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IZ VSEBINE: 

Predlog odloka o pooblastitvi 

Izvršnega sveta Skupščine SRS, 

da sklene družbeni dogovor 

o ustanovitvi in nalogah 

jugoslovanskega sveta za varnost 

prometa (ESA 547) 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SRS 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na sejah 10. mar- 
ca sprejela: 

— sklep, da sprejmeta na 
znanje informacijo o delova- 
nju in organiziranosti samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
s področja energetike v SR 
Sloveniji, informacijo o od- 
prtih vprašanjih pri gradnji 
elektroenergetskih objektov v 
SR Sloveniji ter predlog ener- 
getske bilance SR Slovenije 
za 1. 1976. 

S tem sklepom sta oba zbo- 
ra sprejela tudi ugotovitve in 
stališča Izvršnega sveta k 
obema informacijama in k 
predlogu energetske bilance 
SR Slovenije za l. 1976 sku- 
paj s stališči, mnenji in pred* 
logi svojih odborov. Zbora 
sta zadolžila predlagatelja 
gradiv, da pri uresničevanju 
začrtanih nalog upošteva vse 
omenjeno ter predloge, pri- 
pombe in mnenja iz razprave 
v obeh zborih. Zbor združe- 
nega dela je nadalje zadol- 
žil predlagatelja gradiv, da 

pri uresničevanju sprejetih 
stališč podrobno opredeli na- 
loge in roke, ki jih imajo 
Izvršni svet, Republiški ko- 
mite za energetiko in samo- 
upravne interesne skupnosti, 
kakor tudi organizacije zdru- 
ženega dela s področja ener- 
getike in druge. Izvršni svet 
je zadolžen, da v skladu s 
programom dela Skupščine 
SR Slovenije hkrati z ener- 
getsko bilanco za l. 1977 in 
problematiko energetike v SR 
Sloveniji predloži tudi poro- 
čilo o uresničevanju tez, skle- 
pov in stališč. 

— predlog zakona o pri- 
spevku določenih porabnikov 
električne energije za pokrit- 
je primanjkljaja v prometu 
z električno energijo; 

— predlog zakona o investi- 
cijski dokumentaciji; 

— predlog zakona o zago- 
tovitvi dela sredstev za grad- 
njo domov za učence in štu- 
dente za 1. 1976; 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o razlastitvi 

in prisilnem prenosu pravice 
uporabe, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na 
zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev, z os- 
nutkom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o prometu z nepremični- 
nami, z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zako- 
na o pravici na delih stavb, 
z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona 
o skupnostih za ceste; 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi zavarovanega območja 
za reko Sočo s pritoki; 

— predlog odloka o načrtu 
dopolnitve statističnih raz- 
iskovanj iz programa stati- 
stičnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za vso državo, in o 
načrtu statističnih razisko- 
vanj, ki imajo pomen za SR 
Slovenijo v 1. 1976; 

— predlog odloka o načinu 
uporabe sredstev hranilnih 
vlog pri poštni hranilnici v 
1. 1976; 

— predlog odloka o poso- 
jilu iz rezervnega sklada SR 
Slovenije skupščini občine 
Ilirska Bistrica, skupščini ob- 
čine Slovenska Bistrica in 
skupščini občine Idrija, ki 
so jih v 1. 1975 prizadele 
elementarne nesreče; 

— sklep o soglasju k os- 
nutku zakona o zagotovitvi 
sredstev za financiranje prog- 
rama prve faze graditve in 
adaptacije zaklonišč za za- 
ščito zveznih organov v času 
od 1. 1976 do 1980; 

Zbor združenega dela jo 
sprejel tudi: 

— odlok • soglasju k pred- 
logu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
SFRJ in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj. 

Oba zbora sta umaknila % 
dnevnega reda: 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Na pobudo delovnih teles 
skupščinskih zborov je ta 
predlog za izdajo zakcma ob- 
ravnavalo Predsedstvo Skup- 
ščine SR Slovenije. Glede na 
ugotovitev, da predlog za iz- 
dajo zakona ne vsebuje vseh 
elementov, ki so potrebni po 
skupščinskem poslovniku, 
zlasti pa. ker manjkajo po- 
datki o finančnih posledicah 
zakona, je Predsedstvo Skup- 
ščine SR Slovenije predlagalo 
pristojnima zboroma, da to 
točko dnevnega reda odloži- 
ta in jo obravnavata na eni 
kasnejših sej, ko bodo repub- 
liški upravni organi zbrali 
vse potrebne podatke. 

Ker so se povečali časopisni stroški, smo 
primorani zvišati ceno »Poročevalca«. Tako 
odslej velja posamičen izvod »Poročevalca« 
4 dinarje, letna naročnina pa znaša 100 di- 
narjev. 

Uredniški odbor 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 

da sklene družbeni dogovor o ustanovitvi in nalogah jugoslovanskega 

sveta za varnost prometa (ESA 547) 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je določil besedi- 
lo »Predloga odloka o po- 
oblastitvi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da 
sklenejo družbeni dogovor o 
ustanovitvi in nalogah jugo- 
slovanskega sveta za varnost 
prometa« in ga poslal skup- 
ščini v obravnavo. V obra- 
zložitvi navaja: »Zvezni izvr- 
šni svet je poslal vsem re- 
publiškim izvršnim svetom 
in izvršnim svetom avtonom- 
nih pokrajin v podpis osnu- 
tek družbenega dogovora o 
ustanovitvi in nalogah jugo- 
slovanskega sveta za varnost 
prometa, ki ga je sam načel- 
no že sprejel na svoji seji 
dne 8. 12. 1975. Osnutek je 
bil pripravljen na iniciativo 
bivšega zveznega sveta za 
varnost prometa. V skladu z 
novo ustavno ureditvijo je 

treba natmreč v okviru vse 
države vzpostaviti nov organ 
za vprašanje varnosti pro- 
meta, vendar kot medrepub- 
liški organ na osnovi druž- 
benega dogovora med soci- 
alističnimi republikami in av. 
tonomnimi pokrajinami. Tak 
organ lahko deluje v bodoče 
le kot organ dogovarjanja in 
usklajevanja med republika- 
mi in pokrajinami glede tis- 
tih akcij, ki so pomembne za 
območje vse Jugoslavije, ali 
pa so mednarodnega pomena, 
in za katere se odločijo vse 
republike oziroma pokrajine. 
Vsa ostala dejavnost je pre- 
puščena republikam in po- 
krajinam, ki pa se glede po- 
sameznih vprašanj lahko do- 
govarjajo tudi neposredno; 
to pomeni, da ostane težišče 
področnega dela na tem 
področju na republiških ozi- 

roma pokrajinskih družbenih 
organih kot nosilcih družbe, 
ne samozaščite na področju 
prometne varnosti. 

Osnutek dogovora se je 
daljši čas pripravljal in us- 
klajeval med republikami 
oziroma pokrajinami oziroma 
med njihovimi organi za var- 
nost prometa; še posebej pa 
se je usklajeval z zveznim 
komitejem za promet in 
zveze, z zveznim sekretari- 
atom za notranje zadeve, z 
Avto-moto zvezo Jugoslavije 
ter z zveznim sekretariatom 
za narodno obrambo. 

Po 6. členu zakona o izvr- 
šnem svetu sklepa izvršni 
svet skupščine SR Slovenije 
družbene dogovore le, koli- 
kor gre za izvajanje v zako- 
nu, v družbenem planu ali 
na drug način izraženo poli- 

tiko, ki jo je določila skup- 
ščina SR Slovenije, in druž- 
bene dogovore, za katere ga 
izrecno pooblasti skupščina 
SR Slovenije. Predmetnega 
družbenega dogovora izvrš- 
ni svet ne more skleniti, še 
posebej, ker gre tudi za do- 
ločeno angažiranje finančnih 
sredstev za sofinanciranje 
medrepubliškega organa. 
Predvideva se, da bi vsako- 
letni delež SR Slovenije za to 
financiranje znašal cca 200.000 
din. 

Ker pa gre dejansko za 
formiranje organa v zvezi z 
izvajanjem republiške poli- 
tike varnosti v cestnem pro- 
metu, bodo dogovore v vseh 
republikah podpisovali izvr- 
šni sveti, predlagamo skup- 
ščini SR Slovenije, da po- 
oblasti izvršni svet za pod- 
pis tega dogovora.« 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV: 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 10. 3. 1976 

Kako zavreti zmanjševanje porabe 

umetnih gnojil? 

Kairel Juhart, delegat 6. 
okoliša kmetijske dejavnosti 
(s sedežem v 2alcu) je za- 
stavil delegatsko vprašanje o 
tem, kaj namerava Izvršni 
svet ukreniti, da bi prepreči- 
li zmanjševanje porabe umet- 
nih gnojil? Delegat je nave- 
del, da se poraba umetnih 
gnojil v celjski regiji giblje 
takole: v 1. 1973 indeks 100, 
v 1. 1974 indeks 104, v 1. 1975 
indeks 64. 

Podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Ivo 
Marenk je posredoval tale 
odgovor: 

»Ugotovitev o zmanjšani 
rabi umetnih gnojil v Slove- 
niji v zadnjih letdh je ute- 
meljena. Raba umetnih gno- 
Jih glede na porabljene koli- 

čine hranilnih snovi, se je 
zmanjšala v letu 1975 glede 
na leto 1974 za 17,5%, po po- 
datkih, s katerimi se trenut- 
no razpolaga. 

Zmanjšana raba umetnih 
gnojil je posledica močnega 
povečanja cen v preteklih 
dveh letih, ki je nastalo za- 
radi znatne podražitve suro- 
vin. Pri tem pa velja opo- 
zoriti, da je zaradi živinorej- 
ske usmeritve kmetijstva v 
Sloveniji po zastoju izvoza 
konec leta 1974 zmanjšan do- 
hodek iz živinoreje še dodat- 
no vplival na »bo umetnih 
gnojil. Poznano je namreč, 
da v zaščitne eone živine 
strošek gnojenja ni vgrajen. 

Podatki kažejo, da je na- 
zadovanje rabe umetnih gno- 
ja v Sloveniji bilo tolikšno, 

da lahko ugotovimo, da bi 
tudi pri sedanjih cenah mi- 
neralnih gnojil lahko dosegli 
večjo rabo, zlasti v koopera- 
cijski proizvodnji, boljše eko- 
nomske učinke. S tem v zvezi 
velja opozoriti na potrebo ra- 
cionalne rabe mineralnih 
gnojil na travnatem svetu, 
saj je občasno pomanjkanje 
fosfornih gnojil v preteklih 
dveh letih, ki je bilo nado- 
meščeno z rabo mešanih gno- 
jil, podražilo kmetijsko pro- 
izvodnjo. V tem smislu ve- 
lja podpreti prizadevanja po- 
speševalne službe v organiza- 
cijah združenega dela za 
smotrnejšo rabo organskih 
gnojil, predvsem gnojevke, ki 
ob dodajanju fosfornih gno- 
jil na travnatem svetu daje 
ustrezne rezultate. 

Po podražitvi umetnih gno- 
jil je bili dopolnjen zakon o 
kompenzaciji mineralnih gno- 
jil v tem smislu, da se kom- 
penzira v poprečju 20% ak- 
tivne hranilne snovi, kar je 
bilo podaljšano s posebnim 
zakonom tudi za leto 1976. 

Zaradi sedanjih nizkih pri- 
znanih stroškov, bo organiza- 
cijam združenega dela, ki 
oskrbujejo kmetijske proiz- 
vajalce z mineralnimi gnoji- 
li, z odlokom Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije v 
skladu z resolucijo za leto 
1976, priznana marža za po- 
krivanje stroškov prometa z 
umetnimi gnojili v višini 
6,5%. Takšna višina marže bo 
veljala toliko časa, da se bo- 
do organizacije združenega 
dela, ki oskrbujejo kmetij- 
stvo z umetnimi gnojili in 
proizvajalci umetnih gnojil s 
samoupravnim sporazumom 
dogovorili o medsebojnih od- 
nosih v prometu z gnojili. Na 
tej podlagi se pričakuje, da 
bo oskrba v prihodnje redna 
in boljša. 

Kot je poznano, so nekate- 
re skupščine občin iz sred- 
stev splošne porabe, v skladu 
s svojimi pristojnostmi, zara- 
di interesa za skladen raz- 
voj kmetijstva v občini, za- 
gotavljale določen del sred- 
stev za regresiranje mineral- 
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nih gnojil. Takšen ukrep bi 
bil umesten tudi v letošnjem 
letu v okviru možnosti dovo 
lj enega obsega splošne pora- 
be v občinah. 

Glede na to, da je v pri- 
pravi nov medrepubliški do- 
govor o razvoju kmetijstva 
za obdobje 1976—80, si bo 
Izvršni svet v tem okviru pri- 
zadeval, da se regresiranje 
mineralnih gnojil v bodoče 
prenese na organizirano kme- 
tijsko proizvodnjo v družbe- 
nem sektorju in kooperaciji, 
hkrati pa je v teku prizade- 
vanje, da se regres za hri- 
bovska in gorska področja 
poveča, predvsem v primeru, 
če je predhodno zagotovljena 
raba organskih gnojil. Zara- 
di občasnega pomanjkanja 
fosfornih gnojil bo republiški 
sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v 
skladu z zakonom tudi za le- 
to 1976 dovolil po potrebi ra- 

Jože Borovič, delegat 5. 
okoliša kmetijske dejavnosti 
(s sedežem v Murski Soboti) 
je zastavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: »Zakaj milič- 
niki kaznujejo traktoriste, če 
nimajo registriranega trak- 
torja? Prejšnje leto so nam- 
reč razlagali, da se traktor- 
jev sploh ne bo več registri- 
ralo in da za vožnjo traktor- 
ja ne bo treba vozniškega iz- 
pita. V zakonu je tudi dolo- 
čeno, da lahko izda zdravni- 
ško spričevalo lastniku trak- 
torja krajevni zdravnik. 
Zdravniški pregledi pa so še 
vedno na sedežu zdravstvenih 
domov, tako da je treba na 
preglede čakaiti več kot me- 
sec dni.« 

Podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje za- 
deve Dore Dovečar je posre- 
doval naslednji odgovor: »Do 
sedaj veljavni predpisi o re- 
gistraciji motornih in pri- 
klopnih vozil so razvrščali 
kmetijske traktorje med mo- 
torna vozila, ki morajo biti 
registrirana, za njihovo 
upravljanje pa je bil potre- 
ben vozniški izpit F katego- 
rije. 

Zakon o temeljih varnosti 
cestnega prometa (Ur. list 
SFRJ, št. 17/74) je kmetijske 
traktorje izločil iz kategorije 
motornih vozil in republiški 
zakonodaji prepustil način 
registracije in upravljanja 
teh voail. 

bo Thomasove žlindre * 
manjšo vsebnostjo hranljive 
snovi, kot je to predpisano. 

Na koncu pa velja opozori- 
ti, da je mogoče pričakovati 
večjo rabo gnojil z ureditvi- 
jo dohodkovnega položaja 
kmetijskih proizvajalcev, saj 
je poznano, da je osnovni 
vzrok manjše rabe umetnih 
gnojil prav zmanjšan doho- 
dek iz kmetijske proizvodnje. 
Glede na to, da je v pripra- 
vi nov medrepubliški dogovor 
o razvoju kmetijstva do leta 
1980, ki naj bi bil predvido- 
ma sprejet v prvi polovici le- 
ta 1976, velja opozoriti proiz- 
vajalce v kmetijstvu na po- 
trebo in smotrnost večjih vla- 
ganj v tekočo kmetijsko pro- 
izvodnjo — torej tudi v rabo 
umetnih gnojil — da bi se 
preko večje kmetijske proiz- 
vodnje dosegel veqji doho- 
dek.« 

Republiški zakon o varno- 
sti cestnega prometa (Ur. 
list SRS, št. 24/75) je za 
kmetijske traktorje predvidel 
evidentiranje, ki se od regi- 
stracije v bistvu loči po tem, 
da ne predpisuje plačevanja 
dajatev (cestnina, davek, za- 
varovanje), temveč je edini 
pogoj za evidentiranje dokaz 
o lastništvu vozila in oprav- 
ljen tehnični pregled. Za vož- 
njo kmetijskih traktorjev pa 
je potrebno opraviti izpit za 
voznika kmetijskega traktor- 
ja, ki ga bo po nekoliko 
spremenjenem programu gle- 
de na sedanjo F kategorijo, 
možno opravljati tudi izven 
sedežev izpitnih komisij. 

Evidentiranje kmetijskih 
traktorjev in traktorskih pri- 
klopnikov, ki je predvideno 
v 95. 61. zakona o varnosti 
cestnega prometa, je vezano 
na predhodno izdajo podza- 
konskih predpisov — kon- 
kretno pravilnika o evidenti- 
ranju kmetijskih traktorjev, 
ki bo natančneje predpisoval 
postopek evidentiranja. Pra- 
vilnik je v zaključni fazi in 
bo v najkrajšem času objav- 
ljen ter realiziran. Do uve- 
ljavitve tega pravilnika pa se 
v skladu z 19. čl. ustavnega 
zakona za izvedbo ustave SR 
Slovenije (Ur. list SRS, št. 
6/74), še uporabljajo prejšnji 
predpisi, po katerih kmetij- 
ski traktorji morajo biti re- 
gistrirani. To je tudi razlog, 

da miličniki prt opravljanju 
svojega nadzora kaznujejo 
voznike neregistriranih kme- 
tijskih traktorjev. 

Iz zgoraj navedenega izha- 
ja, da so bile nekatere infor- 
macije, ki so bile dane na 
terenu o tem, da kmetijskih 
traktorjev ni potrebno regi- 
strirati, v predhodnem ob- 
dobju nepravilne. Na vpra- 
šanje o zdravniških spričeva- 
lih kandidatov za voznike 
kmetijskih traktorjev pa po- 
sredujemo odgovor komiteja 
za zdravstveno in socialno 
varstvo, ki je pristojen za to 
področje: 

Po izidu zakona o varnosti 
cestnega prometa je komite 
za zdravstveno in socialno 
varstvo z okrožnico obvestil 
vse zdravstvene organizacije 
v SR Sloveniji, naj v bodoče 
opravljajo zdravstvene pre- 
glede kandidatov za voznike 
v skladu z določili novega za- 
kona. Iz zakona izhaja, da 
zdravstveni pregledi za voz- 
nike kmetijskih traktorjev ni- 
so vezani izključno na sedež 

Ida Tepej, delegatka za go- 
spodarsko področje 3. okoli- 
ša (s sedežem v Šentjurju 
pri Celju) je zastavila tole 
delegatsko vprašanje: »Ali ob- 
stoji kakšna možnost, da bi 
tudi tisti mladi kmetje pri- 
šli letos do izpita za vožnjo 
s traktorjem, ki so dobili 
prepoved opravljanja izpita 
še v lanskem letu pred 23. 11. 
1975, ko je izšel novi zakon?« 

Podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje za- 
deve Dore Dovečar je posre- 
doval tale odgovor: »Za no- 
tranje zadeve pristojni občin- 
ski upravni organi v prime- 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 9. okoli- 
ša (iz občine Jesenice) je po- 
stavila Izvršnemu svetu na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

1. Kaj misli izvršni svet 
ukreniti, da se v najkrajšem 
času pride do sistemske re- 
šitve ZG Ljubljana in v okvi- 
ru skupnosti jugoslovanskih 
železnic? 

2. V kakšnem roku lah- 
ko pričakujemo take ukrepe? 

3. Kako izvršni svet gleda 

zdravstvenega doma, temveč 
jih lahko opravljajo zdravni- 
ki splošne medicine v ambu- 
lantah, na območju katerih 
kandidati za voznike kmetij- 
skih traktorjev prebivajo. 
Da so na terenu prav pre- 
gledi kandidatov za voznike 
kmetijskih traktorjev zastali, 
je bila posledica nepoznava- 
nja zakona o varnosti cestne- 
ga prometa, ker je zdravstve- 
na služba pričakovala, da bo- 
do tudi za te preglede zdrav- 
stvene organizacije izrecno 
pooblaščene, kot je to dolo- 
čeno za kandidate za vozni- 
ke motornih vozil. Na pod- 
lagi te ugotovitve s terena, 
je republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo v 
okrožnico že javil vsem 
zdravstvenim domovom, da 
takoj začno opravljati zdrav- 
stvene preglede kandidatov 
za voznike kmetijskih trak- 
torjev v skladu z zakonom 
o varnosti cestnega prometa, 
to je, da jih začno pregledo- 
vati zdravniki splošne medi- 
cine v ambulantah po kraju 
bivališča.« 

rih, ko sodniki za prekrške 
izrekajo varstvene ukrepe 
prepovedi izdaje vozniškega 
dovoljenja, v bistvu samo iz- 
vršujejo te ukrepe in se v 
ničemer ne morejo spuščati 
v presojo njegove upraviče- 
nosti. 

Po sedaj veljavnih predpi- 
sih ni mogoče pripustilti k iz- 
pitu za voznika kmetijskega 
traktorja kandidata, ki mu 
je bila s pravnomočno od- 
ločbo pristojnega organa iz- 
rečena prepoved izdaje voz- 
niškega dovoljenja, in sicer 
za čas dokler taka prepoved 
traja.« 

na dvojna merila na relaciji 
cesta-železnica z ozirom na 
izredno pomembno vprašanje 
stroškov infrastrukture. Ali 
lahko pričakujemo za obe 
prometni panogi enotna me- 
rila? 

4. V kakšni fazi so med- 
republiški dogovori v pogle- 
du razreševanja problemati- 
ke železnic? 

5. Kaj misli izvršni svet 
ukreniti, da se težki tovori 
odpravijo s cest na železni- 

Registracija traktorjev — da ali ne 

Prepoved opravljanja vozniškega 
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co z ozirom na to, da je cest- 
ni prevoz dražji, da tovor- 
njaki uničujejo ceste in da 
ima železnica dovolj kapaci- 
tet za prevoz? S takim ukre- 
pom bi se prihranila izdat- 
na sredstva in bi bil torej v 
cilju stabilizacijskih naporov 
vsega gospodarstva. 

Pomočnica predsednika Re- 
publiškega komiteja za pro- 
met in zveze Mara Fabjančič 
je posredovala naslednji od- 
govor: 

»IS Skupščine SRS in pri- 
stojni republiški organi, stal- 
no spremljajo stanje in 
problematiko na področju 
prometa v SRS, zlasti pa 
problematiko železnice in že- 
lezniškega prometa. Pri tem 
se IS Skupščine SRS zaveda, 
da je SR Slovenija le del 
enotnega jugoslovanskega 
prometnega prostora, da 
predstavljajo slovenske želez- 
nice le del tehnološko pove- 
zanega in celovitega jugoslo- 
vanskega železniškega pro- 
metnega sistema, zato ni mo- 
goče v SR Sloveniji ločeno 
in samostojno sprejemati ce- 
lovito prometno politiko in 
ukrepe za njeno izvajanje. 

IS se zaveda težavnega po- 
ložaja na področju prometne 
infrastrukture in prometa na- 
sploh ter se bo zavzemal za 
razrešitev omenjenih proble- 
mov. Pri reševanju le-teh pa 
se moramo zavedati občut- 
ljivosti problematike in mož- 
nosti negativnih učinkov, ki 
bi jih prinesli nekateri eno- 
stranski ukrepi, zlasti pa ob- 
staja nevarnost prometne 
osamitve Slovenije. 

Stanje in problematika že- 
leznic je predvsem v zad- 
njem letu predmet razprav 
na raizličnih nivojih. V tem 
času so zlasti intenzivne raz- 
prave v ZIS in v Zveznem 
komiteju za promet in zveze. 
Zvezni Izvršni svet je v ja- 
nuarju letos obravnaval »Ana- 
lizo o stanju in ekonomskem 
položaju jugoslovanskih že- 
leznic« ter sklenil, da je v 
skladu z zaključki analize in 
resolucije o skupnih temeljih 
ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v letu 
1976 potrebno takoj pristo- 
piti k celovitemu reševanju 
železnic in njihovega poslo- 
vanja. S tem namenom je 
bil v ZIS sestanek podpred- 
sednikov IS socialističnih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin, kjer je bilo dogovorjeno, 
da bo posebna delovna gru- 
pa, sestavljena iz predstav- 
nikov IS SR in avtonomnih 
pokrajin ter železniških de- 
lovnih organizacij, izdelala ta- 

ko kratkoročne kot tudi dol- 
goročne predloge rešitev. V 
omenjeno del. grapo je IS 
Skupščine SRS imenoval 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za promet in zveze, 
predstavnika SIS za železni- 
ški in luški promet in pred- 
stavnika ŽG Ljubljana. De- 
lovna grupa je že aičela z 
delom. 

IS Skupščine SRS bo 
vztrajal, da delovna grupa in 
zvezni organi pripravijo 
ustrezne predloge v roku, ki 
ga določa zvezna resolucija, 
torej v prvem četrtletju letoš- 
nega leta. V tem času mora 
biti pripravljen in sprejet tu- 
di medrepubliški dogovor o 
reševanju problematike na že- 
leznici. 

Pri reševanju komplesne 
prometne politike, zlasti pa 
problematike slovenskih že- 
leznic, se bo IS zavzemal za 
takšne rešitve, ki bodo omo- 
gočile železnici, da bo v na- 
daljnjem razvoju kompleks- 
nega prometa ostala najpo- 
membnejši nosilec kopenskih 
prometnih storitev v blagov- 
nem in potniškem prometu, 
predvsem pri traiisportih na 
daljšo relacijo in v tranzitu. 
Da bi v bodoče ustvarili bolj- 
še in racionalnejše učinke v 
prometu in gospodarstvu ne 
soloh, je zlasti pomembno, 
da uredita svoje odnose že- 
lezniški in cestni promet. Za 
dosego tega, menimo, da je 
najprimernješa oblika med- 
sebojno dogovarjanje, zato 
moramo vložiti maksimalne 
napore za ustrezno samoup- 
ravno povezanost posameznih 
prometnih panog ter za usta- 
novitev poslovne skuunosti za 
promet in zveze v SRS. 

