklepanju
kompenzacijskih poslov, počasnost pri izdajanju garancij Narodne banke Jugoslavije za ustrezni (40%) del menjalniških
deviz ter nerešeni način oblikovanja prodajnih cen pražene
kave. Gostinske in turistične OZD so bile s kavo vseskozi
dobro preskrbljene, v maloprodaji pa so bile ie občasno
manjše količine, ki pa so bile takoj prodane.
Z uvozom večjih količin kave in s premostitvijo cenovnih
težav se je v avgustu uredila preskrba s kavo. Tudi vse trgovine so sedaj dobro založene. Gled^ na količino kave, ki so
pravkar prispele, in že potrjene uvozne posle pa predvidevamo, da preskrba s kavo do začetka naslednjega leta ne bo
motena.
Slovenske pražarne si bodo v naslednjem letu zagotovile
bilančne količine ria podoben način kot letos, torej predvsem
s kompenzacijskim uvozom in ustreznim deležem menjalniških deviz, ki je predviden v družbenem dogovoj-u.
2.7. Limone
Za redno preskrbo slovenskega trga potrebujemo letno
okrog 7.500 ton limon iz uvoza. Doslej je bilo uvoženih 4.700
ton limon in 1.000 ton grenivk.
S temi količinami je bilo slovensko tržišče doslej enakomerno in zadostno preskrbljeno. Kmalu bo uvoženih še 700
ton limon iz Italije in Turčije, tako da bomo do konca leta
sorazmerno dobro založeni z limonami. Uvoznika si bosta tudi
v prihodnjem letu prizadevala, da bi zagotovila preskrbo na
enak način kot letos, torej predvsem z uvozom na osnovi
kompenzacijskih poslov.
2.8. Pralni praški
Slovensko tržišče potrebuje letno okrog 26.000 ton pralnih
praškov. Potrebne količine zagotavljajo domači proizvajalci,
ki jih je v Jugoslaviji osem, od tega mariborski ZSatoroa okroa
16.000 ton.
Slovensko tržišče je bilo letos dobro preskrbljeno s pralnimi
praški Ker se je samoupravni sporazum o preskrbi jugoslovanskega tržišča s pralnimi praški začel uresničevati šele
konec marca, je bila preskrba v prvih treh mesecih povsem
odvisna od dogovora med Zavodom SR Slovenije za rezerve
in Zlatorogom ter nekaterimi drugimi jugoslovanskimi proizvajalci. Predvidevamo, da do konca leta ne bo motenj na
trgu.
Zadostne količine pralnih praškov bomo v naslednjem letu
zagotovili podobne kot letos, predvsem z zagotavljanjm in
koriščenjem deviz za plačilo uvoza surovin za njihovo proizvodnjo po družbenem dogovoru in z najnujnejšimi intervencijami.
2.9. Higiensko-sanitetni material in osnovna kozmetika
Preskrba s higiensko-sanitetnim materialom je bila letos
vseskozi dobra. Zaradi premajhnih lastnih deviznih prilivov so
bila slovenskim proizvajalcem v februarju in maju odobrena
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intervencijska devizna sredstva v skupni višini 475.000 $.
Proizvajalca imata zadostne zaloge bombažne preje za nemoteno proizvodnjo do konca leta.
Maja so se pojavile večje motnje pri preskrbi z osnovnimi
kozmetičnimi izdelki, predvsem z zobnimi pastami. Čeprav so
bile v naslednjih mesecih na tržišču nadpovprečne količine
zobnih past petih slovenskih proizvajalcev, se preskrba kljub
temu počasi izboljšuje, kar predvidevamo tudi za naslednje
mesece.
3. Vloga blagovnih rezerv pri zagotavljanju
preskrbe
V preteklih letih, predvsem pa letos, ko so bile večje motnje
pri preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki
vsakdanje rabe na enotnem jugoslovanskem trgu, so hitre
intervencije iz občinskih in republiških blagovnih rezerv pomembno prispevale k urejanju preskrbe v SR Sloveniji. Te
intervencije so bile letos izredno velike, saj smo preskrbo s
posameznimi izdelki več mesecev zagotavljali iz blagovnih
rezerv. To velja predvsem za sladkor, delno pa tudi za olje in
pralne praške.
Zagotavljanje preskrbe je odvisno tudi od učinkovitega delovanja sistema občinskih blagovnih rezerv. Iz pregleda stanja
oblikovanih občinskih blagovnih rezerv je razvidno, da močno
zaostajajo za sprejetim srednjeročnim programom.
Za nadaljnjo krepitev funkcije in vloge blagovnih rezerv je
potrebno dolgoročno urediti sistem financiranja republiških
in občinskih blagovnih rezerv. Do 1961. leta so se blagovne
rezerve financirale iz proračunskih virov, v letu 1982 smo
zanje namenili presežke proračunskih prihodkov občin. V letu
1983 je bil za financiranje republiških blagovnih rezerv uveden 0,4%-ni davek iz OD, medtem ko je bilo financiranje
občinskih blagovnih rezerv predvideno iz presežkov proračunskih prihodkov v letih 1982 in 1983. Oblikovana sredstva
niso zadostovala, zato se program oblikovanja občinskih blagovnih rezerv ni uresničeval.
Za leto 1984 predlagamo, da se financiranje republiških
stalnih blagovnih rezerv (program za intervencije v izrednih
razmerah) zagotovi z uvedbo prispevka od OD v višini 0,4%.
Za uresničevanje programa republiških tržnih blagovnih rezerv (program za odpravo motenj pri redni preskrbi prebivalstva) pa bo potrebno zagotoviti bančna posojila.
Da bi občine lahko izpolnile srednjeročne obveznosti pri
oblikovanju blagovnih rezerv, je potrebno zagotoviti namenske vire finančnih sredstev. Predlagamo, da se v zakonu o
zagotavljanju finančnih sredstev za republiške blagovne rezerve opredeli tudi skupščinam občin pravna podlaga za
odločitev o virih in sprejemanje odlokov za financiranje njihovih programov oblikovanja blagovnih rezerv.
4. Delovanje SIS za preskrbo
Organiziranost na področju preskrbe v SR Sloveniji je zelo
različna, izhodišča zanjo niso dovolj enotna (kljub morebitnim posebnostim pri organiziranosti), zaradi česar prihaja do
različnih tolmačenj, pa tudi različnih rešitev, kar povzroča
določene težave pri usklajenem delovanju na področju preskrbe v SR Sloveniji. Prav tako niso dovolj povezana In usklajena družbena prizadevanja za krepitev materialne osnove, ki
neposredno ali posredno vpliva na boljšo preskrbo delovnih
ljudi in občanov z osnovnimi živili in tudi z drugimi izdelki
vsakdanje rabe. Vse bolj zaostrene gospodarske razmere zahtevajo, da čimbolj pospešimo in uskladimo družbena prizadevanja za boljšo organiziranost na področju preskrbe.
V SR Sloveniji imamo oblikovanih 11 samoupravnih interesnih skupnosti za preskrbo, od katerih jih nekaj uspešno
deluje, druge pa so še povsem na začetku. Iz samoupravnih
sporazumov, sklenjenih v SlS-ih za preskrbo, je razvidno, da
so odnosi različno urejeni. Med njimi je vse več takih, ki
urejajo vprašaje združevanja sredstev za organizirano proizvodnjo osnovnih živil in s tem dolgoročno zagotavljajo preskrbo. V prvi fazi delovanja SIS-ov za preskrbo so se sredstva
usmerjala predvsem za nadomestila v potrošnji in plačilo
razlik v cenah, sedaj pa se, vse bolj združujejo za pospeševanje proizvodnje in s tem za dolgoročno reševanje preskrbe.
Na osnovi navedenih ugotovitev je Družbenopolitični zbor
Skupščine SR Slovenije s stališči z dne 25. julija 1983 naložil
Izvršnemu svetu, naj prouči in pripravi sistemsko ureditev na
poročevalec

tem področju. Zagotovi naj takšno samoupravno organiziranost, ki bo racionalizirala in zmanjšala administrativno-strokovna, pomožna in podobna opravila.
IV. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA
DOGOVORA O ZAGOTAVLJANJU IN
KORIŠČENJU DEVIZ ZA PLAČILO
PREDNOSTNEGA UVOZA DOLOČENIH
IZDELKOV OZIROMA SUROVIN ZA NJIHOVO
PROIZVODNJO V LETU 1983 V SR SLOVENIJI
IN IZHODIŠČA ZA LETO 1984
Devize, ki se po zakonu o deviznem poslovanju in kreditnih
odnosih s tujino namenjajo za plačevanje prednostnega
uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo, se zagotavljajo in uporabljajo po pogojih in načinih, ki
jih določa družbeni dogovor o zagotavljanju in koriščenju
deviz za plačilo prednostnega uvoza določenih izdelkov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo na enotnem jugoslovanskem trgu. Za uresničevanje družbenega dogovora, v katerem
so opredeljena globalna izhodišča za zagotovitev deviznih
sredstev za surovine in izdelke, sklenejo OZD samoupravne
sporazume, s katerimi konkretneje opredelijo proizvodne obveznosti in načine koriščenja deviznih sredstev po merilih iz
družbenega dogovora.
Na osnovi družbenega dogovora so tako za leto 1983 sklenjeni samoupravni sporazumi za: zdravila, pralne praške,
umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin, proteinska krmila,
sladkor in kavo.
Izpolnjevanje obveznosti iz samoupravnih sporazumov je
pri nekaterih skupinah izdelkov potekalo v redu. Pri umetnih
gnojilih, sredstvih za varstvo rastlin in proteinski krmi pa so
bile določene težave predvsem zaradi različnega tolmačenja
nekaterih opredelitev v samoupravnih sporazumih.
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva podobno zagotavljanje in koriščenje deviz kot letošnji. Pomembnejše spremembe, ki jih prinaša družbeni dogovor za leto 1984 v primerjavi z letošnjim, so predvsem naslednje:
- spisek izdelkov, za katere neposredno ureja zagotavljanje
in koriščenje deviznih sredstev, je razširjen s tremi novimi
skupinami izdelkov in nekaterimi dopolnitvami posameznih
skupin izdelkov iz letošnjega družbenega dogovora,
- proizvajalci zdravil, pralnih praškov, umetnih gnojil in
sredstev za varstvo rastlin naj bi za plačilo uvoza potrebnih
surovin za proizvodnjo izdelkov iz družbenega dogovora koristili celotni doseženi devizni priiiv od lastnega izvoza,
- v besedilu je konkretizirana opredelitev, da se obveznosti
in pravice iz družbenega dogovora urejajo s samoupravnim
dogovarjanjem OZD, ki so vključene v njegovo izvajanje, in
sicer s splošnimi samoupravnimi sporazumi na ravni splošnih
združenj ter s posebnimi samoupravnimi sporazumi zainteresiranih OZD,
- v tekstu je konkretizirana pravica in dolžnost OZD, ki so
vključene v izvajanje družbenega dogovora, da z neposrednim medsebojnim dogovarjanjem določijo poslovne banke,
ki bodo izvajale in kontrolirale njihovo devizno poslovanje.
Prav tako kot družbeni dogovor za leto 1983 tudi družbeni
dogovor za leto 1984 določa, da se bodo devize za uvoz
nekaterih drugih izdelkov zagotavljale z blagovnimi posojili,
kompenzacijskimi posojili in iz drugih virov, kar bodo urejali
posebni ukrepi, dogovori in samoupravni sporazumi.
1. Zdravila
1.1. Uresničevanje družbenega dogovora v letu 1S83
Proizvajalci farmacevtskih izdelkov si devizna sredstva zagotavljajo s koriščenjem celotnega deviznega priliva po izpolnitvi obveznosti do federacije, s koriščenjem ustreznega dela
menjalniških deviz in koriščenjem kompenzacijskih poslov in
blagovnih posojil. Za uvoz zdravil je predvideno koriščenje
menjalniških deviz, zbranih na podlagi 71. člena Zakona o
deviznem poslovanju v posameznih republikah in pokrajinah.
Slovenski proizvajalci so izpolnili oziroma celo presegli (za
okrog 10%) svoje proizvodne obveznosti iz sklenjenega samoupravnega sporazuma. Predvideni priliv lastnih deviznih
sredstev za prvih devet mesecev so izpolnili v povprečju 79%.
poročevalec

Vzroki za to so manjši izvoz v začetku leta, ko je bilo potrebno
čakati na izvozna soglasja, in dolgi plačilni roki tujih kupcev,
predvsem iz držav v razvoju, kamor je izvoz pretežno usmerjen.
Slovenskim proizvajalcem zdravi! (LEK, KRKA, BAYER
PHARMA) je Narodna banka Jugoslavije zagotovila pripadajočih 22 mio $ menjalniških deviz, ki so jih v glavnem že porabili.
Skupno je Narodna banka Jugoslavije vsem jugoslovanskim
proizvajalcem odobrila za 70 mio $ menjalnih deviz, kolikor jih
je družbeni dogovor tudi predvideval.
Za uvoz zdravil, ki jih doma ne izdelujemo, je bilo od skupno
predvidenih 25 mio $ po posebnem ključu namenjenih za
pokrivanje slovenskih potreb 3,1 mio $, ki so jih uvozniki v
glavnem tudi že porabili.
V SR Sloveniji smo zbirali devizna sredstva za uvoz medicinskega materiala v skladu s 13. členom samoupravnega
sporazuma za devizni režim SISEOT. Do 31. oktobra je bilo
tako zbranih 7,9 mio $ deviz, od 20% izločanja deviz iz
maloobmejnega prometa z Italijo pa je za isti namen usmerjenih 3 milijarde Lit.
1.2 izhodišča za družbeni dogovor v ietu 1984
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva, da bodo jugoslovanski proizvajalci zdravil, medicinskega in sanitetnega
materiala ter otroške hrane za uvoz potrebnih surovin lahko
uporabljali celotne zneske deviznih prilivov iz svojega izvoza.
Poleg tega jim bo Narodna banka Jugoslavije v enakih mesečnih obrokih zagotovila skupno 85 mio Smenjalniških deviz,
kar naj bi omogočilo kontinuirano proizvodnjo vse leto
Potrebno je omeniti, da je v to skupino izdelkov v naslednjem letu vključen tudi sanitetni material, ki letos ni, in da je
posebej zanj namenjenih 5 mio $ od skupno 85 mio $ menjalniških deviz. Prav tako kot letos ie za uvoz zdravil namenjenih
25 mio $ menjalniških deviz.
Predvidevamo, da bodo tako zagotovljena potrebna devizna sredstva za preskrbo z zdravili in sanitetnim materialom.
2. Pralni praški
2.1. Uresničevanje družbenega dogovora v ietu 1983
Proizvajalci pralnih praškov si zagotavljajo devizna sredstva
z maksimalnim koriščenjem svojih deviznih prilivov in s koriščanjem ustreznega dela menjalniških deviz. Slovenski proizvajalci dosegajo predvidene devizne prilive. Odobreni de!
menjalniških deviz 13,8 mio $ oziroma 71,5% od predvidenih
so že porabili, še vedno pa ne morejo razpolagati s preostalimi sredstvi Narodne banke Jugoslavije v višini 5,5 mio $.
Podpisniki samoupravnega sporazuma o preskrbi jugoslovanskega trga s pralnimi praški iz SR Slovenije so svoje
obveznosti za deset mesecev v glavnem izpolnili. Zlatorog je
do konca oktobra svoje obveznosti presegel za 18%. proizvajalci komponent za pralne praške pa niso izpolnili načrta
(okrog 15% manj, kot je bilo predvideno) predvsem zaradi
težav z dobavitelji osnovnih surovin oziroma zaradi izpada
menjalniških deviz
2.2. izhodišča za družbeni dogovor v ietu 1984
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva, da bodo jugoslovanski proizvajalci pralnih praškov za uvoz potrebnih surovin lahko uporabljali ves devizni priliv od svojega izvoza.
Poleg tega jim bo Narodna banka Jugoslavije zagotovila
skupno za 70 mio $ menjalniških deviz, kar je toliko kot je bilo
predvideno za letos.
3. Umetna gnojila in sredstva za varstvo
rastiin
3.1. Uresničevanje družbenega dogovora v letu 1983
Z družbenim dogovorom in odlokom o skupni devizni politiki Jugoslavije za Teto 1983 so opredeljeni naslednji viri deviz
za uvoz umetnih gnojil oziroma surovin za proizvodnjo umetnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin:
- koriščenje vsega deviznega priliva, ki ga ustvarijo proizvajalci umetnih gnojil in zaščitnih sredstev, zmanjšanega za
obveznosti do federacije.
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- namensko usmerjanje 20% (za umetna gnojila) oziroma
8/0 (za sredstva za varstvo rastlin) ustvarjenega devizneqa

namensko usmerjan 15% 0d deviznih prilivov. Tako naj bi bilo
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organizacije združenega dela, izvozniki kmetijsko živilskih izdelkov in porabniki umetnih gnojil, so že lani
podpisah samoupravni sporazum, o zagotavljanju deviznih
P;°'fvodnjo umetnih gnojil v INI Kutina in Tovarni
dušika Ruše. Letošnja obveznost organizacij združenega dela
podpisnic sporazuma za umetna gnojila je, da za ta dva
proizvajalca in za uvoz dušičnih gnojil (KAN, UREA) zagotovijo okrog 19 mio $. Po podatkih Ljubljanske banke - Zdruzene banke^ k' je nosilec deviznega poslovanja, je bilo do 31
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Pl
f!2Uo?r,,,VO-V kmetijsko živilskih organizacij združenega
žSiis^srarn!?" *12 20 %
Letošnja obveznost OZD - podpisnic sporazuma za sredstva za varstvo rastlin je, da proizvajalcem (PINUS Rače
Tovarna dušika Ruše) zagotovijo okrog 14,3 mio $. Po podatbanke Združe
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Jugoslavije pa je iz menjalniških deviz do sedaj odobrila za 6 2
mio S deviznih sredstev. Ljubljanska banka je s terminskimi
premostitvam doslej angažirala 10,0 mio $. Po planu prilivov!
kmetijsko živilskih OZD SR Slovenije naj bi se iz 8% usmerjenega zbiranja zbralo okoli 6,0 mio $.
Neusklajenost med deviznimi prilivi in potrebnimi deviznimi
sredstvi za plačilo uvoza je Ljubljanska banka med letom
premoščala s terminskimi prodajami deviz.
3.2. Izhodišča za družbeni dogovor za leto 1984
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva, da bodo iuqoslovanski proizvajalci umetnih gnojil in sredstev za varstvo
rastlin za uvoz potrebnih surovin lahko uprabljali ves devizni
priliv od svojega izvoza. Proizvajalci bodo koristili za uvoz
surovin za proizvodnjo umetnih gnojil tudi 20% namensko
usmerjenih deviz, za uvoz surovin za proizvodnjo sredstev za
varstvo rastlin pa 8% namensko usmerjenih deviz doseženih
deviznih prilivov od izvoza kmetijsko živilskih izdelkov (razen
živine, mesa in rib). Prav tako je za ta namen predvidenih na
ravni Jugoslavije 100 mio $ menjalniških deviz za proizvodnjo
umetnih gnojil in 30 mio $ za proizvodnjo sredstev za varstvo
rastlin.
Predvidevamo, da bodo tako zagotovljena potrebna devizna sredstva za uvoz surovin za proizvodnjo umetnih gnojil
in sredstev za varstvo rastlin.
4. Proteinska krmila
4.1. Uresničevanje družbenega dogovora v letu 1983
Z družbenim dogovorom je opredeljeno, da izvozniki mesa
mesnih izdelkov in rib namensko usmerjajo 15% od deviznih
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5. Sladkor
5.1. Uresničevanje družbenega dogovora v letu 1983
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Nosilci preskrbe prebivalstva in industrijski porabniki iz SR
Slovenije letos niso predvideli uvoza sladkorja, ker so z domačimi proizvajalci sladkorja pravočasno sklenili dolgoročne
sporazume o zagotavljanju potrebnih količin.
5. 2. Izhodišča za družbeni dogovor za leto 1984
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva, da bodo uvozniki sladkorja koristili 20 mio $ menjalniških deviz če bodo
zagotovili ustrezno lastno udeležbo. Če OZD uvažajo sladkor
za reprodukcijske potrebe, znaša lastni delež 60% od vrednosti uvoza če pa ga uvažajo za široko potrošnjo, pa znaša
lastni delež deviz 40% od uvozne vrednosti. Bilanca za SR
S ovenijo kaže, da bomo morali v naslednjem letu uvoziti
okrog 25.000 do 30.000 ton sladkorja. Ker bodo uvozniki
pretežno industrijski porabniki, lahko predvidevamo da bo za
uvoz sladkorja potrebno zagotoviti okrog 5,0 mio $ lastnih
deviznih sredstev, Narodna banka Jugoslavije pa bi iih iz
menjalniških deviz zagotovila še okrog 3,8 mio $.
6. Kava
6. 1. Uresničevanje družbenega dogovora v letu 1983
Z družbenim dogovorom je predvideno, da morajo OZD, ki
uvažajo kavo, zagotoviti vključno s kompenzacijskimi posli
60 /o potrebnih deviz za plačilo uvoza, 40% pa bi jih zagotovila
Narodna banka Jugoslavije iz odkupljenih menjalniških deviz
Pri kompenzacijskih poslih je bilo veliko težav.
Od predvidenega zneska menjalniških deviz v višini okrog
8,3 mio $ jim je Narodna banka Jugoslavije odobrila samo 4 7
mio $, tako da so za uvoz morali namenjati več svojih deviz
kot je bilo predvideno v družbenem dogovoru. Narodna banka
Jugoslavije ni izdajala garancij za menjalniške devize v skladu
s potrebno dinamiko in višino lastnega deleža deviz, kar ie
povečalo zamude in hkrati zmanjševalo uvozne količine.
6. 2. Izhodišča za družbeni dogovor za leto 1984
Družbeni dogovor za leto 1984 predvideva, da bodo jugoslovanski uvozniki uvažali kavo na podoben način kot letos
Narodna banka Jugoslavije naj bi iz menjalniških deviz zagotovila 40% delež oziroma 50 mio $. Slovenskim uvoznikom naj
bi po ključu pripadlo okrog 7,5 mio $ menjalniških deviz, kar
naj bi ob 60% lastni udeležbi oziroma zagotovitvi 11,3 mio $
lastnih deviz zadostovalo za uvoz okrog 7.000 ton surove
kave, kar je približno enaka količina kot v letu 1983.
7. Jedilno olje
Družbeni dogovor za leto 1983 predvideva, da se uvoz
jedilnega olja zagotovi z blagovnimi posojili CCC oziroma
drugimi aranžmaji.
. D.'Hžb®ni dogovor za leto 1984 ureja tudi zagotavljanje in
koriščenje deviznih sredstev za uvoz surovega jedilnega olja.
Predvideno devizno pokritje za uvoz jedilnega olja nai bi bilo
naslednje:
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_ za uvoz surovega jedilnega olja 50 mio menjalniških deviz,
s tem da uvozniki zagotovijo enak delež, to je 50 mio $.
- za uvoz soje v zrnu 30 mio $ menjalniških deviz, s tem
da se
olje pridobljeno iz uvožene soje, nameni za široko P°tr°šn)°_
Tako bi bilo uvoz surovega olja skupaj predvidenih 130 mio
$ kar bi ob sedanjih cenah sojinega zrna in sojinegasurovega
olja zadostovalo za okrog 180.000 do 190 000 ton si
olja, s čimer bi bil pokrit predvideni primanjkljaj jedilnega olja
V

Ke^slovenske oljarne nimajo svojih deviznih Prillv°v']f
potrebno ustrezni delež zagotoviti iz intervencijskih sredstev
SISEOT-a. Za uvoz okrog 24.000 ton surovega olja je potreb
nih okrog 17,0 mio $.
8 Rezervni deli za kmetijske stroje, surovine
za gume in klinasto jermenje ter gume za
poljedelstvo
Ta skupina ni zajeta v družbenem dogovoru za leto 1983
vendar je bilo s posebnim odlokom Zveznega izvršnega sveta
za te namene predvidenih 10 mio $ menjalniških deviz.
Družbeni dogovor za leto 1984 pa ureja tudi zagotavljanje in
koriščenje deviz za te namene. Za uvoz razervnih delov, suro
vin za gume in za klinasto jermenje je predvidenih110,0 mio $
menjalniških deviz ob hkratni zagotovitvi enakega deleža lastnih deviz porabnikov teh izdelkov. Seveda s tem ne bi .zadostili vsem potrebam, ki jih sicer imajo porabniki te skupine
izdelkov.
9. Najnujnejše blago za redno preskrbo in
kvalitetno izboljšanje strukture turistične
potrošnje
Navedena skupina izdelkov ni zajeta v družbenem dogovoru za leto 1983, vendar je bilo s posebnim odlokom Zvez
neaa izvršnega sveta za te namene predvidenih 73 mio $
menjalniških deviz, od katerih je Narodna banka Jugoslavije
dejansko odobrila 40 mio $. Slovenske OZD so dobile okrog
4 8 mio $ menjalniških deviz.
' Družbeni dogovor za leto 1984 pa vključuje tudi navedeno
skupino izdelkov, za uvoz katerih predvideva 60 mio $ menjalniških deviz, od tega 5 mio $ za uvoz tujega tiska o hkratni
zagotovitvi enakega zneska lastnih deviz. Način k°riščenja
menjalniških deviz bo določil Zvezni izvršni svet na predlog
Zveznega sekretariata za tržišče in splošne gospodarske zadeve ob sodelovanju Splošnega združenja turističnega goSP

OZDrStufistič9nega gopsodarstva naj bi poleg menjalniških
deviz in lastnih prilivov na osnovi enotnih meril koristile še
dodatnih 7% od lastnih prilivov za svoje specifične potrebe.
10. Uvoz nekaterih drugih izdelkov na podlagi
posojila
Družbeni dogovor za leto 1983 opredeljuje, da se bodo
devize za uvoz pšenice, jedilnega olja in soje v zrnu zagotavljana podlagi blagovnih posojil CCC. OZD iz Slovenije so na

osnovi posojila uvozile 47.700 ton sojinega zrna v vrednosti
okrog 11,8 mio $, ki je bilo že predelano v Tovarni za predelavo soje v Zadru.
...
Precejšnje težave pri uvozu blaga na podlagi posojilI OOO
povzročajo tečajne razlike. Izredno velika dinarska sredstva,
ki jih bodo morale OZD zbrati za odplačilo deviznih obveznosti, so glavni vzrok, da se za posojila težko odiočajo^
Družbeni dogovor tudi za leto 1984 predvideva, da bo Jugoslavija uvažala nekatere kmetijske pridelke tako kot letos na
podlagi posojil CCC.
V. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob razpravi o
oreskrbi delovnih ljudi in občanov z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi izdelki vsakdanje rabe v letu 1983 obravnaval
tudi operativni plan aktivnosti in ukrepov za realizacijo
pred
laganih izhodišč za zagotovitev preskrbe v 'etu1984 Repubhškim upravnim organom je naložil, da v sodelovanju z OZD,
splošnimi združenji, GZS, SISEOT in bankami pripravijo konkretizacijo izhodišč za uresničevanje družbenega dogovora
7r\ IptO 1984
2 Pri pripravi izhodišč za uresničevanje družbenega dogovora ie treba upoštevati naslednje usmeritve:
- zagotoviti čimvečje bilančne količine pridelkov iz kmet^ske proizvodnje v SR Sloveniji in drugih republikah in SAPV

°-Vzadgotoviti potrebna finančna sredstva zapredvidenavlaganja v nove obdelovalne površine in večjo pridelavo na
obstoiečih obdelovalnih površinah.
- v planu SISEOT za leto 1984 upoštevati vse različne
osnove za zagotavljanje in koriščenje deviznih sredstev po
družbenem dogovoru in zagotoviti potrebna devizna sredstva
Z3
-p^oučitffinančno-ekonomske težave pri preskrbi s posameznimi osnovnimi živili in pripraviti predlog potrebnih ukreP

°3 Pri nadaljnji krepitvi vloge blagovnih rezerv je treba
dosledneje uresničevati oblikovanje blagovnih rezerv na vseh
ravneh in z usklajenim sproščanjem blagovnih rezerv preprečevati motnje pri preskrbi. Da bi uveljavili funkcijo biLt
rezerv v njihovi celovitosti in s tem zagotovili učinkovitost
njihovega delovanja, je potrebno čimprej urediti sistem finanC

' 4' Pospešiti'je^crtreb^o prizadevanja za celovito sistemsko
ureditev samoupravne organiziranosti na področju preskrbe v
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|zlnršni'sveteSkupščine SR Slovenije je nal°žil
škemu komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve da
v sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi v občinah in v
republiki pripravi predlog enotnih izhodišč.
5 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sklenil, da se
Informacija o preskrbi z osnovnimi živili in nekaterimi drugimi
tHpiS vsakdanje rabe v letu 1983 v SR Sloveniji in izhodišča
za leto 1984 pošlje Skupščini SR Slovenije, Republiški ^priferenci SZDL Slovenije, Zvezi sindikatov Slovenije, Gospodarski
zbornici Slovenije, Samoupravni interesni skupnosti
nomske odnose s tujino in Ljubljanski banki.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE
ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO
PROGRAM AKTIVNOSTI
za pospeševanje domačega in tujskega
turizma v letu