Ob upoštevanju navedene- 
ga se bo IS Skupščine SRS 
pri enotnem reševanju ome- 
njene problematike zavzemal 
zlasti za čimbolj celovito raz- 
reševanje naslednjih vpra- 
šanj: 

1. V okviru SFRJ je potreb- 
no doseči enotno uresničeva- 
nje načel Zvezne ustave gle- 
de organiziranja SIS v dejav- 
nosti železniškega prometa. 
Pri tem je potrebno ustanovi- 
ti republiške SIS in pa zvezo 
SIS za železniški promet. 

2. Pristojnosti v zvezi z do- 
ločanjem cen je potrebno iz 
federacije prenesti v soodlo- 
čanje na republike, oziroma 
SIS. 

3. Iz cen železniških storitev 
je potrebno izločiti razvojno 
komponento. Sredstva za mo- 
dernizacijo in razvoj železnic 
je potrebno zagotoviti iz dru- 
gih virov, zlasti s samouprav- 

nim združevanjem v okviru 
SIS za železniški promet. 

4. Z ustreznimi, ekonomski- 
mi in sistemskimi ukrepi je 
potrebno izenačiti udeležence 
v cestnem prometu z želez- 
nico glede pokrivanja stro- 
škov infrastrukture, torej ob- 
remeniti cestni transport z 
adekvatnim delom stroškov 
za infrastrukturo kot jih ima 
železnica. 

5. Izvršiti ustrezno delitev 
infrastrukturnih stroškov na 
blagovni in potniški promet. 

6. Z ustrezno tarifno poli- 
tiko v blagovnem prometu 
je potrebno zvišati cene to- 
liko, da bodo pokrivale stro- 
ške enostavne reprodukcije. 

7. V potniškem prometu 
postopno zviševal cene, da bi 
po 3 letih pokrivale stroške 
enostavne reprodukcije. Za 
socialne tarife (dijaki, upo- 
kojenci), morajo kompenza- 
cijo do višine normalne cene 
zagotoviti ustrezne SIS. 

8. Dokler ne bodo ustvar- 
jeni pogoji, da cene pokrivajo 
enostavno reprodukcijo, je 
železnioi potrebno zagotoviti 
razliko v ceni z združeva- 
njem sredstev v okviru SIS. 
Ne glede na obliko instru- 
mentarija, bo ta moral biti 
postavljen tako, da bo za- 
interesiral delavce v TOZD 
železniškega prometa za več- 
ji obseg dela. To bi se lahko 
zagotovilo s tem, da se izdela 
sistem kritja po enoti mere, 
ki bi stimuliral delavce za 
večji obseg dela, ne pa kot 
doslej, ko se razlika pokri- 
va v celoti, čeprav pada obseg 
dela, produktivnost in zain- 
teresiranost za boljše poslo- 
vanje. 

9. Ponovno proučiti vpra- 
šanje nerentabilnosti nekate- 
rih prog in povečanje pro- 
meta na teh, ter povečati 
učinkovitost komercialne ak- 
cije železničarjev, zlasti v ne- 
posrednem stiku s koristniki 
železniških storitev. 

10. Železniško gospodarstvo 
mora prvenstveno vložiti 
maksimalne napore za učin- 
kovitejše gospodarjenje: zla- 
sti z boljšo organizacijo dela, 
večjo produktivnostjo, boljšo 
racionalnostjo in podobno. 

Delegatka Rozadija Borštner 
je v imenu skupine delega- 
tov za socialno-zdravstveno 
področje 4. okoliša (s sede- 
žem v Slovenj Gradcu) za- 
stavila delegatsko vprašanje, 

Pri, tem je pomembno, da že- 
leznica spremeni zastarelo 
miselnost in odnos do upo- 
rabnikov prevoznih storitev 
ter da se v prvi vrsti sama 
močnejše angažira v prido- 
bivanju dodatnih količin bla- 
ga in potnikov. 

Za ureditev odnosov med 
cestnim in železniškim tran- 
sportom bo potrebno, bodisi 
z medsebojnimi dogovori, bo- 
disi z ustreznimi ukrepi, 
sprejeti tudi nekatere rešit- 
ve: 

— usposobiti železnico za 
hitrejši, učinkovitejši in var- 
nejši transport. 

— usposobiti železniška 
podjetja in organizirati kom- 
binirane prevoze po sistemu 
»HUCKEPACK« za tranzitne 
cestne prevoze, 

— omejiti razvijanje last- 
nega cestnega parka na že- 
leznici, 

—- omejiti transporte po 
cestah, zlasti nevarnih in ma- 
sovnih tovorov, 

—■ omejiti cestne transpor- 
te na daljših relacijah, ki so 
pzporedne železniškim zve- 
zam, razen pri prevozu nuj- 
nih in hitro pokvarljivih tran- 
sportov, 

— povečati ceno pogonske- 
mu gorivu, z namenom po- 
spešenega vlaganja v cestno 
infrastrukturo, oziroma za 
delno zagotovitev sredstev za 
kompenzacijo železnici, 

— (omejiti uvoz gospodar- 
skih vozil in avtobusov, v ko- 
likor se le-ti proizvajajo v 
državi,) 

— omejiti nadaljnje širje- 
nje kapacitet režijskega in 
privatnega voznega parka, 

— povečati cestne takse za 
tuja tovorna vozila v Jugosla- 
viji, zlasti za vozila z večjo 
nosilnostjo. Cestna taksa mo- 
ra predstavljati nadomestilo 
za večji del stroškov infra- 
strukture. 

Glede na težino in obseg 
problematike se bomo zavze- 
mali za čimprejšnje in celo- 
vitejše reševanje, pri tem pa 
se bomo prvenstveno zavze- 
mali za takšne rešitve, ki bo 
do zagotavljale usklajen in 
družbeno najbolj racionalen 
razvoj.« 

ki se nanaša na oblikovanj€ 
osnov sredstev skupne pora- 
be in gibanje zaposlenosti. 
Kot je dejala, je Republiški 
komite za zdravstveno in so- 
cialno vairsbvo pred mesecem 
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dni pismeno odgovoril na to 
vprašanje, vendar na kon- 
kretno vprašanje nj dal kon 
kretnega odgovora. »Zato 
prosimo za ponoven odgovor 
Za boljše razumevanje vpra 
šanja navajamo primer: Re 
solucijska izhodišča so v 1. 
1975 predvidelava 3 odstotno 
povečanje zaposlenih. Dejan- 
sko pa se je število zaposle- 
nih na območju regionalne 
zdravstvene skupnosti Ravne 
na Koroškem v 1. 1975 zve- 
čalo za 7,67 odstotka. Zavo- 
ljo tega se dovoljena sred- 
stva zdravstvenega varstva v 
1. 1975 niso zvišala za indeks 
111,1, ampak le za 106,5.« 

Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo je 
odgovoril takole: 

»Ze v prvem odgovoru je 
bila tolmačena volja podpis- 
nikov družbenega dogovora 
o razporejanju dohodka za 
leto 1976, da se omogoči vsem 
področjem skupne porabe v 
letu 1976 enakomerna rast po 
indeksu 111,1. Tolmačena je 
bila tudi možnost natančnej- 
ših opredelitev, kot jih po- 
stavljajo republiška izhodišča 
v družbenem dogovoru za 
leto 1976, v postopku verti- 
kalnega usklajevanja v okviru 
posamezne dejavnosti skupne 
porabe in horizontalnega 
usklajevanja na občinski 
ravni. 

K navedenim načelnim iz- 
hodiščem je treba upoštevati 
še naslednje: 

Dejstvo, da je dejanski po- 
rast zaposlenih v regionalni 
skupnosti Ravne na Koro- 
škem presegel resolucijsko 
izhodišče za leto 1975 ter 
znašal 7,67 %, ni sporno. Ne- 
sporno je tudi dejstvo, da 
je Zdravstvena skupnost Slo- 
venije v maju 1975 sprejela 
izhodišča za sklepanje samo- 
upravnih sporazumov ali po- 
godb o izvajanju menjave 
dela med organizacijami zdru- 
ženega dela, ki izvajajo zdrav- 
stveno varstvo, in regionalno 

Skupina delegatov za soci- 
alno-zdravstveno področje 4. 
okoliša (s sedežem v Slovenj 
Gradcu) je zastavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: »Za-, 
kaj se pri oblikovanju osnov 
sredstev skupne porabe vsaj 
v novem poslovnem letu 1976 
ne upošteva gibanje zaposle- 
nih?« 

Republiški komite za zdrav 

zdravstveno skupnostjo v letu 
1975. Zdravstvena skupnost 
Ravne pri sklepanju pogodb 
za leto 1975 ni izhajala i2 
zgoraj navedenih izhodišč, 
kar je delegatki tov. Rozaliji 
Borštner, kot zdravstveni de- 
lavki nedvomno znano, am- 
pak se je oslonila na sklep 
12. seje izvršilnega odbora 
regionalne zdravstvene skup- 
nosti Ravne z dne 22. janu- 
arja 1975, da se za leto 1975 
povišajo cene zdravstvenih 
storitev v zdravstvenih do- 
movih Ravne in Velenje za 
17 % in v splošni bolnišnici 
Slovenj Gradec za 20 %. Raz- 
lika, ki je nastala z odsto- 
panjem dejanske cene stori- 
tev od družbeno dogovorje- 
nih kalkulativnih izhodišč, bi 
lahko bila z družbenega sta- 
lišča element kompenzacije 
na prekomerno rast števila 
zaposlenih. 

Ob ocenjevanju zastavljene- 
ga problema tucU ne smemo 
prezreti dejstva, da v letu 
1975 z resolucijo predvideni 
družbeni proizvod ni bil do- 
sežen, pri čemer pa obseg 
dogovorjene porabe v druž- 
benih dejavnostih kljub do- 
ločilom družbenega dogovora 
o skupni porabi v letu 1975 
ni bil skrčen. 

Sicer pa ugotavljamo, da 
obstojajo med posameznimi 
regionalnimi zdravstvenimi 
skupnostmi glede stroškov 
za neposredno zdravstveno 
varstvo, preračunano na za- 
varovano osebo, občutne raz- 
like, kar dokazuje, da nI 
mogoče uporabljati porast, 
števila zaposlenih kot domi- 
nantni kazalec za utemeljitev 
višje porabe. 

V sedanji gospodarski situ- 
aciji menimo, da bi morala 
zdravstvena skupnost Ravne 
na Koroškem preveriti real- 
nost cen zdravstvenih stori- 
tev, za upravičeno razliko pa 
v polletju 1975 samoupravno 
dogovoriti ustrezno revalori- 
zacijo programa.# 

stveno in socialno varstvo je 
odgovoril: »Koordinacijski od- 
bor za spremljanje izvajanja 
družbenega dogovora o raz- 
porejanju dohodka, osebnih 
dohodkov in nekaterih dru- 
gih prejemkov ter gibanju, 
obsegu in strukturi skupne 
porabe v letu 1975 — KOS1DD, 
je dovolj zgodaj pokrenil 
akcijo za pripravo družbene- 

ga dogovora o skupni poraba 
za leto 1976 s tem, da je 
pozval vse samoupravne in 
teresne skupnosti s področja 
skupne porabe, da nemudo- 
ma pripravijo in dajo v jav- 
no razpravo v temeljne or- 
ganizacije združenega dela 
ovrednotene programe svoje- 
ga dela za leto 1976. Progra 
mi, ki so jih pripravile sa 
moupravne interesne skupno- 
sti raznih področij skupne 
porabe, so bili v navzkrižju 
s predvidevanji o možnostih 
družbeno-ekonomskega razvo- 
ja v SR Sloveniji, ki so v 
decembru 1975 dobila svoj 
odraz v resoluciji. Zaradi pre- 
seganja realnih možnosti 
usklajevalni postopek med 
področji skupne porabe in 
znotraj področij v predvide- 
nem času ni uspelo izpeljati. 
Ob z resolucijo opredeljeni- 
mi možnostmi rasti skupne 
porabe v letu 1976 je KOSIDD 
ugotovil, da kakršnokoli bi- 
stvenejše prestrukturiranje ni 
uresničljivo. Indeks 111,1 po. 
meni v večjem delu valoriza- 
cijo izhodišča zaradi narašča- 
nja cen do začetka leta 1976, 
medtem ko je realno pove- 
čanje skupne porabe uresnič- 
ljivo le do predvidene rasti 
nekaj nad 4%. Upoštevati 
moramo, da so se povečale 
naloge na vseh področjih. 

Skupina delegatov za . po- 
dročja delovnih staipnosti 
državnih organov, družbeno- 
političnih organizacij in dru- 
štev 4. okoliša (s sedežem 
v Mariboru) je na željo de- 
legacije »Primata« zastavila 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: »Delegati so bili iz dnev- 
nega časopisja seznanjeni, 
da naj bi v Splitu zgradili 
športne objekte za medite- 
ranska tekmovanja, ka bi naj 
stali okoli 76 milijard starih 
dinarjev. Razvidno je tudi, 
da bi k temu znesku svoj 
delež prispevala tudi repu- 
blika Slovenija. Delegati spra- 
šujejo in želijo pismeni od- 
govor na sledeče vprašanje: 

»1. Po kakšnem družbenem 
dogovoru bodo odobrena sred- 
stva za te športne objekte in 
odobreno sofinanciranje re- 
publike Slovenije? 

2. Iz katerih virov se bo 
ta sredstva črpalo?« 

Republiški komite za vzgo- 
jo in izobraževanje je posre- 
doval tale odgovor: »Izvršni 

Podrobnejša opredelitev ob- 
sega sredstev in določitev 
kriterijev delitve je odvisna 
od dogovorov samoupravnih 
dejavnikov v procesih verti- 
kalnega usklajevanja posa- 
meznih dejavnosti skupne po- 
rabe in zlasti horizontalnega 
usklajevanja na občinski rav- 
ni, odločilno pa je sklepanje 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela. Delegacijam 
uporabnikov in izvajalcem, 
ki v obeh teh uskladitvah 
zastopajo delovne ljudi in 
občane, je torej dana mož- 
nost natančnejših opredeli- 
tev, kot jih postavljajo re- 
publiška izhodišča v družbe- 
nem dogovoru o razporejanju 
dohodka v letu 1976. V kon- 
kretnem primeru torej delov- 
ni ljudje in občani koroške 
zdravstvene regije lahko pred- 
lagajo v postopku vertikalne- 
ga. in horizontalnega uskla- 
jevanja določeno prestruktu- 
riranje, kolikor so za to ob- 
jektivni pogoji ter upošteva- 
ni dogovorjeni kriteriji po- 
rabe in izhodišča za svobod- 
no menjavo dela. Ne more 
pa biti sama rast števila za- 
poslenih edino merodajno 
merilo za oblikovanje osnov 
sredstev skupne porabe, je 
pa bilo prisotno ob pripravt 
programov za zdravstveno 
varstvo. 

svet Skupščine SRS še ni 
dobil v obravnavo predloga 
o financiranju mediteranskih 
iger 1979. leta v Splitu, pač 
pa pozna tozadevni »Osnutek 
dogovora o sodelovanju fede- 
racije, republik in pokrajin 
in občine Split pri organiza- 
ciji in financiranju medite, 
ranskih iger 1979. leta v 
Splitu«, ki je bil obravnavan 
na 17. seji Zveznega komiteja 
za znanost in kulturo, kate- 
rega član je tudi predstavnik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Citirani »Osnutek dogovo- 
ra ...« je pripravil Izvršni 
svet Skupščine SR Hrvatske, 
na osnovi soglasja Zveznega 
izvršnega sveta z dne 17. ju- 
nija 1975, da Izvršni svet 
Skupščine SR Hrvatske po- 
krene postopek za medrepu- 
bliško dogovarjanje o finan- 
ciranju mediteranskih iger 
1979. leta v Splitu. 

»Osnutek dogovora ...« pred- 
videva, naj bi občina Split 
zagotovila 1/3 potrebnih sred- 

Osnove sredstev skupne porabe 

in gibanje zaposlenosti v I. 1976 

Objekti za mediteranske igre 

« 



štev, izračunanih na osnovi 
cen iz leta 1975, medtem ko 
nad bi ostali 2/3 sredstev za- 
gotovile republike in avto- 
nomni pokrajini iz: a) skup- 
nih izvirov sredstev (prispe- 
vek od športnih prireditev, 
od prodaje posebnih znamk, 
od priložnostnih kovancev, iz 
dohodka od loterije ter šport- 
ne napovedi) ter b) lastnih 
republiških dohodkov v viši- 
ni, ki je sorazmerna udelež- 
bi v družbenem proizvodu. 
Predlagana je tudi variantna 
rešitev, po kateri bi se sred- 
stva zagotovila v zveznem 
proračunu, s tem da bi se 
za ta znesek povečal prispe- 
vek republik in pokrajin 
zveznemu proračunu. Skupna 
potrebna sredstva (po cenah 
iz leta 1975 in tem osnutku 
znašajo: 762.000.000.— din, od 
tega 575.000.000 din za izgrad- 
njo objektov (gre za izgrad- 
njo 7 novih športnih objek- 
tov), 145.000.000 din za do- 
graditve obstoječih objektov 
in 42.000.000 din za organiza- 
cijo prireditev. 

Finančna konstrukcija za- 
gotovitve sredstev je sledeča: 

Skupina delegatov za pro- 
svetno-kuiturno področje 1. 
okoliša (s sedežem v občini 
Ljubljiana-Vič-Rudnik) je za- 
stavila delegatsko vprašanje 
o tem, kako je z dograditvijo 
in sanacijo rehabilitacijskih 
objektov v škofji Loki, Por- 
torožu in v Ljubljani na Voj- 
kovi 74. 

Republiški komite za zdrav- 
stveno in socialno varstvo je 
odgovoril: 

»I. V SR Sloveniji deluje 
troje organizacij za usposab- 
ljanje slušno in govorno pri- 
zadetih otrok, in sicer: 

1. OZD Zavod za usposab- 
ljanje slušno in govorno pri- 
zadetih v Ljubljani, ki ob- 
sega: 

— TOZD Center za korek- 
cijo sluha ili govora v Ljub- 
ljani, Vojkova 74 in 

— TOZD Učne delavnice 
zavoda za usposabljanje sluš- 
no in govorno prizadetih v 
Izubijani, Bežigrad 8. 

2. TOZD Center za korek- 
cijo sluha i« govora v Por- 
torožu, OZD Zdravstveni dom 
v Mariboru. 

3. TOZD Center za korek- 
cijo sluha in govora v Mari- 

1. ena tretjina občina Split 
254.000.000,— 

2. iz skupnih virov sred- 
stev (dve dodatni koli lote- 
rije, športne napovedi, lota, 
1 din dodatka za prvoligaške 
prireditve, mediteranska znam- 
ka) 58.000.000,— 

3. republike in pokrajini 
(od tega bi odpadlo na našo 
republiko približno 78,000.000) 
450.000.000,— 

O »Osnutku dogovora ...« 
je razpravljal na 17. seji 
Zvezni komite za znanost in 
kulturo, ki je načeloma pod- 
prl odločitve, da je Jugosla- 
vija prireditelj Mediteranskih 
iger 1979. leta, glede financi- 
ranja pa se dogovarjanje pre- 
nese na druge organe, pred- 
vsem na medrepubliški komi- 
te za finance. 

Organi SR Slovenije se to- 
rej do predloga, po katerem 
naj bo Jugoslavija organiza- 
tor Mediteranskih iger 1979, 
še niso opredeljevali — prav 
tako tudi ne o finančnih ob- 
veznostih SR Slovenije, ki bi 
izhajale iz določb udeležen- 
cev dogovora.« 

boru, Tomšičeva 13, s poseb- 
no osnovno šolo za slušno in 
govorno prizadete otroke, 
Ulica Štravhovih. 

Vse tri organizacije pokri- 
vajo območje SR Slovenije. 
Organizacije sprejemajo otro- 
ke z območja vse SR Slo- 
venije. Ustanoviteljstvo izva- 
ja Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Sredstev za edu- 
kativni del rehabilitacije za- 
gotavlja Izobraževalna skup- 
nost Slovenije, sredstva za 
individualne oblike usposab- 
ljanja, t. j. individualni tre- 
ning in logopedske vaje za- 
gotavljajo skupnosti zdrav- 
stvenega varstva. 

Investicijska izgradnja na- 
vedenih organizaoij še ni za- 
ključena. TOZD Center za 
korekcijo sluha in govora v 
Ljubljani se je leta 1966 vse- 
lil v nove prostore. Domski 
del ni bil zgrajen, ker so 
otroke pričeli vključevati v 
rejniške družine. 

TOZD Center v Portorožu 
leži na zemljišču turističnega 
kompleksa »Bernardin«. Vod- 
stvo zavoda je ponudilo po- 
slopje z zemljiščem navede- 
ni organizaciji združenega 
dela. Zaradi pomanjkanja 

sredstev odkup ni bil izve- 
den. Skupščina občine Piran 
je vodila z delavci zavoda 
že preliminarne razgovore o 
gradnji zavoda v soseščini 
Vzgojnega zavoda Elvire Va- 
tovec v Stranj anu, kar bi 
gradnjo in vzdrževanje zavo- 
dov pocenilo. Delovna skup- 
nost centra je sprejela tudi 
dolgoročni program razvoja 
zavoda do leta 2000. Ponud- 
ba in perspektivni program 
sta na vpogled v Republiškem 
komiteju za vzgojo in izo- 
braževanje. 

TOZD Center v Mariboru 
je bil ustanovljen 1964 leta. 
Dejavnost je izvajal v izred- 
no utesnjenih pogojih v Tom- 
šičevi 13. Posebna osnovna 
šola gostuje od leta 1969 v 
prostorih Centra za rehabi- 
litacijo invalidov in načrtuje 
v perspektivnem programu 
razvoja rehabilitacije invaJli- 
dov v Mariboru gradnjo no- 
ve šole. 

V perspektivnem programu 
za razvoj zavodov za uspo- 
sabljanje za obdobje 1971 do 
1^75 novih kapacitet nismo 
načrtovali s priporočilom za- 
vodom, naj bi skupno z od- 
govornimi zdravstvenima služ- 
bami prvo ugotovili število 
slušno prizadetih otrok v SR 
Sloveniji. Vsakršno načrtova- 
nje investicijske izgradnje 
brez predhodne ugotovitve 
potreb ne bi bilo smotrno. 

Odgovornim samoupravnim 
interesnim skupnostim bomo 
predlagali, da investicijsko 
problematiko vseh treh orga- 
nizacij rešujejo skupno. 

Skupina delegatov za po- 
dročje delovnih skupnosti dr- 
žavnih organov, družbenopo- 
litičnih organizacij in dru- 
štev 4. okoliša (s sedežem v 
Mariboru) je zastavila dele- 
gatsko vprašanje, kti se na- 
naša na različne razlage 10. 
člena zakona o društvih. »Po- 
samezne skupščine občin pri- 
pravljajo na podlaga 3. od- 
stavka 16. člena zakona o 
zdravstvenem nadzorstvu nad 
živiLi, odloke o prodaji živil 
zunaj poslovnih prostorov. V 
določbah, kdo se vse sme 
ukvarjati s tako prodajo, so 
navedena tudi društva, če 
imajo svojo dejavnost uskla- 
jeno z 10. členom zakona o 
društvih, ki določa, da se 
društva sunejo ukvarjati tudi 
z gospodarsko dejavnostjo 

II. Center za rehabilitacijo 
in varstvo slepih in slabo- 
vidnih v Škofji Loki: 

Prva faza sanacijskega pro- 
grama Centra za rehabilita- 
cijo in varstvo slepih in sla- 
bovidnih v škofji Loki je 
bila načrtovana že v perspek- 
tivnem programu razvoja za- 
vodov za usposabljanje za 
obdobje 1971—1975. Po tem 
programu je bila predvidena 
gradnja poklicne šole za te- 
lefoniste v prvi fazi. 

Zaradi razčiščevanj urbani- 
stičnih, komunalnih in dru- 
gih gradbenih vprašanj inve- 
stitorja z drugimi koristniki 
objektov so se pripravljalna 
dela nekoliko zavlekla. Po 
izjavah direktorja centra bo- 
do zadnje odgovore prejeli 
v februarju letos. 

že med pripravami je Re- 
publiški sekretariat za pro- 
sveto in kulturo skupno z 
Republiškim sekretariatom za 
zdravstvo in socialno varstvo 
dvakrat obravnaval investi- 
cijsko izgradnjo navedene šo- 
le z odgovornimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi. 
Na osnovi teh posvetov je 
sredstva za gradnjo načrto- 
vala Izobraževalna skupnost 
Slovenije. Zaradi številnih fi- 
nančnih obveznosti na po- 
dročju visokega šolstva bo 
Izobraževalna skupnost zago- 
tovila sredstva v višini 20 
milijonov din v letu 1977, kar 
je opredeljeno tudi v osnut- 
ku samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih srednjeročne- 
ga plana na področju izobra- 
ževanja.« 

pod pogoji, ki so za tovrstno 
dejavnost določeni z ustrez- 
nimi predpisi in pod pogoji, 
da gospodarska dejavnost nI 
osnovni namen društva. 

Nejasnosti nastajajo ravno 
ob uporabi tega 10. člena. 
Nekatere občine skupščine 
so mnenja, da prodaja živil 
zunaj poslovnih prostorov ni 
gospodarska dejavnost, da bi 
se z omejitvijo tovrstne pro- 
daje (predvsem na veselicah) 
onemogočil obstoj marsikate- 
rega društva, saj večini dru- 
štev prav dohodki od veselic 
predstavljajo glavni vir fi- 
nanciranja. 

Prosimo za odgovor, če se 
prodaja živil zunaj poslovnih 
prostorov (pretežno na vese- 
licah), ki. bi jo opravljala 
društva, smatra za tako go- 

Rehalibilitacijski objekti v Škofji Loki, 

Portorožu in Ljubljani, Vojkova 74 

Smejo društva prodajati živila? 

T 
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Škoda v idrijskih gozdovih 

spodarsko dejavnost, kot to 
določa 10. člen zakona o 
društvih.« 

Republiški sekretariat za 
industrijo je odgovoril: »Za- 
kon o društvih (Uradni Ust 
SES št. 37/74) v 10. členu 
določa: društva se smejo 
ukvarjati tudi z gospodarsko 
dejavnostjo pod pogoji, ki 
so za tovrstno dejavnost do- 
ločeni z ustreznimi predpisi 
in pod pogoji, da gospodar- 
ska dejavnost ni osnovni na- 
men društva. Določilo tega 
člena je razumeti tako, da 

Skupina delegatov za po- 
dročje delovnih skupnosti dr- 
žavnih organov, družbenopo- 
litičnih organizacij in društev 
4. okoliša (s sedežem v Ma- 
riboru) je z delegatskim 
vprašanjem terjala razlago 
nekaterih določb zakona o 
varstvu pred požarom. Dele- 
gatsko vprašanje se glasi: »V 
65. členu zakona o varstvu 
pred požarom je določeno, 
da imajo osebe in prostovolj- 
ni gasilci, kii po 58., 59. in 
63. členu zakona sodelujejo 
pri gašenju požara ter pri 
reševanju ljudi in premože- 
nja, pravico do nadomestila 
osebnega dohodka oziroma 
izgubljenega zaslužka med 
njihovo odsotnostjo z dela in 
do prehrane, če traja gaše- 
nje in reševanje dalj časa. 

Vprašujemo, kaj se šteje 
kot dalj časa, ali je tak čas 
že opredeljen ali pa bo v 
zvezi s tem izdan kak pod- 
zakonski predpis. 

S 66. členom tega zakona 
je določena odškodnina ozi- 
roma povrnitev dejanske ško- 
de na tehnični opremi in vo- 
zilih, ki jo mora povrniti 
občinska skupnost za varstvo 
pred požarom gasilski enoti 
s področja druge občine, ki 
je na poziv na pomoč sode- 
lovala pri gašenju požara zu- 
naj območja svoje občine, 
pa je pri tem utrpela škodo. 

Menimo, da bi bilo treba 
to določilo konkretneje opre- 
deliti, da se škoda povrne 
le v primeru, če ie nastala 
na požarišču, ne pa tudi te- 
daj, če je nastala zaradi ne- 
previdnega ravnanja na poti 
na požarišče in nazaj.« 

Republiški sekretariat za 
notranje zadeve je odgovoril: 
»Osebe in prostovoljni gasil- 
ci, ki sodelujejo pri gašenju 
požara ter pri reševanju lju- 
di in premoženja, ki jih 

se smejo društva ukvarjati 
tudi z gospodarskimi dejav- 
nostmi, kot je občasna pro- 
daja živil zunaj poslovnih 
prostorov predvsem na vese- 
licah, saj osnovni namen 
ustanovitve društva ni trgo- 
vinska oziroma gostinska de- 
javnost. Po 1. členu cit. za- 
kona, namreč občani lahko 
ustanavljajo društva z name- 
nom, da v njih izražajo, obli- 
kujejo in uresničujejo svoje 
posebne interese v skladu s 
splošnimi družbenimi intere- 
si.« 

ogroža požar, imajo, po 1. 
odstavku 65. člena zakona o 
varstvu pred požarom pravi- 
co do nadomestila osebnega 
dohodka oziroma zaslužka za 
vsako uro odsotnosti z dela. 

Besedi »dalj časa« pa se 
nanašata na prehrano, ki jo 
je potrebno zagotoviti gasil- 
cem in občanom, ki gasijo 
oziroma rešujejo premoženje 
pri večjih požarih, predvsem 
gozdnih, kjer traja gašenje 
več ur. Ocena, kdaj je po- 
trebno zagotoviti preskrbo 
s hrano in pijačo, je odvisna 
od dejanske situacije oziroma 
od presoje vodstva gašenja. 

Realizacija tega določila v 
praksi tudi do sedaj ni pov- 
zročala nobenih nejasnosti, 
zato tudi ne predvidevamo po- 
sebnega podzakonskega pred- 
pisa. 

Strinjamo se s stališčem, 
ki ga je zavzela skupina de- 
legatov, da je po 66. členu 
zakona o varstvu pred poža- 
rom potrebno povrniti gasil- 
ski enoti dejansko škodo, ki 
je nastala pri samem gaše- 
nju in reševanju. 

Ne spada pa sem škoda, 
ki bi jo imela gasilska eno- 
ta zaradi neprevidnega rav- 
nanja na poti do požarišča 
in nazaj. Sicer pa se bo taka 
škoda reševala po splošnih 
načelih civilnega prava, ki 
veljajo za premoženj sko-prav- 
ne odnose. 

Tako določbo je vseboval 
že dosedanji zakon o varstvu 
pred požarom in o gasilstvu 
in izvajanju tega določila do 
sedaj ni povzročalo nobenih 
težav. Ce bodo pri izvajanju 
tega določila nastale nejas- 
nosti, bo to konkretnejše 
opredeljeno v ustreznem pod- 
zakonskem aktu, ki ga bo 
izdal republiški 'sekretar za 
notranje zadeve.« 

Delegat Ignac Pišlar (obči- 
na Idrija) je zastavil Izvrš- 
nemu svetu vprašanje v zve- 
zi s škodo, ki jo je lani no- 
vembra povzročil žled v go- 
zdovih na območju občine 
Idrija. Kot je navedel dele- 
gat, je led podrl preko 
170.000 m3 lahko pokvarljive- 
ga lesa. »Glede na tolikšno 
škodo vprašujemo, ali bomo 
dobili pomoč iz sklada za 
elementarne nesreče, kdaj in 
v kakšni višini, ter kaj na- 
merava ukreniti Izvršni 
svet?« 

Član Izvršnega sveta in re- 
publiški sekretar za urbani- 
zem Boris Mikoš je posredo- 
val naslednji odgovor: »Ko 
smo bili obveščeni o nesreči, 
smo oblikovali skupino, ki si 
je nesrečo ogledala. Zatem pa 
je Izvršni svet imenoval po- 
sebno strokovno komisijo 
pod vodstvom namestnika re- 
publiškega sekretarja za kme- 
tijstvo, gozdarstvo in prehra- 
no inž. Karmela Budihno. 
Naloge te komisije je pripra- 
viti strokovno poročilo o ob- 
segu in posledicah nesreče, 
nadalje o tem, za kakšne 
konkretne škode gre na druž- 
benem imetju in tudi sicer, 

1 ter o škodah, ki naj bi se 
jih nadomestilo predvsem 
gozdnemu gospodarstvu ozi- 
roma se mu s krediti in dru- 
gimi sredstvi omogočilo 
zmanjšati posledice te Škode. 

Nadalje je Izrvšni svet 

Delegat Ahmet Kalač (ob- 
čina Maribor) je v delegat- 
skem vprašanju poudaril, da 
hoče Geodetski zavod SRS 
izsiliti sprejetje takšnega za- 
kona o geodetski službi, ki 
bi mu dajal monopol nad iz- 
vajanjem geodetskih del, ki 
jih financira republika (ta 
dela se financira iz proračun- 
skih sredstev). »Pred krat- 
kim je skupščina SR Slove- 
nije sprejela srednjeročni 
program financiranja geodet- 
skih del za obdobje 1976— 
1980, po katerem bo republi- 
ka zagotovila iz proračuna 
približno 200 milijonov dinar- 
jev. Po veljavnem zakonu o 

predložil Skupščini SR Slove- 
nije predlog odloka, po kate- 
rem naj bi omogočili sred- 
stva za najnujnejše ukrepe 
prve pomoči, tako da bi se 
v gozdovih lahko takoj in- 
terveniralo in po možnosti 
izvleklo večino prizadete 
gozdne mase. 

Od poročila naše strokov- 
ne komisije je odvisno, ali 
bo odbor podpisnikov druž- 
benega dogovora, ki je po za- 
konu pooblaščen, da izvaja 
določbe republiškega zakona 
o sredstvih solidarnosti, ob- 
ravnaval to nesrečo na rav- 
ni republiške solidarnosti. 
Po doslej znanih podatkih je 
nesreča takšna, da bi jo ome- 
njeni odbor lahko obravna- 
val tako, vendar doslej še ni 
prejel uradnega zahtevka ob- 
čine za sprejem sklepa o 
takšni solidarnostni pomoči. 

Ce bo odbor sprejel po- 
budo skupščine občine Idri- 
ja in Izrvšnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, da začne 
postopek za obravnavo ško- 
de v prizadetih gozdovih, ki 
so pretežno na območju ob- 
čine Idrija, bo treba obliko- 
vati sklep, ki ga bodo pod- 
pisale vse občinske skupšči- 
ne in drugi dejavniki, ki so 
podpisniki družbenega dogo- 
vora, da bi na tej podlagi iz- 
ločili sredstva za pomoč ob- 
čini Idrija oziroma tamkajš- 
njemu gozdnemu gospodar- 
stvu.« 

geodetski službi iz 1. 1970 bo 
za približno 90 odstotkov 
vseh del izvajalec Geodetski 
zavod SR Slovenije, medtem 
ko morajo ostali zavodi 
kljub temu, da so strokovno 
in tehnološko opremljeni, pri 
svojem poslo%*anju izhajati 
iz tržnih razmer. 

Ker je bilo v programu de- 
la Zbora združenega dela in 
Zbora občin predvideno, da 
bo nov zakon sprejet 1. 1975 
oziroma v prvem trimesečju 
tega leta, sprašujem Izvršni 
svet: 

1. Zakaj se sprejetih pro- 
gramov dela ne izvaja oziro- 
ma zakaj se dovoljuje zavla- 

Kdaj nadomestila gasilcem? 

Kako organizirati geodetsko 

dejavnost? 



Sevanje »prejetja zakona o 
geodetski službi? 

2. Ali je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije seznanjen 
s politiko Geodetske uprave 
SRS, ki jo le-ta vodi v geo- 
detski dejavnosti in ali se bo 
Izvršni svet poglobil v reše- 
vanje teg problema?« 

Član Izvršnega sveta in re 
pubMški sekretar za urbani- 
zem Bori« Mikoš je odgo- 
voril: »O vprašanju organi- 
zacije geodetske službe pote- 
ka že nekaj časa zelo ostra 
razprava predvsem med po- 
slovnimi organizacijami s 
področja geodetske dejavno- 
sti. Dejstvo je, da še vedno 
velja stari zakon, po kate- 
rem nosi Geodetski zavod SR 
Slovenije javna pooblastila v 
»menti republike. 

Ko smo pripravljali zako 
rm s področja geodezije in 
geodetske službe, smo želeli 
usmeriti celotno geodetsko 
dejavnost, t.j. vse organiza- 
cije, M izvajajo geodetsko 
dejavnost v Sloveniji — in 
od katerih mnoge imajo jav- 
na pooblastila občinskih 
skupščin — da pi se med 
seboj povezale, bodisi v po- 
slovno skupnost, poslovno 

»druženje a!i pa da bi se 
sploh združile. Nismo pa ho- 
teli določati oblike združe- 
vanja in povezovanja. Želeli 
smo le, da M se vse geodet- 
ske organizacije po samo- 
upravni poti dogovorile, kdo 
se bo za kaj specializiral, v 
kaj se bo razvijal, v kaj se 
bo vlagalo sredstva. Ob tem 
smo predvsem želeli, da bi 
bile potrebe po geodetski de- 
javnosti; ki so v Sloveniji ze- 
lo velike, kvalitetno pokrite. 

Nedvomno je geodetska de- 
javnost ena izmed takšnih v 
Sloveniji, ki deloma že ima 
pogoje, z dodatnimi vlaganji 
pa bi jih lahko še z boljšali, 
da bi postala dejavnost, s 
katero bi kot relativno razvi- 
ta dežela nastopali v manj 
razvitem svetu. To bi pome- 
nilo zelo konkretno tehnično 
pomoč manj razvitim deže- 
lam, zlasti če bi nam jo 
uspelo tesneje povezati s po- 
močjo na področju prostor- 
skega in urbanističnega pla- 
niranja. 

Vsi dosedanji poskusi, dJt 
bi se posamezni dejavniki v 
okviru geodetske dejavnosti 
samoupravno dogovorili, so 
bili kaj malo uspešni. Pri- 

bližno tako, kot ugotavlja de- 
legat Kalač v svojem delegat- 
skem vprašanju, moramo 
ugotoviti, da je položaj po 
dveh letih dogovarjanja in 
sporazumevanja v glavnem 
nespremenjen. 

Zakon o geodetski službi je 
vključen v program dela te 
skupščine. Geodetska uprava 
bo torej morala skupaj z 
geodetskimi organizacijami 
dokazati v odborih izvršnega 
sveta, zatem pa še v odbo- 
rih skupščine, da je takšna 
ali drugačna ureditev, ki jo 
zagovarja ena ali druga stran, 
zares v družbenem interesu 
republike in vseh, ki financi- 
rajo to dejavnost. Pri tem ne 
gre le za občinske skupšči- 
ne in republiško skupščino, 
ampak za naše celotno go- 
spodarstvo. Od normalnega 
razvoja geodetske dejavnosti 
je namreč odvisno tudi nor- 
malno delo pri prostorskem, 
urbanističnem in družbeno- 
ekonomskem planiranju. 

Izvršni svet Skupščine SK 
Slovenije je že zahteval, da 
Geodetska uprava. SR Slove- 
venije pripravi predlog za- 
kona o geodetski službi, in 

sicer takšnega, ki je po nje- 
nem mnenju najprimernejši. 
V odborih izvršnega sveta 
ga bomo nato oblikovali v 
predlog zakona, o katerem 
bo razpravljala Skupščina SR 
Slovenije. Pri tem bomo se- 
veda upoštevali vse, o čemer 
je govor v delegatskem vpra- 
šanju, se pravi širše družbe- 
ne interese, ki jih lahko za- 
gotovimo le na ta način, da 
se vsi delavci na področju 
geodezije v SR Sloveniji spo- 
razumejo v združevanju svo- 
iega dela in interesov.« 

Na vprašanje predsednice 
Zbora občin ali je zadovoljen 
z odgovorom, je delegat Ah- 
met Kalač dejal: »Zdi se mi, 
da pri tem pravzaprav ne gre 
za politiko izvršnega sveta, 
ampak politiko ene delovne 
organizacije, ki opravlja po- 
vsem gospodarsko dejavnost, 
in ki je tako močna, da uve- 
ljavlja svoje predloge oziro- 
ma stališča tudi z zakonom. 
Mislim, da je v tem bistvo, 
glede katerega bi se moral 
Izvršni svet naposled odlo- 
čiti. Želim, da pride zakon o 
geodetski službi v javno raz- 
pravo, da bi ga lahko vsi 
obravnavali.« 

ĆZ URADNI MST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za Volitve članov 
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, sa na- 
domestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glaso- 
vanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd., 
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe 
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih 
organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne 
strani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih 
skupnosti SRS. 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI 

— SODISGA ZDRUŽENEGA DELA; 

— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V 
ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH 
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 

STANOVANJSKI PREDPISI S - vsebujejo zakon 
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon 
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

— O NOTRANJIH ZADEVAH; 

— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVA- 
NJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV, 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

VSE KAR JE V ZVEZI S PRIPRAVO PLANA 

PRAVOČASNO OPRAVITI 

• Da bi lahko družbeni plan sprejeli do konca junija 1976, je treba doseči čim bolj 
neposredno sodelovanje Skupščine SFRJ, republiških in pokrajinskih skupščin, 
Zveznega izvršnega sveta ter drugih zainteresiranih organov in organizacij 

Delovna telesa Zbora repub- 
lik in pokrajin Skupščine 
SFRJ so v drugi polovici 
letošnjega februarja vsestran- 
sko obravnavala gradiva o 
uresničevanju Družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1971 do 1975, s po- 
sebnim oziram na razvoj go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosova. Ob tej 
priložnosti so bili dani šte- 
vilni predlogi in pripombe, 
katere se bo vsekakor upo- 
števalo v tednu nadaljnjega de. 
la na priprajvi in sprejema- 
nju novega družbenega pla- 
na Jugoslavije. 

Zbor republik in pokrajin 
je na seji 27. februarja letos 
sprejel ob obravnavi gradiv 
o uresničevanju družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1971 do 1975 nasled- 
nje siklepe: 

1. Delegati Zbora republik 
in pokrajin so na seji Zbora 
27. februarja poslušali izva- 
janje predstavnika Zveznega 
izvršnega sveta, ter opra- 
vili razpravo o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1971 do 
1975. 

Zbor meni, da je treba v 
teku nadaljnjega dela na pri- 

pravi in sprejemanju družbe- 
nega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1976 do 1980 
upoštevati predloge in pri- 
pombe, izražene v razpravah 
v delovnih telesih Zbora in 
na seji Zbora, kakor tudi 
mnenje Zveznega zbora Skup. 
ščine SFRJ ob obravnavanju 
teh gradiv. Zategadelj je tre- 
ba vse pripombe, ocene in 
sugestije, ki so bila dana v 
delovnih telesih Zbora ter na 
seji Zbora nemudoma siste- 
matizirati in dostaviti delega- 
tom v Zboru in Zveznemu 
izvršnemu svetu. 

2. Gradiva o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje od leta 1971 do 
1975, ter predloge in suge- 
stije, ki so bili dani pri ob- 
ravnavi le^teh, je treba upo- 
števati tudi pri pripravi do- 
govora o temeljih Družbene- 
nega plana za razvoj posa- 
meznih področij skupnega po- 
mena, oziroma ko bodo os- 
nutke teh dogovorov obrav- 
navali pristojni organi v re- 
publikah in pokrajinah. So- 
delovanje delegacij republi- 
ških in pokrajinskih skup- 
ščin pri tem delu bo olajša- 
lo pripravo in potrjevanje 
teh dogovorov v skupščinah 

republik in pokrajin, ter v 
Zboru republik in pokrajin, 
kakor tudi pripravo in spre- 
jemanje Družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od 
leta 1976 do leta 1980. 

Za izvršitev teh nalog v 
skladu z Operativnim načr- 
tom nadaljnjega dela na pri- 
pravi in sprejemanju družbe- 
nega plana, s katerim je 
predvideno sprejetje Družbe- 
nega plana do konca junija, 
je treba doseči čim bolj ne- 
posredno sodelovanje Skup- 

ščine SFRJ, republiških in 
pokrajinskih skupščin, Zvez- 
nega izvršnega sveta ter dru- 
gih zainteresiranih organov 
in organizacij, in zagotoviti 
pravočasno izvrševanje skle- 
njenih dogovorov. Dokler 
predlog plana ne bo sprejet, 
je treba delegate Zbora na 
vsaki seji obveščati o pote- 
ku del na pripravi družbe- 
nega plana, da bi lahko to 
delo spremljali in, če bi bilo 
potrebno, zahtevali ustrezne 
ukrepe. 

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA: 

— ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 

— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVE- 
NIH DELAVCEV; 

— PRAVILNIK IN TARIFA O NAGRAJEVANJU 
ODVETNIKOV s tablico izračunanih nagrad za odvet- 
niško delo; 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNOSTI, 
ki je pomembna za organizacije združenega dela in 
občane, ki opravljajo gostinsko delavnost ter za uprav- 
ne in druge oraane in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komentar 
k posameznim členom zakona z vzorčnim statutom 
in pogodbo o POZD. 

Mlillllllillllillllllllllllllll}[|||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilll]llllllllilll!lllilllllllllllillllillllllllllllllllll!llllllllll!IIIIIIMli 

I SKLEPI ZBORA REPUBLIK IN POKRAJIN 
1 OB OBRAVNAVI GRADIVA O URESNIČEVANJU | 
I DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE 
I ZA OBDOBJE OD L. 1971 DO 1975 — K AS 141 
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NOVI PREDPISI 

UČINKOVITEJŠE VARSTVO OKOLJA 

PRED ŠKODLJIVIMI 2ARČENJI 

• Varstvo pred ionizirajočimi (radioaktivnimi) žarčenji se prilagaja tehničnim, 
znanstvenim in drugim dosežkom na tem področju 

9 Čeprav uporaba posameznih virov radioaktivnih žarčenj pomeni nevarnost 
za življenjsko okolje, jih ni mogoče prepovedati, ker so postali bistven element 
razvoja gospodarstva, medicine in znanosti sploh 

# Sistematično se bo raziskovalo radioaktivno onesnaževanje zraka, zemijisca, rek, 
jezer in morja, padavin v trdem in tekočem stanju, pitne vo človeške in živalske 
hrane 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ v obravnavo 
in sprejetje Predlog za izda- 
jo zakona o varstvu pred ion- 
nizirajočimi žarčenji, z Os- 
nutkom zakona (AS 320). 
Med razlogi, ki narekujejo iz- 
dajo tega zakona, predlagatelj 
navaja, da je potrebno — 
poleg tega, da se sedanji Te- 
meljni zakon o varstvu pred 
ionizirajočimi žarčenji uskla- 
di z Ustavo SFRJ — z novim 
zakonom zajeti nekatera 
vprašanja, kd doslej niso bila 
urejena, oziroma, da se ne- 
katere določbe in rešitve us- 
kladi z tehničnimi, znanstve- 
nimi in drugimi dosežki na 
področju varstva pred radio 
akbivniiirnii žarčenji. 

NENEHNA NEVARNOST 

V Predlogu za izdajo zako- 
na o varstvu pred ionizirajo- 
čimi žarčenji je podrobno 
ocenjeno stanje na tem pod- 
ročju, ter opozorjeno na po- 
glavitne oblike nevarnosti, ki 
grofijo zaradi teh žarčenj. 
Tako je med drugim poudar- 
jeno, da število virov radio- 
aktivnih žarčenj ter njihova 
uporaba v Jugoslaviji neneh- 
no narašča. 
Uporaba radioaktivnih žar- 
čenj je postala bistven ele- 
ment v razvoju gospodarstva, 
medicine in znanosti sploh. 

Pri tem je pomembno, da teh 
žarčenj ni mogoče izključiti 
iz uporabe, ter ni mogoče 
prepovedati njihove uporabe, 
ne glede na to, da je uporaba 
posameznih virov nevarna 
življenjskemu okolju. 

Vendar pa so tuda takšni 
viiri radioaktivnih žarčenj, ki 
pomenijo trajno nevarnost za 
onesnaževanje življenjskega 
okolja, in kd v to okolje pri- 
dejo ne glede na našo voljo 
in ki hkrati ogrožajo vso dr- 
žavo. Med takšne vire spada- 
jo: nuklearne in termonukle- 
arne eksplozije, radioizotop- 
ni generatorji električne ener- 
gije v vesoljskih raketah, je- 
drske elektrarne in jedrski 
reaktorji v sosednjih državah 
(zlasti v porečju Donave). 

Sleherno zvečanje radioak- 
tivnosti človekovega okolja 
nad naravno mejo pomeni ve- 
liko tveganje za človeka in 
njegovo potomstvo. To potr- 
jujejo najnovejša znanstvena 
spoznanja. 

Varstvo človekovega okolja 
pred radioaktivnimi snovmi 
in njihovim žarčenjem je ne- 
ločljiv del splošne ljudske 
obrambe, ter je na tej podla- 
gi nujno angažirati določene 
družbene strukture za naloge 
varstva pred radioaktivnim 
žarčenjem, oziroma učinkovi- 
to ukrepati za varstvo člove- 
kovega okolja. Prav ta vpra- 

šanja so premalo urcj v-na Z 
veljavnimi predpisi iz tega 
področja. 

VARSTVO 
PREBIVALSTVA 
IN POTOMSTVA 

Osnutek zaokna, ki bo na 
dnevnem redu ene od prihod- 
njih sej Zveznega zbora, ima 
dvojni namen: varstvo prebi- 
valstva in potomstva pred 
škodljivim učinkom radioak- 
tivnih žarčenj, ki jim je iz- 
postavljeno človekovo oko- 
lje, ter zagotoviti izpolnjeva- 
nje mednarodnih pogodb in 
mednarodnih obveznosti, ki 
jih ima Jugoslavija na tem 
področju. 

V splošnih določbah Osnut- 
ka zakona je rečeno, da je 
pod varstvom človeka in člo- 
vekovega okolja razumeti 
varstvo prebivalstva, zraka, 
vode, zemljišča, človeške in 
ži/valske hrane ter varstvo 
okolja, v katerem se dela ali 
prihaja v stik z vini radioak- 
tivnih žarčenj. 

Viri radioaktivnih žarčenj 
so podrobno našteti. To so 
radioaktivne snovi, ki pridejo 
v človekovo okolje spričo je- 
drskih eksplozij ali iz drugih 
razlogov mednarodnega zna- 
čaja; jedrske elektrarne in 
druge jedrske naprave; rent- 
genski aparati, akcelatorjd in 
druge naprave ter stroji, ki 
utegnejo povzročiti ionizira- 
joča žarčenja radioaktivne 
snovi in naprave, v katere 
so vgrajene takšne snovi; ru- 
de iz katerih se pridobiva 
radioaktivne snovi; radioak- 
tivne odpadne snovi. Zvezni 
izvršni svet lahko določi tu- 

di druge vire radioaktivnih 
žarčenj, ter predpiše, da se 
nanje nanašajo vsi ali posa- 
mezni z zakonom določeni uk- 
repi. 

UKREPI 
ZA VARSTVO 
ČLOVEKOVEGA 
OKOLJA 

Za varstvo človekovega 
okolja pred škodljivim učin- 
kom radioaktivnih žarčenj je 
določenih več ukrepov. Pred- 
vsem se bo sistematično 
ugotavljajo navzočnost, vrsto 
in jakost radioaktivnih žar- 
čenj, ter stopnjo onesnaženja 
človekovega okolja. Naslednji 
med varstvenimi ukrepi je 
določanje pogojev za loka- 
oijo, gradnjo in uporabo ob- 
jektov, ter naprav s katerimi 
se povzroča radioaktivna žar- 
čenja oziroma v katerih se 
dela z viri teh žarčenj. 