1984 (ESA-348)
uresničitev planskih ciljev. Uresničevanje planov na tem poNa podlagi nalog za povečanje izvoza, ki izhajajo iz Resoludročju pomeni še večjo uveljavitev Slovenije vmednarodinem
p
cije o politiki družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije v
turističnem prometu na podlagi razvijanja
,
letu 1984, se kot njen spremljajoči akt sprejmejo naslednje
nudbe, kakršno narekuje povpraševanje na domačem m tu
dodatne aktivnosti in ukrepi v turizmu, ki so potrebni za
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jem trgu. Prilagajanje potrebam sodobnega turizma zahteva
tesnejše sodelovanje vseh dejavnosti, ki opravljajo turistične
storitve, zato da se njihovo delo in odnos prilagodi potrebam
turistične potrošnje. Uspešnost turizma pa je odvisna od
ustreznega odnosa delavcev različnih dejavnosti ter odnosa
delovnih ljudi in občanov do turistov. Zato je potrebno v vseh
okoljih krepiti zavest o pomenu turizma ne le za rekreacijo,
ampak tudi za izvoz in krepitev materialne osnove dela ter za
razvijanje mednarodnih vezi in sodelovanja.
I. PODROČJA AKTIVNOST!
Aktivnosti izhajajo iz ocene turističnega prometa v letu 1983
in možnosti za doseganje boljših rezultatov na tem področju,
sklepov Skupščine SR Slovenije o aktivnostih v turizmu, ki so
bili sprejeti v marcu 1983. leta in iz Načrta uresničevanja
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije SR Slovenije.
Program za leto 1984, ki je zasnovan na tej podlagi pomeni
nadaljevanje aktivnosti iz preteklega leta, opredeljuje pa tudi
dodatne naloge za povečanje turističnega prometa in deviznega priliva Te naloge in aktivnosti se nanašajo predvsem na:
1. učinkovitejši nastop in prodajo storitev na posameznih
tujih trgih,
2. poenotenje osnov za turistično propagando in informacije,
3. izboljšanje strukture in kvalitete celotne slovenske turistične ponudbe
4. vključevanje sredstev OZD in občanov za izgradnjo gostinskih ter turističnih objektov.
5. stimulativnejše nagrajevanje delavcev, odvisno od rezultatov dela,
6. sprejem ukrepov in predpisov, ki bodo vplivali na zmanjšanje administriranja in na izboljšanje materialne osnove
dela.
II. AKTIVNOSTI
Na osnovi naštetih usmeritev bi morale organizacije združenega dela, njihova združenja in druge organizacije ter organi
organizirati oz. izvajati naslednje aktivnosti:
1. Učinkovitejši nastop in povečanje turističnega prometa
iz posameznih sosednjih dežel in oddaljenejših tržišč zahteva
da se:
" OZD gostinstva in turističnega posredovanja na posameznih turističnih območjih dogovorijo o usmeritvah prodajnih
aktivnosti na posameznem tržišču, združijo sredstva v ta namen in izberejo tudi izvajalce. Poleg učinkovitejšega nastopa
in prodaje storitev je takšen dogovor nujen tudi zaradi racionalizacije porabe deviz, ki je s tem povezana,
-OZD turističnega posredovanja bolj usmerijo v prodajo
izvenpenzionskih storitev in ponudbo različnih prireditev (za
avtomobiliste, letalce in druge športnike itd.) posebno izven
sezone,
- naravna zdravilišča v okviru svoje poslovne skupnosti in s
pomočjo Centra za turistično in ekonomsko propagando pripravijo na skupno turistično ponudbo s poudarkom na specifičnosti posameznih storitev in skupaj z agencijami usposobijo delavce za prodajo svojih storitev v tujini.
Nosilci aktivnosti so turistične poslovne skupnosti, delo pa
do usklajevalo Splošno združenje gostinstva in turizma skupaj z Republiškim komitejem za turizem in gostinstvo
Uspešnost nastopa na tujih turističnih tržiščih je odvisna
tudi od ustrezne preskrbljenosti domačega trga s proizvodi ki
so potrebni za turistično potrošnjo. Zato bodo Republiški
komite za turizem in gostinstvo, Republiški komite za tržišče
in splošne gospodarske zadeve ter Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z ustreznimi splošnimi
Združenji OZD in občinskimi upravnimi organi, ugotovili potrebe po posameznih proizvodih in se doaovorili o načinu
njihovega zagotavljanja
2. Prikaz celovite turistične ponudbe in hkrati različnih
možnosti ter prednosti, ki jih nudi naša dežela za oddih in
rekreacijo, zahteva strokovno zasnovo celotne turistične propagande na domačem in tujem trgu in tudi usklajevanje
propagande posameznih storitev ali krajev na tej zasnovi V ta
namen je potrebno:
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Pri propagandi
a) - v okviru Centra za turistično in ekonomsko propagando
združiti sredstva turističnega gospodarstva za pripravo strokovnih zasnov turistične propagande in za izvajanje programa
skupne propagandne aktivnosti doma in v tujini,
- izkoristiti prisotnost tujih turistov pri nas in jim nuditi več
raznovrstnih informacij o naši turistični ponudbi,
posebno pa o prireditvah in drugih zanimivostih, ki lahko
prispevajo k povečanju izvenpenzionske porabe,
- posodobiti oblike turistične propagande in informatike z
izkoriščanjem nove tehnologije v tujini in temu prilagoditi
pripravo podatkov in sporočil ter postopoma preiti na novo
tehnologijo tudi v našem vsakdanjem poslovanju z uporabo
računalnikov in videotehnike, sicer bo onemogočeno vsakršno sodelovanje s tujino.
- podpreti organizacijo mednarodnih in športnih prireditev, ki lahko prispevajo k propagiranju turističnih krajev, možnosti oddiha in rekreacije te pospešijo organiziranje različnih
športnih šol kot sestavni de! turistične ponudbe.
Nosiiec aktivnosti je Center za turistično in ekonomsko
propagando pri GZS ob sodelovanju Splošnega združenja
gostinstva in turizma ter Republiškega komiteja za turizem in
gostinstvo.
Pri informiranju
b) - izboljšati informacije in s tem varnost v tranzitu turistov
in drugih voznikov s sprotnim obveščanjem o možnosti za
koriščenje različnih storitev, z vzpostavitvijo posebne radijske
zveze po načrtu, ki ga je pripravil Radio Ljubljana,
- ne glede na realizacijo tega načrta je nujno zagotoviti
stalno nudenje potrebnih informacij za potovanja, in sicer na
mejnih prehodih, avtocestah, na bencinskih črpalkah, v večjih
mestih in v turističnih krajih.
Nosilec aktivnosti je Republiški komite za turizem in gostinstvo ob sodelovanju Republiškega komiteja za promet in
zveze, Republiškega komiteja za informiranje in Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
3. za izboljšanje strukture in kvalitete celotne slovenske
turistične ponudbe je potrebno:
a) ustrezneje valorizirati naravne danosti oz. nekatera
celotna območja za razvoj turizma in jih vključiti v organizirano turistično ponudbo, in sicer:
- reko Sočo in celotno območje njene doline,
- reki Krko in Kolpo s preostalimi krajevnimi značilnostmi,
- celotno Podravje.
Nosilec aktivnosti je Republiški komite za turizem in gostinstvo, ki se bo v ta namen v sodelovanju s Splošnim združenjem gostinstva in turizma dogovoril z ustreznimi organi in
organizacijami ter turističnimi društvi na omenjenih območjih
o načinu aktiviranja možnosti za razvoj rekreacije na čistih
vodah, organizirano oddajanje prenočitvenih zmogljivosti, izgradnji potrebne turistične infrastrukture in načinu prodaje
storitev doma in v tujini.
b) v večjih mestih, posebno v Ljubljani, ki je zanimiva za
obisk prehodnih, poslovnih in stalnih gostov iz drugih turističnih krajev kot tudi domačih izletnikov vzpostaviti tesnejše
sodelovanje med gostinstvom in drugimi dejavnostmi zaradi:
- primernejše razporeditve obratovalnega časa gostinskih,
trgovskih in drugih storitvenih obratov, kar je treba'zagotoviti
z odloki občinskih skupščin in drugimi ukrepi,
- popestritve ponudbe z vključevanjem številnih kulturnih
in drugih prireditev.
Aktivnosti bodo vodile turistične poslovne skupnosti v sodelovanju z upravnimi organi, skupnostmi in turističnimi
društvi ter njihovimi zvezami.
c) Na obalnokraškem območju nadaljevati z dopolnjevanjem storitev in poglabljati novo podobo Portoroža.
Potrebno je predvsem.
- turistično bolj oživeti zaledje ter v ponudbi tesneje povezati območje s celotnim Krasom,
- izboljšati gostinsko ponudbo s specializiranimi majhnimi
obrati,
- urediti in povezati plaže od Lucije do Pirana ter organizirati redno čiščenje v sezoni,
- začeti z realizacijo načrta sanacije turistične cone v Piranu,
- uskladiti program izgradnje marin z določitvijo prednosti
pri financiranju.
Aktivnosti na tem področju bo vodila Obalnokraška turiporočevalec

stična posiovna skupnost s pomočjo Republiškega komiteja
za turizem in gostinstvo in Republiškega komiteja za varstvo
okolja in urejanje prostora,
č) v Alpskem svetu dopolniti turistično ponudbo z.
- razvijanjem kmečkega turizma,
- vključevanjem organiziranih izletov v gore,
- izkoriščanjem voda za športno rekreacijo,
- združevanjem sredstev gostinskih in drugih OZD ter skup
nost za hitrejši razvoj oz. posodobitev žičniških naPr®Y'.....
- ureditvijo sprehajalnih poti in označevanjem izletniških
poti ^n^gvnimj jn drugimi prireditvami, ki so v skladu s
tU

Aktivnosti3bosta vodila Turistična poslovna skupnost Bled
in Kranjska gora s pomočjo Alpetourja, Soče inaPiani, ske
zveze Slovenije. Združevanje sredstev za žičnice P ^o vodila
Poslovna skupnost žičnic Slovenije v sodelovanju => splošnimi
združenji n Republiškim komitejem za turizem in gostinstvo.
' d) V zdraviliščih izpopolniti zdravstvene in turistične storitV Z

- večjo specializacijo zdravstvenih storitev in dvigom nji-

h0 6

! čudenjem večjega števila turističnih storitev (izletov,
zabavnih in rekreativnih prireditev) ter tako doseči večjo pr ulačnost oz. podobo letovišča,
. .
- izrabo možnosti za interne letalske prevoze na morje in s
tem kombiniranja bivanja gostov.
„i„v«.n«,i,ih
Aktivnosti bo organizirala Poslovna skupnost slovenski!
n3

eVVvsebini turistične ponudbe bo večja kvaliteta dosežena
tudi z organiziranjem številnejših kulturnih prireditev v času
,U

poseben program aktivnosti na tem področju bo pripravila
Zveza kulturnih organizacij Slovenije.
f\ v vseh turističnih krajih, na mejnih prehodih in ob magistralnih poteh je potrebno nadaljevati tudi z organizirano
ponudbo različnih gostinskih storitev in prodajo spominkov
ter podobnih izdelkov.
.
, .:
Te aktivnosti bo vodil Odbor za turizem pri Gospodarski
zbornici Slovenije.
4 Čeprav OZD načrtujejo v letu 1984 nekoliko večjo Investicijsko dejavnost kot v zadnjih dveh letih, ki bo turistično
ponudbo izpopolnila z gostinskimi obrati, prenočitvenim,
zmogljivostmi in infrastrukturnimi objektiostajajo
i
ranemožnosti za angažiranje sredstev obča"0\vJ® nf/^^f;
Zato je potrebno odpraviti ovire, ki preprečujejo večje vk.juce
vanje teh sredstev s:
- sprejetjem prostorskih rešitev v občinah
- z določitvijo enakih pogojev za pridobitev lokacij ali
objektov za zasebni in družbeni sektor,
.. h
- z oraanizacijo skupne evidence v republiki o ponudbah
oz. možnostih za izgradnjo gostinskih objektov v zasebnem
<;pktoriu oz. z anaažiranjem sredstev občanov.
Ativnosti na tem področju bo vodil Republiški komi .e za
turizem in gostinstvo skupaj z Zvezo obrtnih fdruženj
Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora.
5 Ker ie osnova razvoja turizma dobra organizacija dela in
kvalitetno opravljanje storitev, ki jih
dno, je bistvenega pomena pravilno vrednotenje in delitev po
delu. Zato je v tem letu potrebno:
- realizirati načela o delitvi pri delu in rezultatih dela na
osnovi pozitivnih izkušenj, pri tem pa dati poudarek ustvarje-

nemu obsegu dela, vrednosti prometa in gospodarnost^
- spodbujati kvalitetno delo tudi z možnostjo za napredovanje in opravljanje zahtevnejših specializiranih del v turističnem kraju in ne le v matičnem obratu,
- razbremeniti vodje hotelov administrativnih in podobn h
nalog, da se bodo lahko posvetili osnovnim storitvam in
g

°Nosilec aktivnosti je Splošno združenje gostinstva in turizma skupaj z Republiškim odborom sindikata te dejavnosti.
"T Aktivnosti, ki so bile sprožene že v prsteklem etu.da b,
bili dovolj zgodaj znani posamezni ukrepi oz. pogojl poslova
nja turizma v tekočem letu, zahtevajo dokončne rešitve danih
predlogov:
a) pri deviznem poslovanju zaradi.
.... . u Ha _
- poenostavitve poslovanja z dinarskimi čeki, tako da se
popust priznava pri njihovem nakupu in obračuna v breme
turističnega gospodarstva pri izplačevanju spodbud,
- izenačitve izvoznih spodbud za turistične storitve s spodbUda

Jštevanja°evrcffekov in čekov tujih bank v neposredni

de

-omogočanje retransferja manjših vsot dinarjev v devize na
osnovi potrdil o menjavi valut in retransferja bencinskih bo
nov.
-^zmanjšanje oz. izenačitev prometnega davka na kurilno
olje z industrijskimi obrati.
c) pri preostalih ukrepih in predpisih za:
- izdvajanje 1 % sredstev od deviznega priliva turizma v
Sloveniji iz sredstev republiških izvoznih spodbud za financiranje turistične propagande v tujini,
- svobodno oblikovanje cen gostinskih storitev,
- poenostavitev postopka izdajanja dovoljenj za turistične
let

KeMePRepub^šk?Vkomite za turizem in gostinstvo naštete
oredloae že sporočil ustreznim upravnim organom, je sedaj
njegova naloga, da z novimi objektivnimi argumenti utemelji
7S"« bo Republiški M*. »
aostinstvo vodil tudi akcijo za pripravo sporazuma med OZD
fn zasebnimi sobodajalci, da bi tako odpravili pomanjkljivosti
pri medsebojnem obračunavanju storitev. ,
Republiški komite za turizem in gostinstvo ^sodeloval
tudi ori izvajanju programa aktivnosti ! uristične zveze Slove
2je v zvezizdej a v n o rt m i, ki bodo razvijale večje zanimanje ,n
oozitiven odnos občanov do turizma.
. .
Po potrebi bo Republiški komite za turizem in gostinstvo
skupaj z Republiškm komitejem za tržišče in km
splošne gospodarski zadeve in Republiškim komitejem za ®tl)s^o, gozdarstvo in prehrano intervenirat, če bi se pojavile težave pri
preskrbi s prozvodi, ki so nujni za normalno odvijanje turistič^Naštete dejavnosti v tem programu bi morale postati sestavni del programa aktivnosti, ki jih bodo sprejemali navedeni nosilci posameznih nalog. Vključene pa bi morate b i
tudi v programu aktivnosti, ki jih za povečanje izvoza načrtujejo občinski organi in organizacije.
Republiški komite za turizem in gostinstvo booburesniče
van>u svoiih nalog spremlja! potek celotne aktivnosti, ki je
začrtana v tem programu. Še posebej bo pri tem ugotavljal
rezultate izvoznih prizadevanj posameznih organizacij zdru
ženega dela in po potrebi predlagal različne ukrepe za doseganje pianov izvoza turističnih storitev.
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DRUŽBENI

DOGOVOR

o

politike

izvajanju

porabe
letu

na

1984

ravni

na področju

občin v SR Sloveniji

v

(ESA-348)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni
svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet Skupščine obalnih občin ter Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem vesedilu: udeleženci) v skladu z določbami resolucije o politiki družbenega in gospodarskega
razvoja v SR Sloveniji v letu 1984 (Uradni list SR S št)
sklenejo
DRUŽBENI DOGOVOR
o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni
občin v SR Sloveniji v letu 1984
1. člen
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo za uresničevanje politike in ciljev, opredeljenih v resoluciji o politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 na
področju splošnih družbenih potreb v občinah (v nadaljnjem
besedilu: splošna poraba) s svojimi ukrepi zagotovili, da bodo
izvirni prihodki za splošno porabo v občinah naraščali v
globalu največ do 18% glede na leto 1983.
2. člen
Pri ugotavljanju celotnih izvirnih prihodkov za splošno porabo po 1. členu tega dogovora se upoštevajo prihodki, ki bi
jih posamezna občina lahko dosegla, v letu 1984 ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
- davek iz osebnega odhodka delavcev po stopnji 0,35%
pri občinah, ki se jim odstopa del posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov in ki prejemajo dopolnilna
sredstva iz republiškega proračuna; pri ostalih občinah pa v
sprejeti višini;
- odstopljeni del posebnega republiškega davka od prometa proizvodov — po odloku o odstopu dela posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov posameznim občinam v letu 1984;
- davki od občanov — v višini, ki bi jo bilo v posamezni
občini možno doseči ob doslednjem izvajanju dogovora o
usklajeni davčni politiki v letu 1984 ob najmanj 95% izterjavi
davkov in prispevkov (kalkulativni prihodki);
- drugi izvirni prihodki v doseženi višini.
Republiška uprava za družbene prihodki in Republiški sekretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino ugotovita možnosti občine po prejšnjem odstavku.
Kalkulativni prihodki po tem členu se ugoravljajo v rokih in
po metodologiji, ki jo določi Republiška uprava za družbene
prihodke.
3. člen
Če doseže posamezna občina v letu 1984 večje kalkulativne
prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz preišnieqa
člena, se lahko v letu 1985 dogovorjena poraba poveča za
dosežene večje prihodke.
Če doseže posamezna občina v letu 1984 manjše kalkulativne prihodke, kot se ugotovijo po metodologiji iz prejšnjega
člena, se njena dogovorjena splošna poraba v letu 1985
ustrezno zmanjša.
4. člen
Osnova za povečanje dogovorjene porabe občin v letu 1984
je dogovorjena poraba občin v letu 1983, brez učinkov povečanja ali zmanjšanja splošne porabe za dejansko ugotovljeni
znesek realiziranih kalkulativno ocenjenih prihodkov od davkov občanov v letu i982, povečana po 2. členu aneksa k
družbenemu dogovoru za leto 1983 in za lastne prihodke
upravnih organov.
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splošne

Tako ugorovljena osnova se zmanjša za dejansko porabo
po zaključnem računu v letu 1983 za:
- financiranje temeljnega sodišča,
- financiranje temeljnega javnega tožilstva,
- financiranje sodišča združenega dela,
- financiranje medobčinskih inšpekcijskih služb,
- financiranje priznavalnin borcem NOV.
5. člen
Osnova iz 4. člena tega dogovora se poveča za 16,2%. K
tako zgotovljeni osnovi se prištejejo ali odštejejo učinki iz 6
člena.
Pri občinah, ki jim je bilo v letu 1983 zaradi nerealiziranih
prihodkov od davkov občanov v letu 1982 zmanjšanje dogovorjene porabe razmejeno na tri leta, se od osnove iz prejšnjega odstavka odšteje razmejena obveznost za leto 1984.
Osnova iz prejšnjih odstavkov se poveča za sredstva iz prve,
druge, tretje in četrte alinee 4. člena tega dogovora po merilih
Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo in pete
alinee po merilih Republiškega komiteja za borce in vojaške
invalide.
Dogovorjena poraba, izračunana po prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena predstavlja višino limitiranih prihodkov splošne porabe, nad katero se izločajo sredstva na posebno partijo proračuna, v obseg limitiranih prihodkov se ne
štejejo:
- takse parkljarjev in kopitarjev in
- turistične takse.
Pri dopolnjevanih občinah predstavljajo osnovo za izračun
dogovorjene porabe oblikovana merila v letu 1983. V letu 1984
se dogovorjena poraba izračuna na osnovi meril, določenih v
zakonu o proračunu SR Slovenije v letu 1984.
6. člen
Po sprejemu zaključnega računa za leto 1983 se občini
poveča ali zmanjša obseg dogovorjene porabe v letu 1984 za
dejansko ugotovljeni znesek realiziranih kalkulativno ocenjenih prihodkov od davkov občanov.
7. člen
Občine, ki se združujejo v posebno družbenopolistično
skupnost in občine, ki se povezujejo v posamezni regiji, lahko
sklenejo posebni družbeni dogovor v skladu s konretnimi
potrebami in možnostmi, s katerimi določijo različne odstotke
rasti sredstev za splošno porabo v letu 1984 za proračune
posameznih občin, s tem, da skupna rast sredstev za financiranje splošne porabe ne sme biti večja od rasti, opredeljene v
prejšnjih členih tega dogovora.
Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjen najpozneje do 28. marca 1984 ter predložen pristojnim organizacijskim enotam službe družbenega knjigovostva in Republiškemu sekretariatu za finance.
8. člen
Udeleženci dogovora soglašajo, da bo izvajanje in spremljanje tega dogovora zagotovila služba družbenega knjigovodstva.
Republiški sekretariat za finance posreduje sužbi družbenega knjigovodstva osnovo o višini limitiranih prihodkov
splošne porabe po 5. členu.
Če služba družbenega knjigovostva ugotovi, da vplačila
prihodkov splošne porabe na žiro račun proračuna posamezne občine presegajo dogovorjeno raven, obvesti o tem
Republiški sekretariat za finance in izvršni svet skupščine
občine, ki bo dal nalog za prenos teh sredstev na posebno
partijo proračuna občine.
poročevalec

Pri občinah, ki so med letom prenesle sredstva iz tekočega
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna
in nakaza e
akontacije v samoupravni sklad za intervencije v kmet')Stvu n
porabi hrane v SR Sloveniji (V nadaljnjem besedilu,
samoupravni sklad) oziroma uporabile sredstva za °b'lk°v®n'® J? *
aovnih rezerv in plačilo intervencij v porabi hrane služba
družbenega knjigovodstva ne izloči sredstev na posebno partijo proračuna, dokler se prihodki nad dogovorjenim I mitom
sDlošne porabe ne poračunajo z že izločenim^ sredstvi.
Izvršni svet posamezne občine predloži službi družbenega
knjigovodstva podatke o višini sredstev, izločenih 'z tekočega
priliva prihodkov na posebno partijo proračuna občine ob
prvem izračunu.
Vsa nadaljnja vplačila izvirnih proračunskih prihodkov ki
presegajo dogovorjeno raven, bo služba družbenega knjig
vodstva izločila na posebno partijo proračuna občine.
9. člen
Če so se občine, ki se združujejo v posebno družbenopolitično skupnost dogovorile za skupno omejevanje splošne
porabe po 5. členu tega dogovora na podlagi skupne bilance
sredstev za splošno porabo, potem se sredstva, kinapresegajo
dogovorjeno raven po tem dogovoru, izločajo
P°sebr?.0
partijo proračuna le pri posebni družbenopolitični skupnosti.
10. člen
Občine se zavezujejo, da bodo sredstva na posebni partiji
proračuna občine uporabljale le za intervencije ^ pora t
hrane in za oblikovanje blagovnih rezerv, vendar največ do
uišinp iz leta 1983, povečane za 18%.
Preostala sredstva posebne partije proračuna občine bodo
občine usmerjale za intervencije v porabi hrane in za financiranje blagovnih rezerv na ravni SR Slovenije v samoupravni
sklad.
11. člen
Služba družbenega knjigovodstva bo s svojo kontrolo zagotovila da bodo občine sredstva na posebni partiji proračuna
občine uporabile oziroma usmerile le za namene iz prejšnjega
člena.
12. člen
Sredstva iz 10. člena tega dogovora bodo občine zagotavljale z akontacijami. Osnova za izračun akontacij so kalkulat i vno ocen je n i prihodki občin za leto 1984, usklajen, z.Republiško upravo za družbene prihodke in Republiškim sekretariatoma finance. Višina akontacij se ugotovinaosnov,
dinamike pritoka prihodkov proračunov občin v preteklih
letih. Podrobnejšo dinamiko vplačevanja bo na tej osnov

ugotovil Republiški sekretariat za finance in jo sporoči! udeležencem do 1/4 1984.
.
Dokončni poračun nakazanih akontacij iz sredstev izločenih na posebno partijo proračuna se opravi s sprejetjem
zaključnega računa proračuna občine za leto 1984.
13. člen
Udeleženci dogovora se dogovorijo, da bo izvajanje tega
doaovora spremljala in analizirala Komisija Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v obciTainiške posle za Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije za področje splošne porabe v občinah bo opravljal
Republiški sekretariat za finance.
14. člen
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za Področje splošne porabe v občinah obvesti o morebitnih kršitvah oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega dogovora
skupščino občine, ki obravnava te kršitve oziroma neizpolnjene obveznosti in ustrezno ukrepa.
O kršitvah oziroma neizpolnjevanju obveznosti iz tega dogovora obvesti Komisija tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
15. člen
Ta dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev.
16. člen
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SRS.
Ljubljana, dne
..
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet skupščine obalnih občin, Služba družbenega knjigovodstva SRS, izvršni sveti skupščin občin. Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško,
Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana
Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana VičRudnik, Ljutomer, Logatec, Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Mozirje, Metlika, Murska Sobota, Nova Gorica,
Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi,
Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana,
Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič,
Velenje, Vrhnika, Zagorje, Žalec.

OBRAZLOŽITEV
Resolucija o politiki družbenega in 90spodarskegar^vo^a
cd sioveniie v letu 1984 predvideva, da bodo sredstva za
splošno porabo tako na ravni republike kot na ravni občin
7a os ta/a/a za okoli 33% za rastjo dohodka, kar predstavlja
nominalno rast 18% glede na leto 1983. Družbeni dogovor o
izvaianiu politike na področju splošne porabe na ravni občin v
letu 1984 skladno z določili predtoga reso/ucije predvideva
globalno 18% rast splošne porabe občm v SR SI?Y%n'£_ š ti
Ker skušamo v družbenem dogovoru v letu 1984 razrešiti
perečo problematiko financiranja pravosodn/h organov medobčinskih inšpekcijskih služb in priznavalnin borcem NOV po
merilih in kriterijih Republiškega sekretariata za pravostodjeiin
upravo in Republiškega komiteja za borce/n vo|aske mva/ de,
bo splošna poraba rastla diferencirano od obč ne do občine
Predvideno je da bi ostala splošna poraba z izločitvijo zgoraj
Zvedenih izjemnih postavk iz limita globalno rastla z indeksom 16 2% ob upoštevanju meril za financiranje pravosodnih
Organov, inšpekcijskih služb in
bil indeks rasti dogovorjene porabe m prihodkov od občine
d

°Že>v 'izhodiščih za financiranje splošne porabe občin v'letu
1984 smo ugotovili, da se kljub preob/ikovanju3/oposebnega
nhčinskeaa davka od prometa proizvodov
v republiški vir, pri
nekaterih občinah oblikujejo prihodki nad d09?^°r'en°^fjjh
za leto 1983 Da bi v letu 1984 zmanjšali presežke v občinskih
pmračunih smo predlagali, da občine, ki jih oblikujejo zman,-

šaio ali ukinejo stopnjo občinskega davka iz osebnega dohodka delavcev. V razpravi so bile na navedeni predlog izrečene številne pripombe o različni višini davka iz osebnega
dohodka delavcev. Zato predlagamo v družbenem
dogovoru
kot izhodišče pri občinah, ki bodo prejemale odst°P'^° de
posebnega republiškega davka od prometa proizvodovinpri
tistih ki bodo prejemale dopolnilna sredstva iz republiškeg
proračuna davek iz osebnega dohodka delavcev po stopnji
0 35% Ta višina davka bo upoštevana kot osnova pri oceni
rtrihnriknv v teh občinah Upoštevajoč navedeno znižanje
od 0,5 L 0 35%, bo po.»»0
nekaterim občinam povečati delež posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov, ki se občinam odstopa sklad,
z odlokom Skupščine SR Slovenije.
. .
Hkrati se bodo pri ostalih občinah z znižanjem davka iz
osebnega dohodka delavcev znižali prihodki, ki se bodo izločali nad dogovorjeno porabo na posebno partijo^proračuna
Zato imajo te občine možnost, da ta davek zmanjšajo do take
višine da ne bodo oblikovali presežkov.
...
V letu 1984 tudi ni več predvideno, da bi bi i iz omejitev
izvzeti prihod k/ ki jih upravni organi ^dobivajo svojo
deiavnostio. Navedene prihodke omejuje zvezni zakon o za
časni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih '"^esn,h
skupnosti družbenih dejavnosti za porabo že v letu 1983, zato
jih tudi upoštevamo med limitirane prihodke.