V osnutku zakona so na- 
šteti tudi drugi ukrepi (grad- 
nja objektov in naprav ter 
zagotavljanje opreme za var- 
stvo pred radioaktivnimi žar- 
čenji; evidenca virov radio- 
aktivnih žarčenj ter izpostav- 
ljenosti prebivalstva tem žar- 
čenjem; določanje pogojev 
za promet in uporabo virov 
radioaktivnih žarčenj; omeji- 
tev prometa oziroma proizvo- 
dov, onesnaženimi z radioak- 
tivnimi snovmi; evakuiranje 
prebivalstva in dobrin iz og- 
roženih področij; dekontami- 
nacija ljudi in domačih živa- 
li, zemljišča, vode, človeške 
in živalske hrane, ter drugih 
predmetov in proizvodov, 
onesnaženih z radioaktivnim: 
snovmi int.). 

■!lll!lllill!llll!llllllll!illlffl!ll!l!!!!!!ll!ll!lllllll!llll!l!l!ll!llll!!!IIIIHII!lllllll!l!!ll«HI!lllll!!llllllllllllllllfllllllllllll!lllll!llllinilllll!!lllll!llllll!i!!!lllllllllllJin| 

1 ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA | 
I O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI 
I ŽARČENJI — AS 320 
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Za pravočasno preprečeva- 
nje nevarnosti spričo radio- 
aktivnih žarčenj je predvide- 
no sistematično preizkušanje 
radioaktivne onesnaženosti 
zraka, zemljišča, rek, jezer, 
morja, trdih in tekočih pada- 
vin, pitne vode, človeške in 
živalske hrane. Te preglede 
se opravlja na krajih in v ro- 
kih, ki jih določi pristojni 
zvezni organ, izvajajo pa jih 
zdravstvene in druge organi- 
zacije združenega dela, dolo- 
čene s predpisom predstojne- 
ga republiškega oziroma po- 
krajinskega organa. 

POGOJI ZA DELO 
Z VIRI ŽARČENJ 

V osnutku zakona so določ- 
be o pogojih, mimo katerih 
se ne sme lotiti gradnje ali 
rekonstrukcije objektov in 
naprav, ki proizvajajo ali v 
katerih se dela z viri radio- 

aktivnih žarčenj. Tako je 
med drugim predvideno, da 
se za objekt ali napravo, ki 
utegne povzročiti nevarnost 
radioaiktivnega onesnaževanja 
za dve ali več republik ali 
avtonomnih pokrajin, izda 
odobritev za gradnjo šele po- 
tem, ko se dobi soglasje pri- 
stojnih organov v teh repub- 
likah oziroma pokrajinah. 

Organizacije združenega de- 
la, ki uporabljajo jedrske 
stroje, morajo imeti lastno 
službo za varstvo pred žar- 
čenjem, ki lahko nastopi pri 
uporabi teh strojev. Podrob- 
no so določeni tudi pogoji za 
nakupovanje, dajanje v pro- 
met in uporabo virov radioak- 
tivnih žarčenj nad določeno 
mejo ter pogoji za delo s po- 
sameznimi viri. 

Nadalje so določeni prime- 
ri, v katerih je obvezno eva- 
kuirati prebivalstvo in dob- 
rine iz področij, ki so ogro- 

žena od žarčenja, ter obvez- 
na dekontaminacija človeko- 
vega okolja od strani orga- 
nizacije združenega dela, ki 
pri delu z viri žarčenja po- 
vzročijo onesnaženje. Varstvo 
prebivalstva pred radioaktiv- 
nimi žarčenj i je obvezno v iz- 
rednih priložnostih ter se ga 
zagotavlja s sredstvi osebne 
in kolektivne zaščite (zaščit- 
ne maske, obleka in obutev). 

Evidenca o virih radioak- 
tivnih žarčenj ter o ožarče- 
nju prebivalstva in oseb, ki 
so pri svojem delu izpostav- 
ljene temu žarčenju, ter ob- 
veznost obveščanja pristojnih 
organov o tem, da je prebi- 
valstvo ožarčeno čez dovolje- 
no mejo, pomenijo posebne 
ukrepe, katerih namen je 
pravočasna zaščita in prepre- 
čitev uporabe posameznih vi- 
rov žarčenja, dokler niso iz- 
polnjeni potrebni varstveni 
pogoji. 

NADZOR IN KAZNI 

Nadzor nad izvajanjem za- 
kona opravljajo organi, pri- 
stojni za zadeve sanitarne in- 
špekcije v republikah in av- 
tonomnih pokrajinah, razen 
nadzora nad prometom virov 
žarčenja čez državno mejo, 
ki spada v pristojnost Zvez- 
nega komiteja za zdravstvo 
in socialno varstvo. Poleg te- 
ga so predvideni uprarmi uk- 
repi, ki jih pri opravljanju 
nadzora nad izvajanjem tega 
zakona lahko storijo pristojni 
inšpekcijski organi. 

Kazni za kršitev posamez- 
nih določb tega zakona so 
zelo ostre, njihova višina pa 
je določena glede na težo pre- 
krška in stopnjo družbene ne- 
varnosti. Tako se na primer 
z denarno kaznijo od 50,000 
do 200.000 din kaznuje organi- 
zacije združenega dela ali 
druge pravne osebe za gos- 
podarski prestopek. 

VSAKO ZDRAVILO MORA BITI PREIZKUŠENO 

PREDEN SE GA DA V PROMET 

9 Prepovedana je vsakršna reklama in oglaševanje zdravil v sredstvih javnega 
obveščanja, razen za zdravila, katera se šteje za preventivna ali kadar je to 
v splošnem interesu 

# Učinek veljavnega zakona se razširi na vse proizvode z zdravilnimi lastnostmi 
kot so sredstva za zobno tehniko, za dezinfekcijo, mineralne vode in drugo 

O Z zakonom se določa posebne pogoje za preizkušanje na novo odkritih snovi 
na človeški organizem 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ v ob- 
ravnavo in sprejetje Predlog 
za izdajo zakona o dajanju 
zdravil v promet, z osnut- 
kom zakona (AS 132). 
Predlog bo na dnevnem redu 
ene od naslednjih sej Zvezne- 
ga zbora. 

Namen, ki naj bi ga ta za- 
kon dosegel je določiti in 
zagotoviti izvajanje najvaž- 
nejših pogojerv za dajanje 
zdravil v promet, kd so po- 
membna za zdravstveno var- 
stvo občanov, oziroma za 
zdravstveno varstvo živali, 

ter urediti nadzor nad izva- 
janjem ukrepov, kd jih do- 
loča zakon v skladu s pravi- 
cami in dolžnostmi federaci- 
je. 

RAZŠIRJENA VELJAVA 
SEDANJIH PREDPISOV 

Med triletnim izvajanjem 
sedanjega Zakona o dajanju 
zdravil v promet se je poka- 
zala potreba, da se razširi 
veljavnost predpisa tudi na 
nekatere druge smeri, kate- 
rim se pripisuje zdravilni 
učineik, kot so na primer 

sredstva za zobno tehniko, 
sredstva za dezinfekcijo, mi- 
neralne vode in drugi proiz- 
vodi naravnega proizvoda. 

Poleg tega je nujno, da se 
nekatera merila, predpisana 
z veljavnim zakonom, uskla- 
di z novimi pojmovanji in z 
znanstvenimi dosežki na po- 
dročju klinične farmakologi- 
je, da se jasneje oblikuje ne- 
katere določbe veljavnega za- 
kona zlasti glede preizkuša- 
nja novih zdravili na člove- 
škem organizmu, ter da se 
jasneje določi pristojnost or- 
ganov za nadzor nad izvaja- 
njem predpisov ii tega po- 
dročja. 

Predpisati je treba tudi 
obvezno sistematično sprem- 
ljanje stranskih učinkov, ki 
jih lahko povzročijo zdravi- 
la, za katera je dano soglas- 
je za promet, poostriti kaz- 

ni za kršitve zakona, razširiti 
odgovornost za kršitev neka, 
terih določb veljavnega za- 
kona, ki niso bile sankcioni- 
rane, ter posamezne določbe 
uskladiti z Ustavo SFRJ in s 
spremembami, do katerih je 
prišlo v organizaciji zvezne 
uprave. 

PREIZKUŠANJE IN 
KONTROLA ZDRAVIL 

Osnutek zakona prinaša 
nove določbe, s katerimi se 
razširja veljavnost sedanjega 
zakona na vse proizvode z 
zdravilnimi lastnostmi (sred- 
stva za zobnO tehniko, sred- 
stva za dezinfekcijo, radio- 
izotopi, mineralne vode in 
drugo), ter se na ta način 
zapolnjuje praznina v veljav, 
nih predpisih s tega področ- 
ja. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA 
O DAJANJU ZDRAVIL V PROMET — AS 132 
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Popolneje in bolj določno 
se ureja posebne pogoje za 
dajanje zdravil v promet ozi- 
roma za njihovo preizkušanje 
in kontrolo. Z osnutkom se 
določa posebne pogoje za or- 
ganizacije združenega dela, 
ki izdelujejo in dajejo zdra- 
vila v promet, ter za organi- 
zacije združenega dela, kd la- 
boratorijsko in klinično pre- 
izkušajo zdravila (imeti mo- 
rajo delavce z visoko stro- 
kovno izobrazbo in ustrezno 
opremo, naprave, prostore za 
preaeikušanje, izdelavo in 
shranjevanje zdravil). 

Pomembno novost glede na 
doslej veljavni zakon pomena 
določba, s katero so predvi- 
deni posebni pogoji za preiz- 
kušanje novih snovi na člo- 
veškem organizmu. 

V Osnutku zakona je dolo- 
čeno, da mora biti vsako 
zdravilo, domače ali tuje pro- 
izvodnje, laboratorijsko in 
klinično preizkušeno, preden 
se ga da v promet. Za vsako 
talkšno zdravilo je treba po 
določeni metodologiji ugoto- 
viti vse potrebne elemente, 
na podlagi katerih je mogo- 
če ugotoviti delovanje zdra- 
vila in njegovo neškodljivost 
za zdravje ljudi in živali (za 
zdravila, ki se jih uporablja 
v veterini). 

DAJANJE ZDRAVIL 
V PROMET 

Tako kot doslej bo treba 
tudi v bodoče za dajanje 
zdravil v promet poprej do- 
biti soglasje, ki ga bo dajal 
Zvezni komite za zdravstvo 
in socialno varstvo oziroma 
Zvezni komite za kmetijstvo 
(za zdravila, ki se jih upo- 
raivlja v veterini). To soglasje 
je odvisno od mnenja po- 
sebne komisije za zdravila, 
ki jo sestavljajo strokovnja- 
ki raznih profilov. Komisija 
bo oblikovana sporazumno s 
pristojnimi' republiškimi in 
pokrajinskimi organi, ter bo 
imela podoben položaj kot 
medrepubliški komiteji. 

Brez mnenja tega telesa ne 
bo mogoče dati soglasja za 
dajanje zdravil v promet, 
kar velja celo za izredna sta- 
nja kakršna so epidemije, 
elementarne nesreče ipd. 

Soglasje za dajanje zdra- 
vila v promet se da za do- 
ločen čas, največ za pet let 
od dneva ko je bila prejet,a 
odločba, organizacija združe- 
nega dela, ki to zdravilo iz- 
deluje, pa ga je dolžna dati 
v promet v roku 6 mesecev 
od dneva, ko je prejela od- 
ločbo o soglasju. Soglasje za 
dajanje zdramila v promet 
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preneha veljati po izteku ro- 
ka, za katerega je bilo so- 
glasje dano, nadalje na zah- 
tevo proizvajate zdravil ah 
pa če organizacija združene- 
ga dela, kateri je bilo izdano 
soglasje, ne da zdravila v 
promet v roku šestih mese- 
cev od dneva, ko je prejela 
odločbo. 

Zahtevek za dajanje zdra- 
vila v promet se lahko ob- 
novi najkasneje tri mesece 
preden izteče rok, za katere- 
ga je bilo soglasje dano. če 
se organizacija združenega 
dela, ki je dobila soglasje, da 
da zdravila v promet, odloči 
da preneha s proizvodnjo 
prej ko poteče veljavnost od- 
ločbe, mora zato dobiti So- 
glasje Zveznega komiteja. 

PREPOVED REKLAME 
ZA ZDRAVILA 

V osnutku so tudi določbe, 
po katerih morajo proizva- 
jalci ali uvozniki zdravil ob- 
veščati Zvezni komite za 
zdravstvo in socialno varstvo 
ter Zvezni komite za kmetij- 
stvo o stanju proizvodnje, 
uvoza, zalogah, težavah v zve- 
zi s proizvodnjo, uvozom ter 
izvozom gotovih zdravil, ki 
so posebnega pomena za 
zdravstveno oziroma veteri- 
narsko varstvo. To je nujno 
zavoljo tega, da bi bilo mo- 
goče spremljati, kako je tr- 
žišče preskrbljeno z zdravili 
ter pravočasno ukrepati za 
odpravo motenj v oskrbi z 
zdravili. 

Informiranje o posameznih 
zdravilih je dovoljeno le v 
strokovnih publikacijah in od 
strokovnih oseb, prepoveda- 
na je vsakršna reklama in 
oglaševanje zdravil v sred- 
stvih javnega obveščanja. Iz- 
jema je predvidena le za 
oglaševanje zdravil, ki rabijo 
kot preventivna sredstva, ter 
v primerih, ko je to v splo- 
šnem interesu (epidemije 
(ipd.). 

Poseben pomen imajo tiste 
določbe osnutka, ki predvide- 
vajo obvezno spremljanje 
vseh nezaželenih stranskih 
pojavov, ki jih povzročajo 
zdravila, za katera je dano 
soglasje, da se jah da v pro- 
met. 

UMIK ZDRAVIL 
IZ PROMETA 

Določeni so tudi primeri, v 
katerih se zdravila umakne 
iz prometa (če se ugotovi, 
da ne ustrezajo več zahte- 
vam sodobne medicine ali če 
je zdravilo dano v promet 

v nasprotju z določbami te- 
ga zakona ali predpisi, izda- 
nimi na njegovi podlagi). Na 
dalje je poudarjena obvez- 
nost glede obveščanja o raz- 
logih, zavoljo katerih je bilo 
zdravilo umaiknjeno iz pro- 
meta, ter je določeno, kdo 
trpi stroške za umik zdravil 
iz prometa. 

Osnutek zakona določa nad- 
zor nad dajanjem zdravil v 
promet, določa pristojnost 
zveznih uprannnih organov 
glede nadzora nad zdravili in 
pristojnosti zveznih ter dru- 
gih pristojnih organov glede 
izvajanja nadzora in ukrepov, 
za katere so pooblaščeni na 
svojem področju. V primer- 
javi z veljavnim zakonom so 
določbe v osnutku, s kate- 
mi se ureja nadzor, drugač- 
ne samo v toliko, da je raz- 
širjeno pooblastilo za neka- 
tere upravne ukrepe tudi na 
določene organe v republi- 
kah in pokrajinah, in sicer v 
mejah njihovih pravic in 
dolžnosti, ki jih imajo na 
področju nadzora nad pred- 
pisi o zdravilih. 

OSTRI KAZENSKI 
UKREPI 

V Osnutku zakona so ka- 
zensko-upravne določbe o kr- 
šitvah, za katere so določeni 
ostri kazenski ulkirepi. Kdor 

v obliki zdravil prodaja ali 
pripravlja za prodajo sred- 
stva, ki so škodljiva za zdrav- 
je ljudi, bo na primer kazno- 
van za kaznivo dejanje z 
najmanj tremi leti zapora. 

Oseba, pooblaščena za iz- 
dajanje zdravil za uporabo 
v medicini, ki izda drugo 
zdravilo namesto predpisane- 
ga ali zahtevanega (razen če 
zamenjava ni dovoljena) ali 
ki ne pripravi zdravila v 
predpisanem razmerju ali ko- 
ličini ali, ki nasploh malo- 
marno ravna pri dajanju in 
izdajanju zdravil, ter s tem 
povzroči, da se komu poslab- 
ša zdravstveno stanje, bo ka- 
znovana za kaznivo dejanje z 
najmanj dvemi leti zapora. 

Če pa bi se s tem komu 
težko poslabšalo zdravje aM 
pa bi omenjena dejanja po- 
vzročila smrt ene ali več 
oseb bo storilec kaznovan z 
zaporno kaznijo do desetih 
let. 

Za gospodarske postopke 
s tega področja so predvi- 
dene denarne kazni — za or- 
ganizacije združenega dela od 
100.000 do 500.000 dinarjev, za 
odgovorne osebe pa od 5.000 
do 20.0000 dinarjev. Denarne 
kazni za prekrške znašajo za 
pravne osebe od 5.000 do 
100.000 dinarjev, za fizične 
osebe pa od 500 do 10.000 di- 
narjev. 

SPREJEMAMO NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča S RS in Dragica Wedam-Lukič, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po- 
jasnili. Sodišča odločajo o sporih iz družbenoekonom- 
skih in samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti- 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.). 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — zakon o samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih z obširnim komen- 
tarjem republiškega sekretarja za urbanizem inž. Bo- 
risa Mikoša in dr. Mira Sajeta, z družbenimi dogovori 
in statuti stanovanjskih skupnosti oziroma Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 - zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana, 
Veselova U, p. p. 379/VII 
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ENOTNO UREDITI 

BLAGOVNI PROMET 

IN ODNOSE NA TRGU 

9 Odnosi med organizacijami združenega 
dela morajo temeljiti predvsem 
na načelih sodelovanja ter 
samoupravnega združevanja dela 
in sredstev 

9 Namesto parcialnih ukrepov se je treba 
lotiti sistemskega urejanja temeljnih 
odnosov, s katerimi se zagotavlja 
enotnost jugoslovanskega trga 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 27. februar- 
ja sprejel Osnutek zakona o 
načelih poslovanja pri oprav- 
ljanju blagovnega prometa in 
storitev v blagovnem prometu 
(AS 314) in Osnutek zakona 
o ukrepih, s katerimi se pre. 
prečuje spodkopavanje enot- 
nega jugoslovanskega trga 
na področju blagovnega pro- 
meta in storitev v blagov- 
nem prometu (AS 36-11), s 
tem da predlagatelj (Zvezni 
izvršni svet) pripravi enoten 
predloga zalkona, in sicer na 
podlagi obeh zakonskih os- 
nutkov, ter v skladu s sta- 
lišči in mnenji delovnih te- 
les Zbora. 

Osnutke teh dveh zakonov 
smo predstavili v 3. številki 
»Poročevalca«. 

Osnutke so obravnavali 
Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose, Odbor za pravo- 
sodje in Zakonodajno-pravma 
komisija Zveznega zbora. 

NE SE OMEJITI 
LE NA PODROČJE 
PROMETA 

Ko je obravnaval ta 
dva zakonska osnutka, je 
Odbor za družbenoekonom- 
ske odnose ugotovil, da 

je sporen samo pristop 
k urejanju vprašanj po- 
slovanji organizacij združene- 
ga dela pri opravljanju pro- 
meta blaga in storitev. Os- 
nutki teh dveh zakonov izha- 
jajo namreč iz odnosov, ki 
nastajajo med proizvodnimi 
in prometnimi organizacijami 
združenega dela na podlagi 
kupoprodaje in drugih do- 
sedanjih oblik prometa. Ne 
da bi oporekali pomen teh 
klasičnih oblik poslovanja 
v prometu, je bilo poudarje- 
no, da morajo odnosi med 
omenjenimi organizacijami 
združenega dela temeljiti 
predvsem na načelih sodelo- 
vanja in samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev v 
sklopu tega sodelovanja. Prav 
tak pristop pa manjka v teh 
dveh zakonskih osnutkih. 

Pri obravnavanju Osnutka 
zakona o ukrepih, s katerimi 
se preprečuje spodkopavanje 
enotnosti jugoslovanskega tr- 
ga na področju blagovnega 
prometa in storitev v blagov- 
nem prometu, je bilo v Od- 
boru izraženo stališče, da 
ima predloženo besedilo Os- 
nutka zakona — tako po svo- 
jem konceptu kot po vsebini 
— omejen namen (usklajeva- 

nje sedanjega Zakona o pro- 
metu blaga in storitev z do- 
ločbami Ustave SFRJ). Od- 
bor sodi, da Osnutek zakona, 
s tem ko se omejuje le na 
prometno področje, pomeni 
parcialen ukrep. Zavoljo te- 
ga je bilo poudarjeno, da je 
v smislu ustavnih pooblastil 
federacije nujno pristopiti k 
sistemskemu urejanju temelj- 
nih odnosov, s katerimi se 
zagotavlja enotnost jugoslo- 
vanskega trga. Pri tem so 
opozorili na vso resnost in 
nujnost naloge. 

Po mnenju Odbora je mo- 
goče tvarino obeh zakonskih 
osnutkov združiti v enotno 
zakonsko besedilo, ki bi ga 
bilo treba uskladiti — tako 
glede naslova kot vsebine — 
z ustreznimi določbami Usta- 
ve SFRJ, ter z določbami v 
Osnutku zakona o združenem 
delu in Zakona o obligacijah 
in pogodbah. Poleg teh na- 
čelnih pripomb je dal Odbor 
vrsto predlogov in mnenj z 
namenom, da bi boljše obli- 
kovali posamezne člene obeh 
zakonskih osnutkov. Tako je 
bilo med drugim predlagano, 
naj gre kupcu pravica rekla- 
macije največ tri mesece od 
dneva, ko je kupil blago (pri 
tem se razlikuje med pravico 
kupca na reklamacijo pri 
nakupu blaga, katero se sme 
prodajati samo z garancijo, 
in pravicami kupca pri na- 
kupu drugega blaga). 

Sprejeto je bilo tudi mne- 
nje, da je treba predvideti 
možnost, da organizacija 
združenega dela, ki opravlja 
promet blaga na drobno, ni 
dolžna prodajati blaga, ki bi 
lahko — glede na položaj na 
tržišču — postalo predmet 
špekulacij. 

Poudarjeno je, da je treba 
bolj konkretno in opredelje- 
no določiti akte in dejanja, 
s katerimi se spodkopava 
enotnost trga, ko gre za ukre- 
pe, s katerimi naj bi se jih 
preprečevalo. Nadalje je izra- 
ženo mnenje, da je treba pra- 
vico tožbe za nadomestilo 
škode priznati ne le organi- 
zacijam združenega dela, ka- 
terih pravica je kršena, mar- 
več tudi določenim družbe- 
nim dejavnikom (svetu kra- 
jevne skupnosti, gospodarski 
zbornici, sindikatu in dru- 
gim), če organizacija zdru- 
ženega dela sama ne uveljav- 
lja svoje pravice. 

UREDITI TUDI 
MORALNO ŠKODO 

Odbor za pravosodje je 
podprl oba zakonska osnut- 
ka, ter dal sugestijo, naj se 

njiuno snov združi v enoten 
zakon. Pri tem je opozoril, 
da velja v teku dela na pri- 
pravi predlogov teh zakonov 
upoštevati rešitve, iki bodo v 
zakonih o združenem delu, o 
obligacijah in pogodbah, o 
prekrških in o gospodarskih 
postopkih. 

Na seji odbora so bile dane 
tudi določene pripombe k po- 
sameznim členom obeh za- 
konskih osnutkov. Tako so 
sugerirali, da se morajo or- 
ganizacije združenega dela pri 
opravljanju prometa blaga 
in storitev vzdržati ne le 
ravnanja, ki povzroča, mate- 
rialno škodo, marveč tudi 
ravnanja, ki povzroča moral- 
no škodo. To stališče so po- 
jasnili s tem, da utegne ime- 
ti moralna škoda znatno tež- 
je posledice od konkretne 
materialne škode. 

Opozorili so, da nekatere 
določbe teh dveh zakonskih 
osnutkov posegajo tudi na 
druga pravna področja (v ob- 
ligacijsko pravo, pravdni po- 
stopek itn.) — treba jih ja 
bodisi izpustiti, bodisi uskla- 
diti z rešitvami, ki bodo v 
zadevnih zakonih. 

POTREBEN JE 
ENOTEN ZAKON 

Tudi Zakonodajno-pravna 
komisija sodi, da bi bilo smo- 
trnejše zajeti snov obeh za- 
konskih osnutkov v enoten 
zvezni zakon, s tem da bi 
to snov pozneje vgradili v si- 
stemske zakohe, ki bodo iz- 
dani v naslednjem obdobju. 

Komisija izhaja iz tega, da 
morajo biti temelji poslova- 
nja organizacij združenega 
dela in organizacij poslovne- 
ga izobraževanja na enotnem 
gospodarskem področju Ju- 
goslavije urejeni z zakonom 
o združenem delu, z zakonom 
o obligacijah in pogodbah, z 
zakonom o temeljnih odno- 
sih, s katerimi se zagotavlja 
enotnost jugoslovanskega tr- 
ga, ter z nekaterimi drugimi 
zveznimi zakoni. Federacija 
je namreč pooblaščena, da 
ureja le poslovanja teh orga- 
nizacij, in torej na tem pod- 
ročju ni pristojna zagotavlja- 
ti (oziroma nima izvršilne 
in druga funkcij). 

Komisija je ugotovila, da 
je v Osnutku zakona o nače- 
lih poslovanja pri opravlja- 
nju blagovnega prometa in 
storitev v blagovnem prome. 
tu sorazmerno malo norm, 
ki so specifične ali posebnega 
pomena samo za poslovanje 
organizacij združenega dela 
(in druge udaležence) pri 

OBRAVNAVANJE OSNUTKOV ZAKONOV 
O NAČELIH POSLOVANJA PRI OPRAVLJANJU 
BLAGOVNEGA PROMETA IN O UKREPIH, 
S KATERIMI SE PREPREČUJE 
SPODKOPAVANJE ENOTNOSTI 
JUGOSLOVANSKEGA TRGA 
(AS 314 IN AS 36/11) V ZVEZNEM ZBORU 
SKUPŠČINE SFRJ 
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opravljanju blagovnega pro- 
meta in storitev v blagovnem 
prometu. Večina določb iz 
tega Osnutka je že v drugih 
zakonih (ali pa bo v zako- 
nih, ki bodo skoraj izdani). 
Zategadelj komisija meni, 
da bi bilo treba načeloma 
vse določbe, ki nimajo spe- 
cifičnega pomena za temelje 
poslovanja pri opravljanju 
blagovnega prometa in stori- 
tev v blagovnem prometu, iz- 
ločiti iz tega zakonskega os- 
nutka. 