Za davke od občanov je predviden izračun kalkulativnih
prihodkov po sprejeti in veljavni metodologiji. Republiška
uprava za družbene prihodke bo v sodelovanju s posamezno
občino ocenila višino prihodkov od davkov občanov, ki bi jih
posamezna občina lahko dosegla ob enotnem izvajanju dogovora o usklajeni davčni politiki in ob 95% izterjavi davkov in
prispevkov. V primeru, da bo posamezna občina realizirane
kalkulativne prihodke višje kot so bili ocenjeni, bo lahko za
ugotovljeni znesek realiziranih sredstev dogovorjeno porabo
za leto 1985 zvišala in nasprotno, če oceno ne bo dosegla, bo
morala dogovorjeno porabo znižati. Enaka možnost je dana
občinam na osnovi ugotovitev iz zaključnih računov v letu
1983, v letu 1984 vendar šele takrat ko posreduje dokončne
podatke Republiška uprava za družbene prihodke. Da ne bi
bili učinki povečanja ali zmanjšanja obsega dogovorjene porabe pri občinah taki, kot so bili v letu 1983 predlagamo, da se
pozitivni in negativni učinki realiziranih prihodkov od davkov
občanov na dogovorjeni obseg splošne porabe izravnajo.
Osnovo za povečanje dogovorjene porabe občin v letu 1984
smo upoštevali v taki višini kot bi bila izračunana, če ne bi
upoštevali v letu 1983 povečanj ali zmanjšanj dogovorjene
porabe zaradi realizacije kalkulativno ocenjenih prihodkov od
davkov občanov. Dogovorjena poraba izračunana po 4. členu
družbenega dogovora o izvajanju politike na področju
splošne porabe na ravni občin v letu 1983 (Uradni list SRS, št.
5/83) s povečanjem po 2. členu aneksa k temu družbenemu
dogovoru in realiziranimi lastnimi prihodki upravnih organov.
Z upoštevanjem navedene osnove se učinki dobre ali slabe
izterjave davkov kažejo samo v enem letu, razen v tistih
občinah, kjer je bilo učinkovanje razmejeno na tri leta in bo
potrebno razmejeno obveznost upoštevati pri dogovorjeni
porabi leta 1984.
Po podatkih, ki jih bodo posredovale občine v zaključnih
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DOGOVORA

usklajevanju davčne politike v letu

1984

(ESA-348)
Zaradi izenačevanja pogojev gospodarjenja, skladnega
razvoja
Slovenije, zagotovitve enakopravnega položaja
občana m v skladu s 7. členom zakona o davkih občanov
sklenejo skupščine občin v SR Sloveniji
DOGOVOR
O USKLAJEVANJU DAVČNE POLITIKE
V LETU 1984
1. člen
Skupščine občin v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
udeleženke) soglašajo, da bodo pri oblikovanju davčne politike v občinah v letu 1984 izhajale iz naslednjih načel:
- da morajo družbenopoitične skupnosti zagotoviti, da
bodo obveznosti plačevanja davkov določene tako, da se z
njimi trajno vzpodbuja zavezance k večji produktivnosti dela
in da ne pride do neutemeljenih razlik v višini obveznosti
zavezancev med posameznimi družbenopolitičnimi skupnostmi:
- da občani prispevajo k zadovoljevanju splošnih družbenih potreb v sorazmerju s svojimi materialnimi možnostmi;
- da se zagotovi kvaiitetno in učinkovito opravljanje nalog
občinskih uprav za družbene prihodke in učinkovito uresničevanje ustavnosti in zakonitosti.
2. člen
Udeleženke se bodo v letu 1984 prizadevale, da se tako v
republiškem kot v regionalnih okvirih doseže usklajenost v
davčni politiki občin in v njenem izvajanju.
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3. člen
Udeleženke si zavezujejo, da bodo v letu 1984 dosledno
izterjevale vse odmerjene davke in prispevke, ki dnsDeio v
plačilo.
4. člen
Udeleženke bodo v letu 1984 predpisale naslednje davke, ki
so po zakonu dohodek občin:
1. davek od osebnega dohodka delavcev,
2. davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
3. davek od dohodka iz gospodarskih dejavnosti,
4. davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti,
5. davek od dohodka iz avtorskih pravic,
6. davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih
pravic,
7. davek od premoženja,
8. davek na dobitke od iger na srečo,
9. davek na promet nepremičnin,
10. davek od prometa proizvodov in storitev.
5. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1984 predpisale
stopnjo davka od osebnega dohodka delavcev v višini do
0,5%.
Udeleženke se zavezujejo, da bodo predpisale oprostitev
davka od osebnega dohodka za osebne dohodke, ki jih izplačujejo svojim delavcem invalidske delavnice.
6. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1984 predpisale
osnovne stopnje davka iz kmetijske dejavnosti v višini, dogoporočevalec

i

vorjeni za leto 1982,
Za zavezance, ki niso zdravstveno in pokojninsko zavarovani na podlagi dohodkov od samostojnega opravljanja kmetijske dejavnosti, bodo udeleženke v letu 1984 predpisale
dodatno stopnjo davka iz kmetijske dejavnosti v naslednji
višini:
- od katastrskega dohodka negozdnih površin v višini od
10% do 20%;
- od dohodka od gozda v višini od 20% do 30%.
Udeleženke se zavezujejo, da bodo predpisale davčne olajšave zavezancem davka iz kmetijstva, ki so vključeni v družbeno organizirano proizvodnjo, sprejemajo in izpolnjujejo
obveznosti setvenih planov občin pod pogojem, da obdelujejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Davčna olajšava se prizna v višini do 70% od odmerjenega
davka. Druge pogoje bodo udeleženke uskladile v regionalnih
okvirih.
Zavezancem davka iz kmetijstva, ki imajo učence in študente na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, se prizna
davčna olajšava v višini, ki jo določi občinska skupščina.
7. člen
Udeleženke bodo za davek iz gospodarskih in poklicnih
dejavnosti, ki se plačuje od ostanka čistega dohodka, določile
stopnje v naslednji višini:
osnova

do 60 .000 din
nad 60 000 do 90. 000 din
nad 90 .000 do 140,,000 din
nad 140 000 do 200..000 din
nad 200..000 do 270 ,000 din
nad 270 000 do 350..000 din
nad 350 .000 do 450 .000 din
nad 450, 000 do 800 000 din
nad 800,.000 din

stopnja v %
18-22
23-27
28-32
33-37
38-42
43-47
48-52
53-55
56-58

8. člen
Udeleženke so soglasne, da bodo zavezancem, ki vlagajo
sredstva za zboljšanje in razširjanje materialne osnove dela in
opravljajo dejavnosti, katerih razvoj se v skladu z usmeritvami
družbenih dogovorov o pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva v občini želi pospeševati, glede na višino vloženih
sredstev priznale davčne olajšave za:
- naložbe v poslovne prostore, če zavezanec vloži najmanj
znesek, ki ustreza poprečnemu enoletnemu čistemu osebnemu dohodku zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR
Sloveniji v preteklem letu. Davčna olajšava se prizna v višini
od 20% do 40% od vloženih sredstev.
- naložbe v druga osnovna sredstva, če zavezanec vloži
najmanj znesek, ki ustreza 30% poprečnega enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu
v SR Sloveniji v preteklem letu. Davčna olajšava se prizna v
višini od 20% do 40% od vloženih sredstev.
Določbe iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo tudi za
druge zavezance davka iz gospodarskih dejavnosti, davčna
olajšava pa lahko znaša največ do 20% od vloženih sredstev.
Davčne olajšave iz prvega in drugega odstavka tega člena
se porazdelijo na določeno dobo, vendar največ na 5 let.
Za dejavnosti, katerih razvoj se želi pospeševati v Skladu z
usmeritvami družbenih dogovorov o pospeševanju razvoja
drobnega gospodarstva v občinah (deficitarne dejavnosti),
bodo udeleženke določile davčne olajšave v višini od 20% do
40% od odmerjenega davka glede na vrste dejavnosti.
Zavezancem, ki so pričeli opravljati dejavnosti, opredeljene
v četrtem odstavku tega člena, bodo udeleženke določile
davčne olajšave v posameznem letu v višini od 30% do 75%,
za ostale dejavnosti od 20% do 50% od odmerjenega davka
za čas do 3 let. Druge pogoje za priznavanje teh olajšav bodo
udeleženke uskladile v regionalnih okvirih.
Zavezancem, ki opravljajo gostinsko dejavnost in dosežejo
več kot 40% celotnega prihodka s strežbo hrane in prenočišči, se prizna davčna olajšava v višini do 30% od odmerjenega
davka glede na delež takega prihodka v celotnem prihodku
gostinskega obrata.
Zavezancu davka, ki je dodatno zaposlil nove delavce, se v
letu, za katero se davek odmerja, za vsakega takega delavca
odmerjeni davek zniža za znesek, ki ustreza 10% poprečnega
poročevalec

enoletnega čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v
gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu.
Davčna olajšava se prizna pod pogojem, da je bil novo
zaposleni delavec v letu, za katero se priznava davčna olajšava, v delovnem razmerju pri zavezancu najmanj devet mesecev. Če je zavezanec dodatno zaposlil novega delavca v
drugi polovici leta, za katero se davek odmerja, se davčna
olajšava pod istimi pogoji prizna ob odmeri za naslednje leto.
Za dodatno zaposlenega novega delavca se ne šteje delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas, niti delavec, ki je s sklenitvijo delovnega razmerja nadomestil delavca,
kateremu je prenehalo delovno razmerje.
Zavezancem, ki z izvozom blaga in storitev na konvertibilno
področje ustvarjajo devizni priliv, se glede na odstotni delež,
ki ustreza razmerju med celotnim prihodkom obratovalnice in
dinarsko vrednostjo, doseženo z izvozom blaga in storitev,
odmerjeni davek zniža:
- za 5%, če znaša odstotni delež izvoza od 5 do 10%,
- za 10%, če znaša odstotni delež izvoza od 10 do 20%,
- za 15%, če znaša odstotni delež izvoza od 20 do 30%,
- za 25%, če znaša odstotni delež izvoza od 30 do 50%,
- za 35%, če znaša odstotni delež izvoza nad 50%.
Zavezancem, ki vlagajo sredstva v gradnjo malih hidroelektrarn, se prizna davčna olajšava do 30% od odmerjenega
davka glede na višino vloženih sredstev. Olajšava se prizna za
čas do 3 let.
Zavezancem, ki imajo učence in študente na proizvodnem
delu oziroma delovni praksi, se prizna davčna olajšava v višini
15% od izplačanih nagrad po kolektivni pogodbi.
Zavezancem, obdavčenim v pavšalnem letnem znesku in ki
preživljajo mladoletne otroke, otroke, ki nadaljujejo šolanja v
usmerjenem izobraževanju ali za delo nezmožne družinske
člane, se odmerjeni davek zniša za 5% za vsakega takega
člana pod pogojem, da letni dohodek na družinskega člana
ne presega 10% poprečnega enoletnega čistega osebnega
dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v
preteklem letu.
V letni dohodek se vštevajo osebni dohodki in drugi dohodki od katerih se plačujejo davki ter pokojnine in to za
zavezanca ter vse družinske člane gospodinjstva. Dohodki,
doseženi s samostojnim osebnim delom, od katerih se odmerja davek v pavšalnem letnem znesku, se vključujejo v letni
dohodek tako, da se pavšalni letni znesek poveča s faktorjem
4. Katastrski dohodek se v letni dohodek vključuje povečan s
količnikom, ugotovljenim iz razmerja katastrskega dohodka
do narodnega dohodka zasebnega kmetijstva v merilu SR
Slovenije.
Borcem NOV se, pod pogoji iz trinajstega in štirinajstega
odstavka tega člena, priznavajo davčne olajšave v višini do
10%.
Skupne olajšave iz tega čiena v posameznem letu ne morejo presegati 80% odmerjenega davka, s tem, da se olajšava
iz sedmega odstavka tega člena v navedeno omejitev ne
všteva.
Od dohodkov, doseženih z opravljanjem kmetijskih storitev
drugim s kmetijsko mehanizacijo in od dohodkov, doseženih
z izkoriščanjem zemljišč v .nekmetijske namene, se davek ne
plača, če letni dohodek po odbitku stroškov ne presega 10%
poprečnega enoletnega čistega osebnega dohodka delavcev
zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu.
9. člen
Davek po odbitku bodo udeleženke zaradi poenostavitve
poslovanja izplačevalcev predpisale enotno, in sicer:
A. Davek po odbitku iz gospodarskih dejavnosti:
1. od dohodkov raznašalcev in prodajalcev časopisov,
knjig, revij in podobno, od dohodkov zbiranja, prenosa in
razdeljevanja pošte v odročnih in planinskih območjih, od
prodaje srečk in vplačil pri športni napovedi te pri lotu, od
prejemkov zavarovalnih poverjenikov, od dohodkov hidrometeoroloških opazovalcev, od provizij zastopnikov organizacij
za varstvo malih avtorskih pravic, od zbiranja naročil za časopise, knjige, revije in podobno, od dohodkov delavcev, doseženih z opravljanjem del ob pretežni uporabi lastne telesne
moči ter od dohodkov doseženih z opravljanjem postranskih
kmetijskih dejavnosti 10%,
2. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov, dohodkov
od zbiranja oglasov, od dohodkov, doseženih s prodajo izdel33

kov uporabne umetnosti ali z razmnoževanjem ali izdajanjem
avtorskih del, ki se ne štejejo za izvirnike, od dohodkov
potujočih zabavišč, od dohodkov doseženih s prodajo izdelkov ročne izdelave, ki jih ni možno šteti za izdelke domače ali
umetne obrti niti uporabne umetnosti, če jih občan izdeluje
priložnostno 25%,
3. od dohodkov oseb, ki priložnostno opravljajo storitve za
organizacije združenega dela, državne organe ter druge organizacije in skupnosti in od dohodkov, doseženih z opravljanjem del po pogodbi o delu, sklenjeni v skladu s predpisi o
delovnih razmerjih, če ne gre za dohodke iz 1. in 2. točke 40%.
B. Davek po odbitku iz poklicnih dejavnosti bodo udeleženke določile v višini 40%.
C. Davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic bodo
udeleženke predpisale v višini 20%.
D. Od dohodkov iz avtorskih pravic od reklamnih slik, risb
in plastik, reklamnih pisanih in govorjenih besedil, reklamnih
filmov, diafilmov in diapozitivov, reklamne glasbe, ter od
reprodukcij takih del, od raznih skic in risb, stripov, križank in
drugih podobnih del, od dohodkov artistov, plesalcev in podobnih poklicev, doseženih na zabavno glasbenih prireditvah,
od dohodkov izvajalcev glasbenih del na zabavah, plesih,
športnih igriščih, kopališčih, razstaviščih, v varietejih, v gostinskih obratih in na podobnih prireditvah bodo udeleženke
predpisale stopnjo 40%.
Od dohodkov, ki jih dosežjo delovni ljudje, ki z osebnim
delom stamostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost,
bodo udeleženke predpisale stopnje, ki bodo za 70% znižane
od stopenj pod C in D.
Stopnje davkov po odbitku se objavilo v Uradnem listu SRS
v skladu s 4. členom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov,
prispevkov in taks.
10. člen
Udeleženke bodo predpisale oprostitev davka po odbitku
na dohodke, ki jih dosegajo občani z zbirajem mleka, s pluženjem snega, s tovorjenjem blaga za planinske postojanke; od
dohodkov, ki jih dosežejo invalidi s 100% telesno okvaro,
osebe, ki so izgubile vid, duševno bolne in duševno prizadete
osebe, če opravljajo ročna dela preko organizacij združenega
dela; od dohodkov, doseženih z opravljanjem storitev za hlevske in pašne ter druge skupnosti s področja kmetijstva.
Udeleženke bodo nadaljevale z usklajevanjem oprostitev
tega davaka v regionalnih okvirih.
11. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1984 zadržale
oziroma predpisale razpone in stopnje davka od dohodkov iz
premoženja v višini, dogovorjeni za leto 1983.
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1984 pristopile k
vzpostavitvi evidenc o oddajanju stanovanj ali poslovnih prostorov, garaž in počitniških hiš v najem. Podatke za vzpostavitev evidence zagotavljajo, za stanovanjske zadeve pristojni
organi, prijavno-odjavne službe, krajevne skupnosti in hišni
sveti.
12. člen
Davek na dobitke od iger na srečo bodo udeleženke predpisale po stopnji 15%.
Udeleženke bodo določile vrednost posameznega dobitka
od iger na srečo, od katere se davek ne plačuje, v višini 10.000
din.
13. člen
Udeleženke bodo določile poseben občinski davek od prometa rabljenih motornih vozil ter motornih koles z delovno
prostornino motorja nad 125 ccm. Stopnje davka so različne
glede na čas od nabave do prodaje in znašajo:
-15%, če je vozilo prodano pred potekom 1 leta od nabave,
- 10%, če je vozilo prodano po poteku 1 leta do 2 let od
nabave.
Merila za oprostitev bodo udeleženke uskladile v regionalnih okvirih.
14. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo v letu 1984 predpisale
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enotno stopnjo posebnega občinskega davka na promet vina,
vinskosadnih pijač in penečega vina v višini 6% od vrednosti.
Stopnje posebnega občinskega davka na promet ostalih alkoholnih pijač bodo udeleženke zadržale v višini, doaovorieni za
leto 1982.
15. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo dosledno ugotavljale
količine proizvedenega ter prodanega vina in žganja zaradi
obračuna in plačila prometnega davka od količin, prodanih
končnim potrošnikom.
16. člen
Udeleženke bodo v letu 1984 določile nove osnove in stopnje davka na promet nepremičnin v primeru, ko osnove in
stopnje tega davka niso bile spremenjene v zadnjih dveh letih
in jih uskladile v regionalnih okvirih.
17. člen
Udeleženke so soglasne, daje potrebno nenehno analizirati
in spremljati izvajanje davčne politike in na tej podlagi sprejeti
konkretne ukrepe, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost in
doslednost pri izvajanju davčnih predpisov.
Pri oblikovanju ukrepov iz prejšnjega odstavka bodo udeleženke zagotovile večjo aktivnost zlasti na naslednjih področjih:
- okrepljen neposreden nadzor nad tem, kako davčni zavezanci izpolnjujejo svoje davčne obveznosti;
- zagotovitev ugotavljanja realnih dohodkov in davčnih
osnov;
- dosledna izterjava davčnih in drugih družbenih obveznosti;
- učinkovito in dosledno ukrepanje zoper kršitelje davčnih
predpisov.
18. člen
Udeleženke se zavezujejo, da bodo skrbele za kadrovsko in
organizacijsko krepitev, boljšo strokovno in tehnično opremljenost in usposobljenost uprav za družbene prihodke, za
ustrezno štipendijsko politiko, da bodo lahko učinkovito izvajale svojo družbeno funkcijo.
19. člen
Udeleženke so soglasne, da bodo uprave za družbene prihodke zaradi racionalnosti še nadalje sodelovale pri zbiranju
družbenih obveznosti, katerih odmera in izterjava po veljavnih
predpisih ni osnovna funkcija uprav za družbene prihodke, v
skladu s programom po 3. členu zakona o upravah za družbene prihodke.
Nadomestila za delo uprav za družbene prihodke iz prejšnjega odstavka tega člena in 3. člena zakona o upravah za
družbene prihodke, se uporabijo kot namenska sredstva za
modernizacijo in zboljšanje materialnega položaja uprav za
družbene prihodke ali, da jih v skladu s samoupravnim sporazumom pridobijo delavci kot dohodek delovne skupnosti.
20. člen
Udeleženke se dogovorijo, da bodo v letu 1984 dajale pobude odboru udeleženk za poenotenje računalniško vodenih
evidenc davčnih zavezancev. Odbor udeleženk bo prejete
pobude obravnaval in izdelal konkretne rešitve v vseh tistih
primerih, kjer je to izvedljivo in zaradi racionalnosti ali drugih
razlogov potrebno.
21. člen
Izvajanje dogovora o usklajevanju davčne politike spremlja
poseben odbor (odbor udeleženk), ki ima 10 članov in njihove
namestnike. Predstavnike občin in njihove namestnike v odbor udeleženk imenujejo izvršni sveti skupščin občin sporazumno.
22. člen
Odbor udeleženk spremlja in analizira uresničevanje tega
dogovora in predlaga udeleženkam ustrezne ukrepe.
23. člen
Odbor udeleženk obravnava morebitne kršitve tega dogoporočevalec

vora, obvesti o tem skupščino prizadete občine in družbenopolitične organizacije ter predlaga ustrezne ukrepe.
O kršitvah tega dogovora lahko odbor udeleženk obvešča
javnost z objavo v sredstvih javnih informacij.
24. člen
Udeleženke soglašajo, da bo administrativno-tehnične posle za odbor udeleženk opravljala Republiiška uprava za družbene prihodke.
Udeleženke se zavezujejo, da bodo Republiški upravi za
družbene prihodke v skladu z določbami tega dogovora zagotavljale potrebne podatke za spremljanje izvajanja dogovora
in sicer v rokih, ki jih določi odbor udeleženk.
25. člen
Na podlagi sprejetih sklepov skupščin občin o pristopu k
dogovoru, se dogovor objavi v Uradnem listu SRS.
STALIŠČA
DO PRIPOMB NA OSNUTEK
DOGOVORA O USKLAJEVANJU
DAVČNE POLITIKE V LETU 1984
Odbor udeleženk dogovora je na sestanku dne 24. 11. 1983
obravnaval sprejete pripombe in predloge na osnutek dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1984 in sprejel
naslednja stališča:
1. člen:
Ugotavljanje realnih dohodkov zavezancev in vzporedno s
tem realnejših davčnih osnov ne more biti predmet dogovarjanja občin, temveč je to temeljna naloga uprav za družbene
prihodke, ki izhaja iz zakona o davkih občanov. Zato predlog
za smiselno dopolnitev tega člena dogovora ni upoštevan.
5. člen:
Predlog za enotno določitev stopnje davka od osebnega
dohodka delavcev v višini 0,5% ni upoštevan. V odboru udeleženk dogovora je prevladalo mnenje, da je v dogovoru predlagana rešitev ustreznejša, ker ob omejevanju sredstev za
splošno porabo omogoča občinam, ki imajo možnost pokrivanja proračunskih potreb iz drugih virov, preusmeritev na
doslednejše zbiranje sredstev in drugih neposrednih virov.
Predlagana rešitev, ki je sprejemljiva za večji del občin in ne
izključuje možnosti uvedbe enotnih stopenj je v skladu z
resolucijsko usmeritvijo, po kateri naj bi se tudi z zniževanjem
vseh vrst porabe zmanjševale obveznosti združenega dela.
Zaradi zagotovitve večje samostojnosti občin v vodenju
davčne politike se je potrebno prizadevati za večjo usklajenost pri tistih vrstah davkov, ki posredno vplivajo na pogoje
gospodarjenja in skladnost razvoja SR Slovenije.
V zvezi s pripombo, da naj bi se sredstva invalidskih delavnic, dobljena na podlagi oprostitve davka od osebnega dohodka namenila za odpiranje novih delovnih mest za invalide
in ne za osebne dohodke delavcev, je bil odbor mnenja, da
predlagana oprostitev posredno vpliva tudi na možnost odpiranja novih delovnih mest, saj se s tem ukrepom obveznosti
invalidskih delavnic iz naslova osebnih dohodkov zmanjšujejo in na ta način prihranjena sredstva lahko preusmerjajo za
navedene namene.
6. člen:
Predlog, da je potrebno davčne olajšave v zvezi z vključevanjem kmetov v družbenoorganizirano tržno proizvodnjo ter
sprejemanje in izpolnjevanje obveznosti setvenih planov občin bolj konkretizirati in vezati na širši krog davčnih zavezancev in ne le na tiste, ki preusmerjajo kmetije ali preurejajo
stanovanjska in gospodarska poslopja v turistične namene, je
upoštevan.
Po novem predzadnjem odstavku se uvaja tovrstna olajšava
kot nova dodatna olajšava, do katere so upravičeni vsi davčni
zavezanci (kmetje in nekmetje), ki se vključujejo v družbenoorganizirano tržno proizvodnjo oziroma sprejemajo in izpolnjujejo obveznosti setvenih planov občin, če obdelujejo
zemljišča v skladu z zakonom in sicer pod pogoji, določenimi
z občinskimi odloki. Predlagano je, da naj bi ta olajšava
znašala v višini do 70% od odmerjenega davka. Olajšave,
določene v tej višini, naj bi veljale za zavezance, ki se vključujejo v družbenoorganizirano proizvodnjo s celotnimi proizporočevalec

vodnimi zmogljivostmi in v celoti tudi sprejemajo in izpolnjujejo setvene in druge plane občin, za zavezance, ki se v te
procese vključujejo le delno, pa naj bi bile le-te določene v
znatno nižjem odstotku.
Predlog, da bi dodatne stopnje davka iz kmetijstva zadržali
na ravni leta 1983 ni sprejemljiv iz razlogov, ki so bili navedeni
v obrazložitvi k osnutku dogovora ne glede na to, da za
izrazito kmetijske občine to pomeni precejšen izpad prihodkov.
Sprejeta je bila pobuda, da se davčna olajšava priznava tudi
zavezancem davka iz kmetijstva, ki imajo učence in študente
na proizvodnem delu v višini kot jo določi občinska skupščina.
7. člen:
Sistem enotnih davčnih stopenj ni sprejemljiv. Sprememba
pri opredeljevanju razponov davčnih osnov je redakcijskega
značaja.
Predlog za omilitev progresije in znižanje stopenj davka iz
gospodarskih in poklicnih dejavnosti pri osnovah nad 350.000
din dalje tako, da bi pri osnovah nad 450.000 din oziroma nad
800.000 din znašale stopnje od 50% do 52%, ni upoštevan.
Znižanje stopenj v zgornjem delu davčne lestvice bi imelo za
posledico še dodatno zniževanje začetnih stopenj. Predlagana davčna lestvica, ob istočasni valorizaciji razponov davčnih osnov pomeni bistveno blažjo obremenitev za večino
davčnih zavezancev.
Za uvedbo kompenzacijske stopnje davka oziroma višje
davčne lestice, po kateri naj bi se odmerjal davek iz gospodarskih dejavnosti zavezancem, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost kot postranski poklic, ni zakonske osnove. , trr;'c
8. člen
Predlog za zvišanje olajšave za dodatno zaposlene delavce
od 10% na 25% oziroma na 30% poprečnega enoletnega
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, ni bil podprt. Upoštevati
je potrebno, da se tovrstna olajšava priznava v absolutnem
znesku, torej neodvisno od višine odmerjenega davka in da se
izključuje iz obsega skupnih možnih olajšav, omejenih z 80%
odmerjenega davka. Po grobi oceni za letošnje leto bo ta
znašala okrog 20.000 din za vsakega novozaposienega delavca. Uvedba te davčne oljašave ne more biti edini, temveč le
eden izmed vrste ukrepov, ki naj bi spodbujali zavezance k
dodatnemu zaposlovanju.
Olajšava se prizna tudi zavezancem, ki so pričeti opravljati
gospodarsko dejavnost. Pobuda, da bi se za dodatno zaposlenega delavca štel delavec, ki je po poteku določenega časa
(12 mesecev) s sklenitvijo delovnega razmerja nadomestil
delavca, kateremu je poteklo delovno razmerje ali delavec, ki
je sklenil delovno razmerje za določen čas in podobno, ni
upoštevano, ker taka rešitev ne bi sledila namenu te olajšave.
Pripominjamo, da davčnih olajšav po veljavnem sistemu ni
možno vezati direktno na povečan dohodek, temveč le na
odmerjeni davek, katerega višina pa je tudi odvisna od ustvarjenega dohodka.
Upoštevana je bila pobuda, da se pri naložbah v poslovne
prostore in druga osnovna sredstva določi tudi spodnja meja
možne olajšave. Po sprejeti dopolnitvi znažajo olajšave za te
namene od 20% do 40%. Tudi pri zavezancih, ki opravljajo
gostinsko dejavnost in dosežejo več kot 40% celotnega prihodka s strežbo hrane in prenočišči, se davčna olajšava
določi v razponu do 30% od odmerjenega davka, s tem, da bi
bili upravičeni do višje olajšave tisti zavezanci, ki dosežejo
tudi višji delež tako ustvarjenega prihodka v celotnem prihodku gostinskega obrata. Pod istimi pogoji so do navedene
olajšave upravičeni zavezanci, ki opravljajo gostinsko dejavnost in nudijo prenočišča tudi v zimski sezoni, zato ni razlogov za nadaljno diferenciacijo te vrste, olajšave.
Pripominjamo, da se dohodki od oddajanja zasebnih sob
obdavčujejo z davkom od dohodkov iz premoženja. Po občinskih odlokih o davkih občanov so upravičeni do davčne olajšave občani, ki oddajajo opremljene sobe preko turističnih
organizacij.
Zavezanci, ki opravljajo gostinsko dejavnost v odročnih in
hribovitih predelih, so po veljavni ureditvi pod pogojem, da ne
zaposlujejo dodatne delovne sile obdavčeni v pavšalnem letnem znesku. Pri določanju višine pavšalnega letnega zneska
se med drugim upošteva tudi ta okoliščina, zato ni podlage za
uvedbo dodatne davčne olajšave.

V zvezi s pripombo, da bi z davčno politiko vplivali na
ustreznejši obratovalni čas, je bilo ugotovljeno, da take rešitve ni možno vključevati v navedeni dogovor, pač pa bo
potrebno iskati ustreznejše ukrepe na drugih področjih9. člen
Pripomba, da bi bili prejemki sodnikov združenega dela
(volonterji), ki združujejo delo v drugi organizaciji združenega
dela oproščeni davka po odbitku iz poklicnih dejavnosti, ni
upoštevana glede na to, da bi sprejetje take rešitve imelo za
posledico zahteve za oprostitev še vrste drugih dohodkov iz
takih aH podobnih pogodbenih odnosov. Pripominjamo, daje
besedilo »ob pretežni uporabi lastne telesne moči-, zakonska
dikcija in ga zato ni možno nadomestiti z ustreznejšim. Pobude za preuvrstitev nekaterih drugih dohodkov iz 3. v 1.
skupino, nišo bile upoštevane.
10. člen:
Oprostitev davka po odbitku na dohodke »od zbiranja
mleka« vključuje tudi »prevoze mleka s hribovitih predelov do
zbirnih mest«, zato dopolnitev ni potrebna: oprostitev od
dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki so specifične za posamezna območja, pa je možno reševati v okviru
drugega odstavka tega člena.
Odbor podpira predlog, da se oprostitev davka iz gospodarskih dejavnosti po odbitku ne omejuje le na invalide - paraplegike, temveč se razširi na vse invalide s 100% telesno
okvaro, na osebe, ki so izgubile vid, duševno bolne in duševno prizadete osebe.
11. člen:
Vzpostavitev evidenc v oddajanju stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in počitniških hiš v najem, ni nova naloga
temveč je to že doslej bila temeljna naloga uprav za družbene
prihodke, ki izhaja iz zakona o davkih občanov v zvezi z
obdavčevanjem dohodkov iz premoženja. Zato ta obveza za
večino občin pomeni le ažuriranje obstoječega stanja in tekoče spremljanje vseh nastalih sprememb. Predlagana evidenca naj bi vsebovala osebne podatke najemodajalcev in
najemnikov oziroma najemoprejemnikov, vrsto premoženjskega predmeta, ki se daje v najem, znesek mesečne najemnine in čas oddajanja v najem. Ker uprave za družbene
prihodke ob okrnjeni kadrovski zasedbi In brez stalne kontrole na terenu same te naloge ne bi mogle zadovoljivo izvajati, je predlagano, da se med nosilce te naloge vključijo
predvsem tisti dejavniki v občini, ki s temi podatki glede na
delovno področje in naloge, ki jih opravljajo, že razpolagajo.
Naloga izvršnih svetov skupščin občin pa naj bi bila, da v
okviru svojih pristojnosti med navedenimi poskrbijo za vzpostavitev takih delovnih in materialnih odnosov, ki bodo zagotavljali učinkovito izvajanje nalog uprav za družbene prihodke.
12. člen
Glede na to, da je predlagana stopnja davka na dobitke od
iger na srečo sprejemljiva za večino občin, je bil odbor mnenja, da se le-ta zadrži v predlagani višini do uveljavitve medrepubliškega dogovora o temeljih davčnega sistema. Pripominjamo, da znižanje davčne stopnje brez istočasne spremembe
sedanjega neobdavčenega dela, ki je določen v višini 10.000
din, ne bi bilo sprejemljivo.
13. člen
Ne glede na to, da je pod pojmom »motornih vozil« razumeti tudi »motorna kolesa«, je bil odbor mnenja, da se zaradi
jasnosti in enotnega izvajanja te določbe predlagano besedilo
tega člena zadrži.
Predlog za zvišanje stopenj davka od prometa rabljenih
motornih vozil od 15% na 20% oziroma 30% in od 10% na
15% oziroma 20% ni. upoštevan, ker je v predlogu dogovora
predlagana višina stopenj tega davka sprejemljiva za večino
občin (z izjemno dveh). Možnost za morebitne oprostitve tega
davka je dana v drugem odstavku tega člena, ki naj bi veljala
predvsem za poškodovana motorna vozila.
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14. člen
V zvezi s predlogom združenih podjetij živilske industrije za
znižanje stopnje posebnega občinskega davka od prometa na
pivo od sedanjih 35% na 20%, ki je bil posredovan vsem
občinam v SR Sloveniji, so le-te predlagane, da se zadevni
predlog posreduje odboru udeleženk dogovora, da zavzame
enotno stališče in ga vgradi v predlog dogovora. Pri tem pa
opozarjajo, da je opredeljevanje do predloga potrebno upoštevati posledice, ki bi nastale v bilancah občinskih proračunov.
Odbor je bil mnenja, da ni primerno istočasno, ko se zadržuje občinski davek od osebnega dohodka delavcev, sprejemati pobude za znižanje stopnje občinskega prometnega
davka od piva. V programu dolgoročne gospodarske stabilizacije je predviden postopen prehod iz posrednih na neposredne davke, kar naj bi sicer pomenilo tudi zmanjševanje stopenj prometnega davka, vendar naj bi bili po sprejetih izhodiščih manj obdavčeni tisti proizvodi, ki bistveno vplivajo na
življenjski standard občanov in bolj taki, ki nimajo takšnega
vpliva. Zato je bolj upravičeno zmanjševanje stopenj davka od
osebnih dohodkov delavcev in stopenj prometnega davka pri
proizvodih, namenjenih za končno potrošnjo, ki pomembno
vplivajo na življenjski standard. Vprašanje znižanja občinske
stopnje naj bi se ponovno presojalo, če bi bila sprejeta pobuda za znižanje stopenj temeljnega in posebnega republiškega davka. Pripominjamo, da je že v okviru obstoječega
dogovora možno znižanje stopnje od 40% oziroma 35% na
30%.
Glede na to, da je v predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve..., ki ga bo Skupščina
SR Slovenije obravnavala in sprejela v decembru letošnjega
leta predlagano, da se davčna osnova za obdavčevanje naravnega vina, vinsko sadnih pijač in penečega vina določi po
enotni stopnji v odstotku od vrednosti, je bil sprejet predlog,
da se takšna rešitev uveljavi tudi za občinski prometni davek.
V tej zvezi je predlagano, da bi se davek od prometa naravnega vina, vinsko sadnih pijač in penečega vina obračunaval
od vrednosti po enotni stopnji 6%, ki je prilagojena na obstoječe stanje.
15. člen
Odbor je bil mnenja, da je določba tega člena, ki zavezuje
občine, da dosledno ugotavljajo količine proizvedenega vina
in žganja zaradi obračuna in plačila prometnega davka potrebna glede na to da v vrsti občin ta aktivnost še ni dosegla
zadovoljive ravni. Neizvajanje sprejete obveze občin ne bi
smel biti razlog za opustitev te določbe. Zato je ta določba
obvezujoča predvsem za tiste občine, ki k tej aktivnosti kljub
zakonski obvezi še niso pristopile.
18. In 19. člen :
V zvezi s pripombo, da določbi 18. in 19. člena dogovora
nimata praktičnega učinka, zlasti za dopolnjevane občine, je
bilo ugotovljeno, da sta navedeni določbi za občine dovolj
obvezujoči, vendar se v večini primerov ustrezno ne izvajata.
Zato tudi z določenimi novimi dodatnimi kriteriji problem
opremljenosti občinskih uprav in nagrajevanje delavcev uprav
za družbene prihodke ne bo razrešen, dokler izvršni sveti
skupščin občin ne bodo v okviru svojih pristojnosti ustreznejše ovrednotili delo uprav za družbene prihodke. Predlagano je, da se v drugem odstavku 19. člena dogovora črta
beseda »praviloma«, kar naj bi pomenilo, da se nadomestila
za delo uprav za družbene prihodke namenijo izključno upravam za družbene prihodke.
20. člen:
V zvezi s pripombo, da naj bi bila računalniško vodena
evidenca, v SR Sloveniji enotno urejena in tej prilagojena tudi
statistična poročila za potrebe občin, je bilo pojasnjeno, da je
delovna zasnova takega programa že izdelana in predvideno,
da bi se delno lahko pričel izvajati že v prihodnjem letu.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI STOPENJ IN NEKATERIH OLAJŠAV ZA DAVEK IZ DOHODKA TEMELJNIH
ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI V LETIH 1984 in 1985,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi pn-e 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
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega deia in
delovnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: davek), se v letih
1984 in 1985 obračunava in plačuje po stopnjah, ki so določene v tem zakonu, ob upoštevanju odbitnih postavk in olajšav, ki so določene z zakonom o davku iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list
SRS, št. 18-1097/80 in 23-1006/83) in s tem zakonom.
2. člen
Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije združenega dela
3,25%
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti
0,1%
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti
0,5%
- temeljne organizacije združenega dela s področja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živilskih
proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije
združenega dela
1.0%
3. člen
Pri ugotavljanju davčne osnove se kot odbitna postavka
upoštevajo osebni dohodki v višini povprečnih osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu.
4. člen
Davčnim zavezancem - izvoznikom, ki z izvozom blaga
domače proizvodnje in storitev ustvarjajo devizni priliv, se
davčna osnova zmanjša za odstotni delež, ki ustreza razmerju
med dinarsko vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega
zavezanca.
Po prejšnjem odstavku izračunana osnova se zmanjša še
za:
- 25%, če znaša odstotni delež od 5 do 10%
- 50%, če znaša odstotni delež nad 10% do 20%
- 75%, če znaša odstotni delež nad 20 do 40%
- 100%, če znaša odstotni delež nad 40%.

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Marko LOZEJ, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije,
-Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.
Davčne olajšave iz prejšnjih odstavkov veljajo le za devizni
priliv, dosežen v konvertibilnih devizah.
V devizni priliv iz prvega odstavka tega člena se ne všteje
del prihodkov, doseženih z zastopanjem tujih firm.
5. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga
je davčni zavezanec po posebnem samoupravnem sporazumu oziroma zakonu v tekočem letu plačal za pokrivanje
dela stroškov reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
6. člen
Davčna osnova se zmanjša tudi za zneske, ki jih je davčni
zavezanec vložil:
- v razvoj kmetijstva in ribištva, v predelavo mleka in rib, v
izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in
objekte za predelavo odpadkov v živilsko krmo, v izgradnjo
gozdnih cest ter v izgradnjo objektov za pridobivanje mineralnih gnojil.
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije,
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov,
- v naložbe za uvajanje večizmenskega dela.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za vlaganje po
prejšnjem odstavku, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
7. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih
zavezancev - temeljnih organizacij združenega dela - premogovnikov z jamsko eksploatacijo. .
8. člen
Davek se ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih
zavezancev - temeljnih organizacij združenega dela, ki izdajajo politično informativne dnevnike.
Davčni zavezanci - temeljne organizacije združenega dela,
ki so v sestavi delovne organizacije, v katere sestavi je temeljna organizacija združenega dela, ki izdaja politično informativne dnevnike, obračunajo davek, vendar ga ne vplačajo,
temveč ta sredstva v skladu s samoupravnim sporazumom
namenijo za pokrivanje izpada prihodkov navedene temeljne
organizacije združeneaa dela.
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9. člen
Pri pogodbenih organizacijah združenega dela se davčna
osnova zmanjša za odplačila sredstev, ki jih je ustanovitelj
oziroma poslovodja združil v pogodbeno organizacijo združenega dela, in za nadomestilo za gospodarjenje s tako združenimi sredstvi po drugem odstavku 35. člena obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 1-3/79).
10. člen
Če med letom vplačane akontacije davka presežejo predvideno dinamiko vplačil iz tega vira, Republiški sekretariat za

finance zniža višino nadaljnjih akontacij ali začasno ustavi
vplačevanje nadaljnjih akontacij.
Če se z vplačili davka po obračunu za tekoče leto nabere
več sredstev , kot je za ta vir predvideno v republiškem
proračunu za tekoče leto, se presežna sredstva prenesejo v
republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo pri
določitvi obveznosti za prihodnje leto.
11. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

1.
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 23/11-1983 obravnavala 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. Zbora sta
sprejela predlog za izdajo zakona, prav tako pa sta se strinjala
z združitvijo prve in druge faze zakonodajnega postopka.
Zbora sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju naročila, da pri pripravi predloga zakona upošteva
pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles
skupščine in zborov.
Na podlagi navedenega osnutka zakona in pripomb, izraženih k osnutku v skupščinskih telesih in na sejah zborov, je za
razpravo v Skupščini SR Slovenije pripravljen predlog zakona
o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v
letih 1984 in 1985.
V obrazložitvi predloga zakona je pri posameznih poglavjih
podrobneje prikazano, kako so predlogi in pripombe delegatov k osnutku upoštevani v tem predlogu zakona.
2.
V zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki je bil sprejet leta 1980, so
urejena vsa temeljna vprašanja v zvezi s plačevanjem tega
davka. Urejanje določenih vprašanj, ki pomenijo izvajanje
tekoče davčne in ekonomske politike, je v navedenem zakonu
prepuščeno posebnim izvedbenim davčnim zakonom. Ti
izvedbeni davčni zakoni se sprejemajo za posamezno koledarsko leto ali za celotno srednjeročno plansko obdobje. V
skladu s sistemskim davčnim zakonom naj bi izvedbeni
davčni zakoni urejali naslednje elemente: višino davčnih stopenj, odstotni delež osebnih dohodkov, ki se priznavajo kot
odbitna postavka ter nekatere olajšave, ki izhajajo iz sprejetih
planskih usmeritev.
S tem predlogom zakona je predlagan izvedbeni davčni
instrumentalij za leti 1984 in 1985. Ocenjujemo namreč, da v
prihodnjem letu ne bo prišlo do bistvenih sprememb glede
opredeljevanja posameznih davčnih elementov, ki bi zahtevali
drugačno ureditev, zato predlagamo ureditev za dve leti
hkrati.
3.
V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da so
davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnostih.
Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za
pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporejanju dohodka za ustrezno obdobje.
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1983 so predpisane
naslednje davčne stopnje:
- temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije združenega dela - 3,25%
- temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti - 0,2%
v - delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za temeljne organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti 0,5%

- temeljne organizacije združenega dela s področja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter proizvodnje živilskih
proizvodov, razen skupine proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine proizvodnja drugih živilskih proizvodov in
delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije
združenega dela - 1%.
Predlagamo, da se enake stopnje uveljavijo tudi za leti 1984
in 1985, razen za temeljne organizacije s področja družbenih
dejavnosti, za katere predlagamo znižanje stopnje od 0,2% na
0,1%. Takšno znižanje predlagamo zaradi bistveno zoženih
materialnih možnosti teh organizacij v naslednjih letih.
V skladu s planirano rastjo dohodka za leto 1984 in ob
upoštevanju predvidenega gibanja davčnih olajšav je v republiškem proračunu za leto 1984 predvidena 20 odstotna rast
sredstev iz tega vira. Tako je v osnutku republiškega proračuna za leto 1984 predvideno iz tega vira 4.075 mio din.
4.
Izhodišče za določanje davčne osnove po sistemskem
davčnem zakonu je doseženi dohodek davčnega zavezanca,
zmanjšan za določene odbitne postavke. Ena od teh odbitnih
postavk se nanaša tudi na osebne dohodke. Tako se kot
odbitna postavka po sistemskem davčnem zakonu upošteva
ustrezen odstotni del poprečnih osebnih dohodkov delavcev
v SR Sloveniji v preteklem letu. Ta odstotni del pa se določa z
izvedbenim davčnim zakonom.
V izvedbenem davčnem zakonu za leta 1981 do 1983 je bila
sprejeta rešitev, da se kot odbitna postavka pri ugotavljanju
davčne osnove za ta leta upošteva 100% del povprečnih
osebnih dohodkov delavcev v republiki v prejšnjem letu.
Predlagamo, da se enaka ureditev upošteva tudi v letih 1984
in 1985.
5.
Pretežni del davčnih olajšav je določen že neposredno s
sistemskim davčnim zakonom. Vendar pa sistemski davčni
zakon dopušča možnost, da se lahko davčne olajšave uvedejo
tudi z izvedbenim davčnim zakonom.
Pri sistemskem davčnem zakonu se kot olajšava pri določanju davčne obveznosti upoštevajo tudi zneski, ki jih je davčni
zavezanec vložil v razvoj prednostnih dejavnosti (na področju
gospodarstva), za katere je to določeno z družbenim planom
SR Slovenije ali z izvedbenim davčnim zakonom v skladu z
vsakoletno resolucijo.
Tako je predmet izvedbenega davčnega zakona tudi opredelitev prioritetnih dejavnosti, kamor se vlaganja upoštevajo
kot posebna olajšava.
V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 se po izvedbenem davčnem
zakonu za leto 1983 kot olajšava pri ugotavljanju davčne
osnove za leto 1983 upoštevajo naslednje naložbe:
- v razvoj kmetijstva, ribištva, v predelavo mleka in rib, v
izgradnjo skladišč živilske industrije za kmetijske pridelke in
objekte za predelavo odpadkov v živinsko krmo ter v izgradnjo gozdnih cest,
- v izgradnjo objektov za pridobivanje energije,
- v izgradnjo objektov za prenočevanje in oskrbo turistov.
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Predlagamo, da se navedene olajšave uveljavijo tudi za leti
1984 in 1985.
Poleg tega pa predlagamo uvedbo nove davčne olajšave, ki
se nanaša na naložbe za uvajanje večizmenskega dela. S
takšno olajšavo bo dana vzpodbuda za večjo izkoriščenost
proizvodnih kapacitet (z uvajanjem več izmen), kar bo vplivalo
na zmanjšanje stroškov poslovanja. Istočasno se bodo s tem
povečale možnosti za dodatno produktivno zaposlovanje delavcev. Takšna usmeritev je v skladu s temeljnimi izhodišči
resolucije in načrta uresničevanja dolgoročnega programa
gospodarske stabilizacije.
Glede na pripombe, izrečene na seji Zbora občin, predlagamo še eno novo davčno olajšavo, in sicer olajšavo, ki se
nanaša na naložbe v izgradnjo objektov za pridobivanje mineralnih gnojil. Ta olajšava se vključuje v okvir olajšav, ki so v
skladu s prioritetami določenimi v resoluciji, predvidene za
naložbe v razvoj kmetijstva. Upoštevajoč pomen, ki ga ima
pridobivanje mineralnih gnojil za kmetijsko proizvodnjo, bo
predlagana rešitev po našem mnenju pomembno vplivala na
nadaljnje pospeševanje pridobivanja hrane oz. na razvoj kmetijske dejavnosti v celoti.
Navedene naložbe se upoštevajo kot olajšava pri ugotavljanju davčnih obveznosti v tem smislu, da se znesek naložb
odšteje od davčne osnove.
Podrobnejše določbe o tem, kaj se šteje za navedena vlaganja, predpiše Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.

6.
V skladu s sprejetimi ukrepi za pospeševanje izvozne dejavnosti predlagamo tudi v tem zakonu posebne davčne olajšave
za izvoznike. Vendar pa naj te olajšave veljajo le za izvoz na
konvertibilna območja, kar je bilo uveljavljeno tudi za leto
1983. Te olajšave se določajo tako, da se davčnim zavezancem - izvoznikom na konvertibilna območja davčna osnova
zmanjša za ustrezen odstotni delež v razmerju med dinarsko
vrednostjo vsega izvoza blaga in storitev, povečano za
izvozno stimulacijo in celotnim prihodkom davčnega zavezanca. Predlagamo, da se ta razmerja določijo v enakih odstotkih, kot to velja za letos.
7.
V primerjavi z obstoječo ureditvijo se s tem predlogom
zakona predlaga nova davčna olajšava, ki se nanaša na delovne organizacije, ki izdajajo politično informativne dnevnike
(to so »Delo«, »Večer« in »Dnevnik«), Po tem predlogu naj
temeljne organizacije združenega dela, ki izdajajo politično
informativne dnevnike, ne bi plačevale davka. Poleg tega naj
ne bi plačevale davka tudi druge temeljne organizacije združenega dela, ki so v sestavi delovne organizacije, v katere
sestavi je izdajatelj politično informativnega dnevnika s tem,
da bi davek obračunale in sredstva obračunanega davka v
skladu s samoupravnim sporazumom v celoti namenile za
pokrivanje izpada prihodkov izdajatelja politično informativnega dnevnika.
Po družbenem dogovoru o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji
dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega dela, ki
sodelujejo v proizvodnji dnevnikov (Uradni list SRS, št. 3/79)
republiški proračun zagotavlja del razlike v ceni slovenskih
politično informativnih dnevnikov. V letu 1983 je bilo iz republiških proračunskih sredstev zagotovljeno v ta namen 207
mio din, od česar se 90 mio din nanaša na pokritje razlike v
cenah dnevnikov za leto 1982. V letu 1984 bi bilo naši oceni iz
republiškega proračuna mogoče zagotoviti za ta namen okoli
130 mio din.
S predlagano rešitvijo bi se delno kompenzirali izdatki
republiškega proračuna za ta namen za zneskom davka, ki bi
ga bili sicer dolžni plačati davčni zavezanci s tega področja,
tako da bo republiški proračun zagotavljal le še preostalo
razliko sredstev do dogovorjene višine za pokrivanje izpada
prihodkov izdajateljev politično informativnih dnevnikov. S
takšno rešitvijo bomo dosegli, da se del potrebnih sredstev za
politično informativne dnevnike ne bo izkazoval v republiškem proračunu, katerega prihodki bodo v letu 1984 in 1985
ponovno omenjeni. Ocenjujemo, da bo ta olajšava za poli-

tično informativne dnevnike v letu 1984 znašala okoli 15 mio
din.
Predlagana rešitev je tudi v skladu z načeli medrepubliškega dogovora o temeljih davčnega sistama (Uradni list
SFRJ, št. 61/81), po katerem se davčne olajšave pri davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela uvajajo praviloma tako, da se obračunani davek delno aH v celoti prepusti
davčnim zavezancem za določene namene.
8.
V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1983 je predvidena
posebna davčna olajšava, po kateri se davčna osnova
zmanjša tudi za znesek prispevka, ki ga je davčni zavezanec
po podobnem zakonu v letu 1983 plačal za pokrivanje dela
stroškov reprodukcije železniškega gospodarstva Ljubljana.
Predlagamo, da se navedena davčna olajšava uveljavi tudi v
letih 1984 in 1985.
Glede na pripombe, izrečene v skupščinskih telesih v razpravi o osnutku zakona, predlagamo, da se ta olajšava nanaša
tudi na prispevek, ki ga je davčni zavezanec zagotovil v ta
namen na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih
plana samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški
promet. V letih 1984 in 1985 bo namreč večina zavezancev
plačevala prispevek na podlagi navedenega samoupravnega
sporazuma.

9.
Glede na zvezno resolucijo, poseben medrepubliški dogovor in izvedbene davčne zakone za leta 1980 do 1983 se
predlaga, da se davek ne obračunava in ne plačuje od dohodka davčnih zavezancev - premogovnikov z jamsko eksploatacijo.
10.
V skladu z načeli obrtnega zakona se s tem predlogom
zakona predlaga, da so davčna osnova pri pogodbenih organizacijah združenega dela zmanjša tudi za odplačila sredstev,
ki jih je ustanovitelj oziroma poslovodja združil v pogodbeno
organizacijo združenega dela. Takšna ureditev je z novim
sistemskim davčnim zakonom uveljavljena za temeljne organizacije združenega dela, zato je po našem mnenju primerno,
da se uveljavi tudi za pogodbene organizacije združenega
dela (enaka rešitev velja tudi v obstoječem sistemu).
11.
V predlogu zakona je predvidena rešitev za primer, če bi se
z vplačili tega davka po obračunu za tekoče leto nabralo več
sredstev kot je to predvideno v republiškem proračunu za to
leto. Predlagamo, da se morebitna presežna sredstva prenesejo v republiški proračun za prihodnje leto in se upoštevajo
pri določanju davčne obveznosti za prihodnje leto.
Predlagana rešitev je predvidena za primer, če bi bili presežki sorazmerno majhni in bi morebitno znižanje davčne
stopnje za desetinko ali stotinko odstotka ne dalo pomembnejšega učinka, temveč bi zahtevalo dodatno delo pri obračunu obveznosti. Če pa bi se med letom nabralo znatno več
sredstev, kot je bilo predvideno s proračunom, bo predlagatelj pravočasno pripravil predlog za znižanje davčne stopnje,
kot je to predvideno v osnovnih planskih dokumentih in
posebnih predpisih o omejevanju rasti sredstev za splošno in
skupno porabo.
Glede na pripombe, izrečene v skupščinskih telesih v razpravi o osnutku zakona, predlagamo rešitev, po katerih se
lahko med letom zmanjša višina akontacij ali ustavi nadaljnje
plačevanje akontacij davka. Ta ukrep, za katerega izvedbo je
pooblaščen Republiški sekretariat za finance, bo prišel v
poštev takrat, če bodo med letom vplačane akontacije presegle predvideno dinamiko vplačil iz tega vira. Pripominjamo,
da je bil takšen ukrep izveden že v letošnjem letu, ko je
Republiški sekretariat za finance začasno ustavil vplačilo
akontacij davka v mesecih oktobru, novembru in decembru.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks (ESA-343)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV IN TAKS,
- 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.
1. člen
Besedilo 3. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82 in
32/83) se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek od osebnega dohodka delavcev na
prejemke iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 34. člena
zakona o davkih občanov se plačuje po stopnji 25%.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se črta.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se
plačuje po naslednjih stopnjah:

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika 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.
Davek
Če je letna osnova dinarjev
znesek
%
od
do
8
30.000
45.000
2.400 + 10 nad
30.000
30.000
45.000
60.000
3.900 + 12 nad
45.000
80.000
5.700 + 15 nad
60,000
60.000
80.000
100.000
8.700 + 18 nad
80.000
12Q.000
12.300 + 21 nad 100.000
100.000
150.000
16.500 + 27 nad 120.000
120.000
200.000
24.600 + 40 nad 150.000
150.000
200.0C0
300.000
44.600 + 55 nad 200.000
99.600 + 70 nad 300.000
500.000
300.000
239.600 + 75 nad 500.000
500.000
4. člen
Besedilo 8. člena se črta.
Dosedanji 9., 10., 11. in 12. člen postanejo 8., 9., 10. in
11. člen.
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1984, razen 3.
člena, ki se uporablja že pri odmeri davki za leto 1983.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je o predlogu za izdajo zakona o
uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom
zakona razpravljala dne 23, novembra 1983 in sklenila, da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona
in pri pripravi prouči ih ustrezno upošteva predloge, pripombe in stališča delovnih teles skupščine in zborov in stališča in pripombe delegatov v razpravi na seji.
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je opredeljena v
določbah drugega odstavka 109. člena in 7. točke 321. člena
Ustave SR Slovenije, po katerih se z zakonom določajo sistem, viri in vrste davkov ter sistem financiranja splošnih
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter v določbah četrtega odstavka 109. člena, po katerih družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, ki so v
skladu z zakonom njihov dohodek.
S tem zakonom se usklaja zakon o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks z zakonom o davkih občanov.
Poleg tega pa se povečujejo osnove - dohodkovni razredi za
davek od skupnega dohodka občanov.
V predlogu zakona Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za
leto 1984 ne predlaga uvedbo davka od osebnega dohodka
delavcev, ker je bilo na podlagi predvidenih obveznosti in
virov republiškega proračuna za leto 1984 ocenjeno, da
uvedba tega davka v letu 1984 ni potrebna.
1. Uskladitev z zakonom o davkih občanov
V 34. členu zakona o davkih občanov je predvideno, da se

posebne stopnje republiškega davka določijo od prejemkov
za delo, ki traja preko polnega delovnega časa, razen za
prejemke za delo, ki ga je delavec po predpisih o delovnih
razmerjih oziroma samoupravnem splošnem aktu dolžan
opraviti ter od prejemkov iz delovnega razmerja preko polnega delovnega časa v drugi temeljni organizaciji. Po starem
zakonu o davkih občanov so bile predvidene štiri vrste prejemkov od katerih se je plačeval davek po posebni stopnji in
sicer od prejemkov iz delovnega razmerja upokojencev in
prejemkov iz delovnega razmerja z manj kot polovico delovnega časa po stopnji 24,19%, od prejemkov za delo, ki traja
dalj kot polni delovni čas in prejemkov iz delovnega razmerja
izven rednega delovnega razmerja v drugi organizaciji po
stopnji 18,33% Novi zakon o davkih občanov določa, da se
posebne stopnje iz delovnega razmerja določijo tako, da je
skupna stopnja davkov in prispevkov višja od skupne stopnje
davkov in prispevkov od osebnih dohodkov iz delovnega
razmerja za polni delovni čas, ki se plačujejo iz osebnih
dohodkov in iz dohodka na osnovi osebnih dohodkov.
Te stopnje se lahko določijo v različni višini glede na vrste
prejemkov in različne namene izvedbe dela preko polnega
delovnega časa. Predlagamo, da se posebna stopnja tega
davka določi po enotni 25% stopnji. Višja posebna stopnja
davka od osebnega dohodka delavcev bi zmanjševala interes
za delo preko polnega delovnega časa in stimulirala temeljne
organizacije združenega dela, da bi za ta dela in naloge
sklepale delovna razmerja.
poročevalec
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V razpravi ob predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona
so delegati predlagali, da se davek od osebnega dohodka po
posebni stopnji ne bi plačeval od osebnih dohodkov doseženih za delo v podaljšanem delovnem času, kadar se to delo
opravlja zaradi izvoznih nalog. Po 81. členu zakona o delovnih
razmerjih lahko delavci s samoupravnim splošnim aktom o
delovnih razmerjih določijo, da delavci delajo preko polnega
delovnega časa v primeru izvoznih nalog, če bi sicer nastala
materialna škoda za organizacijo združenega dela. V tem
primeru se plačujejo od dohodkov za delo preko polnega
delovnega časa enake obveznosti, kot od osebnih dohodkov
doseženih za delo v polnem delovnem času. Zaradi tega ni
potrebno spreminjati zakona o uvedbi in stopnjah republiških
davkov in taks.
Črtanje prvega odstavka 4. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, ki določa vrednost premoženja do katerega se ne plačuje davek na dediščine in darila
predlagamo zato, ker že zakon o davkih občanov v drugem
odstavku 98. člena določa kriterij za davčno oprostitev.
Enako velja tudi glede črtanja prvega odstavka 7. člena
zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks. Zakon
o davkih občanov v prvem odstavku 129. člena določa, da je
znesek■ neobdavčenega skupnega dohodka dvainpoikratni
letni znesek poprečnega osebnega dohodka delavcev zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji. Republiška uprava za
družbene prihodke na podlagi podatkov Zavoda SRS za statistiko le ugotovi znesek neobdavčenega skupnega dohodka.
Ker je v zakonu o davkih občanov tudi že določeno, da se
osnova za davek od skupnega dohodka občanov zmanjša za
vrednost daril v naravi, ki imajo kulturno, zgodovinsko oziroma nacionalno obeležje, katere je zavezanec poklonil družbeni pravni osebi, predlagamo črtanje 8. člena.
2. Davek od skupnega dohodka občanov
V 129. členu zakona o davkih občanov je določeno, da je
osnova za davek od skupnega dohodka občanov skupni čisti
dohodek, ki ga je zavezanec prejel v koledarskem letu, za
katero se davek odmerja zmanjšan za dvainpoikratni letni
poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji. Prav tako je že določen način ugotovitve višine davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane.