Kar zadeva Osnutek zakona 
o ukrepih, s katerimi se pre- 
prečuje spodkopavanje enot- 
nega jugoslovanskega trga na 
področju blagovnega prome- 
ta in storitev v blagovnem 
prometu, je Komisija opozo- 
rila na svoje prejšnje stali- 
šče, po katerem se enotnost 
jugoslovanskega trga ne nana- 
ša le na področje prometa 
blaga in storitev. Ta enotnost 
zadeva tudi druge odnose, ki 
se jih na tem trgu navezuje 
brez omejitev, zadeva oprav- 
ljanje katere koli dejavno- 
sti, združevanje organizacij, 
združevanje sredstev, poslo- 
vanje barak in celo vrsto za- 
dev, ki so pomembne za enot- 
nost jugoslovanskega trga. 

Predstavnik predlagatelja 
(Zveznega izvršnega sveta) 
Je opozoril, da je nujno čim 
prej urediti vprašanja tega 

področja, četudi le parcialno, 
dokler ne bodo izdani celo- 
vitejši sistemski zakoni (med 
katerimi tudi kompleksen za- 
kon, s katerim se bo 
urejalo in zagotavljalo 

sistem ukrepov za prepreče- 
vanje spodkopavanja enotno- 
sti jugoslovanskega trga). 

Takrat naj bi prenehala 
velj -i določila tega parcialne- 
ga zakona. 

je, da bi v takšnem obsegu, 
kakor je predvideno v Pred- 
logu tega zakona, urejala 
področje varstva živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogro- 
žajo vso državo, ter kontro- 
lo prometa živali prek držav- 
ne meje. 

FEDERACIJI DANA 

PREŠIROKA 

POOBLASTILA 

9 V Predlogu zakona se posega tudi 
v urejanje vprašanj, ki so v pristojnosti 
republik in pokrajin 

9 Izdelano bo novo 
zakona 

Zvezni 2bor Skupščine SFRJ 
je na seji 27. februarja odlo- 
žil sprejetje Predloga zakona 
o varstvu živali pred kužni- 
mi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo. To je bilo stor- 
jeno na predlog Zakonodajno- 
pravne komisije Zveznega 
zbora, s čemer se je strinjal 
tudi Odbor za delo, zdrav- 
stvo in socialno politiko. Pri- 
kaz Predloga zakona smo 

besedilo Predloga 

objavili v 3. številki »Poro- 
čevalca«. 

Zakonodajno-pravna komi- 
sija meni, da iz Ustave ne 
izhajajo pooblastila federaci- 

Po mnenju komisije ureja- 
nje posameznih vprašanj pre- 
sega ustavna pooblastila fe- 
deracije na tem področju, 
ker posega tudi v urejanje 
nekaterih vprašanj, ki so v 
pristojnosti republik oziroma 
avtonomnih pokrajin. Zatega- 
delj Komisija meni, da je 
treba predložiti novo besedi- 
lo predloga zakona. 

Predlagatelj zakona se je 
strinjal s tem mnenjem in 
predlogom Komisije. 

Odbor za delo, zdravstvo 
in socialno politiko je v glav- 
nem podprl Predlog zakona 
in ga ni obravnaval z vidika 
usklajenosti z Ustavo SFRJ. 
Predlagatelju je dal več pred- 
logov in sugestij za izpopol- 
nitev posameznih rešitev, kar 
bo upoštevano v novem Pred- 
logu zakona. 

I ODLOŽENO SPREJETJE PREDLOGA ZAKONA I 
■ O VARSTVU ŽIVALI PRED KUŽNIMI 
1 BOLEZNIMI, KI OGROŽAJO VSO DRŽAVO 
J (AS 313) 
lllllllllllllMlinilllllllllllllttllllllllllllllllllllllffllHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllininillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!^ 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL IN ZALOZIL: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 
— USTAVO SR SLOVENIJE v Italijanščini in mad- 

žarščini; 
— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 
— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 

v eni knjižici; 
— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 

GOSLAVIJE; 
— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 

PRAVDNI POSTOPEK; 
— Franc Sink; PRAVNI IZRAZI; 
— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 

ZBIRKE PREDPISOV 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 
— O GEODETSKI SLUŽBI; 
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 
— OBRTNI ZAKON; 
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo 

samoupravne stanovanjske skupnosti; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon 

o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon 
o stanovanjskih zadrugah. 
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ANALIZE IN OCENE 

POMEMBNE SPREMEMBE STRUKTURE 

INVESTICIJ V NASLEDNJEM OBDOBJU 

• Za naslednje srednjeročno obdobje je predvidena 7,5-odstotna povprečna letna 
rast investicij v osnovna in obratna sredstva 

• Najhitreje morajo rasti gospodarske investicije v osnovna sredstva družbenega 
sektorja — po 8,5-odstotni stopnji 

• Investicije v dejavnosti skupnega pomena — energetiko, agroindustrijski kompleks, 
surovinske dejavnosti, strojegradnjo in ladjedelništvo, magistralne prometnice 
in tujski turizem — naj bi v naslednjih petih letih znašale 347,5 milijarde dinarjev 

• Osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju bodo naraščali povprečno za 
7 odstotkov letno 

Z Osnutkom prvega dela 
Družbenega plama Jugoslavi- 
je za obdobje od 1. 1976 do 
1980 je Skupščini SFRJ do- 
stavljeno tudi analitično-do- 
kumentacajsko gradivo Zvez- 
nega zavoda za družbeno pla- 
niranje »Investicije in osnov- 
ni odnosi v delitvi družbene- 
ga proizvoda«. 

INVESTICIJSKA 
POLITIKA V OBDOBJU 
OD L. 1971 DO 1975 

V prvem delu tega gradi- 
va je analizirano izvajanje 
investicijske politike v ob- 
dobju od 1. 1971 do 1975. Po- 
udarjeno je, da so bile raz- 
mere, v katerih je potekala 
investicijska dejavnost v pre- 
teklem petletnem obdobjiu, 
manj ugodine kot pa se je ra- 
čunalo. 

Zagotavljanje investicijskih 
sredstev iz domačih virov je 
bila upočasnjena zavoljo več- 
jih nihanj ravni akumulacije. 
Stopnja akumulacije (izraže- 
na kot delež, ki ga imajo ne- 
to gospodarske investicije v 
osnovna in obratna sredstva 
v narodnem dohodku) je zna- 
šala v tem obdobju popreč- 
no 17 odstotkov, planirano pa 
je bilo 19 odstotkov. 

Graditev objektov je v ob- 
dobju okrepljene inflacije an- 
gažiralo precej večji del raz- 
položljivih sredstev kot pa se 
je bilo računalo. Pri vrsti ob- 
jektov, zlasti tistih, ki se jih 
dolgo gradii, je prišlo do veli. 
kih prekoračitev predračun- 

ske vrednost« investicij, ka so 
po evidenci Službe družbene- 
ga knjigovodstva znašale ko- 
nec septembra 1. 1975 58,7 
milijarde dinarjev aM 19,3 od- 
stotka predračunske vredno- 
sti vseh investicijskih poslov. 

Zavoljo pomanjkanja inve- 
sticijskih sredstev iz doma- 
čiji virov se je povečalo pov- 
praševanje po inozemskih 
posojilih in kreditih za na- 
bavo opreme. Uporaba ino- 
zemskih posojil in kreditov 
za investicijske namene je 
znašala približno 30 odstot- 
kov gospodarskih investicij, 
kar se precej razlikuje od 
planskih predvidevanj (18 od- 
stotkov). 

V obdobju med 1. 1971 in 
1975 je prišlo do največjega 
zaostanka pri gradnji zmog- 
ljivosti za proizvodnjo in pre- 
nos elektroenergije ter v pro. 
isivodnji pretooga. V teh pa- 
nogah se je investiralo, kot 
se ocenjuje, le okrog dve tret- 
jini predvidenega zneska sred- 
stev. Zaostajajo investicije v 
proizvodnjo surovin in repro- 
dukcijskih materialov. 

Po drugi plati so nekatere 
panoge predelovalne industri- 
je investirale po obsegu pre- 
cej več kot pa je bilo pred- 
videno. To predvsem velja 
za proizvodnjo opreme in po- 
trošnih dobrin trajne, vred- 
nosti, za tekstilno, lesno, us- 
njarsko, grafično in druge in- 
dustrije. Investicije v kme- 
tijstvu (z vodnim gospodar- 
stvom so imele, kot se oce- 
njuje, nekolnlkanj večji delež 
od predvidenega. Naložbe v 

razvoj prometa so znatno 
manjše kot. pa je bilo pred- 
videno s planom — in sicer 
v železniškem prometu in 
gradnji cest za okrog 25 od- 
stotkov, v morskem prometu 
za okrog 15 ter v rečnem 
za okrog 21 odstotkov. 

Na splošno se ocenjuje, da 
v preteklem petletnem ob- 
dobju dinamika, strukturam 
učinkovitost investicij ni to- 
liko pripomogla k doseganju 
dinamične in stabilne gospo- 
darske rasti, kot smo raču- 
nali, zlasti ne glede obvlado- 
vanja in premagovanja struk- 
turnih problemov. 

PODEDOVANI 
PROBLEMI 
IZ PRETEKLEGA 
OBDOBJA 

V novo srednjeročno ob- 
dobje gremo z nekolikanj 
ugodnejšo strukturo indust- 
rijskih investicij, za katere 
je značilen povečan delež in- 
vesticij v energetski sektor 
in v bazično kemično indu- 
strijo. 

Poglavitni problem na pre- 
hodu v tekoče petletje je v 

tem, da niso opravljene za- 
črtane naloge kar zadeva od- 
pravljanje strukturnih neskla- 
dij v gospodarstvu, kair se 
je pokazalo v nadaljnjem po- 
večevanju odvisnosti gospo- 
darstva od uivoza in ohranjar 
nju deficita plačilne bilance. 

Z nadaljevanjem začetih in- 
vesticij so precejšnji meri 
opredeljeni tokovi investicij- 
ske dejavnosti v srednjeroč- 
nem obdxA»ju do 1. 1980. V 
naslednje obdobje se nam- 
reč prenaša večje število ve- 
likih investicijskih posegov v 
energetsko-surovinskem sek- 
torju in v prometu, katere se 
je že začelo izvajati ali pa 
so opravljene priprave, da 
se z gradnjo začne med 1. 
1976. Tako je za dograditev 
začetih objektov v nasled- 
njem petletju predvidena ok- 
rog ena tretjana celotnih na- 
ložb v gospodarske namene 
(v industriji 36 odstotkov, 
v prometu 12 odstotkov in 
v kmetijstvu 8 odstotkov). 

Hkrati se v naslednje ob- 
dobje prenaša precej nedo- 
končanih investicij na taistih 
področjih, ki bi se morala 
v naslednjem obdobju poča- 

I INVESTICIJE IN TEMELJNA RAZMERJA 
1 V DELITVI DRUŽBENEGA PROIZVODA — 
1 ANALITIČNO GRADIVO K DRUŽBENEMU 
1 PLANU JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 
I OD L. 1976 DO 1980 — K AS 141 

]l!!llil!lllll!lll!l|[||||illl!!lllllli[[|lllililljS!lllllilllll!llllli!llllllllllj!!IIIIIIIIIIIE[|lll!lllllllllllllllll!l|l!jj![l!|l|!ll|l||lll!||||i!||||||iyi||||||!!||f||ji||||jl|||jj!||||ll[|||!j!|[ 
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eneje razvijati, kar velja v 
glavnem za predelovalno in- 
dustrijo. Dokončanje teh in- 
vesticij bo v prvih letih na- 
slednjega srednjeročnega pla- 
na v precejšnji meri otežilo 
prizadevanja, da bi usmerja- 
li akumulacije k tistimi raz- 
vojnim smerem, ki bi zago- 
tavljale skladnejše povečeva- 
nje proizvodnje. 

MOŽNI OKVIRI 
IN DINAMIKA 
INVESTICIJSKE 
DEJAVNOSTI 
DO L. 1980 

Ob okrog 7 odstotni rasti 
družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva je za ob- 
dobje med L 1976 in 1980 
predvidena poprečno okrog 
7,5-odstotna letna realna rast 
celotnih investicij (v osnov- 
na in obratna sredstva druž- 
benega ter zasebnega sektor- 
ja). Višja stopnja rasti celot- 
nih investicij od stopnje ra- 
sti družbenega proizvoda iz- 
haja iz predvidene 8,5-odstot- 
ne rasti investicij v osnovna 
siredsitiva ter poprečne 5-od- 
sbotne letne rasti investicij 
v obratna sredstva (poveča- 
nje zalog). 

Za te namene bi bito mo- 
goče zagotoviti sredstva v 
celotnem znesku okrog 1-260 
milijard dinarjev (cene iz leta 
1975). Glaivnina teh sredstev, 
t. j. 58 odstotkov (nasproti 
56 odstotkom v preteklem ob- 
dobju) bi šla iz sredstev or- 
ganizacij združenega dela. Iz 
sredstev prebivalstva bi se 
dalo zagotoviti 23 odstotkov 
predvidenega obsega investi- 
cij (nasproti 20 odstotkom v 
preteklem obdobju). Delež 
hranilnih vlog (dinarskih in 
deviznih) naj bi narasel na 
okrog 5,5 odstotka (prej 4,5 
odstoka). Delež inozemske 
dodatne akumulacije, naj bi 
znašal okrog 9,3 odstotka 
(preti 9,6 odstotka). Druga po- 
trebna sredstva naj bi zago- 
tovile organizacije iz nego- 
spodarskih dejavnosti ter 
dlružberaopolitdčne skupnosti 
— 9 odstotkov (v prejšnjem 
obdobju 14 odstotkov). 

Najhitreje se morajo pove- 
čevaiti gospodarske investici- 
je v osnovna sredstva druž- 
benega sektorja, kajiti to je 
osnovni pogoj za uresničeva- 
nje dinamičnega razvoja ob 
neodložljivih struikturnih spre- 
membah. Povečanje celotnih 
investicij v osnovna sredstva 
družbenega sektorja je oce- 
njeno kot okrog 8 odstotno, 
gospodarskih investicij pa 

okrog 8,5 odstotno. Negospo- 
darske investicije družbenega 
sektorja bi morale počasneje 
naraščati — 7 odstotno, pri 
čemer investicije v stanovanj- 
skofejmunalno graditev 8- 
odsto'tnio. Naložbe v kuitur- 
no-sooialno dejavnost se oce- 
njujejo kot okrog 6-odstotne. 

NALOGE 
INVESTICIJSKE 
POLITIKE 

V naslednjem p o.. ... nem ob- 
dobju mora investicijska po- 
litika omogočiti relativno ži- 
vahno gospodarslko rast, hkra- 
ti pa intenzivne spremembe 
strukture gospodarstva, ust- 
rezno rast družbenega stan- 
darda, povečanje zaposleno- 
sti, kaikor tudi uporabo vse 
večjega tehniškega razvaja 
kot bistvenega dejavnika po- 
večanja storilnosti dela. 

Z investdcfijsko politiko se 
bo podpiralo razvoj tistih 
zmoigJjiirostš, s katerimi je 
mogoče racionalno nadome- 
ščate uvoz iin zvečati taisto 
izvozno dejavnost, ki daje po- 
zitivne neto učinke. Investi- 
cijska dejavnost se bo pove- 
čala v dejavnostih skupnega 
pomena (v proizvodnji ener- 
gije, surovin itd.), takšna us- 
meritev pa terja znatne spre- 
membe glede strukture inve- 
sticij. 

V naslednjem petletju naj 
bi se delež investicij v os- 
novna sredstva v celotnih in- 
vesticijah zvečal na oikrog 
80 odstotkov, nasproti 78 od- 
stotkom v minulem obdobju. 

Poudarek investicijske poli- 
tike je na tem, da bi se de- 
lež gospodarskih investicij, ki 
je v obdobju med 1. 1971 in 
1975 znašal okrog 60 odstot- 
kov, v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju povečal na 
okrog 61,5 odstotka. 
. Predvideno je, da se bo de- 
lež gospodarskih investicij v 
sklopu investicij v družbe- 
nem sektorju povečal na ok- 
rog 71,5 odstotka. V relativ- 
no zoženem okviru negospo- 
darskih investicij (okrog 29 
odstotkov celotnih naložb) se 
mora delež naložb, ki ga ima 
stanovanj skokomunailna de- 
javnost v negospodarskih in- 
vesticijah družbenega, sektor- 
ja, povečati s 63,5 odstotka 
na 66 odstotkov, sam delež 
investicij v stanovanjsko grad- 
njo pa z 51 odstotkov naok- 
rog 54 odstotkov. Delež na- 
ložb v razvoj dejavnosti 
skupnega pomena mora zna- 
šati okrog 63 odstotkov (v 
minulem obdobju je znašal 
53,5 odstotka). 

Industrija, kot osnovni no- 
silec dinamike strukturnih 
sprememb in proizvodne us- 
meritve, bi morala povečati 
svoj delež v gospodarskih in- 
vesticijah na poprečno 56 od- 
stotkov v vsem naslednjem 
obdobju, nasproti 51 odstot- 
kom v preteklem obdobju. 

NALOŽBE 
V POSAMEZNE 
PANOGE 

Za predvideno zvečanje 
proizvodnje električne ener- 
gije ter gradnjo prenosnega 
omrežja in transformator- 
skih postaj bo treba v na- 
slednjem obdobju investirati, 
kot se ocenjuje, okrog 54 
milijard dinarjev, (za proiz- 
vodnjo 26 milijard, za pre- 
nos električne energije pa 
18 milijard). Celotne naložbe 
v elektrogospodarstvo naj bo 
znašale, kot se ocenjuje, ok- 
rog 82 milijard dinarjev ali 
okrog 27 odstotkov predvide 
nih naložb v industrijo. 

Za povečanje zmogljivosti 
premogovnikov (povečanje za 
30 milijonov ton), vključno z 
naložbami v rudnike urana, 
naj bi po ocenah investirali 
okrog 10 milijard dinarjev. 

V izvedbo predvidenega 
programa raziskav in razši- 
ritve zmogljivosti za prido- 
bivanje suirove nafte v drža- 
vi (zvečanje proizvodnje za 
milijon ton) bi bilo treba 
vložiti okrog 11,5 milijarde 
dlinaTjev, za povečanje prede- 
lovalnih zmogljivosti (za ok- 
rog 7 milijonov ton) okrog 
8 milijard dinarjev, za grad 
njo 740 km dolgega jugoslo- 
vanskega naftovoda pa 7,5 
milijarde dinarjev. Za proiz- 
vodnjo naravnega plina, ki 
naj tk jo povečali za več kot 
1,4 miliiijBirde kubičnih met- 
rov, ter za gradnjo magi- 
stralnih plinovodov je treba 
investira® 6 milijard dinar- 
jev. Oelotne naložbe v to 
energetsko panogo naj bi 
znašale 37 milijard dinarjev. 

Za razvoj črne metalurgije, 
pri kateri imajo prednost ra- 
ziskave, pridobivanje in op- 
lemenitenje železne rude, pro- 
izvodnja koksa in razširitev 
zmogljivosti za proizvodnjo 
železa in surovega jekla, so 
potrebne naložbe ocenjena na 
okrog 20 milijard dinarjev 
Za prednostne naložbe v barv- 
no metalurgijo je predvide 
no, da je treba investirati ok- 
rog 20 milijard dinarjev, in 
sicer v gradnjo rudnikov 
boksita ter zmogljivosti za 
glinico in aluminij 8,6 mili- 
jarde, proizvodnjo bakra 3,6 
milijarde, gradnjo rudnikov 

in flotacijo svinca ter cin- 
ka 3,5 milijarde in za grad- 
njo rudnikov in topilnic ni- 
klja 4,5 milijarde dinarjev. 

Celotne naložbe v osnovna 
sredstva kemične industrije 
se ocenjuje na okrog 35 mi- 
lijard dinarjev, od tega v ba- 
zično kemično industrijo ok- 
rog 26 milijard dinarjev (v 
organsko 21 milijard in v ne- 
organsko kemijo okrog 5 mi- 
lijard dinarjev). 

Za nadaljnji razvoj zmo- 
gljivosti strojegradnje in lad- 
jedelništva je treba po oce- 
nah investirati okrog 16,5 mi- 
lijarde dinarjev. 

Obseg investicij v kmetij- 
stvu in ribištvu (z vodnim 
gospodarstvom) se v teko- 
čem petletju ocenjuje na 54 
milijard dinarjev, kar je za 
okrog 50 odstotkov več od 
naložb v minulem petletju 
(36 milijard). Od tega naj bi 
v povsem kmetijske namene 
investirali 35 milijard ali ok- 
rog 65 odstotkov, v vodno 
gospodarstvo okrog 11 mili- 
jard ali okrog 20 odstotkov, 
v druge namene ( v glav- 
nem v industrijsko predela- 
vo kmetijskih proizvodov) pa 
okrog 8 milijard ali okrog 
15 odstotkov. 

V promet je predvideno za 
108 milijard dinarjev naložb, 
kar je za 43 odstotkov več 
od naložb v preteklem petlet- 
nem obdobju (75 milijard di- 
narjev). Od tega je predvide- 
no za naložbe v magistralne 
prometnice 65 milijard dinar- 
jev, za naložbe v prednostne 
namene v železniškem pro- 
metu pa 25 milijaTd dinar- 
jev. 

S predvidenimi okrog 21 
milijardami dinarjev naložb 
v turizem naj bi se do leta 
1980 povečalo število ležišč za 
okrog 76 tisoč v hotelskih ob- 
jektih in za okrog 130 tisoč 
postej v drugih objektih, kar 
bi znatno povečalo in oboga- 
tilo turistično ponudbo ter 
okrepilo položaj naše države 
na mednarodnem turističnem 
tržišču. 

RAZMERJA 
V DELITVI 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

V gradivu se zatem anali- 
zira razmerja v delitvi druž- 
benega proizvoda v obdobju 
med 1. 1971 in 1975 ter opo- 
zarja na težnje v srednjeroč- 
nem obdobju do 1. 1980. 

V razmerah nižje gospodar- 
ske rasti 1. 1972 in 1973 je 
prišlo do občutnih premikov 
v delitvi, delež gospodarskih 



investicij v osnovna sredstva 
pa se je v teh letih zmanj- 
šal glede na stainje v letu 
1970 in 1971. V teh letih se 
je povečal delež sredstev 
življenjskega standarda in 
osebne porabe, čeprav je bi- 
to čutiti težnjo, da bi se nji- 
hova rast žavrla. Družbeni 
standard je imel takrat pre- 
cej bolj izenačena razmerja 
v delitvi in sorazmerno viso- 
ko rast v 1. 1974 in 1975. 

Rast poprečnih realnih 
osebnih doncdfeo-v zaposle- 
nih v družbenem sektorju je 
znašala v minulem srednje- 
ročnem obdobju 1,6 odstotka 
na leto, namesto predvidenih 
5 odstotkov letno. Celotna 
realna masa pokojnin in in- 
validnin se je povečevala za 
7 odstotkov na leto, predvide- 
no pa je bilo' 8.5 odstotka na 
leto. 

Rast družbenega standarda 
je bila hitrejša od rasti oseb- 
ne porabe in družbenega pro- 
izvoda. Gibanje v posameznih 
dejavnostih so bile različna. 
Najvišja realna rast je bila 
dosežena pri naložbah v sta- 
novanjsko dejavnost (8,5 od- 
stotna) ter pri investicijah v 
družbene dejavnosti (8 od- 
stotna) . 

Izhajajoč od splošnih ma- 
terialnih možnosti gospodar- 
stva, njegove dinamike, več- 
je produktivnosti dela in 
ustvarjanja večjega dohodka, 
je mogoče pričakovati, da se 
bo realni dohodek v obdobju 
od 1. 1976 do 1980 povečeval 
okrog 7 odstotno na leto. 

Politika usmerjanja porabe 
dohodka, oziroma celotnih 
razpoložljivih sredstev, ki naj 
bi jo začrtali za naslednje 
srednjeročno obdobje, bo te- 
meljila na neodtujljivi pravi- 
ci delavca, da skupaj z dru- 
gimi delavci v temeljni orga- 
nizaciji združenega dela raz- 
poreja dohodek, ki ga ustva- 
rijo, tako da zagotovi zado- 
voljevanje osebnih, skupnih 
in družbenih potreb, uresni- 
čevanje planiranega razvoja 
materialne osnove dela in 
drugih življenjskih pogojev 
oziroma začrtani razvoj šir- 
še skupnosti. 

Celoten obseg sredstev, na- 
menjenih za delitev, naj bi 
bil določen glede na možno- 
sti domače proizvodnje ozi- 
roma ustvarjanje dohodka in 
glede na politiko zmanjševa- 
nja deficita državne plačil- 
ne bilance. Glede na to med- 
sebojno odvisnost naj bi ba- 
la določena tudi celotna sred- 
stva za končno porabo, ki 
naj bi se povečevala po 6,5 
odstotni stopnji. 

Sredstva za življenjski stan- 
dard naj bi rasla po 6,3 od- 
stotni stopnji, kar bi bilo 
nekolikanj počasneje od ra- 
sti dohodka oziroma družbe- 
nega proizvoda. V sklopu 
sredstev za življenski stan- 
dard bi osebna poraba nara- 
ščala počasneje (6 odstotno), 
družbeni standard pa živah- 
neje (7,2 odstotno). 

Sredstva za splošno porabo 
(6 odstotna stopnja rasti) 
naj bi naraščala počasneje 
od drugih oblik porabe, ta- 
ko da bi se delež te porabe 

Med i. 1975 je oilno znova 
opaziti znake poslabšanja lik- 
vidnosti organizacij združene- 
ga dela, resda v nekolikanj 
manjšem obsegu kot v prej- 
šnjih obdobjih. 

Poglavitni vzroki nelikvid- 
nosti so še nadalje: nepokri- 
ta poraba, neustrezna delitev 
dohodka, strukturni problemi 
jugoslovanskega gospodarstva, 
razmerje med bazično in pre- 
delovalno industrijo ter raz- 
korak med njima in usmerit- 
vijo v izvoz, kot tudi giba- 
nja, ki jilh povzročajo zuna- 
nji dejavniki. 

O teh problemih nam nu- 
di podrobnejše podatke ana- 
liza »Stanje in vzroki nelik- 

v delitvi 1. 1980 zmanjšal t 
primerjavi z l. 1975. 

V sklopu sredstev za pora- 
bo prebivalstva bodo naj- 
bolj živahno, t. j. povprečno 
okrog 7 odstotno na leto na- 
raščali osebni dohodki in 
drugi osebni prejemki zapo- 
slenih v družbenem sektorju. 
S tem se bo nadomestita re- 
lativno zaostajanje osebnih 
dohodkov v minulem petlet- 
nem obdobju ter ustvarilo 
pogoje za hitrejšo rast živ- 
ijenskega standarda te kate- 
gorije prebivalstva. 

vidnosti v obdobju januar- 
september 1975. 1.«, ki jo je 
pripravil Zvezni sekretariat 
za finance v sodelovanju s 
Službo družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije in Narodno 
banko Jugoslavije. 

NARAŠČANJE 
TEKOČIH IZGUB 
V GOSPODARSTVU 

Za gospodarske aktivnosti 
v državi v obdobju januar- 
september 1975 1. je značilno 
zaviranje rasti proizvodnje 
ter upadanje prometa, kar 
je vplivalo tudi na finančne 
uspehe organizacij združene- 
ga dela. 

Na počasnejšo rast celotne- 
ga dohodka je vplivala ne le 
počasnejša gospodarska ak- 
tivnost v tem obdobju, mar- 
več tudi gibanja cen v tret. 
jem četrtletju 1. 1975, ko so 
naraščale zmerneje kot v 
prejšnjih obdobjih. 

Družbeni proizvod družbe- 
nega gospodarsitva je v ob- 
ravnavanem obdobju nara- 
ščal, če ga primerjamo z 
enakim obdobjem 1. 1975, po 
25 odstotni stopnji. To je 
znatno pod stopnjo rasti, 
predvidene z Resolucijo o 
skupni politiki ekonomskega 
in socialnega razvoja Jugosla- 
vije v 1. 1975, ki bi morala bi- 
ti v družbenem sektorju 35 
odstotna, v celotnem gospo- 
darstvu pa 30,4 odstotna. 

V obdobju januar-septem- 
ber 1975. 1. so se tudi teko- 
če izgube v gospodarstvu po- 
večale za 45 odstotkov v pri- 
merjavi z enakim predlan- 
skim obdobjem. Tekoča iz- 
guba je znašala 6,5 milijar- 
de dinarjev, oziroma je bila 
za 2 milijardi večja kot leta 
1974. 

Precejšen ded gospodarstva 
ima nezadovoljivo akumula- 
cijsko sposobnost. Tako je 1. 
1974 od 14.500 opazovanih or- 
ganizacij 5.750 (39,6 odstotka) 
organizacij poslovalo brez 
akumulacije ali z nizko pov- 
prečno stopinjo akumulativno- 
sti (do 5 odstotkov), iz te- 
ga je razvidno, da gre pri 
njih za probleme neučinko- 
vitega izkoriščanja razpolož- 
ljivih sredstev in za eksten- 
ziven način gospodanjenja. 

Procentualno največ teme- 
ljnih organizacij združenega 
dela, ki imajo tekoče izgu- 
be, je na področju industri- 
je, zlasti v predelovalni, za- 
tem pa v trgovini in gostin- 
stvu, kmetijstvu in drugem 
gospodarstvu, na koncu pa 
v gradbeništvu in železniškem 
prometu. 

SPLOŠNA IN SKUPNA 
PORABA 

Oblikovanje sredstev za 
splošno in skupno porabo 
poteka, poleg izločanja iz do- 
hodka gospodarstva, tuđi iz 
negospodarskih dejavnosti, 
gospodarskih dejavnosti zu- 
naj družbenega sektorja in iz 
prihodkov prebivalstva. 

Ta poraba v obravnavanem 
obdobju ni potekala v skla- 
du z gibanji, ki so predvide- 
na v Resoluciji za 1. 1975 in 
z medrepubliškim dogovorom 
o uresničevanju politike splo- 
šne in skupne porabe. 

Rast celotnih sredstev za 
splošno in skupno porabo je 
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I ZVEZNI SEKRETARIAT ZA FINANCE — 
1 STANJE IN VZROKI NELIKVIDNOSTI 
j V OBDOBJU JANUAR—SEPTEMBER 1975 

Z NOVIMI UKREPI 

ODPRAVITI VZROKE 

NELIKVIDNOSTI 

GOSPODARSTVA 

# Nezadovoljiva akumulacijska sposobnost 
gospodarstva 

# Celotna vrednost zalog v gospodarstvu 
skoraj dosega vrednost enoletnega 
družbenega proizvoda 

# Organizacije združenega dela 
razpolagajo z več denarnimi sredstvi 
kot prej, čeprav narašča tudi število 
blokiranih žiro računov 
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bila 30,3 odstotna ter je za 
4,7 odstotka večja od rasti 
družbenega proizvoda. Soraz- 
merno največja je bila rast 
teh sredstev v Makedoniji, 
Vojvodini in na Kosovu, v 
drugih republikah pa je bila 
zmernejša. 

Na tem področju se je ne- 
sorazmerje med potrebami 
in možnostmi nadaljevalo tu- 
di v 1. 1975. Kljub precej- 
šnjim prizadevanjem in iz- 
rednim ukrepom, da se »vi- 
ške« vrne gospodarstvu, da 
se imobilizara sredstva iin po- 
dobno, nesorazmerje še na- 
prej traja, storjeni ukrepi pa 
so dali le nekatere rezultate. 

INVESTICIJE 

V obdobju januar-septem- 
ber 1975. 1. so sredstva za 
izplačilo investicij narasla za 
51 odstotkov. Dosežena rast 
družbenega proizvoda (25 od- 
stotkov) ni mogla spremljati 
takšne rasti investicijskih iz- 
plačil, ter so bile zanje an- 
gažirana sredstva tekoče re- 
produkcije. Takšna gibanja 
so pogojila pojavo pomanj- 
kanja denarja in zvečanja ne- 
likvidnosti gospodarstva. 

Negospodarsike investicije 
so naraščale hitreje (53 od- 
stotno) od gospodarskih (50 
odstotno). V Resoluciji za 1. 
1975 je bila za gospodarske 
investicije predvidena 36 od- 
stotna rast, za negospodar- 
ske pa 24 odstotna. Zakon o 
obveznem depozitu v višini 
50 odstotkov sredstev ni pri- 
nesel pričakovanih rezulta- 
tov, ker je bilo pozneje pre- 
cej zvečano število investicij, 
katere so bile oproščene te 
obveznosti. 

Po podatkih Službe družbe- 
nega knjigovodstva so meea- 

gotovljena sredstva glede na 
predračunsko vrednost inve- 
sticij 30. septembra 1975 zna- 
šala 20,5 miilijairde dinarjev, 
nezagotovljena sredstva za 
plačilo pogodbenih del pa 
63. milijarde dinarjev. 

BOLJŠE MOŽNOSTI 
ZA LIKVIDNOST 

Razpoložljiva denarna sred- 
stva v precejšnji meri dolo- 
čajo likvidnost gospodarstva 
in kažejo stopnjo sposobno- 
sti za pravočasno izpolnjeva- 
nje obveznosti. 

Ob koncu septembra 1. 1975 
so razpolagale organizacije 
združenega dela z 26 odstot- 
kov več denarnimi sredstvi 
kot v enakem obdobju 1. 1974. 
Razporeditev denarnih sred- 
stev po važnejših področjih 
potrjuje prejšnje ugotovitve, 
da krepitev likvidnega poten- 
ciala nima za posledico raz- 
reševanja dolžniško-upniških 
razmerij, marveč, nasprotno, 
pelje k večanju porabe, zlasti 
še investicijske. 

Na podlagi gibanj denarne 
mase, ki so bila dosežena ok- 
tobra in novembra je delno 
prišlo do odmikov od gibanj, 
začrtanih s kreditno-monetar- 
no politiko za 1. 1975, tako da 
je predvideno povečanje de- 
narne mase za 5,2 milijarde 
dinarjev Narodna banka Ju- 
goslavije povečala na 12,6 mi- 
lijarde. 

DOLŽNIŠKO-UPNIŠKA 
RAZMERJA 

Terjatve nasproti kupcem 
so v devetih mesecih 1. 1975 
dosegle znesek preko 273 mi- 
lijarde dinarjev, oziroma so 
se v primerjavi z 1. 1974 po- 
večale za 21 odstotkov. Na to 

rast je vplivalo povečanje go- 
spodarskih aktivnosti, pa tu- 
di rast cen. Visoko zveča- 
nje terjatev in obveznosti je 
značilno za vsa področja go- 
spodarstva. 

število organizacij, ki ima- 
jo blokirane žiro račune več 
kott 45 dni, se nenehno pove- 
čuje, tako da jih je bilo ko- 
nec oktobra 1975. 1. 364, vso- 
ta njiihovih neporaivnanih ob- 
veznosti pa je znašala 2,2 
milijarde dinarjev. V istem 
mesecu 216 organizacij z več 
kot 56 tisoč zaposlenimi ni 
izplačalo osebnih dohodkov, 
38 organizacij z okrog dva ti- 
soč zaposlenimi pa je izpla- 
čalo zajamčene osebne do 
hodke. 

VELIKO ZVEČANJE 
ZALOG 

Zaloge vseh vrst angažirajo 
zelo pomembna obratna sred- 
stva ter je njihova rast med 
povzročitelji nelikvidnosti v 
gospodarstvu. 

Celotne zaloge so konec lan- 
skega septembra znašale 251 
milijard dinarjev, kar pome- 
ni 36 odstotno povečanje v 
primerjavi z enakim obdob- 
jem 1. 1974. Najbolj so se po- 
večale zaloge gotovih izdel- 
kov (63 odstotkov). Rast za- 
log materiala je nekolikanj 
zavrta, razen v gradbeništvu. 

Vrednosit zalog v celotnem 
gospodarstvu dosega skoraj 
vrednost enoletnega družbe- 
nega proizvoda. Dosedanji 
ukrepi, posebno uvedba ob- 
vezne zagotovitve trajnih ob- 
ratnih sredstev v višini pov- 
prečne letne vrednosti zalog, 
so nedvomno pokazali dolo- 
čene pozitivne učinke, ven- 
dar so zaloge vedno večje od 
realnih potreb. 

UKREPI PROTI 
NELIKVIDNOSTI 

Med 1. 1975 se je ukrepalo 
za odpravo ali zmanjšanj e 
vpliva, ki ga imaijto vzroki ne- 
likvidnosti. Gre za ukrepe in- 
tervencijskega oziroma zača- 
snega značaja, s katerimi se 
je želelo vplivati na tekoča 
gibanja, ter za ukrepe sistem- 
skega značaja, s katerih učin- 
kom se računa na daljši rok. 

Med 1. 1976 bo treba v tem 
oziru spremeniti in dopolniti 
tudi nekatere zvezne zako- 
ne, med katerimi so najvaž- 
nejši: 

Zakon o pogojih in postop- 
ku sanacije organizacij zdru- 
ženega dela, v katerem bo 
treba pretehtati roke, toi so 
določeni za izvedbo posame- 
znih laz sanacije, ker so za 
sedanje razmere nesprejem- 
ljivo dolgi; 

Zakon o zagotavljanju traj- 
nih obratnih sredstev, ki ga 
je treba uskladiti z delova- 
njem zakona o zagotavljanju 
plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev; 

Zakon o posebnih pogojih 
za odobravanje investicij- 
skih kreditov, ki je zdaj, gle- 
de na predpise o zagotavlja- 
nju plačil, v določenem ne- 
skladju v zvezi z uporabo 
udeležbe pri financiranju in- 
vesticij; 

Zakon o sredstvih rezerv, 
ki ga je treba dopolniti gle- 
de možnosti uporabe sred- 
stev rezerv za ohranitev lik- 
vidnosti, ter 

Zakon o stečaju, ki mora 
dati kakovostne nove rešit- 
ve tako glede postopka kot 
glede rokov za izvedno po- 
sameznih faz. 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve čla- 
nov delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, 
za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za 
glasovanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka 
itd., kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma 
organe upravljanja TOZD in drugih temeljnih samo- 
upravnih organov in temeljnih skupnosti) in 

OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna 
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslove 
strani ovitka za volilne imenike. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno 
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim 

členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut 
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanj- 
skih skupnoti SRS. 

Stanovanjki predpisi 5 — vsebujejo zakon o go. 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni last- 
nini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon o 
stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k ome- 
njenima zakonoma. 

ZBIRKO PREDPISOV O GOSTINSKI DEJAVNO- 
STI, ki je pomembna za organizacije združenega dela 
in občane, ki opravljajo gostinsko dejavnost ter za 
upravne in druge organe in 

OBRTNI ZAKON, ki vsebuje podrobnejši komen- 
tar k posameznim členom zakona z vzorčnim statu- 
tom in pogodbo o POZD. 
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RAZGLAŠENO LETO NIKOLE TESLE 

• Z izdajo posebnega zakona se daje priznanje Nikoli Tesli, njegovemu delu 
in rodoljubju, ter obenem spodbuja razvoj znanstvene ustvarjalnosti, 
posebno v združenem delu in med mladimi 

# Ob 120-letnici rojstva Nikole Tesle bo letošnje leto v znamenju priložnostnih 
programov in proslav, posvečenih njegovemu življenju in delu 

Sabor SR Hrvatske je na 
podlagi sklepa, sprejetega na 
seji Zbora združenega dela 
29. januarja, poslal Skupščini 
SFRJ zahtevo za izdajo zako- 
na o razglasitvi 1. 1976 za le- 
to Nikole Tesle. 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je, kot pristojen zbor, 
sprejel to zahtevo na seji 27. 
februarja. Upoštevajoč po- 
men proslave in trajnega po- 
mena dela in dosežkov Niko- 
le Tesle, se je Zbor na ome- 
njam seji odločil, da predla- 
gani zakon izda po hitrem 
postopku, in tako je bdil spre- 
jet Zakon o razglasitvi 1. 1976 
za Leto Nikole Tesle. 

Ta zakon je izdan z na- 
menom, da se da Nikoli Tesli 
ob 120-letoicd rajBtiva, prima- 
nje za njegovo delo in ro- 
dolijiubje ter da se tako po- 
pularizira in spodbuja znan- 
stveno ustvarjalnost, posebno 
v združenem delu in med 
mladimi 

SPLOŠNO 
JUGOSLOVANSKI 
ZNAČAJ PROSLAVE 

Med pripravami na prosla- 
vo 120-ieitnaee rojstva Nikole 
Tesle, ki so se začele 1. 1974, 
se je izkazalo, da je treba 
akcijo, glede na izjemno 
osebnost tega znanstvenika, 
usmeriti na vso državo. Fro- 
slaiva mora postati splošno 
jugoslovanska akcija, v njen 
program pa je treba vključi- 
ta čim širši krog zainteresira- 
nih, posebno v združenem de- 
lu in med mladimi na ob- 
močju vse drža/ve. 

Pokrotviiteilj te proslave je 
Predsednik SFRJ Josip Broz 
Tito, organizacijo pa je prev- 
zela Jugoslovanska akademija 
znanosti in umetnosti v Za- 
grebu. 

Program posiave in njego- 
va realizacija vsebuje nekaj 
važnih akcij kot so rekon- 
strukcija Teslinega ožjega 
rojstnega okolja v vasi Srm- 
ljan v liki, organizacija sim- 
pozija o Nikoli Tesli, snema- 
nje filma o njegovem življe- 
nju, organizacijo srečanja 
mladih raziskovalcev ter za- 
ložniško dejavnost s temami 
iz življenja in dela Nikole 
Tesle. 

Namen tega programa je 
pustiti trajne materialne sle- 
di, ki bodo rabile kot po- 
dlaga za sistematično in or- 
ganizirano populariziranje 
ustvarjalnosti in pospeševanje 
ustvarjalne misli. Posebna po- 
zornost je odmerjena organizi- 
ranju prvega Jugoslovanskega 
srečanja mladih raziskoval- 
cev, kii naj bi postalo tradici- 
onalno. 

PRIZNANJE 
ZNANSTVENIKU 

Z Zakonom o razglasitvi 1. 
1976 za leito Nikole Tesle je 
pravno urejena pobuda in za- 
misel organizatorjev jubilarne 
proslave rojstva Nikole Te- 
sle. Z izdajo tega Zakona da- 
je naša držaiva vse priznanje 
temu znanstveniku za njego- 
ve genialne dosežke v dome- 
ni elektrotehnike in znanosti 
sploh, pa tuidi za njegovo ro- 
doljubje in humanizem, ter 

se na ta način ustrezno 
vključuje v proslavo te oblet- 
nice v svetu. 

Da bd spodbudili in uskla- 
dili dejavnosti in akcije, ki 
se nanašajo na proslavo ,e- 
ta Nikole Teste, je z Zako- 
nom določeno, da se "biiku- 
je Odbor za proslavo 120- 
letnice rojstva Nikole Tes- 
le kot družbeno teto. V Od- 
bor delegirajo svoje člane 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
Sabor SR Hrvatske, Zvezni 
izvršni svet, JLA, družbeno- 
politične organizacije v fede- 
raciji, akademija znanosti in 
umetnosti in drugi. 

Odbor sme v sodelovanju 
z ustreznimi organizacijami 
in organi, pod pogoji, ki so 
določeni z Zakonom, izdajati 
jubilarne zlataike, medaljo- 
ne, srebrnike, plakete, znač- 
če, obeske in znamke. Odlo- 
čeno je že, da se izda zlat- 
nik s podobo Nikole Tesle, 
v letošnjem aprilu pa je pri- 
čakovati, da bodo dane v 
promet znamke s podobo Ni- 
kole Tesle. 

Glede na splošno jugoslo- 
vanski značaj akcije, s kate- 
ro se bo izkazalo priznanje 

velikemu znanstveniku, bodo 
sredstva za organizacijo pro- 
slave zagotovili delovni ljud- 
je in občani na podlagi svo- 
jih samoupravnih odločitev 
o sodelovanju pri izvedbi te- 
ga programa. 

Z Zakonom je zategadelj 
določeno, da »se sredstva, ki 
jih temeljne in druge orga- 
nizacije združenega dela iz- 
ločijo iz svojiih poslovnih 
sredstev in iz drugih namen- 
skih sredstev, ter sredstva, 
ki jih izločijo druge samoup- 
ravne organizacije in skupno- 
sti, družbenopolitične skup- 
nosti, družbenopolitične in 
druge organizacije, združenja 
občanov in posamezniki za 
financiranje akcij in dejavno- 
sti v zvezi s proslavo leta 
Nikole Tesle, uporabi za iz- 
vedbo s programom določe- 
nih akcij in dejavnosti v zve- 
zi s proslavo leta Nikole 
Tesle.« 

V ta namen se bo uporabi- 
lo tudi sredstva, ki so dose- 
žena kot dohodek od jubi- 
larnih zlatnikov, medaljonov, 
srebrnikov, plaket, značk, 
obeskov in znamk, lci jih iz- 
da Odbor. 

CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 

ZAKONE Z UVODNIMI POJASNILI 
— SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA; 
— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V 

ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH 
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER 
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI; 

— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZ- 
NOSTI; 

— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN 
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZ- 
POREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEB- 
NE DOHODKE; 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

ZMANJŠAN OBSEG DOL.2NIŠKO-UPNIŠKIH 

RAZMERIJ 

9 Ker ni bilo širše aktivnosti določenih uporabnikov družbenih sredstev, so rezultati 
kompenzacije vendarle slabši od pričakovanih 

• Od 17.019 uporabnikov jih je prijavilo obveznosti v kompenzacijo 11.089 
(ali 65 odstotkov), in sicer znaša znesek prijavljenih obveznosti 119 milijard dinarjev 

I# Ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta je prišlo do pospešenega 
poravnavanja obveznosti, kar je bilo omogočeno s precejšnjim povečanjem 
kreditne mase v lanskem zadnjem trimesečju 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije je pripra- 
vila prvo Informacijo o re- 
zultatih muilMateratae kom- 
penzacije ter jo poslala 
Skupščini SFRJ v obravnavo. 
Izvajanje multilateralne kom- 
penzacije, popularno imeno- 
vane »prebijanje dolgov«, je 
predvideno z Zakonom o ob- 
računavanju celotnega do- 
hodka, in sicer z namenom, 
da se zmanjša obseg dolžni- 
ško-upniškdih razmerij in ta- 
ko olajša izvajanje Zakona o 
zagotavljanju plačil med upo- 
rabniki družbenih sredstev 
od 1. aprila 1976 dalje. 

V Informaciji je rečeno, 
da je bila kompenzacija v 
organizacijskem in tehničnem 
pogledu izpeljana uspešno in 
pravočasno, saj so bili rezul- 
tati kompenzacije do 10. fe- 
bruarja vknjSženi na računih 
udeležencev. Udeleženci so 
hkrati dobili pregled posame- 
znih obveznosti, ki so prebi- 
te z njihovimi terjatvami, na- 
dalje pregled obveznosti, ki 
se jliih ni kompenziralo, ter 
seznam vseh obveznosti, ki 
so jih nasproti njim prijavili 
njihovi poslovni partnerji. Ta- 
ko je Sleherni udeleženec 
kompenzacije lahko takoj 
ugotovi, katerih njegovih ter- 
jatev njegovi dolžniki niso 
prijavili kot obveznosti, kar 
daje zelo dobro podlago za 
nadaljnje razčiščevanje dol- 
Mško-upnišlkih razmerij. 

Za uspešno izvedbo kom- 
penzacije je bilo treba šiirše; 
aktivnosti drugih dejavnikov, 
ne pa le zavzetosti Sekretari- 
ata za finance in Službe druž- 
benega knjigovodstva, ki je 
kompenzacije izpeljala. Upo- 
rabniki družbenih sredstev 
niso dovolj dojeli načela in 
prednosti kompenzacije; do- 
ločeni odpori so billi posle- 
dica nekaterih negativnih 
plati kompenzacije iz 1. 1972; 
ukrepi kredStao-monetama 
politike so bili premalo us- 
klajeni s kompenzacijo; po- 
samezne banke so postavlja- 
le v ospredje nekatere svoje 
interese; — vse to je vpliva- 
lo na rezultate kompenzaci- 
je, ki so sicer slabša od pri* 
čakovanih. 

PRIJAVLJANJE 
OBVEZNOSTI 

Na podlagi zakonskih do- 
ločb so morale prijaviti svo- 
je zapadle obveznosti, ki ni- 
so poravnane, organizacije 
združenega dela s področja 
gospodarstva in zdravstvenih 
dejavnosti, samoupravne in- 
teresne skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja, banke in za- 
varovailne organizacije. Po 
podatkih Službe družbenega 
knjigovodstva je bilo za prt 
javo obveznosti zavezanih 
17.019 uporabnikov družbenih 
sredstev. 

Od teh jih Je obveznosti za 
kompenzacijo prijavilo v pred- 
pisanem roku (do 27. janu- 
arja) 11.089 uporabnikov ali 
65 odstotkov, 5.930 zavezan- 
cev pa ni prijavilo obvezno- 
sti. Od Slednjih jih je ok- 
rog 98 odstotkov izjavilo, da 
nimajo neporavnanih obvez- 
nosti. 

Omenjenih 11.1189 uporabni- 
kov je prijavilo 821.859 po- 
sameznih obveznosti, ki zna- 
šajo skupaj 119,3 milijarde 
dinarjev. 

Znesek prijavljenih obvez- 
nosti je bil manjši od priča- 
kovanega (z naknadno kon- 
troflo bo ugotovljeno, ali se 
obveznosti namerno ni prija- 
vilo, in koliko je bilo tega). 

Nedvomno je na obseg pri- 
javljanja obveznosti precej 
vplivalo dejstvo, da je prišlo 
tik pred kompenzacijo do 
pospešenega spotajevanja za- 
padlih obveznosti. To je si- 
cer prispevalo k razreševanju 
dolžniško-upniških razmerij, 
vendar pa bi bili učinki ve- 
liko večji, če ta plačila ne 
bi oškodovala kompenzacij- 
ske mase in s tem zmanjšala 
rezultate kompenzacije. 

Pred koncem preteklega le- 
ta in zlasiti v prvi polovici 
letošnjega januarja je prišlo 
do pospešenega poravnavanja 
obveznosti, kar je bilo mogo- 
če zategadelj, ker je bila 
denarna masa precej zvečana 
s kredita. 

Ugotoviti je treba, zakaj se 
je tolikanj uporabnikov dru- 
žbenih sredstev odločilo po- 
ravnata obveznosti tik pred 
kompenzacijo, ker to pravza- 
prav ni bilo v njihovem inte- 
resu. Pri nekaterih bankah 

je bilo tudi opaženo, da so 
sd prizadevale z organizira- 
njem poprejšnjih »lastaih« 
kompenzacij med svojimi ko- 
mitenti ustreči nekaterim 
svojim interesom. Dalje, ne- 
katere banke sploh niso pri- 
javile svojih obveznosti, dru- 
ge le v majhnih zneskih, ne 
katere pa so prijavile le ob- 
veznosti, ki se nanašajo na 
interna medbančna razmerja. 

Na podlagi teh ugotovitev 
bi lahko rekli, da so šla kre- 
ditno-monetarni tokovi in de- 
lovanje bank v glavnem av- 
tonomno, ne glede na potre- 
be in interese kompenzacije 
kot pomembnega splošnega 
družbenega ukrepa. Zagoto- 
vita bi bilo treba, da bosta 
kreditno-monetama politika 
iin poslovanje bank mnogo 
bolj vključena v nadaljnje 
Izvajanje zakona o zagotav- 
ljanju plačila med uporabni- 
ki družbenih sredstev. 