Zaradi tega je potrebno z zakonom o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks določiti le osnove in stopnje za
davek od skupnega dohodka občanov.
Ker so bile veljavne osnove - dohodkovni razredi in stopnje
davka določeni že za leto 1979 in kasneje niso bile povečane
glede na rast dohodkov, predlagamo povečanje osnov - dohodkovnih razredov za okoli 50%, medtem ko naj bi stopnje
ostale nespremenjene. Povečanje predlagamo tudi zaradi
tega, ker se naj bi te osnove uporabljale že pri odmeri davka
za leto 1983. Povečanje oziroma valorizacijo osnov ne predlagamo le pri zadnjih dveh dohodkovnih razredih, ker menimo,
da je potrebno bolj obdavčiti višje dohodke.
V zvezi z obdavčevanjem skupnega dohodka so odbor za
finance zbora združenega dela ter delegati predlagali, da naj
bi tudi druge republike in pokrajini znižale znesek neobdavčenega skupnega dohodka občanov, ki je dotočen na podlagi
trikratnega poprečnega osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu oziroma da tudi SR Slovenija določi znesek neobdavčenega dohodka v tej višini. V tej zvezi pripominjamo, da
je že pripravljen delovni osnutek dogovora o temeljih davčnega sistema, v kateri je upoštevana pobuda Skupščine SR
Siovenije za znižanje kriterija za določevanje neobdavčenega
zneska skupnega dohodka občanov. S tem pa bodo izpolnjene zahteve delegatov, da se poenoti kriterij za določitev
zneska neobdavčenega skupnega dohodka občanov.
V 3. členu osnutka zakona je pri letni osnovi davka v
razponu 120.000 do 150.000 din ter naprej nastala tehnična
napaka, zato je v predlogu zakona znesek davka popravljen.
4. Finančni učinek
Povečanje stopnje posebnega republiškega davka od osebnih dohodkov delavcev od 18,33% oziroma 24,19% na 25%
od določenih prejemkov bo vplivalo na večji priliv dohodkov
republiškega proračuna v letu 1984 za okoli 200 mio din. Po
oceni Republiškega sekretariata za finance bo doseženo v
letu 1983 iz tega vira 894 mio din.
Število zavezancev za davek od skupnega dohodka v SR
Sloveniji je bilo v letu 1981 3.213, medtem ko je bil odmerjen
davek v znesku 181 mio din. Glede na to, ker v letu 1982 in
1983 v sistemu obdavčevanja skupnega dohodka občanov ni
bilo izvedenih sprememb, ocenjujemo, da bo odmerieni davek v letu 1984 okoli 250 mio din.

PREDLOG ZAKONA
o zagotavljanju
blagovne

sredstev za republiške

rezerve v

letu

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne
6. 12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVUANJU SREDSTEV
ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE l/ LETU 1984,
ki vam ga pošiljamo v obranavo na podlagi prve alinee
210. člena. 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
i
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Siovnenije
in na podlagi 215 in 216. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v letu 1984 se s tem
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka delavcev v letu 1984, in sicer po stopnji 0,4%.
2. člen
Sredstva Iz prejšnjega člena se v skladu s programom
republiških blagovnih rezerv za leto 1984 usmerjajo za oblikovanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih:
. - za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega
poročevalec

1984 (ESA-344)

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Janez ŠINKOVEC, republiški podsekretar v Republiškem komiteju za tržišče in splošne gospodarske zadeve.
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in
- za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov.
3. člen
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR
Sloveniji. Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za
republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv,
zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv,
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter
kritje dela stroškov za republiške tržne blagovne rezerve.
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4. člen
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 1.
člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovoljevanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih
družbenih potreb.
Prispevek iz 1. člena tega zakona se obračunava in plačuje
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80) določeno za
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega dohodka za družbene dejavnosti.

5. člen
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programov
občinskih blagovnih rezerv v letu 1984, lahko občinske skupščine predpišejo prispevek iz osebnega dohodka delavcev,
pridobljena sredstva občinske skupščine usmerijo v samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane, in
jih v celoti namenijo za občinske blagovne rezerve.
6. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega de!a in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta 23. novembra 1983 sprejela predlog za izdajo zakona
o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu
1984 z osnutkom zakona. Ob tem sta sklenila, da naj predlagatelj pri pripravi predloga zakona prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in stališča delovnih teles in zborov
ter da naj izhaja iz sprejetih usmeritev, in sicer, da predlagano
zakonsko zagotavljanje sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1984 predstavlja prehodno rešitev dokler ne bo
izpeljana samoupravna organiziranost, da uvedba prispevka
iz osebnega dohodka terja v skladu s 53. in 70, členom ustave
ustrezno samoupravno organiziranost te dejavnosti ter uskladitev zakona o republiških blagovnih rezervah in da se po
proučitvi načina zagotavljanja sredstev za občinske blagovne
rezerve uredi v zakonu osnova za uvedbo prispevka v občinah.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pri pripravi predloga
zakona upoštevai vsa stališča, mnenja, pripombe in predloge,
dane k zakonskemu osnutku. Prav tako pa je ta stališča in
mnenja upošteval pri pripravi zasnove organiziranja ustrezne
samoupravne interesne skupnosti. Elemente te zasnove so
začeli pripravljati pristojni republiški upravni organi že na
podlagi sklepov Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 25. julija 1983, da se
prouči in pripravi celovitejša sistemska rešitev na področju
pospeševanja proizvodnje hrane, zagotavljanja rezerv in izboIjašnja preskrbe prebivalstva.
Omenjena samoupravna interesna skupnost naj bi opravljala zadeve posebnega družbenega pomena glede zagotavljanja preskrbe občanov z blagom osnovne preskrbe v izre-

dnih razmerah ter ob večjih motnjah na trgu. Dokler pa
samoupravna interesna skupnost ne bo ustanovljena, bo
sredstva za izvajanje teh zadev usmerjal Samoupravni sklad
za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji, ki
že sedaj tako po načinu upravljanja kot po vsebini svojega
dela opravlja funkcijo samoupravne interesne skupnosti.
Sklad bo sredstva usmerjal Zavodu SR Slovenije za rezerve, ki
jih bo uporabil za izvajanje sprejetih programov republiških
blagovnih rezerv.
V tem času bo lahko sprejet v skupščinah republik in
avtonomnih pokrajin in v Skupščini SFRJ ter v gospodarskih
zbornicah družbeni dogovor o financiranju blagovnih rezerv,
ki bo določil trajne in stabilne vire financiranja blagovnih
rezerv. V skladu s tako dogovorjenimi rešitvami bodo urejena
nekatera vprašanja organiziranja samoupravne interesne
skupnosti in pripravljene potrebne spremembe zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane in zakona o republiških blagovnih rezervah.
Predlagani zakon o zagotavljanju sredstev za republiške
blagovne rezerve v letu 1984 bo omogočil financiranje republiških blagovnih rezerv. Vseboval pa bo tudi podlago za
sprejemanje odlokov občinskih skupščin o uvedbi prispevkov
za financiranje občinskih blagovnih rezerv.
Sredstva, ki bodo zbrana neposredno na podlagi obveznosti plačevanja 0,4 odstotnega prispevka iz osebnega dohodka
delavcev, bodo uporabljena za izvajanje programa republiških stalnih blagovnih rezerv za leto 1984. Manjši del zbranih
sredstev pa bo uporabljen tudi za republiške tržne blagovne
rezerve, in sicer za pokrivanje ene četrtine obresti pri najetih
kreditih za financiranje tržnih rezerv.

PREDLOG ZAKONA
o

proračunu

SR Slovenije za leto

1984

(ESA-347)*
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PRORAČUNU SR SLOVENIJE
ZA LETO 1984,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
J®'člena' 248 ' 261 ■ ir> 262. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo:
- poročilo o uresničevanju odloka o financiranju graditve stanovanj za nosilce družbenih funkcij v SR Sloveniji v
letih 1982-1985 za leto 1983,
- poročilo o izvajanju odloka o sofinanciranju programa
gradnje družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju 1982-1965 za leto 1983,
- poročilo o izvajanju odloka o sofinanciranju programa

zagotavljanja stanovanj delavcem organov za notranje zadeve v obdobju 1982-1985 za leto 1983.
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,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja za finance.

' Predlogu zakon« o proračunu SR Slovenije za leto 1984 je bilo priloženih vet tabel, KI so na razpolago v dokumentaciji Skupičlne SR Slovenije
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom SR Slovenije za leto 1984 (v nadaljnjem
besedilu: republiški proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje splošnih družbenih potreb v Socialistični republiki Sloveniji ter za prispevek proračunu federacije.
2. člen
Skupni prihodki republiškega proračuna za leto 1984 v
višini 34.007.405.527 din se razporedijo:
a) za limitirano porabo
10.145.981.123
b) za nelimitirano porabo
23.861.424.404 din
Od tega za
- obveznosti v SR Sloveniji
1.039.094.375 din
- odstopljena sredstva koristnikom izven SR Slovenije
3.046.930.029 din
- prispevek federaciji v letu 1984
19.775.400.000 din
Pregled prihodkov republiškega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del republiškega proračuna.
3. člen
Od prihodkov, s katerimi se pokriva limitirani del porabe
pod točko a) prejšnjega člena, se izloči 1 % v sredstva rezerve
Socialistične republike Slovenije.
4. člen
Sredstva republiškega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom
Skupščine Socialistične republike Slovenije ali Izvršnega
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Izvršni svet) oziroma s pogodbo med Socialistično republiko Slovenijo in nosilcem oziroma uporabnikom
sredstev drugače določeno.
5. člen
Uporabniki republiškega proračuna so dolžni uporabljati
sredstva republiškega proračuna le za namene, kot so opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del zakona.
6. člen
Kot sredstva za delo se republiškim upravnim organom in
organizacijam ter republiškim pravosodnim organom (v nadaljnjem besedilu: organi) v skladu s 104. členom zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih v letu 1984 zagotavljajo:
- sredstva, ki jih delavci v skladu z navedenim zakonom
pridobivajo kot dohodek delovne skupnosti,
- sredstva za osebne dohodke funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika,
- sredstva za materialne stroške,
- sredstva opreme in amortizacije,
- sredstva za posebne namene.
7. člen
Podlaga za pridobivanje sredstev za delo organa in s tem
tudi dohodka delavcev delovne skupnosti so programi dela in
doseženi rezultati dela delavcev pri izvrševanju programa.
V programih dela morajo biti delovne naloge izkazane in
razvrščene v značilne skupine glede na naravo, vrsto in zahtevnost, stopnjo in vsebino odgovornosti ter pogoje dela na
podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka delovnih skupnosti upravnih in drugih organov družbenopolitičnih skupnosti ter pri delitvi sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev.
Podlaga za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
osebne dohodke delavcev je število izvajalcev, potrebnih za
izvršitev programiranih del in nalog po posameznih vrstah
oziroma stopnjah zahtevnosti del in nalog in povprečni
osebni dohodek glede na raven in gibanje osebnih dohodkov
delavcev v organizacijah združenega dela, ki opravljajo dela
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in naloge enake zahtevnosti ob približno enakih delovnih
pogojih in odgovornosti za opravljeno delo.
Osnova za ugotavljanje potrebnega obsega sredstev za
skupno porabo delavcev je višina sredstev skupne porabe po
posameznih namenih na delavca, dosežena v preteklem letu v
organizacijah združenega dela.
8. člen
Sredstva za realizacijo programov dela se med letom dodeljujejo organom enakomerno kot mesečne akontacije. Organi
poročajo izvršnemu svetu o realizaciji programov dela dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta; poročila so
osnova za določitev višine akontacije v naslednjem obdobju.
9. člen
Sredstva za osebne dohodke delavcev se bodo organom
zagotavljala v obliki mesečnih dvanajstin od celotnega obsega sredstev za te namene, določenega v proračunu za leto
1984, zmanjšanega za usklajevanje osebnih dohodkov. Ta
sredstva se lahko na podlagi sklepa Izvršnega sveta med
letom povečajo za odstotek usklajevanja osebnih dohodkov,
ne morejo pa se povečati zaradi sprememb v prispevnih
stopnjah iz osebnega dohodka in dohodka.
Organom, ki program dela izvršijo v predvidenem obsegu,
kvaliteti in rokih z manjšim številom delavcev, se sredstva za
osebne dohodke delavcev ugotovljena po 7. členu tega zakona ne bodo zmanjšala.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, posebne namene in amortizacijo se določijo v okviru možne rasti republiškega proračuna. Sredstva za posebne namene bodo organom v letu 1984
dodeljena na podlagi pismenih zahtevkov.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali
pristojnost, obseg ali narava nalog organa ter pogoji za njihovo izvrševanje, se mu lahko sorazmerno poveča ali zmanjša
tudi obseg sredstev za delo.
12. člen
Če se med letom ustanovi nov organ, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve na podlagi predlaganega programa dela, ki ga potrdi izvršni svet.
Če se med letom ukine organ ali drug uporabnik sredstev
republiškega proračuna, se neporabljena sredstva za delo
organa oziroma uporabnika prenesejo v tekočo proračunsko
13. člen
Organi in drugi uporabniki sredstev republiškega proračuna (v nadaljevanju: uporabniki) morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim
proračunom.
Uporabniki sredstev republiškega proračuna ne smejo
prevzemati na račun republiškega proračuna obveznosti, ki bi
presegle z republiškim proračunom določena sredstva.
Organi, ki se financirajo iz republiškega proračuna, oziroma delovne skupnosti teh organov, smejo prevzemati obveznosti po pogodbah in samoupravnih sporazumih le v mejah sredstev, ki so jim odobrena z republiškim proračunom.
14. člen
Izvršni svet lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu republiškega proračuna razporejeni za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki republiškega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora Izvršni svet obvestiti
Skupščino Socialistične republike Slovenije in predlagati
ukrep oziroma ustrezno spremembo republiškega proračuna.
15. člen
Vsi prihodki, ki jih uporabniki ustvarjajo s svojo dejavnostjo, so prihodek republiškega proračuna, če ni, s tem
zakonom drugače določeno.
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16. člon
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po prejšnjem
členu, lahko uporabljajo za pokritje materialnih stroškov in
amortizacije naslednji uporabniki:
- Izvršni svet Skupščine SRS,
- Republiški komite za informiranje,
- Protokol v Izvršnem svetu Skupščine SRS,
- Republiški sekretariat za notranje zadeve,
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo,
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo,
- Republiška geodetska uprava,
- Zavod SRS za družbeno planiranje,
- Zavod SRS za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- Arhiv SR Slovenije,
- Zavod SRS za šolstvo,
- Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije,
- Zavod SRS za mednarodno znanstveno, tehnično in prosvetno kulturno sodelovanje
- Kazensko poboljševalni zavodi ter Prevzgojni dom Radeče
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- Seizmološki zavod SRS,
- Skupščina SR Slovenije.
17. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu
tega zakona, lahko uporabljajo za namene iz 104. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naslednji
organi:
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije,
- Zavod SRS za statistiko,
- Luška kapitanija Koper,
- Zavod SRS za šolstvo.
18. člen
Prihodke, ki jih ustvarijo iz plačil za storitve po 15. členu
tega zakona, uporabljajo tudi naslednji organi, in sicer:
- Zavod SR Slovenije za rezerve - za financiranje dejavnosti zavoda,
- Republiški sekretariat za pravosodje in upravo - za kritje
izdatkov upravljanja in investicijskega vzdrževanja upravnih
in poslovnih stavb ter za plačilo najemnin.
19. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabniku
odobrena v republiškem proračunu, je odgovoren predstojnik
kot odredbodajalec. Poleg predstojnika je za zakonito uporabo sredstev republiškega proračuna odgovoren tudi vodja
računovodstva.
20. člen
Uporabniki so dolžni Republiškemu sekretariatu za finance
predložiti predračune in finančne načrte za leto 1984 ter
zaključne račune za leto 1983 najpozneje do 1. marca 1984,
organi iz 16., 17. in 18. člena pa so dolžni v predračunih
oziroma finančnih načrtih in zaključnih računih še posebej
izkazati uporabo prihodkov iz svoje dejavnosti, ki jih neposredno uporabljajo na podlagi tega zakona.
Organi so dolžni dodatno predložiti Republiškemu sekretariatu za finance do 15. marca1984 podatke za analizo zaključnih računov, skladno z navodilom tega sekretariata.
21. člen
Neporabljena sredstva za posebne namene so dolžni organi
najkasneje do 31. decembra vrniti v republiški proračun, razen:
- Republiški sekretariat za notranje zadeve na podlagi 135.
člena zakona o notranjih zadevah in
- Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na podlagi 292.
člena zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti.
22. člen
Izvršni svet je pooblaščen, da odloča:
1. o prenosu sredstev med posameznimi nameni republiškega proračuna, določenimi v bilanci odhodkov;
2. o uporabi sredstev razerve Socialistične republike Slove44

nije do višine 5.000.000 dinarjev v posameznem primeru,
vendar samo za namene iz 1. točke 39. člena zakona o
financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih
skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78);
3. o uporabi sredstev »tekoče proračunske rezerve« republiškega proračuna za zneske, ki presegajo 100.000 dinarjev;
za zneske do višine 100.000 dinarjev pa je pooblaščena koordinacijska komisija izvršnega sveta;
Sredstva tekoče proračunske rezerve se bodo dodeljevala:
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljenja, in ki po svoji vsebini sodijo v splošno porabo na nivoju
republike,
- za naloge, za katere v proračunu niso sredstva zagotovljena v zadostnem obsegu.
23. člen
Republiški sekretariat za finance je pooblaščen, da opravlja
nadzor:
- nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov republiškega proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
- nad financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz republiškega proračuna.
Če se pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene, za
katere so bila dodeljena, ima Republiški sekretariat za finance
pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v republiški proračun, in o tem obvesti Izvršni svet.
Če Republiški sekretariat za finance pri opravljanju nadzora
iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da finančno ali materialno knjigovodstvo pri uporabnikih ni ustrezno urejeno, je
dolžan o tem obvestiti Izvršni svet in mu predlagati ustrezne
ukrepe.
24. člen
Republiški sekretariat za finance je pristojen, da:
- opravlja med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi
sprememb v programih dela organov,
- odloča na podlagi pismenega predloga posameznih nosilcev sredstev o prenosih med sredstvi za namene iz 104. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine Socialistične republike Slbvenije ter o republiških
upravnih organih in med različnimi postavkami istega namena,
- dodeljuje sredstva organom iz postavk »delo v posebnih
pogojih, odpravnine, jubilejne nagrade in sredstva za spremembe med letom« ter
- na podlagi sklepa Izvršnega sveta dodeljuje organom
sredstva za usklajevanje osebnih dohodkov delavcev.
25. člen
Nosilci sredstev po organih so:
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« - za postavko »ustavne obveznosti republike v zamejstvu«
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« - za
postavko »sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce družbenih funkcij v SRS v obdobju 1982-1985«.
2. Sekretariat izvršnega sveta za kadrovska vprašanja:
- v okviru »sredstev za izobraževanje« za postavki »štipendije za potrebe organov v federaciji« in »štipendije za potrebe
republiških upravnih organov«.
3. Urad za narodnosti:
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavki »financiranje narodnosti« in »sofinanciranje s SR Hrvatsko«.
4. Republiški sekretariat za finance:
V okviru »sredstva za investicije v osnovna sredstva« na
postavki:
- odplačilo anuitet po finančnih programih in najetih posojilih.
V okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko:
- medrepubliški program namembne proizvodnje.
V okviru »sredstev za znanost« za postavko:
- znanstvene raziskave v tekočem ietu.
V okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko:
- odškodnine po sodnih sklepih.
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V okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavke:
- sanacija, povečanje zmogljivosti, vzdrževanje in gradnja
visokogorskih planinskih postojank v obdobju 1981-1985,
- vračilo posojila za odpravao posledic potresa v Črni gori,
- vračilo anuitet za kredite dane SAP Kosovo do leta 1980,
-sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih
pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije,
- odplačilo !l. obroka kredita iz proračunske rezerve federacije,
- SPENS 81,
- odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije
in Jugoslovanski investicijski banki,
- odplačilo kredita za 100 milijonov USA dolajrev,
- plačilo provizije Narodni banki za sredstva odstopljena
SR Sloveniji v trajno last,
- obveznost SR Slovenije na podlagi zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenie za investicije v
gospodarstvu na določene temeljne organizacije združenega
dela,
- financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader.
V okviru »plačil za bančne storitve in stroške plačilnega
prometa« za postavko:
- bančni stroški in obresti.
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve:
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« na
postavki »sofinanciranje programa graditve stanovanj za deiavce organov za notranje zadeve« ter za »specialno opremo
organov za notranje zadeve.«
6. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo:
- v okviru »sredstev za investicije; v osnovna sredstva« za
postavke »sofinanciranje programa gradnje družbenih najemnih stanovanj za delavce republiških organov v obdobju
1982-1985 in »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov«.
Sredstva za. »investicijsko vzdrževanje zgradb republiških
upravnih in pravosodnih organov« se bodo koristila na podlagi programa, ki ga sprejme izvršni svet do konca januarja
1984.
7. Republiški komite za borce in vojaške invalide:
- v okviru »sredstev za uveljavljanje pravic borcev vojaških
invalidov in družin padlih borcev« za postavke »dodatek zaposlenim udeležencem NOV«, »zdravstveno varstvo borcev
NOV«, »dopolnilno varstvo vojaških invalidov«, »varstvo civilnih invalidov vojne«, »varstvo borcev za severno mejo in
slovenskih vojnih dobrovoljcev«, stroški dela posebne komisije za izjemno priznanje pravice do pokojnine po 51. členu
zakona o temeljnih pravicah Iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja« ter »republiške priznavalnine«;
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko »Muzej ljudske revolucije v Ljubljani«.
8. Republiški komite za družbeno planiranje:
- v okviru »sredstev za znanost« za postavki, potrebe priprav dolgoročnega plana SR Slovenije« in »srednjeročni plan
SRS za obdobje 1986-1990«.
9. Republiški komite za informiranje:
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavko »sofinanciranje razlik v ceni političnoinformativnih dnevnikov«.
10. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavke »Kobilama Lipica«, »Zavod za
ribištvo«, »gojitvena lovišča«,
- v okviru »sredstev za odpravo naravnih nesreč« za postavko »nabava avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov«.
11. Republiški komite za kulturo:
- v okviru »sredstev za kulturo« za postavke »sofinanciranje
druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije«, »sofinanciranje izdaje Enciklopedije Slovenije« ter »sofinanciranje projekta
Leksikografije«;
- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »socialno zavarovanje samostojnih umetnikov;
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavke »Triglavski narodni park Bled«,
»Spominski parkTrebče« in »Arboretum Volčji potok«;
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- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko »izgradnje in financiranje Kulturnega doma Ivan
Cankar«.
12. Republiški komite za mednarodno sodelovanje:
- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij izven območja DPS« za postavko »sklad
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju«.
13. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora:
- v okviru »sredstev za socialno varstvo« za postavko »vzdrževanje pokopališč in grobov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji«.
14. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo:
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko »manjšinsko šolstvo«.
15. Republiški štab za teritorialno obrambo:
- v okviru »sredstev za ljudsko obrambo« za postavko
»odplačilo anuitet iz posojila za gradnjo skladišč«,
- v okviru »sredstev za druge potrebe in intervencije v
gospodarstvo« za postavko »pospeševanje konjereje«.
16. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije:
- v okviru »sredstev za varstvo in izboljšanje človekovega
okolja« za postavko »varstvo zraka«;
- v okviru »sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi
nesrečami« za postavko »sistem obrambe pred točo«.
17. Republiška geodetska uprava:
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko »geodetska dela na območju SR Slovenije«.
18. Zavod SRS za statistiko:
- v okviru »sredstev za investicije v osnovna sredstva« za
postavko »financiranje nabave računalnika z opremo za Zavod SRS za statistiko«.
19. Komisija za pospeševanje skladnejšega regionalnega
razvoja pri izvršnem svetu:
- v okviru »sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij v okviru DPS« za postavko »pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji«.
20. Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene
organizacije« za postavki »proslave republiškega pomena«
in »Naša žena«.
21. Repubiiška konferenca Zveze socialistične mladine
Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije« za postavko »regres za skupinska potovanja otrok in
mladine«, »mladinske delovne akcije po družbenem dogovoru«, ter »Mladinski dom Bohinj«.
22. Republiški odbor zveze združenj borcev NOV Slovenije:
- v okviru »sredstev za družbenopolitične in družbene organizacija« za postavko »TV-15«;
- v okviru »sredstev za druge splošne družbene potrebe« za
postavko »dograditev zdravstveno-rekreacijskega centra za
vojaške invalide in udeležence NOV Strunjan«.
26. člen
Iz postavke »znanstvene raziskave v tekočem letu« se bodo
v letu 1984 dodeljevala sredstva vsem organom, tudi tistim, ki
so imeli do sedaj znanstvene raziskave vključene v pogodbeno dejavnost v okviru posebnih namenov, pod naslednjimi
pogoji:
- raziskovalno nalogo mora predhodno verificirati Izvršni
svet,
- verifikacija raziskovalne naloge je osnova za sklenitev
pogodbe,
- v pogodbi morata biti predvidena najmanj dva termina, v
katerih mora izvajalec raziskovalne naloge poročati Izvršnemu svetu, kako napreduje delo na nalogi,
- ob zaključku naloge mora organ, ki je raziskovalno nalogo naroči' •
nzijo o kvaliteti opravljene naloge,
-recenzij
: pravljenih nalog je osnovni pogoj za
pokritje celotne 30. ..ene obveznosti iz sredstev proračuna
SRS za leto 1984.
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II. ZAGOTAVLJANJE DOPOLNILNIH SREDSTEV
OBČINAM
27. člen
Občinam, ki s svojimi prihodki ne morejo zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v obsegu,
določenem na podlagi tega zakona, se zagotovijo dopolnilna
sredstva iz republiškega proračuna po določbah tega zakona
(v nadaljnjem besedilu: dopolnilna sredstva).
28. člen
Da bi občine lahko prejemale dopolnilna sredstva, morajo
biti njihovi prihodki predvideni v skladu z dogovorom občin o
usklajevanju davčne politike in v skladu z možnostmi organizacij združenega dela, delavcev, delovnih ljudi in drugih občanov na območju posamezne občine s pogojem, da so
uvedle občinski davek iz osebnega dohodka delavcev po
stopnji 0,35 odstotka od osnove.
Obseg prihodkov posamezne občine, ki je po prejšnjem
odstavku pogoj za zagotovitev dopolnilnih sredstev, ugotavljata Republiška uprava za družbene prihodke in Republiški
sskretariat za finance v sodelovanju s posamezno občino. V
obseg prihodkov posamezne občine se vštevajo vsi prihodki,
ki se izkazujejo v proračunu občine, razen turističnih taks.
29. člen
Občinam pripadajo dopolnilna sredstva v višini razlike med
predvidenimi prihodki po prejšnjem členu in obsegom sredstev za splošno porabo opredeljenim na podlagi resolucije o
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981 do 1985 v letu 1984.
30. člen
Pri ugotavljanju obsega sredstev za splošno porabo v občini po prejšnjem členu se izvajanje posameznih dejavnosti,
nalog in obveznosti občin upošteva v nasleanjem obsegu:
- dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti v občini
- po enotnih osnovah in merilih za oblikovanje sredstev za
delo organov in dohodka delavcev delovnih 9kupnosti teh
organov v Socialistični republiki Sloveniji za leto 1984, ki jih
določi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
Pri tem ugotovi obseg sredstev:
a) za dohodek delovne skupnosti upravnega organa
- v skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in
merilih za pridobivanje dohodka delovne skupnosti Tn njegovem razporejanju;
b) za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni organ in
njegovega namestnika - po družbeno dogovorjenih osnovah
in merilih;
c) za materialne stroške, za opremo in za posebne namene
upravnega organa, največ do višine teh sredstev v republiških
upravnih organih;
d) za sredstva amortizacije največ do višine, določene za
republiške upravne organe
- dejavnost ljudske obrambe - po merilih, ki jih glede na
programe ljudske obrambe na podlagi srednjeročnega plana
in zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
določi Republiški sekretariat za ljudsko obrambo;
- občinske priznavalnine borcev NOV - po družbenem
dogovoru o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznavalnin borcem NOV - po merilih, ki jih določi Republiški
komite za borce in vojaške invalide;
- dejavnost družbenopolitičnih organizacij - po letnih programih dela - ovrednotenih in usklajenih v okviru Republiške
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva;
- naloge, v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv - po merilih, ki jih določi Republiški komite za tržišče in
splošne gospodarske zadeve;
- dejavnost na področju urbanizma, prostorskega planiranja ter stroški za urejanje in vzdrževanje grobišč in grobov
borcev NOV;
- po merilih, ki jih določi Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora;
- dejavnost na področju geodezije, po merilih, ki jih določi
Republiška geodetska uprava;
- Anuitete s področja splošne porabe, obveznosti do pre46

živninskega varstva kmetov, pomoč družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, obveznosti v zvezi z
zatiranjem živalskih kužnih bolezni, obveznosti v zvezi z izvajanjem mrliško pregledne službe, pogrebni stroški oseb brez
ugotovljene identitete in obveznosti za izločanje v sredstva
rezerve - v višini dejanskih obveznosti za leto 1984;
- izvajanje delegatskega sistema v krajevnih skupnostih po
enotnih merilih in kriterijih, oblikovanih za dopolnjevanje
občine;
- intervencije v porabi hrane - po merilih, ki jih določi
Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske zadeve;
- negospodarske investicije za potrebe državnih organovv obsegu, ki ga v sodelovanju s posamezno občino določi
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo v okviru dopolnilnih sredstev, predvidenih s tem proračunom in na podlagi
ocene upravičenosti in smotrnosti posamezne investicije.
31. člen
Če bi bila glede na obseg splošne porabe v občinah po
merilih tega zakona, upoštevajoč proračunske obveznosti iz
drugega odstavka 34. člena zakona o proračunu SR Slovenije
za leto 1983 (Uradni list SRS, št. 45/82) potrebna večja sredstva, kot so s tem zakonom predvidena za dopolnjevanje
občin v letu 1984, se dopolnilna sredstva najprej znižajo za
naloge v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv ter
intervencij v porabi hrane, nato pa tudi za druge dejavnosti in
naloge iz 30. člena tega zakona. Pri tem je potrebno najprej
zagotoviti sredstva za priznavalnine borcem NOV ter za
osebne dohodke delavcev in materialne stroške v organih
družbenopolitične skupnosti.
32. člen
Potrebno višino dopolnilnih sredstev za posamezno občino
začasno ugotovi Republiški sekretariat za finance na podlagi
dovoljenega obsega sredstev za splošno porabo in na podlagi
prihodkov občin iz 28. člena ter meril za ugotavljanje obsega
sredstev za splošno porabo iz 30. člena tega zakona.
33. člen
Dopolnilna sredstva se zagotavljajo občinam po dvanajstinah.
Do ugotovitve potrebne višine dopolnilnih sredstev za posamezno občino se občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva
v višini akontacij iz leta 1983, povečanih za 10%.
Akontacije iz prejšnjega odstavka se poračunajo z dopolnilnimi sredstvi, ki jih za posamezno občino ugotavlja Republiški sekretariat za finance v smislu prejšnjega člena.
34. člen
Občine, ki bodo po prejšnjem členu prejemale akontacije
na račun dopolnilnih sredstev, pa jim dopolnilna sredstva po
tem zakonu ne pripadajo, morajo prejete akontacije vrniti
republiškemu proračunu najpozneje do 30. novembra 1984.
35. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov se dopolnilna sredstva ne zagotavljajo tistim občinam, ki so v letu 1983 prejemale dopolnilna sredstva, pa bi z lastnimi prihodki in odstopljenim delom posebnega republiškega davka od prometa proizvodov lahko financirale celotni program nalog splošne porabe, razen negospodarskih investicij, komunalne dejavnosti
in gospodarskih intervencij.
V prehodnem obdobju se tem občinam zagotavljajo dopolnilna sredstva za anuitete iz negospodarskih investicij, ki jih je
odobril Republiški sekretariat za pravosodje in upravo po
svojih merilih.
36. člen
Po preteku leta 1984 se na osnovi podatkov službe družbenega knjigovodstva o dejanski realizaciji izvirnih prihodkov
proračuna, ki pritekajo po avtomatizmu in kalkulativno ugotovljenih prihodkih od davka občanov v primerjavi z ocenjenimi možnostmi dokončno ugotovijo dopolnilna sredstva za
leto 1984.
Rezultati ugotovitev iz prejšnjega odstavka se upoštevajo
pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev v letu 1985.
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III. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 3000 do 30.000 dinarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek odgovorna oseba uporabnika:
1. če ne porabi sredstev republiškega proračuna za tiste
namene, za katere so bila dodeljena (drugi odstavek 23.
člena),
2. če nima ustrezno urejenega finančnega ali materialnega
knjigovodstva (tretji odstavek 23. člena),
3. če neporabljenih sredstev za posebne namene ne vrne v
določenem roku v republiški proračun (21. člen),
4. če neupravičeno prejete akontacije na račun dopolnilnih
sredstev ne vrne v določenem roku v republiški proračun (35.
člen).
38. člen
Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba uporabnika, če Republiškemu sekretariatu za finance ne predloži v določenem roku predračuna in finančnega načrta za leto 1984, zaključnega računa za
leto 1983 ter podatkov za analizo zaključnih računov (prvi in
drugi odstavek 20. člena).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Za pravočasno izvrševanje obveznosti republiškega prora-

čuna, razen sredstev za delo organa, predvsem pa za pokritje
neporavnanih obveznosti do zveznega proračuna ter za obveznosti, za katere sredstva v republiškem proračunu za leto
1984 niso zagotovljena v zadostni višini, bo Socialistična
republika Slovenija najela posojila pri bankah, vendar največ
do zneska 500.000.000 dinarjev.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom
sklene Izvršni svet.
40. člen
Če bodo prihodki v letu 1984 doseženi v manjšem obsegu,
kot so z bilanco predvideni, bodo za kritje primanjkljaja do
višine 150.000.000 dinarjev uporabljena sredstva rezerve SR
Slovenije v skladu s 3. točko 39. člena zakona o financiranju
splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih.
Sredstva, ki bodo eventualno uporabljena za kritje primanjkljaja bo SR Slovenija v letu 1985 vračala v sredstva
rezerve z dodatnim 1 % izločanjem skupnih prihodkov, dokler
ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje
primanjkljaja.
41. člen
Organi in organizacije, ki se financirajo iz republiškega
proračuna v letu 1984, obračunavajo obseg amortizacije v
višini sredstev, ki so jim za ta namen zagotovljena v posebnem delu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 na
postavki »amortizacija«.
42. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1984
A. PRIHODKI
Skupina .'Konto
71
710
72
720
73
730
7 31
74
77

74 2
743
77 8

Vrsta prihodka
Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA
OZD
Davek od dohodka OZD
Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH
DOHODKOV
Davek iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji
Vrsta 3 - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA
PROIZVODOV IN STORITEV
Temeljni davek od prometa proizvodov
Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve
Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
Davek od tujih oseb
Davek od celotnega prihodka občanov
Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI
Drugi prihodki
III. SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1-5)

Znesek
4.200.000.000
1.130 .000.000
28.293.356.910
17.362.356.910
10 . 9*31-. 000 .000
64 .000 .000
250.000.000

314.000.000
70.048.617
34.0012.405.527

B. ODHODKI
Skupina
40

Konto
400
401
402

41
410
415
418
42

420
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Namen odhodka
Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH
ORGANOV
Sredstva za dohodek delovne »skupnosti
5.924.754.514
* Sredstva za materialne stroške
870.802.334
Sredstva za amortizacijo
52.127.218
Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za osebne dohodke in druge osebne
prejemke funkcionarjev in delegatov
275.766.673
Sredstva za investicije v osnovna sredstva 683.871.929
Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov
880.500.624
Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
Sredstva za ljudsko obrambo

Znesek
6.847.684.066

1.840.139.226

164.503.263
47

Skupina

Konto

43
3

4 3
434
435
44
445
45
450
451
452
454
458
46
461
463
464
465
468
47
470
48
481
488
44
440

Znesek

Namen odhodka
Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA/"
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN
'SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu »'186 .94 3.081
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko
maj razvitih območij v okviru DPS
53.100.000
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih območij izven območja DPS
6 59.130.000
Namen 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM
DPS
Dopolnilna sredstva proračunu občine
Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva^a kulturo
Sredstva za socialno varstvo
Sredstva za uveljavljanje
pravic borcev, vojaških invalidov
in družin padlih borcev
Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE
Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
Sredstva za varstvo pred Škodljivci
in naravnimi nesrečami
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja
Sredstva za druge splošne družbene
potrebe
Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
Izločanje v stalno proračunsko rezervo

899.173.031

250.000 .000
1.142.647.275
29.511.533
31.100.000
12.291.367
30.650.000
1.039.094.375
2.914.953.616
1.424.901.217
19.146.666
45.373.890
11.000.000
1.414.536.343

Namen 9 - DRUGI ODHODKI
Plačilo za bančne storitve in stroške
plačilnega prometa
Drugi odhodki DPS
Namen 10 - SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM DPS
Prispevek proračunu federacije za leto 19 84
SKUPAJ ODHODKI (namen 1-10)

111.300.000
61.600.000
1.600.000
60.000 .000
19 .775.400.000
34.007.405.527

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984
temelji na določilih:
- 319. člena Ustave Socialistične republike Slovenije,
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih,
- zakona o financiranju federacije.
I.
Pri izdelavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1984 so bila upoštevana naslednja izhodišča:
- da bo realna rast družbenega proizvoda 2%,
- da bo nominalna rast dohodka 27%.
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984 je
sestavljen v skladu z republiške resolucijo ter osnutkom zveznega zakona o omejevanju splošne porabe v letu 1984, ki deli
porabo na limitirani in nelimitirani del. Rast republiškega
proračuna za naslednje leto upošteva izhodišča, določena z
48

republiško resolucijo, da bodo sredstva za splošno porabo na
ravni republike zaostajala za okrog 33% za rastjo dohodka,
oziroma, da bo na podlagi prej omenjenega zaostajanja za
rastjo dohodka, znašala nominalna rast republiškega proračuna v letu 1984 18%.
Ob sestavi proračuna za naslednje leto se je Izvršni svet
srečal s problemom, kako v okviru tako omejene rasti republiškega proračuna pokriti vse obveznosti republike, ki izhajajo
iz zakonov, dogovorov ter drugih predpisov, ki jih je sprejela
Skupščina SR Slovenije. V predlogu zakona o proračunu za
leto 1984 ni bilo možno vključiti za cca 1,5 mlrd din zahtevkov
koristnikov republiškega proračuna. V tem znesku so v glavnem obveznosti na ravni republike.
V razpravi k osnutku zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1984 je bilo postavljeno tudi vprašanje realnega planiranja sredstev za pokrivanje odhodkov republiškega proračuna.
V zvezi s tem je treba poudariti, da je tisti del proračuna, ki je
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*
namenjen za pokrivanje obveznosti neto proračuna, vglobalu
omejen in ne upošteva dejansko rast že sprejetih obveznosti
na podlagi republiških zakonov in drugih predpisov, kar ima
za posledico, da bodo določeni programi realizirani v daljšem
časovnem obdobju. Nosilci sredstev so pri planiranju sredstev
izhajali iz pravic, opredeljenih z zakoni in drugimi predpisi, ne
glede na limitirano rast republiškega proračuna v naslednjem
letu.
Zvezni zakon, ki je vsako leto omejeval splošno porabo v
republikah in AP, je doslej izvzemal iz limitov obveznosti do
zveznega proračuna in drugih republik in AP. Posledica takega pristopa so kopičenje problemov pri izvajanju republiških predpisov ob tem, da nam je doslej uspelo obveznosti
izven republike v glavnem pokriti. Da je temu tako, je razvidno
tudi iz strukturnega deleža republiškega proračuna, ki znaša
33:67 v korist obveznosti, ki se financirajo izven republike.
Delež neto proračuna v DP je leta 1979 znašal 3,16% in
ocenjujemo, da bo v letu 1983 znašal 1,80%. V istem obdobju,
pa obveznost do zveznega proračuna raste, in sicer od 2,36%
leta 1979 na 3,06% leta 1982. Za leto 1983 ocenjujemo, da bo
delež kotizacije v DP znašal 2,62%.
Iz predloga zakona o proračunu je razvidno, da znaša
limitirani del republiškega proračuna 10.146,0 mio din in
nelimitirani del 23.861,4 mio din. V okviru zveznega zakona o
omejevanju splošne porabe v letu 1984 je predvideno, da se
med nelimitirano porabo vključujejo sredstva, ki so namenjena poravnavi obveznosti izven republike, te pa so: prispevek proračuna federacije, sklad solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju, vračilo anuitet za kredite dane
SAP Kosovo, vračilo posojila za odpravo posledic potresa v
Črni gori, odplačilo II. obroka kredita iz proračunske rezerve
federacije in sredstva za premoščanje razlik, nastalih zaradi
različnih pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada
federacije. Razen tega pa se med nelimitirano porabo vključujejo tudi sredstva za pokojnine in invalidnine z dodatki in
prispevki, to je sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev.
Izvršni svet je predlagal, da se v zveznem zakonu upošteva
kot nelimitirano porabo tudi ustavne obveznosti SR Slovenije
do zamejstva, odplačilo anuitet za zvezne kredite prenesene
na SR in AP ter financiranje programa graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd-Skader. Te obveznosti
po vsebini in namenu sodijo v isto skupino kot so že omenjene obveznosti, ki so izven limita. V predlogu zakona o
proračunu za leto 1984 so prej navedene obveznosti vključene v nelimitirani del. Obseg sredstev za omenjene obveznosti se v naslednjem letu bistveno povečuje. Narava teh obveznosti zahteva izplačila v konvertibilnih valutah, za katere se
dinarska protivrednost zagotavlja v republiškem proračunu.
Obseg sredstev za ustavne obveznosti, izražen v konvertibilnih valutah, se ne povečuje v primerjavi z letom 1983, povečuje pa se dinarska protivrednost deviz zaradi spremembe
tečaja dinarja. V primeru, če SR Slovenija ne bo uspela
uveljaviti, da se v letu 1984 ustavne obveznosti in zvezni
krediti prenešeni na republike in AP izvzamejo iz limita, bo
Izvršni svet predložil amandmaje k predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1984.
II.
Za pokrivanje obveznosti v republiškem proračunu se zadržujejo isti davčni viri in davčne stopnje kot v letu 1983. Izjema
je le republiški davek iz osebnega dohodka, ki se1je prenehal
plačevati s 1. novembrom 1983 in se ponovno ne uvaja v letu
1984. Tudi v letu 1984 republika zadrži 11,5% posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil za storitve. V
skladu s sprejetim odlokom pa se bo ustrezni del tega vira
odstopal občinam, ki pa ni vključen v sestavni del bilance
prihodkov republiškega proračuna, ampak direktno v bilanco
občinskih proračunov.
Na podlagi ponovne ocene virov republiškega proračuna za
leto 1983 Izvršni svet ugotavlja, da bodo dejanski prihodki v
tem letu presegli planirane ter da bo IS predlagal spremembo
zakona o davku iz dohodka TOZD za leto 1983.
Ocena virov za naslednje leto temelji na ocenjeni realizaciji
prihodkov do zaključka letošnjega leta ter upošteva resolucijska določila glede rasti dohodka, osebnih dohodkov in cen.
Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proizvodov,
ki ostaja v SR Sloveniji že nekaj let, ne zadošča za pokrivanje

obveznosti SR Slovenije do prispevka proračunu federacije.
Zato se obveznost do prispevka proračunu federacije pokriva
tudi iz drugih virov republiškega proračuna. Iz osnutka zakona o določitvi skupnega obsega proračunskih odhodkov
federacije za leto 1984 izhaja, da naj bi v letu 1984 znašala
obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije
19.775,4 mio din in se v primerjavi z obveznostjo za leto 1983
povečuje za 29,6%. Navedena obveznost se bo tudi v letu
1984 pokrivala tako iz priliva 50% deleža temeljnega davka od
prometa proizvodov, ki je v predlogu zakona o proračunu
predviden v višini 17.362,4 mio din, kakor tudi iz priliva ostalih
virov republiškega proračuna v višini 2.413,0 mio din.
Da bi se zmanjšali presežki v nekaterih občinah, ki se
oblikujejo nad dovoljeno rastjo splošne porabe, se bo odstotek uvedenega davka iz OD v letu 1984 znižal od 0,5 na 0,35.
Zaradi tega bo potrebno nekaterim občinam povečati delež
odstopljenega posebnega republiškega davka od prometa
proizvodov, da bodo lahko financirale dogovorjeno porabo,
opredeljeno po družbenem dogovoru o izvajanju politike na
področju splošne porabe na ravni občin.
III.
Posebni del predloga zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1984 je sestavljen na podlagi uredbe o kontnem planu in
bilancah za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni
list SFRJ, št. 10/82).
V letu 1984 predvidevamo, da bodo prihodki republiškega
proračuna razporejeni za pokritje naslednjih obveznosti:
SREDSTVA ZA DELO ORGANOV IN SREDSTVA
ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA DELO
UPRAVNIH ORGANOV
V predlogu zakona o republiškem proračunu za leto 1984
so ločeno prikazana planirana sredstva za delo organov za
notranje zadeve in sredstva za delo ostalih organov.
Sredstva za delo organov za notranje zadeve se zagotavljajo po predlogu zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1984 v višini 4.862,8 mio din, kar predstavlja 2,0% povečanje v
primerjavi z letom 1983, sredstva za delo ostalih organov pa v
višini 3.141,1 mio din ali 17,4% več v primerjavi z letom 1983.
V skladu s 104. členom zakona o sistemu državne uprave in
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije obsegajo sredstva
za delo organov:
- sredstva za dohodek delovne skupnosti
- sredstva za materialne stroške
- sredstva za amortizacijo
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni
organ in njegovega namestnika
- sredstva za posebne namene.
V okviru dohodka delovnih skupnosti se zagotavljajo organom za notranje zadeve sredstva v višini 4.073,9 mio din
oziroma 22,2% več, kot bo znašala predvidena poraba v letu
1983 in ostalim organom 1.791,1 mio din ali 16,2% več kot v
letu 1983 za bruto osebne dohodke delovnih skupnosti, delo v
posebenih pogojih in v sklad skupne porabe.
Za osebne dohodke delovnih skupnosti organov za notranje zadeve se zagotavljajo sredstva v višini 3.635,6 mio din
oziroma 23,2% več, kot bo znašala predvidena poraba v letu
1983.
Obseg sredstev za osebne dohodke organov za notranje
zadeve je oblikovan iz naslednjih postavk:
- prenos višine osebnih dohodkov na
(»■ •
ravni decembra 1983 predstavlja 5,3%
več sredstev, kot bo znašala predvidena
poraba v letu 1983 aH
3.105,8 mio din
- nove namestitve v organih za notranje
zadeve v letu 1984 predstavljajo 4,7%
porabljenih sredstev za osebne dohodke
organov za notranje zadeve v letu 1983
ali
138,8 mio din
- 12% nominalna rast osebnih dohodkov na zaposlenega v letu 1984 ali
391,0 mio din
Za osebne dohodke delovnih skupnosti ostalih organov so
planirana sredstva v višini 1.683,8 mio din ali 16,5% več, kot
znaša ocenjena poraba za leto 1983.
Obseg sredstev za osebne dohodke teh organov je oblikovan iz naslednjih postavk:
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- prenos višine osebnih dohodkov na
ravni decembra 1983 predstavlja 4,0%
več sredstev kot v letu 1983 ali
1.502,8 mio din
- 12% nominalna rast osebnih dohodkov na zaposlenega v letu 1984 ali
181,0 mio din
Pri določitvi obsega sredstev za bruto osebne dohodke
delovnih skupnosti smo izhajali iz stanja zaposlenosti in razporeditve del in nalog po stopnjah zahtevnosti v oktobru
1983.
Za delo v posebnih delovnih pogojih je v predlogu zakona
predvideno 12% povečanje sredstev v primerjavi s predvideno
porabo v letu 1983. Sredstva se zagotavljajo organom za
notranje zadeve v višini 303,8 mio din, zavodom za izvrševanje
kazenskih sankcij, Predsedstvu SRS, Skupščini SRS, Izvršnemu svetu Skupščine SRS, Protokolu v izvršnem svetu
Skupščine SRS, Republiškemu sekretariatu za ljudsko
obrambo in Hidrometeorološkemu zavodu SRS pa v skupni
višini 39,0 mio din. Zaradi specifične narave dela je v teh
organih neobhodno potrebno nočno delo ter delo ob nedeljah in praznikih.
Predlagano povečanje sredstev za delo v posebnih delovnih
pogojih je usklajeno s predvideno nominalno rastjo osebnih
dohodkov, fizični obseg opravljenega dela pa naj bi ostal na
<a ravni leta 1983.
Sklad skupne porabe obsega sredstva za regresiranje prehrane in letnega dopusta, odpravnine in jubiljene nagrade. Za
regresiranje prehrane in letnega dopusta je predvideno 15%
povečanje, za jubilejne nagrade in odpravnine pa 10% povečanje prejemkov na upravičenca v primerjavi z letom 1983. Za
ta namen so v predlogu zakona organom za notranje zadeve
predvidena sredstva v višini 134,6 mio din ali 18,8% več. kot
bo znašala predvidena praba v letu 1983. Na povečanje rasti
obsega sredstev v organih za notranje zadeve v primerjavi z
rastjo' prejemkov za posamezne namene vplivajo predvidene
nove zaposlitve. Za ostale organe planiramo obseg sredstev
na podlagi dejanskega števila zaposlenih po stanju 1/10-1983
v višini 68,3 mio din.
Za materialne stroške predlagamo v predlogu zakona organom za notranje zadeve zagotovitev sredstev v višini 505,1
mio din ali 19,7% več kot v letu 1983, ostalim organom pa
365,7 mio din ali 15,8% več v primerjavi z letom 1983.
Kriterij za zagotovitev sredstev so bila zagotovljena sredstva za materialne stroške v letu 1983, ki smo jih razmejili na
posamezne vrste materialnih stroškov v skladu s strukturo
udeležbe in jih glede na predvideno rast cen in dogovorjene
omejitve pri porabi materialnih stroškov različno povečali
(material 15%, porabljena energija 25%, proizvodne in neproizvodne storitve 20%, reprezentančni izdatki na ravni leta
1983 in durgi materialni in drugi odhodki 15%). Pri oblikovanju sredstev je bila dana prioriteta tistim organom, ki imajo v
svojem sestavu skupne in inšpekcijske službe. Organom, ki so
za leto 1984 planirali nižjo porabo, kot izhaja iz kriterijev za
zagotovitev, so v predlogu zakona zagotovljena sredstva v
višini njihovih zahtevkov.
Za amortizacijo so v predlogu zakona planirana sredstva v
višini 52,1 mio din oziroma 20% letnega odpisa osnovnih
sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah. Da
bi republiški organi lahko nadomeščali dotrajano opremo, ki
je neobhodno potrebna za nemoteno izvrševanje nalog, bo v
republiškem proračunu nujno postopoma preiti na zagotovitev 100% obsega minimalne amortizacije.
Osebni dohodki predstojnikov organov in njihovih namestnikov ter pravosodnih funkcionarjev so planirani na enak
način kot osebni dohodki delavcev delovnih skupnosti. V letu
1984 bo za ta namen potrebno zagotoviti organom za notranje
zadeve sredstva v višini 3,6 mio din, ostalim organom pa v
višini 272,2 mio din.
Za posebne namene predlagamo v predlogu zakona o proračunu zagotovitev sredstev organom za notranje zadeve v
višini 255,9 mio din ali 13,3% več, kot bo znašala predvidena
poraba v letu 1983. Ostalim organom se zagotavljajo sredstva
za posebne namene v višini 624,6 mio din, kar predstavlja
15,7% povečanje v primerjavi z letom 1983. Pri oblikovanju
sredstev je bilo upoštevano diferencirano povečanje. Prioriteta je bila dana predvsem zagotovitvi sredstva za prehrano
obsojencev v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, ki se
povečujejo v primerjavi z letom 1983 za 30%.
Za spremembe med letom se zagotavljajo sredstva v višini
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59,7 mio din ali 0,9% od zagotovljenih sredstev za delo v letu
1983. Ta sredstva bodo med letom porabljena za pokritje
najnujnejših obvezosti, ki jih ob sestavi zakona o proračunu ni
bilo mogoče predvideti.
V okviru postavke investicije v osnovna sredstva se bo v letu
1984 financirala izgradnja stanovanj delavcev v organu za
notranje zadeve, gradnja stanovanj ža nosilce družbenih
funkcij in gradnja stanovanj za delavce republiških upravnih
in pravosodnih organov na podlagi odlokov Skupščine SR
Slovenije.
Letni obsegi sredstev, ki so bili določeni z odloki so bili
izračunani na podlagi cen iz leta 1980 s tem, da je v odlokih
predvidena valorizacija sredstev v primeru, če je letni porast
cen nad 5%.
Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve se zagotavljajo v predlogu proračuna sredstva v višini 88,5 mio din, od
tega znesek 75,0 mio din, ki je opredeljen za leto 1984 v
odloku in 13,5 mio din za valorizacijo.
Za sofinanciranje programa graditve stanovanj za nosilce
družbenih funckij v SRS se zagotavljajo za leto 1984 enaka
sredstva kot v letu 1983.
Za sofinanciranje programa gradnje stanovanj za delavce
republiških upravnih in pravosodnih organov zagotavljamo
18,2 mio din po programu sofinanciranja za leto 1984 ter 3,3
mio din za volarizacijo. Indeks rasti znaša 67,5.
Sredstev za valorizacijo, kot so bila posredovana z zahtevki
in argumentirana z rastjo cen, pa v celoti v predlogu proračuna ni mogoče zagotoviti.
Tudi za obveznosti, ki izhajajo iz zakona o investicijskih
vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v
letu 1984 ne bo mogoče že drugo leto zagotoviti nobenih
sredstev.
Za najnujnejši del investicijskega vzdrževanja zgradb republiških upravnih in pravosodnih organov bodo v letu 1984
zagotovljena sredstva v višini 22,0 mio din ali za 29,4% več
sredstev kot v letošnjem letu. Republiški upravni organi delujejo na več lokacijah v starih prostorih, ki zahtevajo največje
vzdrževanje, stavbe so stare, cene storitev pa bistveno višje
od preteklih let.
V okviru investicij v osnovna sredstva bo treba v letu 1984
zagotoviti tudi sredstva za odplačilo anuitet za dinarski in
devizni kredit, ki je bil najet za nakup računalnika za Zavod
SRS za statistiko. V letu 1983je bil odložen en obrok odplačila
deviznega kredita, zato bo treba v letu 1984 zagotoviti tudi
sredstva za odplačilo obresti na odloženo glavnico.
Republiški sekretariat za notranje zadeve je v svojem zahtevku sredstev za leto 1984 zaprosil za 515,3 mio din za
zamenjavo zastarele in nakup nove opreme. S temi sredstvi se
bo realiziral del programa modernizacije, ki ga je sprejel svet
republike za varnost in družbeno samozaščito. Obseg sredstev, ki jih je bilo možno zagotoviti v okviru tako zastavljene
rasti republiškega proračuna znaša 400,0 mio din. Del te
opreme se nabavlja v tujini, zato je treba zaradi drsečega
tečaja dinarja za sprejeti program zagotoviti tudi višja sredstva.
SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
V okviru sredstev za ljudsko obrambo je v letu 1984 potrebno zagotoviti sredstva za odplačilo anuitet posojila za
gradnjo skladišč in zagotoviti sredstva na podlagi medrepubliškega dogovora za izvajanje programa namembne proizvodnje, s sredstvi za pokritje medrepubliškega programa namembne proizvodnje, SR Slovenija krije razliko v obrestni
meri v skladu z medrepubliškim dogovorom in odlokom
Skupščine SR Slovenije.
SREDSTVA VZPODBUJANJA RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN
VZPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
V okviru sredstev za vzpodbujanje razvoja, intervencij v
gospodarstvu in vzpodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih območij se bodo sredstva zagotavljala za
financiranje razlik v ceni politično informativnih dnevnikov na
podlagi sprejetega družbenega dogovora. V letu 1983 je bilo
za politično informativne dnevnike ob sprejetju proračuna
poročevalec

zagotovljeno 117,0 mio din, od tega zneska 90,9 mi o din za
pokritje razlik med proizvodno in prodajno ceno za leto 1982.
Znesek 90,0 mio din je bil z zaključnim računom proračuna za
leto 1982 nadomeščen tako, da znašajo sredstva za leto 1983
le 117,0 miodin, kar je vzeto kot osnova za izračun sredstev za
leto 1984.
Na podlagi družbenega dogovora bodo za vzpodbujanje
razvoja in varstva naravne in kulturne dediščine v letu 1984
zagotovljena sredstva za Arboretum Volčji potok, Spominski
park Trebče in Triglavski narodni park. Za hitrejši razvoj manj
razvitih območij bodo v letu 1984 namenjena sredstva v višini
53,1 mio din, kar predstavlja 18% povečanje napram letu
1983.
Za prispevek skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami
in državami v razvoju pa bo poleg sredstev za pokritje tekoče
obveznosti za leto 1984, to je 0,1% družbenega proizvoda
družbenega gospodarstva SR Slovenije treba zagotoviti sredstva za pokritje neporavnane obveznosti iz leta 1983. V skupni
višini znašajo potrebna sredstva 659,1 mio din, pri čemer je
upoštevana ocenjena rast družbenega proizvoda družbenega
gospodarstva SR Slovenije za leto 1983 v višini 41% v primerjavi z letom 1982. Sredstva za ta namen se v proračunu
zagotavljajo na podlagi zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju.
SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM
V okviru teh sredstev so zagotovljena sredstva za financiranje dopolnjevanih občin.
Sredstva za splošno porabo v dopolnjevanih občinah bodo
odvisna od meril in kriterijev, s katerimi bo ovrednoten program nalog v letu 1984 ter v odvisnosti od limitirane rasti
splošne porabe v letu 1984.
Za izvršitev tako opredeljenega programa nalog bodo občini zagotovljena republiška dopolnilna sredstva kot razlika
med ugotovljenimi možnostmi občine za ostvaritev lastnih
proračunskih prihodkov in obsegom sredstev, ki je potreben
za izvršitev teh nalog. Pri proračunskih prihodkih bodo različno obravnavani prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu in
davki od občanov. Ocenjeno bo skupno z občino, koliko
prihodkov za splošno porabo lahko občina sama doseže od
tistih davkov, na katere lahko vpliva z boljšim opravljanjem
nalog svojih davčnih služb. V primeru, da tako ocenjene
prihodke preseže, se doseženi presežek sredstev ne poračuna
s pripadajočimi dopolnilnimi sredstvi republike. Kadar pa
občina tako ocenjenih prihodkov ne doseže, za izpad prihodkov ni upravičena do dodatnih sredstev iz republiškega proračuna.
Program nalog na področju splošne porabe v dopolnjevanih občinah bo ovrednoten po enotnih merilih in kriterijih. S
programom, kjer se določijo dela in naloge, ki jih morajo
opraviti organi, ki opravljajo funkcije državne uprave, bo
določen obseg potrebnih sredstev za to dejavnost v prihodnjem letu, ostali resorni organi pa bodo določili merila za
ostale oblike porabe skladno z bilanco razpoložljivih sredstev
za ta namen. Višina sredstev za oblikovanje občinskih blagovnih rezerv in intervencij v porabi hrane bo oblikovana skladno
z določili resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1984.
Skladno z odlokom o odstopu dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam in glede na
ocenjeno rast prihodkov za splošno porabo v dopolnjevanih
občinah ter glede na možni limit splošne porabe po resoluciji,
Republiški sekretariat za finance ocenjuje, da ni potrebno
povečati sredstev za financiranje dopolnjevanih občin.
SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
V okviru sredstev za družbene dejavnosti bodo v letu 1984
zagotovljena sredstva za pokrivanje obveznosti iz naslova
izobraževanja, znanosti, kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev.
Za obveznosti iz naslova izobraževanja se bodo zagotavljala
sredstva za:
- štipendiranje kadrov za potrebe organov v federaciji, za
potrebe republiških upravnih organov, za potrebe pravosodnih organov, štipendije mladih iz zamejstva in otrok slovenporočevalec