GLAVNI REZULTATI 
KOMPENZACIJE 

Iz prijavljenih obveznosti 
v celotnem snesku 119,3 mi- 
lijarde dinarjev je bilo tre- 
ba vnaprej izločiti 52,2 mili- 
jarde dinarjev (44 odstotkov), 
t. j. znesek, ki se nanaša na 
čista negativna oziroma pozi- 
tivna salda določenega števi- 
la udeležencev, to so salda, 
kakršnih ni mogoče vključi- 
ti v kompenzacijo. Preostalih 
66,8 milijarde dinarjev pome- 
ni »kompenzacijsko maso«, 
t. j. znesek, ki bi ga bilo 
mogoče v idealnem sistemu 
razmerja med terjatvama in 
dolgova maksimalno kompen- 
zirati. Od tega zneska je bilo 
kompenzirano 18,3 milijarde 

1 SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
JUGOSLAVIJE — INFORMACIJA 
O REZULTATIH MULTILATERALNE 
KOMPENZACIJE 
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dinarjev aitđ 27,3 odstotka 
ksompenzacijsfce mase. 

Tako je bilo ugotovljeno, 
da del prijavljenih obvezno- 
sti ni bdi kompenziran, in si- 
cer gre za znesek 101 mili- 
jarde dinarjev, za katere bo- 
do morali uporabniki družbe- 
nih sredstev do 10. marca 
1976 izdelati poravnave obvez- 
nosti ter jih hkvidlirati najka- 
sneje do 30. septembra 1976 
po postopku, ki je določen 
z zakonom. 

Znesek 101 milijarde dinar- 
jev je po eni sitrani v nepo- 
ravnanih obveznostih, po diru- 
gi strani pa v neplačanih ter- 

Odbor Zveznega zbora za 
družbenoekonomske odnose 
je obravnaval Informacijo o 
rezultatih multilateralne kom- 

jaitvah uporabnikov družbe- 
nih sredstev. 

Na poiagi natančnejših re- 
gionalnih, panožnih in posa- 
mičnih podatkov bo mogoče 
— uporabljajoč pri tem tudi 
podatke iz zaključnih raču- 
nov za 1. 1975 in ugotovitve 
kontrole Službe družbenega 
knjigovodstva — natančno 
ugotoviti osnovne probleme, 
ki jih je pričakovati v letu 
1976, da bi lahko pravočasno 
in prav usmerjeno ukrepali 
pri njihovem reševanju. V 
tem je velika vrednost izpe- 
ljane kompenzacije in podat- 
kov, ki nam jih nudi. 

penzaciije in dosedanje dejav- 
nosti v zvezi s pripravami na 
izvajanje Zakona o obraču- 
navanju celotnega dohodka in 

Zakona o zagotavljanju pla- 
čil med uporabniki družbenih 
sredstev, ki jo je pripravila 
Služba družbenega knjigo- 
vodstva Jugoslavije. 

Člani Odbora so ugotovili, 
da je nujna precej širša in 
bolj usklajena dejavnost pri 
izvajanju teh zakonov. Prve 
informacije ter ugotovitve 
članov Odbora kažejo j>a te- 
žave, pa tudi na nerazume- 
vanje in odpor pri izvajanju 
zakonskih določb. 

Ker prve informacije Služ- 
be družbenega knjigovodstva 
kažejo, da so rezultati kom- 
penzacije slabša od pničafco- 
vandh, ter da ni bilo širše ak- 
tivnosti drugiih dejavnikov, 
člani Odlbora sodijo, da je 
tireba v nadaljnjih analizah 
oceniti, čemu niso vsi prija- 
vili obveznosti, ter oceniti 
ravnanje in dejavnost bank 
in organizacij s področja bla- 
govnega prometa. Takšne oce- 
ne velja uporabiti tudi pri 
snovanju sistemskih rešitev 
glede temeljev sistema ukre- 
pov za zagotavljanje enotno- 
sti jugoslovanskega trga ter 
pri snovanju sistemskih re- 
šliitev v zvezi z združevanjem 
dela in sredstev proizvodnih 
in prometnih organizacij. 

V Odibam je bilo poudar- 
jeno, da bodo imele posebne 
težave in probleme pri izva- 
janju teh dveh zakonov teme- 
ljne organizacije združenega 
dela, ktt poslujejo z izgubo ali 
pa so na meji rentabilnosti, 

ter organizacije združenega 
dela, ki nimajo dovolj obrat- 
nih sredstev in ki imajo več- 
je zaloge in težave pri plas- 
maju svojih proizvodov. Pro- 
blemi izgub so koncentrirani 
pri nekaterih večjih organi- 
zacijah s področja železniš- 
kega prometa, elektrogospo- 
darstva in drugih. 

Nadaljnja povečana in kon- 
kretna dejavnost je nujna 
predvsem v samih organiza- 
cijah združenega dela. Pre- 
hod na novi obračunski si- 
stem, še zlasti pa tako radi- 
kalne sistemske spremembe 
pri zagotavljanju plačil med 
uporabniki družbenih sreds- 
tev terjajo, kot ocenjuje Od- 
bor, mnogo bolj organizira- 
no dejavnost od sedanje. 

Odbor meni, da je za do- 
sledno izvedbo Zakona še na- 
prej nujna zelo nagla in kon- 
kretna dejavnost v organiza- 
cijah združenega dela ter nji- 
hovih asooiiaicfijaih, Službi 
družbenega knjigovodstva, 
posebno pa še v bankah, 
nadalje v družbenopolitičnih 
organizacijah (zlasti v sindi- 
katu) ter v vseh družbeno- 
političnih skupnostih. 

Odbor sodi, da je treba de- 
legate Zveznega zbora stalno 
obveščati o rezultatih in te- 
žavah pri izvajanju teh po- 
membnih zakonov, in sicer 
zavoljo njlihove nadaljnje de- 
javnosti v organizacijah zdru- 
ženega dela, temeljnih dele- 
gacijah, v republiki in pokra- 
jini. 

UGOTOVITI, ZAKAJ SE 

NI PRIJAVILO VSEH 

DOLŽNIŠKIH 

OBVEZNOSTI 

• Treba je oceniti ravnanje in dejavnost 
bank ter organizacij s področja 
blagovnega prometa 

• Največ težav pri prehodu na novi 
obračunski sistem in na sistem 
zagotavljanja plačil imajo organizacije, 
ki poslujejo z izgubo, ki nimajo dovolj 
obratnih sredstev in ki imajo težave 
pri plasmaju proizvodov 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Nesoglasje glede cen električne 

energije in storitev 

Na seji Zbora republik in 
pokrajin 27. februarja je de- 
legat Aleksander Orlandič 
(SR Orna gora) zastavil Zve- 
znemu izvršnemu svetu na- 
slednje vprašanje: Kaj je s 
sklenitvijo dogovora o izvaja- 
nju poliltike cen, od katerega 
je odvisno uspešno uresniče- 
vanje Resolucije o skupni po- 

litiki ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v 1. 
1976; čemu se tega dogovo- 
ra ne sklene ter kakšne bodo 
posledice zamude glede na 
to, da naj bi bil dogovor 
podlaga za sklepanje sam> 
upravnih sporazumov o obli- 
kovanju cen posameznih pro- 
izvodov. 

Odgovor na to vprašanje je 
dal na isti seji namestnik 
zveznega sekretarja za trži- 
šče in cene Dušan Anakioski. 
Poudaril je, da je delo na 
dogovoru o izvajanju politi- 
ke cen steklo istočasno kot 
delo na Resoluciji, vendar se 
doslej ni uspelo doseči spo- 
razuma med republikami in 
pokrajinama ter Zveznim iz- 
vršnim svetom glede nekate- 
rih pomembnih vprašanj v 
zvezi z fovajamjiem politike 
cen. 

Medrepubliški komite za 
cene iz Zvezni izvršni svet so 
nekajkrat obravnavali to pro- 
blematiko. Medrepubliški ko- 
mite je izčipal takorekoč vse 
možnosti, da o tem še na- 
prej razpravlja, zato se je 
Zvezni izvršni svet odločil, 
da ta problem sproži pred 
Koordinacijsko komisijo, v 
kateri so predsedniki izvrš- 
nih svetov republik in po- 
krajin. 

Bistvo nesoglasja je v tem- 
da na področju energetike, 



tflastd pni električni energiji, 
in storitev republike in po- 
krajlilne zahtevajo znatno mi- 
lejši sistem določanja in iz- 
vabljanja pdMtiifce cen. Na po- 
dročju storitev im energeti- 
ke predlagajo takšne stopnje 
rasti cen, ki presegajo določ- 
be, katere izhajajo iz Resolu- 
cije. 

Zveanamu izvršnemu svetu 
se predlaga, . na/j se hitreje 
spremeni pene električne 
energije ki naj bodo stopnje 
raslti cen storitev višje kot je 
predvideno v dogovoru. Zve- 
zni izvršni svet se s tem ni 
mogel strinjati, upoštevajoč, 
da je treba energično izvaja- 
ti stabilizacijsko politiko, ki 
je začrtana. 

Zvezni izvršni svet je zav- 
zel takšno stališče, ker meni, 
dia bi prekoračili predvideno 
stopnjo povečanja življenj- 
skih stroškov, če bi na teh 

Delegatka v Zveznem zbo- 
ru Ivica Kavčič (SR Slove- 
nija) je Zastavila Zveznemu 
izvršnemu svetu naslednje 
vprašanje: Kaj pomenijo raz- 
like v polibM potrošniških 

področjih prišlo do večje 
. rasti cen kot pa je predvide- 
no v dogovoru. Ce bi tudi 
na teh dveh področjih prišlo 
do nadaljnjih sprememb cen, 
Zvezni izvršni svet ne bi mo- 
gel izpolniti obveznosti, ki 
jo je prevzel glede zmanjša- 
nja stopnje inflacije na emo- 
mestno številko, o čemer je 
govoril predsednik Zveznega 
izvršnega sveta v svojem ek- 
spozeju v Skupščini SFRJ. 

Na zadnji seji Koordinacij- 
ske komisije je bilo doseže- 
no določano zboljšanje polo- 
žaja. Zvezni izvršni svet pa 
še ni dobil odgovorov vseh 
republik in pokrajin., iz ka- 
terih bi bilo razvidno, koliko 
lete s takšnimi stališči pogo- 
jujejo podpis dogovora. Če do 
tega ne bo prišlo, bo Zvezni 
izvršni svet obvesltiiJl Skupšči- 
no SFRJ na prihodnjih sejah 
zbora, ali je dogovor o cenah 
sklenjen ali ni sklenjen. 

kreditov, ki jo vodijo poslov- 
ne banke republik in pokra- 
jin, z vidika gradiitve enotne- 
ga jugoslovanskega trga, ter 
ali je v sklopu kreditno jno- 
netaime poffiltnike, M je začr- 

tana za 1. 1976, predvideno 
usklajevanje politike potroš- 
niških kreditov vseh poslov- 
nih bank, da ba zagotovili 
resnično enakost vseh proiz- 
vajalcev na enotnem jugoslo- 
vanskem tržišču? 

Odgovor na zastavljeno 
vprašanje je dal Momčilo Ce. 
mović, član Zveznega izvršne- 
ga sveta in zvezni sekretar za 
finance. Poudaril je, da je si- 
stem potrošniških kreditov 
zasnovan na Uredbi o sploš- 
nih pogojih za dajanje po- 
trošniških kreditov, s katero 
se določa namene, za katere 
je mogoče dajati potrošniške 
kredlite, njihov najvišji zne- 
sek, maksimalne roke za vra- 
čilo fcredilta ter najnižje stop- 
nje gotovinske udeležbe gle- 
de na vrsto proizvodov, za 
katere se odobri te kredite. 

V skladu s temi splošnimi 
pogoji poslovne banke s sa- 
moupravnim sporazumom us- 
klajujejo pogoje za dajanje 
potrošniških kreditov. S svo- 
jo poslovno politiko pa ban- 
ke — glede na razpoložljiva 
sredstva, ki so namenjena za 
te kredite, ter v okvirih, ki 
so določeni z Uredbo in s 
samoupravnim sporazumom 
— podrobnejše določajo po- 
goje za dajanje potrošniških 
kreditov. Razlike pri dajanju 
potrošniških kreditov se to- 
rej pojavljajo zato, ker lahko 

vsaka banka določa prednosti 
za dajanje teh kreditov tako 
giedie vrste proizvodov, kot 
glede višine, vračilmih rokov 
in drugega, kar je odvisno 
predvsem od kreditnega po- 
tenciala, s katerim banke 
razpolagajo. 

V Resoluciji o skupni po- 
litiki ekonomskega in social- 
nega razvoja Jugoslavije v 1. 
1976 je potrošniškim kredi- 
tom dano posebno mesto. Re- 
čeno je, da se bo s selek- 
tivno in prožno politiko po- 
trošniških kreditov kreditira- 
lo predvsem plasma pohištva 
in materialov za stanovanjsko 
gradnjo, nadalje plasma traj- 
nih potrošnih dobrin, nakup 
živil za ozimnico in drugega, 
vse to pa odvisno od gibanja 
cen blaga, ki se ga krediti- 
ra. Takšno poEtiko bo Zve 
zni izvršni svet izvajal s svo- 
jimi predpisi v sodelovanju s 
socialističnimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama. 
V skladu s tem pa priprav- 
lja ustrezne predpise, ki jih 
bo Zvezni izvršni svet kma- 
lu izdal za uresničevanje po- 
litike potrošniških kreditov. 

Sprožena bo tudi pobuda, 
da ba poslovne banke uskladi- 
le samoupravni sporazum o 
politiki in pogojih dajanja 
potrošniških kreditov s pred- 
pisi, ki bodo izdani. 

Usklajevanje pogojev za dajanje 

potrošniških kreditov 

SPREJETI ZAKONI 

Na seji 27. februarja je 
Zvezni Zbor Skupščine SFRJ 
sprejel naslednje zakone in 
druge predpise: 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o stati- 
stičnih raziskovanjih, ki ima- 
jo pomen za vso državo (AS 
189). S tem Zakonom, ki te- 
melji na enotnosti statistič- 
nega sistema, enotnosti me- 
todologije in statističnih stan- 
dardov, se zagotavlja stati- 
stične podatke o stanju na 
posameznih področjih druž- 
benega življenja, o stanju in 
gibanju prebivalstva, o eko- 
nomskih in drugih pojavih, 
ki imajo pomen za vso dr- 
žavo. S tem Zakonom je sta- 
tistično raziskovanje hkrati 
opredeljeno kot del družbe 
nega sistema informiranja. 

Zakon o razglasitvi 1. 1976 
za leto Nikole Tesle je izdan 
ob laMetnioi rojstva Nikole 
Tesle. Na ta način se želi 
izkazati vse priznanje delu 
in rodoljtubju tega velikega 

znanstvenika, obenem pa po- 
pularizirati in pospeševati 
znanstveno ustvarjalnost, po- 
sebno v združenem delu in 
med mladimi. 

Odloki o prenehanju pra- 
vic in obveznosti federacije 
do: Inštituta za jedrske vede 
»Boris Kidrič« — Vinča (AS 
301), Inštituta za družbene 
vede (AS 302), Inštituta za 
tehnologijo jedrskih in dru- 
gih mineralnih surovin (AS 
303), Inštituta za geološko- 
rudarska raziskovanja in pre- 
učevanje jedrskih in drugih 
mineralnih surovin (AS 304), 
Inštituta za ekonomske vede 
(AS 305), Inštituta za sodob- 
no zgodovino (AS 309). S te 
mi odloki se ustanoviteljske 
pravice do teh inštitutov pre- 
nese s federacije na SR Sr- 
bijo. 

Zbor repuiblik in pokrajin 
je na seji, ki je bila prav 
tako 27. februarja, sprejel 
naslednje zakone in druge 
predpise: 

Carinski zakon (AS 281). 
S tem Zakonom, ki je zasno- 
van na enotnosti carinskega 
sistema v sklopu enotnega 
jugoslovanskega tržišča, se 
določa osnove skupne carin- 
ske politike v Jugoslaviji. S 
Carinskim zakonom se na 
področju carin kot sredstva 
zaščite ekonomskega sistema 
določa vprašanja, ki so dol- 
goročnega pomena, ter daje 
ustrezna pooblastila za izda- 
janje spremljajočih predpi- 
sov, s katerimi se zagotavlja 
učinkovitost carinskega siste 
ma v razmerah, ki so pogo- 
jene s tekočimi sprememba- 
mi na zunanjem in domačem 
tržišču. 

Zakon o ratifikaciji Spora- 
zuma o garanciji med SFRJ 
in Mednarodno banko za ob- 
novo in razvoj (AS 276). S 
tem sporazumom vlada SFRJ, 
glede na to, da ni neposred- 
ni posojilojemalec, jamči za- 
nesljivo in redno odplačilo 
posojila 48 milijonov dolar- 

jev, ki ga da Mednarodna 
banka za obnovo in razivoj 
za gradnjo avtomobilskih cest 
v SR Sloveniji in SR Srbija 
ter cest v SR Orni gori. 

Zakon o ratifikaciji konzu- 
larne konvencije med SFRJ 
in Republiko Grčijo (AS 281). 
Ker je Zvezni zbor na seji 
6. februarja 1976 ta Zakon 
že sprejel, je Konvencija do- 
končno ratificirana, ker je 
bil Zakon sprejet tudi na se- 
'' Zbora republik in pokra- 
jin. 

Zakon o premiji za sojo 
(AS 283). S tem Zakonom 
je določeno, da se bo te 
meljnim organizacijam zdru- 
ženega dela in kmetijskim 
zadrugam, ki pridelujejo so- 
jo same ali v kooperaciji z 
zasebnimi proizvajalci, tudi 
letos izplačevalo 1,55 dinarja 
premije za kilogram soje, ta- 
ko kot se je 1. 1975. Premijo 
za sojo se bo dajalo zatega- 
delj, ker je sojin zdrob ne- 
pogrešljiva sestavina živinske 
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krme. Ker nam sojinega 
zdroba doma primanjkuje, 
se ga uvaža 150.000 do 200.000 
ton letno. Glede na to, da 
bomo v 1. 1976 pridelali pri- 
bližno 50.000 ton soje, pre- 
mija pa bo znašala 1,55 di- 
narja, bodo sredstva za pre- 
mije znašala okrog 77,5 mi- 
lijona dinarjev, zagotovljena 
pa bodo v Proračunu fede 
racije. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kom- 
penzaciji proizvajalcem umet- 
nih gnojil v 1. 1974 in 1975 
(AS 284). S tem Zakonom je 
določeno, da se organizaci- 
jam združenega dela, ki pro- 
izvajajo ali uvažajo umetna 
gnojila, izplačuje kompenza- 
cijo za prodano ali dobavlje- 
no umetno gnojilo, da bi se 

zagotovilo enakopravnost pri 
pridobivanju dohodka na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču. Kompenzacijo se bo 
izplačevalo za 1. 1974 in 1975, 
in sicer v skladu s sistem- 
skimi rešitvami, ki so spre- 
jete za realizacijo politike 
razvoja kmetijstva v obdob- 
ju od 1. 1973 do 1975. 

Zakon o sredstvih rezerv 
(AS 285). S tem Zakonom je 
določeno, da smejo organiza- 
cije združenega dela iz sred- 
stev rezerv, ki so izločena 
po zaključnem računu za 
prejšnje leto, uporabiti 15 
odstotkov za pomoč organi- 
zacijam združenega dela, ki 
so utrpele škodo v elemen- 
tarnih nesrečah. 

Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o premi- 

jah za mleko in pitana tele- 
ta, junce in jagnjeta ter o 
kompenzacijah za sveže me- 
so (AS 287). S tem Zakonom 
je določeno, da se bo v 1. 
1976 temeljnim organizacijam 
združenega dela in kmetij- 
skim zadrugam, ki proizvaja- 
jo mleko same ali v koope- 
raciji z zasebnimi proizva- 
jalci, ter zasebnim proizva- 
jalcem plačevalo 0,38 dinarja 
premije za liter mleka. Pre- 
mija za pitana teleta in jun- 
ce bo znašala 3 dinarje, za 
jagnjeta pa 2 dinarja za kilo- 
gram. 

Zakon o določanju celotne- 
ga zneska sredstev za finan- 
ciranje programa po Zakonu 
o zagotavljanju sredstev za 
financiranje programa inte- 
gracije in modernizacije skup- 
nih služb za vodenje civilnih 

ln vojaških letal (AS 222). 
S tem Zakonom je določena 
višina sredstev za moderni- 
zacijo teh služb v obdobju 
Od 1. 1976 do 1981. 

Odlok o izdajanju kovancev 
za 10 dinarjev (AS 291). S 
tem Odlokom je določeno, 
da se izda kovanec za 10 di- 
narjev, ker je delež papirna- 
tih bankovcev te vrednosti v 
denarnem obtoku zelo velik 
in se zato hitro poškodujejo, 
tako da jih je treba uniče- 
vati ogromne količine. 

Spremembe in dopolnitve 
Programa dela Zbora repu- 
blik in pokrajin za obdobje 
od septembra 1. 1975 do ju- 
lija 1. 1976. Z njimi se do- 
loča roke za sprejetje Druž- 
benega plana Jugoslavije za 
obdobje od 1. 1976 do 1980. 

NAROČILNICA 

Naročamo . . . , izvodov »POROČEVALCA«, od cega 

izvodov za (ime to naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime m naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

urvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Letno naročnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 5010U-R45-50204 

Dne 1976 2ig, podpis naročnika: 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA: 
— Predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta 

Skupščine SRS, da sklene družbeni dogovor o 
ustanovitvi in nalogah jugoslovanskega sveta za 
varnost prometa (ESA 547) 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 10. 3. 1976) 
— Kako zavreti zmanjševanje porabe umetnih 

gnojil? 
— Registracija traktorjev — da ali ne 
— Prepoved opravljanja vozniškega izpita 

za traktoriste 
— Rešitve za železnico 
— Osnove sredstev skupne porabe in gibanje 

zaposlenosti v 1. 1975 
— Osnove sredstev skupne porabe in gibanje 

zaposlenosti v 1. 1976 
— Objekti za mediteranske igre 
— Rehabilitacijski objekti v škofji Loki, Portorožu 

in Ljubljani, Vojkova 74 
— Smejo društva prodajati živila? 
— Kdaj nadomestila gasilcem? 
(ZBOR OBČIN 10. 3. 1976) 
— Škoda v idrijskih gozdovih 
— Kako organizirati geodetsko dejavnost 

Iz Skupščine SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
— Vse kar je v zvezi s pripravo plana pravočasno 

opraviti (Sklepi Zbora republik in pokrajin ob 
obravnavi gradiva o uresničevanju Družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 1. 1971 do 1075 — 
K AS 14il)  8 

NOVI PREDPISI 
— Učinkovitejše varstvo okolja pred škodljivi žar- 

čenji (Osnutek zakona o varstvu pred ionizirajo- 
čimi žarčenji — AS 380) 10 

— Vsako zdravilo mora biti preizkušeno preden -e 
ga da v promet (Osnutek zakona o dajanju zdra- 
vil v promet — AS 182) 

— Enotno urediti blagovni promet in odnose na trgu 
(Obravnavanje osnutkov zakonov o načelih poslo- 
vanja pri opravljanju blagovnega prometa in o 
ukrepih, s katerimi se preprečuje spodkopavanje 
enotnosti jugoslovanskega trga (AS 314 in AS 
36/11) v Zveznem zboru Skupščine SFRJ) 

— Federaciji dana preširoka pooblastila (Odloženo 
sprejetje Predloga zakona o varstvu živali pred 
kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo — 
AS 313 

13 

14 

ANALIZE IN OCENE 
— Pomembne spremembe strukture Investicij v na- 

slednjem obdobju (Investicije in temeljna razmer- 
ja v delitvi družbenega proizvoda — analitično 
gradivo k Družbenemu planu Jugoslavije za ob- 
dobje od 1. 1976 do 1980 — K AS 141) 

— Z novimi ukrepi odpraviti vzroke nelikvidnosti 
gospodarstva (Stanje in vzroki nelikvidnosti v ob- 
dobju januar-september 1975) 

IS 

17 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
— Razglašeno leto Nikole Tesle (Zvezni zbor Skup- 

ščine SFRJ sprejel zahtevo Sabora SR Hrvatske) 19 

IZVAJANJE ZAKONOV 
— Zmanjšan obseg dolžniško-upniških razmerij (In- 

formacija o rezultatih multilateralne kompenza- 
cije) 20 

— Ugotoviti, zakaj se ni prijavilo vseh dolžniških 
obveznosti (Odbor Zveznega zbora za družbeno- 
ekonomske odnose o rezultatih multilateralne 
kompenzacije) 21 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 
— Nesoglasja glede cen električne energije in sto- 

ritev 21 
— Usklajevanje pogojev za dajanje potrošniških 

kreditov 22 

SPREJETI ZAKONI 22 

Rodakciija je bila končana 16. IDI. 1676 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in SkupSčmia SFRJ • tJredniSki odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesmk, Marko Herman, 
Darko Marin, Jože Pacek, dr France Petrić, Franjo Tlirk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: 
Zorim Lenard — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, LJubljana, Subtčeva 4, telefon 22-741 • Urednišk: odbor glasila Skupščine SFRJ: 
Kiro HadS-Vaalev (predsednik), Aljuš Gaši, Jožel Ipafi, R&dmila Matić Svetislav Popović Dušan Cehovin Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarić, 
Ivica Cačii!, Moma Etadosavljevti, Sin»ša Puaar, Krste CaJovski, dr Petar Vajovič, Aleksandar Petkovih in Teodor Olič — Odgovorni urednik: Teo- 
dor Oldč — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon 334-149 • Tisk. CGP Delo —Cena posamičnega izvoda 

4 din — Namočraina za leto 1976 100 din — 2Ero račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 

2A 



skupščine sr Slovenije in 

skupscine sfr Jugoslavije 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 19. III- 1976 

Letnik II. 