skih izseljencev ter štipendiranje kadrov iz manj razvitih džav
v razvoju po meddržavnih sporazumih,
- obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu in do
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov Jugoslavije
ter do šolstva narodnosti v SR Sloveniji,
- stroški za srednjo penološko šolo ter
- izdelava učnih načrtov in priprava učne tehnologije.
Za obveznosti iz naslova znanosti se bodo zagotavljala
sredstva za:
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov
in organizacij. To so predvsem znanstveno raziskovalni projekti, ki tečejo že več let ter raziskovalne naloge, ki jih je
verificiral Izvršni svet Skupščine SRS v letu 1983,
- pripravljalna dela razvojnega programa SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 1995, oziroma za določena
področja tudi do leta 2000 ter
- srednjeročni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Za pokrivanje posameznih obveznosti, ki so vključene v
sredstva za kulturo, socialno varstvo in uveljavljanje pravic
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, je treba v
letu 1984 zagotoviti višja sredstva kot znaša dovoljena rast
limitiranega dela republiškega proračuna.
Višina obveznosti iz naslova sofinanciranja II. izdaje Enciklopedije Jugoslavije in izdaje Enciklopedije Slovenije, ki so
vključene v sredstva za kulturo, je odvisna od rasti družbenega proizvoda v SFRJ in deleža SR Slovenije v družbenem
proizvodu SFRJ oziroma od rasti družbenega proizvoda v SR
Sloveniji. Za pokritje obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov v letu 1984 se sredstva povečujejo za 20% v primerjavi z letošnjim letom ob upoštevanju
20% povečanja poprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji, ki je osnova za izračun prispevkov.
Za obveznosti iz naslova uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev se zagotavljajo sredstva
v enakem obsegu, kot ga je predlagal Republiški komite za
borce in vojaške invalide. Višina teh obveznosti je odvisna
razen od osnov, ki jih predpisujejo veljavni zakoni, tudi od
ocenjene višine mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v letu 1984 oziroma od najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo in od predvidenega porasta osebnih invalidnin vojaških invalidov po zveznem zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev.
SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE
POTREBE
V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe se
zagotavljpjo sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije, za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami, za
odpravo posledic naravnih nesreč, za varstvo in izboljšanje
človekovega okolja ter za druge splošne družbene potrebe na
območju SR Slovenije in izven območja SR Slovenije.
Ustavne obveznosti republike v zamejstvu se plačujejo v
devizah. Obseg deviznih sredstev za ta namen se v letu 1984
ne povečuje v primerjavi z ietom 1983. Zaradi drsečega tečaja
dinarja je treba za dinarsko protivrednost deviz zagotoviti
sredstva v višini 1.124,3 mio din.
Za uresničevanje posebnih z ustavo določenih pravic italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na
dvojezičnem območju SR Slovenije ter za sofinanciranje dejavnosti institucij, ki delujejo za potrebe italijanske narodnosti
na območju SR Slovenije in SR Hrvatske na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja in spremljanja programa teh institucij med obema republikama, se v letu 1984 zagotavljajo za
25,9% višja sredstva kot v letu 1983.
S sredstvi za financiranje narodnosti se pokrivajo stroški
dvojezičnega poslovanja občinskih upravnih in drugih organov v občinah, kjer narodnosti živita ter za republiške organe,
ki delujejo na dvojezičnem območju. Nadalje so ta sredstva
namenjena politično informativni dejavnosti pripadnikov narodnosti ter normalnemu funkcioniranju samoupravnih interesnih skupnosti za kulturo in prosveto pripadnikov italijanske
in madžarske narodnosti. Skupaj s SR Hrvatsko pa SR Slovenija sofinancira dejavnost NIP »Edit« italijanske drame in
italijanske Unije.
Pri določitvi višine sredstev za družbenopolitične organizacije in nekatere družbene organizacije (Slovenska izseljenska
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matica in Narodna univerzitetna knjižnica) so bila upoštevana
ista merila kot pri republiških upravnih organih brez Republiškega sekretariata za notranje zadeve.
V okviru sredstev za varstvo pred škodljivci in naravnimi
nesrečami je treba v skladu z zakonom zagotoviti določena
sredstva za obrmbo pred točo in za varstvo zraka.
Za varstvo pred gozdnimi in drugimi požari bodo zagotovljena sredstva za plačilo obveznosti SR Slovenije do kredita,
ki je bil najet za nabavo in vzdrževanje avionov za gašenje
gozdnih in drugih požarov.
Za druge splošne družbene potrebe na območju SR Slovenije bodo sredstva zagotovljena na podlagi zakonov, družbenih dogovorov in drugih aktov za realizacijo naslednjih programov:
- manjšinsko šolstvo - za sofinanciranje izgradnje prizidka
v osnovni šoli Lendava, za adaptacijo v osnovni šoli v Hrvatinih in v osnovni šoli v Izoli ter za adaptacijo šol z italijanskim
učnim jezikom v Piranu,
- odplačilo anuitet iz najetega kredita za izgradnjo Zdravstveno rekreacijskega centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu,
- za Kulturni dom Ivan Cankar,
- realizacijo programov geodetskih del na območju SR
Slovenije,
- za pripravljalna dela pri izgradnji Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani,
- za realizacijo programov visokogorskih planinskih postojank, ter za odplačilo anuitet po finančnih prograih in najetih
posojilih.
V okviru sredstev za druge splošne družbene potrebe izven
območja SR Slovenije se bodo v letu 1984 zagotavljala sredstva za:
- odplačilo inozemskih dolgov,

- odplačilo anuitet za kredite dane SAP Kosovu,
- vračilo posojila za odpravo posledic potresa v Črni gori,
- sofinanciranje Olimpijskih iger »Sarajevo 1984«,
- premoščanje razlik, nastalih zaradi različnih pogojev za
vpis posojil in plasma sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
SAP za leto 1983,
- sofinanciranje svetovnega prvenstva v namiznem tenisu v
Novem Sadu
- proga Titograd-Skader.
ZA POKRITJE OBVEZNOSTI, KI SO VEZANE NA IZPLAČILA
V TUJIH VALUTAH (ustavne obveznosti republike, odplačilo
kredita za nakup računalnika za Zavod SRS za statistiko in za
odplačilo anuitet za zvezne kredite prenešene na SRS) in za
katere se dinarska protivrednost za nakup deviz zagotavlja v
republiškem proračunu so planirana sredstva na teh postavkah izračunana ob predpostavki, da bo tudi v letu 1984 drsenje tečaja dinarja približno enako kot v letošnjem letu. Zato
smo v tem izračunu upoštevali 3% rast mesečno za USA $. Če
bo drsenje tečaja dinarja večje, planirana sredstva na teh
postavkah ne bodo zadoščala za pokritje omenjenih obveznosti.
OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO FEDERACIJE
Iz osnutka zakona o izvrševanju proračuna federacije za
teto 1984 izhaja, da naj bi obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna federacije v letu 1984znašala 19.775,4 mio
din in se povečuje za 29,6% napram letu 1983. Tako kot v
letošnjem letu, tudi v letu 1984 priliv 50% deleža temeljnega
davka od prometa proizvodov za pokrivanje navedene obveznosti ne bo zadoščal, zato bodo za ta namen uporabljeni tudi
drugi viri republiškega proračuna.

PREDLOG ZAKONA
o spremembi zakona o

ureditvi

obveznosti

obračunavanja amortizacije za določena
osnovna sredstva za

leti

1982

in

1983

(ESA-346)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA AMORTIZACIJE
ZA DOLOČENA OSNOVNA SREDSTVA ZA LETI 1982 in
1983,
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
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
1. člen
V naslovu in 1. členu zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti
1982 in 1983 (Uradni list SRS, št. 45 - 1946/83) se besedilo »za
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

leti 1982 in 1983« nadomesti z besedilom »za leta 1982 do
1985
"
2. člen
r JacDo°n

Za ne ve

^

'jati naslednji dan po objavi v Uradnem

OBRAZLOŽITEV

1.
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 23. 11. 1983 obravnavala predlog za izdajo
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Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Marko LOZEJ, svetovalec v Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije,
-Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.

zakona o spremembi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982
in 1983 z osnutkom zakona. Zbora sta sprejela predlog za
poročevalec

izdajo zakona, prav tako pa sta se strinjala, da se združita prva
in druga faza zakonodajnega postopka. Zbora sta Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju naročila, da
pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge in
mnenja delovnih teles skupščine in zborov.
K4r v skupščinski razpravi k predlogu za izdajo zakona ni
bilo pripomb oziroma spremenjevalnih predlogov, je predlog
zakona pripravljen v enakem besedilu kot zakonski osnutek.
2.
Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je
urejen z zveznim zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov
družbenih sredstev. Po veljavni ureditvi velja za vse uporabnike družbenih sredstev praviloma enak sistem obračunavanja amortizacije. S spremembo zveznega zakona o amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela
in uporabnikov družbenih sredstev, uveljavljeno ob koncu
leta 1982, je bilo republikam in avtonomnima pokrajinama
omogočeno, da za čas do leta 1985 predpišejo znižano amortizacijo za osnovna sredstva v določenih družbenih dejavnostih. V skladu z navedenim pooblastilom je bila v republiškem
zakonu o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za
določena osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 določenim
uporabnikom družbenih sredstev s področij 12 in ■13 iz nomenklature dejavnosti dana možnost, da v letih 1982 in 1983
obračunajo amortizacijo za gradbene objekte in stvari
opreme v nižjih zneskih, kot bi jo sicer morali po zveznem
zakonu. Amortizacijo lahko obračunajo v znesku, ki so ga za
ta namen prejeli v celotnem prihodku oziroma prihodkih, s
tem da tako obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot
50% amortizacije, obračunane za gradbene objekte in stvari
opreme po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za
amortizacijo. Ta možnost velja za uporabnike družbenih sredstev z naslednjih področij dejavnosti po odloku o enotni
klasifikaciji dejavnosti:
1. področje 12 - izobraževanje, znanost, kultura in informacije razen skupine 12031 -založniška in časopisno založniška

dejavnost, skupine 12035 - radio in televizija in skupine 12036
- kinematografija;
2. področje 13 - zdravstveno in socialno varstvo razen
skupine 13016 - lekarne.
Takšna rešitev je bila sprejeta glede na ugotovljene oziroma
ocenjene materialne zmožnosti v samoupravnih interesnih
skupnostih na teh področjih oziroma glede na dejstvo, da
združeno delo ne bi moglo zagotoviti dodatnih finančnih
sredstev za morebitno polno obračunavanje amortizacije v
navedenih dejavnostih. Če bi namreč vztrajali pri obračunu
amortizacije po predpisanih stopnjah v teh dejavnostih, bi
bilo potrebno tudi naknadno zagotoviti dodatna sredstva za ■
nadomeščanje teh stroškov aH pa nastale izgube v poslovanju
nadomeščati v sanacijskih postopkih. S sprejeto zakonsko
ureditvijo pa smo se tako izognili dodatnemu obremenjevanju
gospodarstva za nadomeščanje povečanih stroškov amortizacije za gradbene objekte in opremo pri večini uporabnikov
družbenih sredstev s področij 12 in 13 nomenklaturne dejavnosti.
Razmere, v kakršnih bodo poslovale organizacije združenega dela z navedenih področij v naslednjih dveh letih, ne
bodo boljše kot v letih 1982 in 1983, tako da ni mo
pričakovati, da bi lahko obračunavale amortizacijo za y, uubene objekte in stvari opreme v polnih zneskih. V naslednjih
letih se bo namreč nadaljevala dosedanja praksa omejevanja
rasti splošne in skupne porabe, tako da v okviru sredstev za
skupno porabo, ki bodo zahtevala skrčenje programov redne
dejavnosti, nikakor ne bo mogoče najti prostora za dodatna
sredstva za amortizacijo. Zato se predlaga, da se obstoječa
ureditev obračunavanja amortizacije v teh dejavnostih v nižjih
zneskih uveljavi tudi za leti 1984 in 1985. S sprejetjem tega
zakona ne bodo nastale nove finančne obveznosti za proračune družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne za druge uporabnike družbenih sredstev.
S predlaganim zakonom se pri uporabnikih družbenih sredstev tudi ne bo povečal obseg strokovnih ter administrativno
tehničnih opravil, ki bi zahtevala nove zaposlitve delavcev in
dodatna sredstva.

PREDLOG ZAKONA
o podaljšanju

rokov za določitev stopenj

in osnov davkov za leto

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PODALJŠANJU ROKOV ZA
DOLOČITEV STOPENJ IN OSNOV DAVKOV ZA LETO 1984,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in 309. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Takšen postopek predlagamo zato, da bi lahko Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
sprejela akt o valorizaciji katastrskega dohodka, ki naj bi
se uporabljal že pri odmeri za leto 1984. Po zakonu o
davku občanov se višina davkov ugotavlja po predpisih o

1. člen
Ne glede na določbo 13. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 44-1892/82), po kateri morajo biti osnove
in stopnje davkov za prihodnje leto določene do 31. decembra
tekočega leta, se stopnje in osnove davkov za leto 1984 lahko
določijo do 31. marca 1984.
2. člen
Davki od osebnih dohodkov, ki se obračunavajo in plačuporočevalec

1984 (ESA-382)

osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1. januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja. Izjemo od tega
načela lahko določa le zakon.
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 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.

jejo ob izplačilu, ki bodo izplačani pred uveljavitvijo stopenj in
osnov za leto 1984, se bodo obračunavali in plačevali po
stopnjah, ki veljajo na dan 31. decembra 1983.

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Po zakonu o davkih občanov se višina davkov ugotavlja po
nim zakonom bi se omogočilo, da v roku do 31. marca 1984, v
predpisih o osnovah in stopnjah, ki so veljali na dan 1.
skladu z zadnjim odstavkom 7. člena zakona o ugotavljanju
januarja tekočega leta, za katero se obveznost ugotavlja.
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76), Skupščina
Izjemo od tega načela lahko določi le zakon.
SR Slovenije sprejme akt o pristopu k valorizaciji katastrV pripravi je medrepubliški dogovor o temeljih davčnega
skega dohodka, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa v
sistema, v katerem je kot osnova za obdavčevanje dohodka iz
skladu s temeljnimi kriteriji za valorizacijo, ki so sestavni del
kmetijstva predviden katastrski dohodek, obdavčevanje po
medrepubliškega dogovora o valorizaciji katastrskega dodejanskem dohodku pa naj bi se uvedlo za dohodke, dosehodka (Uradni list SFRJ, št. 4/83 in 12/83), ugotovi valorizacijžene s proizvodnjo, ki ni v večji meri aH neposredno vezana na
ske količnike.
obdelavo zemljišč in jih zato katastrski dohodek ne vsebuje. V
Predlagano podaljšanje rokov je potrebno zaradi določitve
delovnem osnutku medrepubliškega dogovora o temeljih
osnov in stopenj davka iz kmetijstva, medtem ko bodo za
davčnega sistema predlagane rešitve temeljijo na dokumentih
ostale vrste davkov osnove in stopnje določene do 31. decemzveznih družbenih svetov za vprašanje ekonomske stabilizabra 1983.
cije. Realnejše obdavčevanje po katastrskem dohodku naj bi
Ob tem velja opozoriti, da bodo tudi v ostalih republikah in
zagotovil že sprejeti dogovor o valorizaciji katastrskega doavtonomnih pokrajinah valorizirane vrednosti katastrskega
hodka, h kateremu je tudi pristopila SR Slovenija. Zato Izvršni
dohodka uveljavljene v letu 1984, z izjemo SR Makedonije,
svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se v letu 1984
kjer so bile le-te uveljavljene že v letošnjem letu.
izvede valorizacija katastrskega dohodka v skladu z medrepuPo grobi oceni bi se naj v SR Sloveniji z uvedbo valorizacije
bliškim dogovorom o valorizaciji katastrskega dohodka.
katastrski dohodek povečal okrog 4-krat.
Da bi se valorizirane vrednosti katastrskega dohodka lahko
Pripominjamo, da so v dogovoru o usklajevanju davčne
uporabljale že pri odmeri davka za leto 1984 in da bi tudi z
politike za teto 1984 že vgrajene davčne olajšave, do katerih
uvedenimi davčnimi olajšavami pospeševali vključevanje zaso upravičeni davčni zavezanci, ki se vključujejo v družbeno
sebnih kmetijskih proizvajalcev v družbeno organizirano
organizirano tržno proizvodnjo, sprejemajo in izpolnjujejo
tržno proizvodnjo ter smotrno obdelavo kmetijskih zemljišč,
obveznosti setvenih planov občin pod pogojem, da obdelukar bo brezdvomno prispevalo k povečevanju proizvodnje
jejo zemljišča v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Te
hrane, je nujno potrebno sprejeti zakon o podaljšanju rokov
olajšave se priznavajo v višini do 70% od odmerjenega davka,
za določitev osnov in stopenj davkov za leto 1984. S predlagaodvisno od stopnje organiziranosti.

PREDLOG ZAKONA
o dopolnitvah zakona o zagotavljanju
sredstev za pospeševanje
deviznega priliva od

konvertibilnega

izvoza blaga domače

proizvodnje in storitev za leto

1983

(ESA 379)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE KONVERTIBILNEGA DEVIZNEGA PRILIVA OD IZVOZA BLAGA
DOMAČE PROIZVODNJE IN STORITEV ZA LETO 1983,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261., 262. in 309. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Takšen postopek predlagamo zato, da bi se zagotovila
sredstva za neprekinjeno delovanje sistema pospeševanja
konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji. S tem bo
omogočeno nadaljevanje izplačevanja republiških izvoznih spodbud do sprejetja samoupravnega sporazuma o
zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega
izvoza in konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji v
letu 1984. Zakon iz leta 1983, s katerim se iz dohodka
temeljnih organizacij združenega dela uvaja prispevek, ki
se zbira na računu Samoupravne interesne skupnosti SR
Slovenije za ekonomske odnose s tujino, naj bi se podaljšal za tri mesece.
Izvozne spodbude, ki smo jih uveljavili v SR Sloveniji, so
bile za organizacije združenega dela pomemben vir likvi-
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dnih dinarskih sredstev. Izplačevanje je potekalo tekoče
brez zastojev, kar je spodbudno vplivalo na konvertibilni
devizni priliv in hkrati tudi na likvidnost poslovnih bank.
Sodimo, da bi prekinitev izplačevanja republiških spodbud do sprejetja samoupravnega sporazuma negativno
vplivala na prizadevanja organizacij združenega dela za
ustvarjanje konvertibilnega deviznega priliva, zato predlagamo dopolnitev zakona po hitrem postopku. Le takd
bodo pogoji gospodarjenja, ki so v republiški pristojnosti
ostali nespremenjeni, s čimer bomo omogočili organizacijam združenega dela kvalitetnejše planiranje aktivnosti za
ustvarjanje večjega konvertibilnega deviznega priliva in
tako preprečili večje motnje pri pospeševanju izvoza na
konvertibilno področje.
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 bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jernej JAN, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje.

poročevalec

1. člen
Na koncu besedila naslova zakona o zagotavljanju sredstev
za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza
blaga domače proizvodnje in storitev za leto 1983 (Uradni list
SRS, št. 45/82) se dodajo besede: »in v prvem trimesečju leta
1984«.

2. člen
V 1. členu se za besedami »v letu 1983« dodajo besede »in v
prvem trimesečju leta 1984«.
3. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Ocenjujemo, da je prišlo do navedene situacije v prvi vrsti
Skupščina SR Slovenije je dne 27. 12. 1982sprejela zakon o
zaradi tega, ker se delavci ob koncu leta, ko še ne poznajo v
zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deceloti rezultatov svojega poslovanja težko odločajo o predloviznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev
gih za obremenjevanje dohodka v prihodnjem letu. Tudi zaza leto 1983 (Uradni list SRS, št. 45/82), s čimer je bil opredekon o združenem delu v 113. členu določa, naj bi se delavci
ljen prispevek iz dohodka TOZD s področja gospodarstva in
praviloma sočasno odločali o vseh obremenitvah dohodka, na
zagotovljen vir za dodatno spodbujanje konvertibilnega depodlagi česar je Zveza sindikatov Slovenije sprejela priporoviznega priliva v SR Sloveniji v letu 1983.
čilo naj bi bili praviloma vsi samoupravni sporazumi za zadoOb tem je Skupščina SR Slovenije sprejela tudi sklep, s
voljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb v letu 1984
katerim je zadolžila Samoupravno interesno skupnost SR
predloženi temeljnim organizacijam združenega dela v spreSlovenije za ekonomske odnose s tujino da do aprila 1983
jem do 31. 3. 1984.
pripravi osnutek samoupravnega sporazuma, po katerem bi v
Na tej podlagi nas je Samoupravna interesna skupnost SR
letu 1984 združevali sredstva za pospeševanje izvoza po saSlovenije za ekonomske odnose s tujino obvestila, da bo na
moupravni poti. Samoupravni sporazum naj bi podpisale člaprihodnji seji svoje skupščine podaljšala rok za podpis sporanice samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekozuma do 31. 3. 1984, tako da bodo delavci v temeljnih organinomske odnose s tujino in bi moral biti po sklepu Zbora
zacijah odločali o dohodku, ko bodo sprejeti zaključni računi
združenega dela Skupščine SR Slovenije do junija 1983 predza leto 1983.
ložen organizacijam združenega dela v sprejemanje.
Zaradi kontinuitete zagotavljanja virov sredstev za spodbuOdbor za pospeševanje izvoza pri Samoupravni interesni
janje konvertibilnega deviznega priliva, s čimer bo omogoskupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tuji no je v
čeno neprekinjeno izplačevanje republiških izvoznih stimulaaprilu 1983 pripravil osnutek besedila samoupravnega sporacij, je zato potrebno do 31. 3. 1984 podaljšati tudi veljavnost
zuma o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilZakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega priliva v SR Slovenega deviznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in
niji v letu 1984. Pri določitvi višine stopnje prispevka se je
storitev za leto 1983.
odbor v osnutku sporazuma opredelil za 20% povečanje stopnje iz leta 1983 glede na obveznosti povečanja izvoza v priUstavna podlaga za izdajo tega zakona je 1. odstavek 70.
hodnjem letu in dejstvo, da letos tekoči prilivi ravno zadočlena Ustave SRS, ki določa, da se lahko z zakonom predpiše
ščajo obračunanim prispevkom, ter zato ni pričakovati viška
obveznost plačevanja prispevka samoupravni interesni skupsredstev iz tega naslova.
nosti, kadar so določene dejavnosti posebnega družbenega
Osnutek samoupravnega sporazuma je bil posredovan jupomena. Podlaga je tudi v 7. točki 1. odstavka 321. člena
lija meseca v javno razpravo tak da je na podlagi predlogov,
Ustave SRS, ki določa, da se z zakonom ureja sistem financipriporočil in dopolnitev iz javne razprave skupščine Samouranja samoupravne interesne skupnosti.
pravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske
Uvedba tega prispevka v prvem trimesečju 1984 ne pomeni
odnose s tujino dne 21. 10. 1983 sprejela predlog samoupravdodatnega obremenjevanja dohodka ampak predvsem njenega sporazuma, v katerem je ohranila dosedanjo stopnjo
govo prerazporeditev v korist tistih organizacij združenega
prispevka iz dohodka v višini 2,8% od opredeljene osnove.
dela, ki ustvarjajo konvertibilni devizni priliv, kakor je to bilo v
Sporazum je posredovala organizacijam združenega dela s
letu 1983. Glede na to, da bi bilo možno izpeljati načina, da se
področja gospodarstva v podpis in kot končni rok za podpis
izvozno gospodarstvo proporcionalno oprosti prispevkov sasporazuma določila 5. 12. 1983.
moupravnim interesnim skupnostim družbenih dejavnosti in
Kljub aktivnostim v Samoupravni interesni skupnosti SR
materialne proizvodnje, je bil uveden prispevek iz dohodka
Slovenije za ekonomske odnose s tujino (sestanki s predsedtemeljnih organizacij združenega dela.
niki enot, pozivi odbora za pospeševanje izvoza in poziv na
Predloženi zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti za
skupščini SISEOT), Gospodarski zbornici Slovenije in Izvršproračun SR Slovenije, pač pa uvaja prispevek iz dohodka
nem svetu Skupščine SR Slovenije je do 1. 12. 1983podpisalo
temeljnih organizacije združenega dela s področja gospodarsporazum le 18,9% vseh temeljnih organizacij združenega
stva
po stopnji 2,8% v prvem trimesečju 1984.
dela s področja gospodarstva v SR Sloveniji. '
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PREDLOG ODLOKA
o določitvi

in

razdelitvi

deviz za potrebe
organizacij,
in

ožjih

republiških

družbenopolitičnih
eto 1984

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seji dne 6.
12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI IN O RAZDELTVI
SKUPNEGA ZNESKA DEVIZ ZA POTREBE REPUBLIŠKIH
ORGANOV IN ORGANIZACIJ, DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ IN OŽJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI
V SR SLOVENIJI ZA LETO 1964.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena v zvezi s 315. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. člen
Za pottebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR
Sloveniji v letu 1984 se določi znesek v skupni višini
972,000.000 din, od tega zneska 962,000.000 din za plačilo v
konvertibilnih valutah ter 10,000.000 din za plačila v nekonvertibilnih valutah.
Sredstva iz prvega odstavka predstavljajo dinarsko protivrednost deviz po tečaju 63,40 din za 1 USA $.
2. člen
Devize v konvertibilnih valutah iz 1. člena tega odloka do
supnega zneska 962.000.0Č0 din zagotovijo organizacije
združenega dela - članice Samoupravne interesne supnosti
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, ki ustvarjajo
konvertibilni devizni priliv ter za ta namen izdvajajo odstotek
deviz, ki ga določi zvršni svet Skupščine SR Slovenije s
posebnim odlokom.
3. člen
Z deviznimi sredstvi iz 1. člena tega odloka se smejo izvrševati
plačila do 31. decembra 1984.
II. RAZDELITEV DEVIZ
4. člen
Devizna sredstva iz prvega čiena tega odloka se uporabljajo
za neblagovna in blagovna plačila in sicer za:
v deviznih dinarjih
a) neblagovna plačila v konvertibilnih valutah v višini
557.714.200
Od tega za:
- plačilo stroškov potovanj in
kotizacij
30.966.200
- druga neblagovna plačila
526.748,000
b) blagovna plačila v konvertibilnih valutah v višini
374.285.800
Od tega za:
- plačilo opreme
323.415.600
- plačilo
reprodukcijskega
materiala
141.870.200
c) plačilo v nekonvertibilnih
valutah v višini
7.314.000
•Predlogu odloka o določitvi In razdelitvi skupnega zneska daylz za potrebe
republiških organov !n organizacij, družbenopolitičnih organizacij iri ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1984 je bilo priloženih več tabel, ki
so na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije
i

organov

in

družbenopolitičnih organizacij

v SR Sloveniji za

*•

skupnega zneska

skupnosti
(ESA-380)*

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine ŠR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Mihailo MADŽAROVIč, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
Od tega za:
- neblagovna plačila:
- blagovna plačila

1.664.000
5.650.000

5. člen
Od skupnega zneska deviz iz
1. člena odloka se izloči v nerazporejena devizna sredstva
republike
32.686.000
- v konvertibilnih valutah
30.000.000
- v nekonvertibilnih valutah
2.686.000
6. člen
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike odloča:
- republiški sekretariat za finance za zneske do 100.000 deviznih dinarjev,
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za zneske nad 100.000
deviznih dinarjev.
7. člen
Sestavni del odloka je tabela »Razporeditev skupnega zneska deviz«, v kateri so določeni zneski konvertibilnih in nekonvertibilnih deviz za upravičence deviznih sredstev po posameznih namenih.
V zvezi s postopkom za črpanje deviz izda republiški sekretar za finance posebno navodilo.
8. člen
Republiški sekretariat za finance:
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravičenca o prenosu sredstev med blagovnimi in neblagovnimi
devizami v konvertibilnih valutah in v okviru ie-teh med posameznimi nameni,
- odloča na podlagi pismenega predloga deviznega upravičenca o prenosu deviznih pravic med upravičenci, navedenimi v tabeli »Razporeditev skupnega zneska deviz«,
- prenese v soglasju s posameznimi upravičenci deviznih
sredstev v letu neporabljena devizna sredstva med nerazporejena devizna sredstva republike.
9. člen
Republiški sekretariat za finance izdaja soglasje za uvoz
opreme ter za nakup reprodukcijskega materiala za republiške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije in
ožje družbenopolitične skupnosti, ki uvažajo in plačujejo
opremo in reprodukcijski material iz sredstev, določenih s
tem odlokom.

10. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko med letom zniža
skupni znesek deviz, določen s tem odlokom, republiški sekretar za finance pa izvrši znižanje deviznih pravic po posameznih upravičencih.

11. člen
Če se tečaj za USA S 63,40 spremeni, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije uskladi skupni znesek deviz tako, da ostane
nespremenjen obseg deviz določen s tem odlokom.
12. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1984.

SKUPŠčl NA
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
V skladu z določili 73. člena Zakona o deviznem poslovanju
da se v okviru blagovnih deviz pokrije del deviznih zahtevkov
in kreditnih odnosih s tujino ter 48. člena zakona o samouv višini 86,4%, kar je razvidno iz tabele 3. Iz tabele 5 pa so
pravni interesni skupnosti SR Slovenije, določi znesek deviz
razvidni pomembnejši zahtevki organov, za uvoz opreme in
za potrebe republike Skupščine SR Slovenije.
reprodukcijskega materiala po namenih in v tujih valutah.
S predlaganim odlokom se določa skupni znesek deviz za
V okviru predloga za dodelitev blagovnih rezerv odpade
potrebe republike ter njegova razporeditev za potrebe repupretežni del ali 95% na:
bliških organov in organizacij družbenopolitičnih organizacij
- Republiški sekretariat za notranje zadeve za uvoz specialne
in drugih upravičencev navedenih v odloku za leto 1984.
opreme in reprodukcijski material
220mio din ali 64,3%
Dolgoročni program gospodarske stabilizacije narekuje, da
Republiški
sekretariat
za
ljudsko
obrambo
za uvoz spese ob sedanji devizni zadolženosti in uvozni odvisnosti, še
cialne
opreme
in
reprodukcijskega
materiala
nadalje zmanjšuje tudi obseg deviz za sofinanciranje skupnih
20 mio din ali 5,8%
družbenih potreb.
- Za vod SRS za statistiko za uvoz računalniške opreme
Izhajajoč iz take usmeritve, je predlagan odlok izdelan tako,
*
31 mio din 9,1%
da so v predlog odloka vključene le nujne in neodložljive
- Hidrometeorološki zavod SRS za nabavo opreme za
obveznosti republike v letu 1984.
obrambni sistem pred točo in varstvo zraka
V skladu s tako zastavljenimi cilji znaša predlagani obseg
15,3 mio din aH 4,4%
deviz v odloku za leto 1984 972 mio deviznih din ali 15,3 mio
- Narodna banka Slovenije za računalniško opremo ter ostalo
USA $ po tečaju za 1 USA $ 63,40 din in je tako obseg
opremo
15,1 mio din ali 4,4%
konvertibilnih valut enak kot v letu 1983. Obseg deviz ne bi
- Republiški štab za teritorialno obrambo za uvoz intendantbilo mogoče še znižati, saj je narava teh obveznosti taka, da
sketopreme
12 mio din ali 3,5%
jih je treba izpolniti v naslednjem letu, Od skupnega zneska
- KPD Dob za uvoz repromateriala
12 mio din ali 3,5%
deviz je namenjeno 962 mio din ali 98,9% za devize v konvertiV okviru predlaganega odloka pa ni bilo mogoče pokriti
bilnih valutah in 10 mio din ali 1,1% za devize v nekonvertibilobveznosti v višini 56,1 mio din in sicer:
nih valutah.
- Zavod SR za statistiko v višini za nakup dela računalniške
Višina opredeljenega zneska po odloku bi biia lahko še
"
opreme
in repromateriala
14,8 mio din
nižja, če bi bilo možno realizirati planirani del obveznosti iz
- KPD Dobu za nakup reprodukcijskega materiala v višini
letošnjega ieta. Ker pa je dotok planiranih deviz določen na12,5 mio din
podlagi odloka o izdvajanju deviz za DPS (uradni list SRS, št.
- Geodetski upravi SRS za nakup tiskarskega stroja v višini
1/83), znatno nižji od predvidenega, sezacca30% nepokritih
6,9 mio din
deviznih potreb tega leta prenaša v leto 1984
- Narodni banki Slovenije za nakup dela računalniške opreme
V skupni vsoti konvertibilnih deviz poredstavljajo devize
in repromateriala v višini
7,4 mio din
razdeljene po upravičencih 932 mio din ali 96.9%. Od tega
- Skupščini občine Brežice za nabavo opreme zdravstvenega
zneska znašajo neblagovne devize 557.7 mio din ali 60% in
centra v višini
14,5 mio din
blagovne 374,3 mio din ali 40%. V okviru neblagovnih deviz se
Predloženim zahtevkom ni bilo mogoče v okviru predlagav celoti pokrivajo zahtevki deviznih upravičencev, to je v višini
nega odloka delno zagotoviti devizna sredstva zaradi omeje557.7 mio din. Od skupnega zneska neblagovnih deviz prednih deviznih možnosti. Skupščini občine Brežice za nabavo
stavljajo ustavne obveznosti 434,7 mio din ali 78%. SR Sloveopreme zdravstvenega centra pa niso zagotovljena nobena
nija vsako leto prosi za ustavne obveznosti določen delež
sredstva, saj dodelitev deviznih sredstev za ta namen sodi na
deviznih sredstev Zvezni sekretariat za finance. Za leto 1984
področje družbenih dejavnosti oziroma Zdravstvene skupnosmo zaprosili 75 mio deviznih din, ker pa odločitev še ni
sti SR Slovenije.
sprejeta smo v odloku zagotovili celotno obveznost.
Preostala sredstva v predlogu odloka v višini 40 mio din
Preostala sredstva neblagovnih deviz, to je 123 mio din ali
predstavljajo:
22,0% so namenjena za:
- 7,3 mio din plačila v nekonvertibilnih valutah razporejena
- odplačilo anuitet za računalnikZavodu SRS za statistiko v
na upravičence deviznih sredstev,
višini 55,3 mio din
- 32,7 mio din razporejenih za pokritje nepredvidenih izdat- servisiranje in zavarovanje letala Protokolu SRS v višini 6
kov republike od tega:
mio din
- 30 mio din v konvertibilnih valutah
- zavarovanje helikopterjev in odplačilo najemnine za raču- ter 2,7 v nekonvertibilnih valutah.
nalnik Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve v višini
O uporabi nerazporejenih deviznih sredstev republike od24,7 mio din
loča za zneske do 100.000 deviznih din Republiški sekretariat
- participacijo za računalniške storitve Skupščini občine
za finance, za zneske nad 100.000 deviznih dinarjev pa Izvršni
Nove Gorica v višini 3,4 mio din
svet Skupščine SR Slovenije.
- plačilo stroškov potovanj in kotizacije v višini 34,2 mio
V primeru, da se med letom tečaj za USA $ 63,40 poveča je
din.
Izvršni svet SRS v skladu z 11. členom tega odloka pooblaSredstva za plačilo stroškov potovanj in kotizacije predstavščen, da vskladi skupni znesek deviz tako, da ostane nespreljajo v okviru neblagovnih deviz 7,8%, oziroma v celotnih
menjen obseg deviz določen s tem odlokom.
deviznih sredstvih 3,7%.
V skladu š predlaganim odlokom je Republiški sekretariat
V okviru blagovnih deviz višini 374,3 mio deviznih din so za
za finance tudi v letu 1984 pooblaščen, da izdaja soglasje za
plačilo opreme namenjena devizna sredstva v višini 232.4 mio
uvoz opreme ter nakup reprodukcijskega materiala za repudin ali 62% in 141,8 mio din ali 38% za uvoz reprodukcijskega
bliške organe in organizacije, družbenopolitične organizacije
materiala in rezervnih delov. Za uvoz opreme in reprodukcijin druge upravičence navedene v odloku, ki uvažajo in plačuskega materiala so devizni upravičenci predložili zahtevke v
jejo opremo ter reprodukcijski material iz sredstev določenih
višini 433,3 mio din.
s tem odlokom.
Po proučitvi zahtevkov IS Skupščine SR Slovenije predlaga,
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PREDLOG

ODLOKA

o odstopu

dela posebnega

davka od
letu

republiškega

prometa proizvodov občinam v

1984 (ESA-381)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 103. seii dne
6. 12. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ODLOKA O ODSTOPU DELA POSEBNEGA REPUBLIŠKEGA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV OBČINAM V LETU 1984.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena v zvezi s315. členom 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
1. člen
SR Slovenija odstopa občinam v letu 1984 del posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov, ki se po zakonu o
spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po
katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in
plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (Uradni list
SRS, št. 45/82) plačuje po splošni stopnji 11,5%, in sicer v
naslednjih odstotkih tega davka, vplačanega na območju posamezne občine:
1. Ajdovščina
20,53
2. Celje
1,58
3. Cerknica
oc
4. Črnomelj
26|09
5. Dravograd
26,09
6. Gornja Radgona
22^14
7. Hrastnik
?c'nq
8. Idrija
26^09
9. Ilirska Bistrica
10 63
10. Koper
0 48
11. Krško
5'@2
12. Laško
26 09
13. Lenart
26 09
14. Lendava
26 09
15. Litija
25,00
16. Ljutomer
11 34
17. Logatec
17 39
18. Maribor Pesnica
25^28
19. Maribor Pobrežje
25,28
20. Maribor Rotovž
25 28

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance,
- Jože KUNtČ, namestnik republiškega sekretarja za
finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za finance.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Maribor Ruše
Maribor Tabor
Maribor Tezno
Metlika
Mozirje
NovaGorica
Ormož
Postojna
Ptuj
Radlje ob Dravi
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slov. Gradec
Šentjur
Šmarje
Tolmin
Trebnje
Vrhnika
Zagorje

25,28
25,28
25.28
6,99
26,09
14,32
21,35
11,39
0,54
26,09
17,46
18.29
6,32
5,94
26,09
26,09
26,09
26,09
11,80
15,53

2. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se pooblasti, da spremeni delež iz 1. člena tega odloka za posamezno občino do
višine, ki omogoča financirati dogovorjeni obseg splošne
porabe.
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 1984.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
V letu 1982 je bil sprejet zakon o spremembi zakona o
posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od
plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne
pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa
proizvodov in storitev (Uradni list SRS, št. 45/82). S sprejetjem
navedenega zakona se je stopnja posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov povečala od 8,5% na 11,5%,
hkrati pa so se občine odpovedale posebnemu občinskemu
davku od prometa proizvodov, ki se je plačeval po stopnji 3%.
Zaradi preoblikovanja posebnega občinskega davka od
prometa proizvodov v republiški vir nekaterim občinam oblikovani prihodki niso zadoščali za pokritje dogovorjene porabe v letu 1983. Da bi te občine lahko financirale dogovor58

jeno porabo, je bil v Skupščini SR Slovenije sprejet odlok o
odstopu dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1983. S tem odlokom je bil občinam
odstopljen delež posebnega republiškega davka od prometa
proizvodov, ki je bil vplačan na območju posamezne občine,
vendar tako, da je bil odstopljen največ takšen delež davka, ki
ustreza 3% preoblikovanemu posebnemu občinskemu davku
od prometa proizvodov.
Pri izračunu deleža odstopljenega posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov je bila upoštevana ocenjena
višina prihodkov občinskih proračunov ter dovoljena rast
splošne porabe posamezne občine po družbenem dogovoru
o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni
poročevalec

občin v SR Sloveniji v letu 1983 in sprejetemu aneksu k temu
dogovoru. Ker je bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
pooblaščen, da med letom spremeni delež odstopljenih sredstev za posamezno občino do višine, ki omogoča financiranje
dogovorjenega obsega splošne porabe, se je koncem leta
prvoten odstotek odstopljenega davka spremenil. Nekaterim
občinam se je povečal aH znižal, pri občinah, ki jim prihodki
niso naraščali po ocenah in ne bi dosegle dogovorjene porabe, smo odstopljeni delež izračunali in jih naknadno vključili v odlok.
S predloženim odlokom povzemamo enako rešitev kot v
letu 1983. Občinam, ki so s svojimi izvirnimi prihodki ne
morejo realizirati dogovorjene porabe izračunane po družbenem dogovoru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v letu 1984 odstopamo delež posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov. Odstotek odstopljenega davka je izračunan glede na višino ocenjenega primanjkljaja lastnih prihodkov do dogovorjene porabe občine.

Pri posamezni občini delež odstopljenega posebnega republiškega davka od prometa proizvodov ne more preseči deleža, ki ustreza 3% preoblikovanemu občinskemu davku od
prometa proizvodov, vplačanega na področju posamezne občine. Ker bodo občine predvidoma znižale stopnjo davka iz
osebnega dohodka delavcev od 0,5% na 0,35% se v odloku
povečuje število občin, ki jim je potrebno zagotoviti odstopljene prihodke od dogovorjene porabe od 36 v letu 1983 na 40
v letu 1984. Pri nekaterih občinah se je odstotek v primerjavi s
prejšnjim letom povečal ali pa zmanjšal.
Lani je bilo z amandmajem v Skupščini dano pooblastilo
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da med letom spremeni delež odstopljenega davka, zato to rešitev povzemamo
tudi letos. Obseg dogovorjene porabe za posamezno občino v
letu 1984 še ni dokončno izračunan, prav tako ocena izvirnih
prihodkov. Glede na dano pooblastilo Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, se bo odstotek odstopljenega deleža pri
posamezni občini med letom predvidoma še spremenil.

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR SLOVENIJE
PREDLOG 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 (ESA-335)
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet vam pošilja na podlagi 261 in 262.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije v obravnavo
predlog 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. Reši1. člen
V zakonu o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana (Uradni list SRS, št. 39/81, št. 45/82 in št.
22/83) se za 5. a členom doda nov 5. b člen, ki se glasi:
»Temeljne organizacije združenega dela, članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije, ki niso pristopile k samoupravnemu sporazumu o
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za
področje železniškega prometa, k aneksu k temu samoupravnemu sporazumu ter k spremembam in dopolnitvam tega

tve v zakonskem predlogu so skladne z razpravo v Skupščini SR Slovenije in v njenih delovnih telesih o predlogu
za izdajo z osnutkom tega zakona.
Skupščina Skupnosti določa, da bosta kot predstavnika
pri delu skupščinskih teles sodelovala Slavko ZALOKAR,
predsednik skupščine Skupnosti ter njegov namestnik Jurij PIRŠ.
samoupravnega sporazuma, se zavezujejo, da v letih 1984 in
1985 obračunavajo in plačujejo iz dohodka prispevek za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem
gospodarstvu Ljubljana od osnove iz 2. člena tega zakona po
stopnji
1,8%.«
K
'
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se številka »5. a« nadomesti s
številko »5. b«.
3, člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984.
Številka:
Ljubljana, dne
,

OBRAZLOŽITEV
bila v letu 1982 določena obveznost plačevanja prispevka za
Zbori Skupščine SR Slovenije so dne 23. 11. 1983 obravnapovračila po enaki stopnji tudi za tiste članice samoupravne
vali in sprejeli predlog za izdajo Zakona o dopolnitvi zakona o
interesne skupnosti, ki samoupravnega sporazuma o temeljih
določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljplana oziroma aneksa niso sprejele.
nih organizacij združenegadela za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu LjubObveznost plačevanja povračil v letu 1983 določa za vse
ljana z osnutkom zakona in naročili predlagatelju, naj pri
članice skupnosti poseben intervencijski zakon po prispevni
pripravi predloga zakona upošteva stališča, mnenja in pristopnji 1,8%. V drugi polovici aprila 1983 je bil pripravljen
pombe zborov Skupščine SR Slovenije in njenih delovnih
predlog sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma
teles. V vseh razpravah v Skupščini pa so bile podprte rešitve
o temeljih plana, s katerim naj bi prispevna stopnja 1,8%
iz osnutka zakona in nujnost celovite zagotovitve povračil za
veljala tudi v letih 1984 in 1985. Do 23. 11. 1983je spremembe
del stroškov enostavne reprodukcije Železniškemu gospodarin dopolnitve samoupravnega sporazuma sprejelo 70% vseh
stvu Ljubljana, ki so eden od temeljev družbenega plana SR
članic skupnosti.
Slovenije za pokrivanje enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana.
Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je
Povračila so bila v letu 1982 dogovorjena s samoupravnim
ocenila, da so se njene članice kljub velikim splošnim gosposporazumom o temeljih plana Samoupravne interesne skupdarskim težavam odgovorno vključile v samoupravno reševanosti za železniški in luški promet oziroma z aneksom k temu
nje temeljnih vprašanj gospodarjenja na železnici. Analiza
sporazumu (prispevna stopnja v višini 1,3%). Z zakonom je
poročevalec
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rezultatov kaže, da so TOZD, ki so spremembe in dopolnitve
sporazuma sprejele, udeležene z okoli 85% pri skupnem
nakladanju in razkladanju blaga v ŽG Ljubljana, kar pomeni,
da so se večji in neposredni uporabniki bolj vključili v sporazumevanje in da pozitivnih odgovorov ni pretežno od manjših
ali pa od posrednih uporabnikov železnice,
Delavci ŽG Ljubljana so doslej kljub težavam uspešno uresničevali svoj stabilizacijski program. V obdobju l-IX 1983 so
v primerjavi z enakim obdobjem leta 82 naložili in razložili za
9% več blaga, kar je trikrat večji porast od planiranega, pri
prevozu blaga so opravili za 2,5% večje delo, pri prevozu
potnikov pa je bilo delo na ravni lanskega leta. Pri obeh vrstah
prevozov pa so z bistvenim povečanjem prevozov v notranjem
prometu morali nadoknaditi izpad prevoza okoli 600.000 ton
rude za avstrijske železarne, ki je nastal zaradi objektivnih
vzrokov ter nadomestiti prav tako zaradi objektivnih vzrokov
zmanjšan mednarodni potniški promet, kar je terjalo zaradi
zmanjšanja prevoznih razdalj več dela in stroškov. Tudi posamezne aktivnosti, ki pradstavljajo uresničevanje usmeritev v
integralni transport in boljšo ponudbo v potniškem prometu,
so bile uspešne. Tako se je naprimer uporaba palet povečala
za 29%, nočni skok za 21 %, prevozi z zelenimi vlaki so bili
večji za 28%, prevozi s spalniki za 28%, prevoz spremljanih
osebnih avtomobilov pa za 49%.
Produktivnost dela in izkoriščenost osnovnih sredstev ŽG
Ljubljana se lahko primerja tudi s produktivnostjo tujih železniških uprav. Podatki mednarodne železniške unije (UIC) za
leto 1981 (v indeksih, JŽ = 100):
JŽ ŽG OBB FSDBZR SNCF CFF/
Ljub- Avs- Italija Nem- Fran- SBB
Ijana trija
iija cija Švica
Produktivnost (opravljeni
potniški in netotonski km na
število zaposlenih)
100 110 74 80 98 154 133
Zaposleni na km proge
100 88 93 95 75 45 79
Netotonski km na število
tovornih vagonov
100 83 48 28 36 49 41
Potniški km na število
potniških vagonov
100 79 52 89 68 105 68
Netotonski in potniški km na
100 84 62 60 '65 99 69
število lokomotiv
Podatki o izkoriščenosti osnovnih sredstev kažejo med drugim tudi na veliko pomanjkanje voznih sredstev na JŽ in v ŽG
Ljubljana.
Kljub vsem prizadevanjem pa je ŽG Ljubljana v ietih
1981-1983 v izredno težkem gospodarskem položaju zaradi
nižjega dotoka sredstev za povračila in nižje ravni prevoznih
cen od predvidenih v družbenem planu. Težke razmere za
gospodarjenje potrjujejo tudi podatki o veliko nižji ravni prevoznih cen na JŽ od tujih železniških uprav:
JŽ
OBB FSItalija DBZR
Jugosla- Avstrija
Nemčija
vija
Potniški promet
100
526
220
538
Prevoz blaga
100
360
150
410

Podatki so za leto 1982 (v indeksih; JŽ = 100) glede na
veljavni tečaj dinarja za prevozno razdaljo 250 km.
Pri tem je treba pripomniti, da dobivajo navedene tuje
železniške uprave od države še kompenzacije za 30% do 60%
svojih stroškov poslovanja. Delež sredstev, ki so dotekla za
povračila ŽG Ljubljana, v celotnem prihodku pa se je zmanjšal
od 38% v letu 1980 na 33% v letu 1981ter na 22% v letu 1983.
Nadomestitev manjših transportnih prihodkov zaradi prenizke ravni prevoznih cen ter nadomestitev premajhnih sredstev za povračila, ki je bila nujna za zagotovitev pozitivnega
tekočega poslovanja ŽG Ljubljana, pa je vplivala na zmanjšanje sredstev za financiranje programa razvoja, ki se v letu
1981-1983 uresničuje le nekaj več kot 50%. Okrnjen program
razvoja ŽG Ljubljana ima za posledico vedno večje pomanjkanje voznih sredstev ter vedno večje število ozkih grl na železniški infrastrukturi.
Veliko breme za poslovanje ŽG Ljubljana predstavlja med
drugim izredno hitra rast stroškov in obveznosti, ki so povezane z rastjo tečaja dinarja ter stroškov, ki nastajajo zaradi
pomanjkanja vagonov. V letu 1983 znašajo tečajne razlike za
konvertirane tuje finančne kredite, katerih koristnik ni bilo ŽG
Ljubljana, okoli 550 mio dinarjev, odplačilo glavnic za tuje
kredite pa je v odnosu na tečaj dinarja, ki je veljal na dan
najetja kredita, v letu 1983 večja za 1.340 mio din. Skupaj
znašajo v letu 1983 odplačila glavnic za najete kredite okoli
75% amortizacije ŽG Ljubljana, ki je zaradi reševanja tekočega poslovanja v letu 1983 znižana za 20%.
Ob pomanjkanju lastnih vagonov, predvsem odprtih visokostenskih »E« - vagonov, pa mora ŽG Ljubljana zaradi čim
večje zadovoljitve potreb svojih uporabnikov po železniških
prevoznih storitvah uporabljati vagone drugih ŽTO na mreži
JŽ ter vagone tujih železniških uprav. Najemnine zanje so zelo
visoke, tako da na primer transportni prihodki za prevoze
premoga za potrebe SR Slovenije in transportni prihodki za
druge prevoze na krajše razdalje v okviru ŽG Ljubljana ne
krijejo niti stroškov za najemnine teh vagonov. Skupno znaša
v letu 1983 negativni saldo za uporabo voz drugih ŽTO za
prevoz premoga 250 mio dinarjev, negativni saldo za uporabo
vseh vrst voz tujih železniških uprav pa preko 500 mio dinarjev.
Negativne trende v zvezi z razvojem železnice je treba
zaustaviti in pričeti železnico tudi materialno usposabljati za
prevzem vloge, ki ji je opredeljena pri uresničevanju dolgoročnih stabilizacijskih programov. Tudi zato je treba v letih
1984 in 1985 zagotoviti sredstva za povračila za delo stroškov
enostavne reprodukcije po predlaganem zakonu.
Za razliko od osnutka je v predlogu zakona predvidena
obveznost za plačevanje prispevka za pokrivanje dela stroškov enostavne reporodukcije v ŽG Ljubljana za leti 1984 in
1985, to je za obe zadnji leti uresničevanja srednjeročnega
plana. Predlagatelj se je za to odločil po temeljiti proučitvi
problematike in tudi na osnovi mnenja zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije, ki k takemu predlogu ni
imela nobenega pravno sistemskega pomisleka. Upoštevano
je tudi načelo primernosti in smotrnosti, da postopka sprejemanja zakona ne bi bilo treba ponavljati še v letu 1984, ker je
treba sredstva za enostavno reprodukcijo ŽG Ljubljana iz že
navedenih razlogov zagotoviti v vsakem primeru.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SRBIJA
SKUPŠČINA SR SRBIJE
POBUDA
za sklenitev družbenega dogovora o enotni ureditvi strokovnega naslova
po končanem študiju na medicinski in stomatološki fakulteti
Skupščina Socialistične republike Srbije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 20. septembra leta 1983, ko je proučevala
vprašanja pridobivanja strokovnega naslova po končanem
študiju na medicinski in stomatološki fakulteti, sklenila, da
v skupščinah socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin sproži pobudo za sklenitev družbenega
dogovora o enotni ureditvi strokovnega naslova za končani študij na medicinski in stomatološki fakulteti.
60

Glede na ta sklep Skupščine SR Srbije vam v prilogi
pošiljam pobudo za sklenitev družbenega dogovora o
enotni ureditvi strokovnega naslova po končanem študiju
na medicinski in stomatološki fakulteti z besedilom predloga družbenega dogovora zaradi razprave v pristojnih
zborih vaše skupščine.
Prosim, da o stališčih skupščine v zvezi s pobudo obvestite Skupščino SR Srbije.
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i. Ustavna podlaga za sklenitev družbenega dogovora
Pravna podlaga za sklenitev tega družbenega dogovora je
124. člen ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije.
II. Ocena stanja na področju, ki ga ureja družbeni dogovor
Do leta 1963 pri nas ni bilo ne zveznih in ne republiških
pozitivnih predpisov, ki bi urejali vprašanja nazivov za diplomirane študente visokošolskih organizacij. »Akademske stopnje« so po že ustaljeni praksi na podlagi predvojnih predpisov, ki pa niso bili več v veljavi, dodeljevale le posamezne
fakultete (medicinske in druge). Za to, da bi odstranili raznolikost in izenačili sistem naslovov, ki imajo v pravnih in družbenih odnosih določen pomen, ne samo v državi, ampak Judi v
tujini, je bil leta 1963 sprejet zvezni zakon o strokovnih naslovih in akademskih stopnjah (Uradni list FLRJ, štev. 13/63). S
tem zakonom so bile ukinjene vse akademske stopnje v smislu titul (ki so jih dotlej podeljevali). Namesto njih so uvedli
sistem strokovnih nazivov, s katerim se pobliže določa stopnja šolske izobrazbe v ustrezni stroki.
S sprejetjem ustavnih dopolnil leta 1971 so vse republiketudi SR Srbija - ta zvezni zakon prevzele, veljal pa naj bi vse
do sprejetja republiških zakonov. Zakon o strokovnih naslovih
je SR Srbija sprejela leta 1977 (Uradno glasilo SRS, štev.
31/77). Glede na temeljne rešitve se od prejšnjega zveznega
zakona ne razlikuje. Kar zadeva strokovni naslov za končani
študij medicine in stomatologije je vse od leta 1963 v veljavi
rešitev, po kateri se na medicinski fakulteti pridobi naslov
»zdravnik«, na stomatološki fakulteti pa strokovni naslov »zobozdravnik«.
Za to, da v tujini ne bi prišlo do zmot v zvezi s stopnjo novih
diplom, glede na tiste, ki so bile izdane, preden je začel leta
1963 veljati novi zakon, je zvezni sekretariat za izobraževanje
in kulturo leta 1965 vsem medicinskim in stomatološkim fakultetam priporočil, da tujim študentom poleg diplom izdajo
tudi posebne dokumente (potrdila). S tem naj bi dokazovali,
da daje ta diploma enake pravice, kot prejšnja diploma z
naslovom »doktor«, ki je bil v Jugoslaviji zamenjan s strokovnim naslovom »zdravnik«.
zadnjih letih je bil problem strokovnih nazivov bolj poudarjen zaradi težav, ki jih imajo naši zdravniki in zobozdravniki na delu v tujini, predvsem v Švici in zvezni republiki
Nemčiji. Kot formalni razlog navajajo, da naši zdravniki in
zobozdravniki nimajo naslova »doktor«. V bistvu pa gre zato,
da se v teh državah zaščitijo domači kadri, ki končujejo
medicinsko in stomatološko fakulteto, kar vpliva na zaostrovanje odnosov do tujih strokovnjakov.
Od okrog 3500 tujih študentov na visokošolskih organizacijah, jih je več kot 1000 na medicinskih in stomatoloških
fakultetah. Ti študentje se pri nas praviloma zadržijo do tretjega oziroma četrtega leta študija, potem pa gredo v druge
države, kjer končajo študij in si pridobijo naslov »doktor
medicine« oziroma »doktor stomatologije«. S tem postanejo
strokovnjaki države, v kateri so dobili diplomo, čeprav so večji
del študija prebili v naši deželi. S tem se prekinja nadaljnje
sodelovanje med našo državo in temi strokovnjaki, ki bi sicer
teklo še naprej, če bi študij končali pri nas in prejeli diplomo
strokovnjaka naše države. To bi ugodno vplivalo na nadaljnje
sodelovanje na področju, na katerem so študirali.
Čeprav je od sprejetja prvega zakona, s katerim so bili
ukinjeni naslovi doktorjev, minilo že 20 let, se je pri ljudeh in v
vsakodnevnem življenju za zdravnika oziroma zobozdravnika
ohranil naslov doktor. Razumelo se je, da gre za doktorja
medicine oziroma za doktorja stomatologije.

poročevalec

Pri nas je problem zaposlovanja že znan, če pa bi se vrnilo
večje število strokovnjakov iz tujine, bi bil problem zaposlovanja zdravnikov in zobozdravnikov še večji in težji. Gre za nekaj
tisoč teh strokovnjakov.
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo je o
tem že dvakrat razpravljal in ugotovil, da je to vprašanje v
pristojnosti republik in pokrajin. Čakalo se je na pobudo
republik in pokrajin, zato to vprašanje doslej še ni bilo rešeno.
11 i. Nameni, ki naj bi Jih dosegli in razlogi za sklenitev
družbenega dogovora
Poseben interes zahteva, da se pridobitev strokovnega naziva po končanem študiju na medicinski in stomatološki fakulteti v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji uredi na
enak način in to zaradi naših zdravnikov in zobozdravnikov, ki
delajo doma in v tujini, kakor tudi zaradi tujih državljanov, ki
študirajo v naši državi. Zahteva za enotno ureditvijo strokovnega naslova ima svojo podlago tudi v dejstvu, po katerem
ima javno potrdilo, ki vsebuje strokovni naziv, pridobljen v
socialistični republiki ali socialistični avtonomni pokrajini, na
ozemlju SFRJ enako pravno moč.
IV. Udeleženci družbenega dogovora
Udeleženci družbenega dogovora bi bile skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
V. Sredstva za sprožitev pobude in za uresničevanje
družbenega dogovora
Za sklenitev družbenega dogovora, kakor tudi za njegovo
uresničevanje, sredstva družbenopolitičnih skupnosti niso
potrebna.
Na podlagi 124. člena ustave SFRJ skupščine socialističnih
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin sklenejo
DRUŽBENI DOGOVOR O ENOTNI
UREDITVI STROKOVNEGA NASLOVA
PO KONČANEM ŠTUDIJU NA
MEDICINSKI IN STOMATOLOŠKI
FAKULTETI
1. čien
Udeleženci družbenega dogovora določajo, da se po končanem študiju na medicinski fakulteti pridobi strokovni naslov »doktor medicine«, po končanem študiju na stomatološki fakulteti pa strokovni naslov »doktor stomatologije«.
2. člen
Udeleženci družbenega dogovora določajo, da pridobijo
strokovne naslove iz 1. člena tega družbenega dogovora tudi
osebe, ki so končale študij na medicinski oziroma stomatološki fakulteti po tem, ko je začel veljati zakon o strokovnih
naslovih in akademskih stopnjah (Uradni list FLRJ, štev.
13/63).
3. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati osmi dan od dneva, ko bo
objavljen v Uradnem listu SFRJ.
UDELEŽENCI DOGOVORA:
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