Cena 7 din 

SAMOUPRAVNI SPORAZUMI IN DRUŽBENI DOGOVORI O TEMELJIH 
PLANOV SREDNJEROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE 1976 1980 

Stran 
Uvod 
Program aktivnosti pri izcieiavi srednjeročnih 
planov za obdobje 1976—1980 

ENERGETIKA 
Samoupravni sporazum o samoupravnem pianu 
razvoja elektroenergetike in združevanja sred- 
stev za financiranje graditve objektov po spre- 
jetem programu SIS elektrogospodarstva Slo- 
venije (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o urejanju medseboj- 
nih odnosov na področju razvoja in proizvod- 
nje ter porabe premoga v obdobju 1976—1980 
(Osnutek) 
Samoupravni sporazum o temeljih samouprav- 
nih planov SIS za nafto in plin v SR Sloveniji 
(Osnutek) 

PROMET 
Samoupravni sporazum o temeljih samou- 
pravnega plana za razvoj železniških zmoglji- 
vosti za obdobje 1976—1980 (Osnutak) 
Samoupravni sporazum o samoupravnem sred- 
njeročnem planu vzdrževanja, "rekonstrukcij, 
modernizacij in gradenj magistralnih in regio- 
nalnih cest v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 
in o združevanju sredstev za financiranje iz- 
vedbe tega samoupravnega srednjeročnega pla- 
na (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o temeljih plana (sa- 
moupravnega) razvoja luških zmogljivosti za 
obdobje 1976—1980 (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o temeljih plana PTT- 
prometa v Sloveniji za obdobje 1976—1980 
(Osnutek) 

DRU2BENE DEJAVNOSTI 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Izo- 
braževalne skupnosti Slovenije za obdobje 
1976-1980 (Osnutek) J 

Samoupravni sporazum o srednjeročnem na- 
razv°ja otroškega varstva za obdobje 

1976—1980 (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o osnovah planov 
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1976—1980 (Osnutek) 
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Stran 
Samoupravni sporazum o politiki na področju 
socialnega skrbstva, prednostnih nalogah, soli- 
darnosti in izvajanju vzajemnostnih ter skup- 
nih nalog v obdobju 1976—1980 (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Kul- 
turne skupnosti Slovenije za obdobje 1976— 
1980 (Osnutek) 
Samoupravni sporazum o osnovah plana Teie- 
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(Osnutek) 
Samoupravni sporazum o osnovah plana SIS 
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za obdobje 1976—1980 (Osnutek) 
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79 
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BANČNA POLITIKA 
Družbeni dogovor o kriterijih investicijske po- 
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scanju uvoza in o vlaganju tujih sredstev 
(Osnutek) 
Samoupravni sporazum o skupni politiki bank 
na območju SR Slovenije 1976—1980 (Osnutek) 

80 
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88 

REGIONALNI RAZVOJ IN VARSTVO OKOLJA 
Družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobiu 
1976—1980 (Osnutek) J 

Družbeni dogovor k srednjeročnemu razvojne- 
mu nacrtu o varstvu okolja do L 1980 (Predlog) 
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DOHODEK IN NJEGOVO RAZPOREJANJE 
Družbeni dogovor o politiki razporejanja do- 
hodka (Teze) 
Družbeni dogovor o splošni porabi v občinah 
(Teze) 

102 

105 

Izhodišča k izračunu oblikovanja in razpore- 
janja doiiodka TOZD v obdobju 1976—1980 .107 



Uvod 

1. V času od lanskoletne skupščinske obravnave Os- 
nutka dogovora o družbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980, katerega je z aneksom vred objavil 
»Poročevalec« v svoji 17. številki iz lanskega leta, je bil 
dosežen viden napredek pri uveljavljanju novega siste- 
ma planiranja in snovanju srednjeročnih planov. 

Med drugim je bil sprejet tudi zvezni zakon o osno- 
vah sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije (Ur. 1, SFRJ, št. 6—46/76), s katerim 
smo dobili zakonsko podlago, na kateri gradimo druž- 
beno planiranje na najrazličnejših ravneh, od temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela, krajevnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti do družbe- 
no-političnih skupnosti, občine, republike in federacije. 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na zasedanju 
25. 2. 1976 sprejeli še program aktivnosti pri izdelavi 
srednjeročnih pianov za obdobje 1976—1980, s katerim 
je dana podlaga za sočasno vključevanje vseh odgo- 
vornih nosilcev planiranja v pripravo srednjeročnih 
planov na vseh ravneh tako, da bodo mogli biti sred- 
njeročni plani samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter plani občin, republike in federacije sprejeti se do 
letošnjega julija. 

2. Med pomembnimi predpogoji zato, da bi ti plani 
odsevali ustavne kvalitete socialističnih samoupravnih 
družbeno-ekonomskih odnosov in bi bili odločilen pogoj 
za stabilnejši, dinamični in skladnejši razvoj, je pri- 
prava in sprejemanje samoupravnih sporazumov, druž- 
benih dogovorov o temeljih planov in medrepubliskin 
dogovorov o razvoju dejavnosti skupnega pomena. 

Po že omenjenem programu aktivnosti je mesec 

marec predviden za priprave in obravnavanja teh do- 
kumentov tako, da bi v aprilu lahko sledil postopek 
njihovega sprejemanja le teh. Od intenzivnosti in pra- 
vočasnega vključevanja vseh odgovornih nosilcev Pani- 
ran ia v to delo je odvisen med drugim tudi delež hK 
Slovenije pri oblikovanju medrepubliških dogovorov o 
dejavnostih skupnega pomena pa tudi dogovor o teme- 
ljih srednjeročnega plana SR Slovenije, ki je pravkar v 
fazi priprave osnutka. 

3. Z namenom, da bi omogočili celovit vpogled v 
tiste samoupravne sporazume in družbene dogovore ki 
se oblikujejo na nivoju SR Slovenije, so v tem »Poroce. 
valcu« objavljeni vsi tisti osnutki sporazumov in dogo- 
vorov ter nekatere teze za družbene dogovore, ki so jih 
poslali posamezni organizacijski nosilci redakciji opera- 
tivnopolitičnega štaba pri Republiškem komiteju za 
družbeno planiranje in informacijski sistem. 

Obiava preko »Poročevalca« je gotovo najprimer- 
neiša oblika informiranja vseh delegacij in drugih od- 
govornih organov, s čimer je omogočeno organizacijam 
združenega dela ter vsakemu delavcu in občanu sode- 
lovati pri končnem oblikovanju teh dokumentov <n 
ustrezno zavezovati svoje delegacije glede njihovih 
aktivnosti na tem področju. 

Posamezni predlagatelji bodo tudi preskrbeli, da 
bodo niihovi udeleženci v procesu planiranja prejeli 
dovolj izvodov tega glasila in da bo določena količina 
izvodov tudi v javni prodaji. 

4 Nekateri osnutki teh dokumentov so objavljeni, 
čcnrav ie njihov krog podpisnikov sorazmerno ozek. 
Tak primer je Osnutek sporazuma o poslovni politiki 
poslovnih bank za obdobje 1976-1980, ki zavezuje sicer 
ozek krog udeležencev, vendar je zaradi svojega širšega 

pomena potrebna tudi širša udeležba pri končnem obli- 
kovanju tega dokumenta. 

5. Predlagatelji osnutkov, oziroma tez samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov so sicer pripravili to 
gradivo na podlagi dosedanjih rezultatov, doseženih pri 
izdelavi srednjeročnih planov in pri uveljavljanu refor- 
me planiranja, hkrati pa so bili soočeni z raznimi odpr- 
timi vprašanji, ki jih bo moč rešiti šele v usklajevalnem 
postopku, ko je treba pripraviti predlog teh dokumen- 
tov in jih tudi sprejeti. 

Zlasti obstajajo še precejšnje razlike med predvi- 
denimi potrebami po finančnih sredstvih in globalnih 
ocenah možnosti bodisi na nivoju federacije ali repub- 
like. 

V postopku srečevalnega planiranja bo treba te raz- 
like uskladiti, kar bo zahtevalo zlasti v tem in delno 
prihodnjem mesecu še velike napore na vseh ravneh 
planiranja, že sedaj pa aktivno delovati pri nadaljnjem 
oblikovanju in izboljševanju teh dokumentov, tako da bi 
v prvi polovici prihodnjega meseca že razpolagali s 
predlogi samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov. 

S tem namenom poziva operativno-politični štab 
pri Republiškem komiteju za družbeno planiranje 
in informacijski sistem vse udeležence v planira- 
nju, da sproti pošiljajo svoje pripombe na posa- 
mezne osnutke in teze za samoupravne sporazu- 
me in družbene dogovore in sicer neposredno 
predlagateljem, kopijo pa tudi Zavodu SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. Zadnji rok za spreje- 
manje pripomb je 10. april 1976. 

6. Z namenom, da bi udeleženci v planiranju dobili 
vpogled tudi v globalne ocene materialnih možnosti je 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje objavil pod 
poglavjem posebno informacijo z naslovom »Iz- 
hodišča k izračunu oblikovanja in razporejanja dohodka 
TOZD v obdobju 1976—1980.« 

7. Neusklajenosti, ki izvirajo iz celotnega gradiva so 
predvsem posledica 

— razlik v ocenah stopnje rasti družbenega proiz- 
voda (zadnja globalna ocena računa z nekoliko mzjo 
stopnjo rasti predvsem zaradi bolj zaostrenih pogojev 
za razvoj gospodarstva in zaradi odločnejšega uveljav- 
ljanja elementov stabilizacije) 

— dejstva, da je šele v teku usklajevanje pri raz- 
voju dejavnosti skupnega pomena na ravni federacije 
(dogovore na tej ravni je treba vključiti tudi v repub- 
liške sporazume in dogovore), 

— težnje predlagateljev, da rešijo čimveč proble- 
mov s področja svojih dejavnosti. 

8 Neogibno je. da se razlike v bistvenih elementih 
razvojne politike SR Slovenije uskladijo do sprejetja 
dogovora o osnovah družbenega plana SR Slovenije v 
obdobju 1976—1980 in do priprave osnutka družbenega 
plana SR Slovenije. 

Po programu se bodo temeljna odprta vprašanja 
usklajevala v nadaljnjem postopku v koordinacij- 
skem odboru Republiškega sveta za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko, ki bo v nadaljevanju dela na 
planski dokumentaciji v skladu s programom aktivnosti 
intenziviral delo v tej smeri. 

OPERATIVNO-POLITIČNI STAB 
PRI REPUBLIŠKEM KOMITEJU ZA DRUŽBENO 

PLANIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM 
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Program aktivnosti pri izdelavi srednj 

i. 

1. Program aktivnosti pri izdelavi srednjeročnih 
planov za obdobje 1976-1980 zajema maksimalno sinhro- 
nizacijo in spoštovanje rokov vseh nosilcev posameznih 
nalog. Sočasnost dela morajo v svojih programih zago- 
tavljati vsi nosilci aktivnosti na izdelavi vseh doku- 
mentov, na katere je vezan srednjeročni družbeni plan 
SR Slovenije. 

Še zlasti je pomembna usklajena aktivnost gospodar- 
ske zbornice Slovenije, zveze sindikatov, samoupravnih 
mteresnih skupnosti na ravni republike, poslovnih bank, 

^eij izyršne8a sveta in njegovih organov na vseh tistih področjih, ki zahtevajo usklajevanje interesov te- 
meljnih nosilcev razvojne politike, tako v republiki 
kot na ravni federacije. 

S to aktivnostjo je treba sproti seznanjati delegat- 
sko bazo in vanjo pravočasno vključevati tudi Skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem bo izredno 
pomembna politična dejavnost frontno organizirane 
SZDL, ki je ^nosilec najširše javne razprave in organi- 
zirane politične verifikacije srednjeročnih planov na 
vseh ravneh. 

2. Celotno aktivnost je treba tekoče usklajevati prek 
operativnopolitičnega štaba pri republiškem komiteju 
za družbeno planiranje in informacijski sistem, ki ima 
poleg organizacijske in usklajevalne funkcije tudi na- 
logei usklajevati priprave in sprejemanje srednjeročnih 
družbenih planov v republiki s programom dela ko- 
inisije ZIS za spremljanje aktivnosti na izdelavi sred- 
njeročnega družbenega plana Jugoslavije in zagotavljati 
usklajevanje stališč v republiki v postopku usklajeva- 
nja na ravni federacije. 

Na ravni občin imajo analogno vlogo operativno- 
pohticni štabi. 

3. Na ravni republike je potrebno zagotoviti uskla- 
jevanje stališč o posameznih vprašanjih na izvršnem 
svetu skupščine SR Slovenije in drugih republiških 
institucijah. Pri tem bo imel osrednje mesto koordinar 
cijski odbor pri republiškem svetu za gospodarski raz- 
voj in ekonomsko politiko kot organ, v katerem bodo 
tekoče preverjena bistvena izhodišča za usklajevanje 
ter obravnavana konkretna vsebinska vprašanja, ki bo- 
do nastajala v toku priprav srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije in SFR Jugoslavije. 

4. Delo na pripravi srednjeročnih družbenih planov 
mora_v naslednjih mesecih spremljati tudi intenzivna 
politična dejavnost, ki naj bo v smislu sklepov 16. seje 
predsedstva CK ZKS usmerjena zlasti v dosledno 
uveljavljanje nove vsebine planiranja tako, da postanejo 
delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela dejanski in odgovorni nosilci sporazumevanja in 
dogovarjanja o svojih skupnih interesih. 

5. V večji meri se morajo za delo na oblikovanju 
družbenih planov vseh nosilcev planiranja usposobiti 
tudi operativna, politično strokovna telesa v občinah 
in na medobčinski ravni, ki morajo postati nosilci 
usklajevanja na ravni občin in v postopku medobčin- 
skega sporazumevanja. 

6. Podlaga za izdelavo programa nadaljnjega dela 
na pripravi družbenih planov za obdobje 1976-1980 so 
tudi sklepi koordinacijske komisije zveznega izvršnega 
sveta skupaj s predsedniki izvršnih svetov socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin v 
zvezi z nadaljnjim delom na pripravi družbenega plana 
SFR Jugoslavije za obdobje 1976-1980 (sklepi z dne 

® temi sklepi so naglašene obveznosti re- publik in avtonomnih pokrajin za usklajevanje konkret- 
nih vsebinskih vprašanj, ki bodo nastajala v toku pri- 

ročnih planov za obdobje 1976—1980 

prav srednjeročnega družbenega plana SFR Jugoslavije. 
Izhodišča za usklajevanje in stališča posameznih repub- 
lik in avtonoHinih pokrajin morajo biti zasnovana na 
temeljnih interesnih združenega dela v posamezni repub. 
liki in zato tudi predhodno verificirana s strani samo- 
upravnih nosilcev razvoja v posamezni republiki, oziro. 
ma avtonomni pokrajini. Razen tega je treba zagotoviti, 
da bodo organizacije združenega dela iz posameznih 
republik in avtonomnih pokrajin neposredno in prek 
svojih delegatov udeležene pri oblikovanju razvojnih 
usmeritev na tistih področjih, ki so skupnega interesa 
v merilu celotne države. Na tej podlagi morajo biti 
opredeljeni temeljni elementi za dogovarjanje o družbe- 
nem planu Jugoslavije ter družbenih planov socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Zvez- 
ni ,Somite za družbeno planiranje je pripravil nadrob- nejši program aktivnosti pri izdelavi in sprejemanju 
družbenega pla>na Jugoslavije, ki ga je sprejela in potr- 
dila koordinacijska komisija zrreznega izvršnega sveta. 

II. 

Sodelovanje pri izdelavi srednjeročnega plana 
Jugoslavije 

l._ Z namenom, da bi se vključili v izdelavo sred- 
njeročnega družbenega plana Jugoslavije na način, ki bi 
Pospešil celotno delo, hkrati pa omogočil koordinira- 
no in sočasno družbeno ter strokovno angažiranje nosil, 
cev planiranja in nosilcev posameznih nalog, je treba 
zagotoviti naslednje: 

1.1. Sodelovanje pri oblikovanju družbenega plana 
v celoti in po posameznih področjih skupnega interesa 
na zvezni ravni, kjer se je treba dogovarjati oziroma 
se dogovoriti; 

1.2. zagotoviti temeljno vlogo organizacij združe- 
nega dela pri opredeljevanju razvojnih usmeritev na 
področju skupnega interesa za vso državo. 

AD I - L Sodelovanje v delovnem postopku priprav- 
ljanja družbenega plana je organizirano prek delovnih 
skupin, ki odgovarjajo za posamezna področja skup- 
nega interesa na ravni Jugoslavije, delujejo pa po nače- 
lih sočasnega, oziroma srečevalnega planiranja. 

 Temeljno koordinacijo, preverjanje poglavitnih izho- 
dišč in obravnavanje konkretnih vsebinskih vprašanj 
z vidika zveznega in republiškega družbenega plana 
pa opravlja koordinacijski odbor pri republiškem sve- 
tu za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

AD 1.2. Delovne skupine delujejo tako, da obravna- 
vajo odgovarjajoča gradiva s svojega področja ter 
sprejmejo stališča, oziroma predloge, ki jih sporočijo 
koordinacijskemu odboru pri republiškem svetu za go- 
spodarski razvoj in ekonomsko politiko. 

V delovnih skupinah sodelujejo poleg delegatov 
odgovornih samoupravnih interesnih skupnosti gospo- 
darskih grupacij (izhajajoč iz načela poslovne in dohod- 
kovne soodvisnosti), republiškega zbora združenega dela 
m drugih, se predstavniki gospodarske zbornice Slo- 
venije, predlaga njeno predsedstvo oziroma njen poob- 
organov in zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 

Število delegatov s posameznih področij dela, ki sa 
v organizacijski pristojnosti gospodarske zbornice Slo- 
venije, predlaga njeno predsedstvo ozriroma njen poob- 
laščeni organ. Iniciativo za predlaganje števila delega- 
tov iz drugih področij imajo predsedniki delovnih 
skupm. 

1 



Delegati v delovnih skupinah so dolžni predhod- 
no dotoiti stališča od zainteresiranih organizacij združe- 
nega dela, oz. njihovih asociacij. 

Na tej osnovi in glede na lastne ocene, sprejema 
koordinacijski odbor pri republiškem svetu instrukcijo 
ali informacijo za predstavnika republiškega organa — 
nosilca dogovarjanja na odgovornem zveznem organu 
(medrepubliški komite za družbeno planiranje, koordina- 
cijska komisija zveznega izvršnega sveta, zvezni izvrš- 
ni svet, skupščina SFR Jugoslavije in drugi). 

Koordinacijski odbor pri republiškem svetu za go- 
spodarski razvoj in ekonomsko politiko tudi oceni, 
katera vprašanja je treba predložiti v nadaljnjo obrav- 
navo odgovornim republiškim organom, pri čemer je 
treba upoštevati, da daje končno soglasje na družbeni 
plan Jugoslavije skupščina SR Slovenije v proceduri 
sprejemanja zveznega in republiškega družbenega plana. 

2. Za dejavnosti skupnega interesa na ravni Jugo- 
slavije delujejo ob upoštevanju obstoječih poslovnih in 
dohodkovnih soodvisnosti (npr. na področju strojegrad- 
nje, elektroindustrije, bazne kemije, ekonomskih odno- 
sov z inozemstvom) naslednje delovne skupine: 

2.1. za energetiko — skupino vodi predsednik re- 
publiškega komiteja za energetiko; 

2.2. za agroindustrijski kompleks — skupino vodi 
republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo; 

2.3. za črno metalurgijo — vodjo skupine določi 
gospodarska zbornica Slovenije; 

2.4. za barvno metalurgijo — vodjo skupine določi 
gospodarska zbornica Slovenije; 

2.5. za bazno kemijo — vodjo skupine določi go- 
spodarska zbornica Slovenije; 

i 
2.6. za področje nekovin — vodjo skupine določi 

gospodarska zbornica Slovenije; 

2.7. za strojegradnjo — vodjo skupine določi gospo- 
darska zbornica Slovenije; 

2.8. za magistralne prometnice — skupino vodi 
predsednik republiškega komiteja za promet in zveze; 

2.9. za inozemski turizem — skupino vodi pred- 
sednik komiteja IS za turizem; 

2.10. za ekonomske odnose z inozemstvom — skupino 
vodi predsednik komiteja IS za ekonomske odnose s 
tujino; 

2.11. za krepitev obrambne sposobnosti in varnosti 
  skupino vodi republiški sekretar za narodno ob- 
rambo; 

2.12. za razširjeno reprodukcijo — skupino vodi 
predsednik republiškega komiteja za družbeno planira- 
nje in informacijski sistem; 

2.13. za področje cen in primarne delitve — skupino 
vodi predsednik republiškega komiteja za trg in cene. 

HI. 

Aktivnosti v okviru republike 

1. Ker je izvajanje nalog po dosedanjem programu 
v kasnitvi, bodo morali vsi odgovorni subjekti in organi 
intenzivirati in seveda uskladiti celotno delo, da bi tako, 
v sicer zelo kratkem roku, sprejeli vse potrebne doku- 
mente t. j.: 

— samoupravne plane na ravni TOZD, iz katerih 
izhajajo plani vseh drugih nosilcev planiranja, oz. iz 
odnosov, ki se vzpostavljajo z njimi; 

— sporazume o temeljih planov na ravni delovnih 
organizacij (ki vključujejo več TOZD), sestavljenih orga. 
nizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skup- 
nosti in drugih skupnosti in asociacij; 

— samoupravne sporazume in družbene dogovore, 
ki obravnavajo področja dela širših interesov; 

— dogovore o temeljih planov krajevnih skupnosti; 

— dogovore o temeljih planov občin na medobčin- 
skih ravneh in v republiki ter 

— družbenih planov občin in republike. 

Pri samoupravnem sistemu planiranja gre za speci- 
fične oblike in metode usklajevanja razvojnih interesov, 
kar zahteva uveljavljanje principa srečevalnega planira- 
nja in večsmernega toka informacij med dohodkovno 
in poslovno soodvisnimi organizacijami. 

Ker je zvezni zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije že sprejet, 
je treba v republiki do 31. marca 1976 pripraviti pred- 
log za izdajo zakona o družbenem planu SR Slovenije 
z osnutkom zakona ter predlog za izdajo zakona o 
urejanju prostora (delovni nosilec je republiški komite 
za družbeno planiranje in informacijski sistem ter zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje). 

2. Dogovori o temeljih družbenih planov družbeno- 
političnih skupnosti so obvezni le za podpisnike spora- 
zumov in dogovorov na katerih le ti slonijo, oz. za njiho- 
ve dejanske podpisnike. 

V dogovorih o temeljih planov je treba izraziti skup- 
ne interese, cilje in naloge razvoja, urediti medsebojne 
odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti za uresni- 
čevanje teh skupnih interesov s težiščem na prvinah 
skupnega pomena, ki so temeljni pogoj za družbeno- 
ekonomski razvoj družbenopolitične skupnosti in za nje- 
no vključevanje v širši razvoj. Ti dogovori pomenijo 
tudi osnovo za oblikovanje in sprejemanje družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Dosedanja spoznanja v teku priprave tega doku- 
menta na ravni SR Slovenije predpostavljajo, da bi le-ta 
obsegal 3 temeljna poglavja v katerih bi zajeli: 

— cilje, ki odpredeljujejo razvojno politiko skup- 
nega pomena za razvoj SR Slovenije: 

— temeljne prioritete in naloge, ki so skupnega 
pomena za razvoj SR Slovenije: 

— ukrepi na področjih skupnega družbenega po- 
mena, ki niso rešeni s samoupravnimi sporazumi in 
družbenimi dogovori. 

Podpisniki pa so predvidoma naslednji: izvršni svet 
skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, 
Gospodarska zbornica Slovenije samoupravne interes- 
ne skupnosti na področju gospodarstva in družbenih 
dejavnosti, ki so organizirane v merilu SR Slovenije, 
poslovne banke, poslovne skupnosti in ^ tiste organiza 
cije združenega dela, ki v zvezi z družbenim planom 
prevzemajo posebne obveznosti. 

Operativno politični štab pri republiškem komiteju 
za družbeno planiranje in informacijski sistem sprejme 
nadrobnejšo shemo tega dogovora. 

3. Družbeni plani pa morajo temeljiti na teh do- 
govorih, vključujejo pa še temeljne smeri in cilje druž- 
benoekonomske politike ter okvire in smeri ukrepov 
družbenopolitičnih skupnosti. 
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4. Sporazumi, družbeni dogovori in plani pogojujejo 
eden drugega in sicer v smeri od spodaj navzgor. To 
velja za vse udeležence v planiranju od TOZD in kra- 
jevne skupnosti do federacije. Sporazum, oziroma do- 
govor na širši ravni je moč sprejeti, če so njegovi ele- 
menti predhodno pripravljeni na ožji ravni. 

V sporazumih in dogovorih ni moč predvideti ob- 
veznosti, če jih ni sprejel udeleženec v planiranju na 
katerega se obveznost nanaša. Prav tako mora TOZD, 
ki določeno obveznost najprej ni predvidel v svojem pla- 
nu, le-tega uskladiti z obveznostmi, katere je sprejel 
na ravna delovne organizacije, SOZD, interesne skupnosti 
ali v drugih družbenih dogovorih in sporazumih. Pri- 
stopanje k samoupravnemu sporazumu in dogovoru ni 
obvezno za posamezne udeležence, vendar pa ima druž- 
benopolitična skupnost možnost, da z zakonskimi 
ukrepi regulira posamezna vprašanja, ki so pomembna 
za razvoj družbenopolitične skupnosti kot celote. Kar 
ni sprejeto v samoupravnih sporazumih in dogovorih, 
oziroma z ukrepi družbenopolitične skupnosti, ne more 
biti obvezen element družbenega plana. 

Ob dejstvu, da je težišče planiranja v TOZD in 
krajevnih skupnostih, je treba, izhajajoč iz interesov 
delavcev in delovnih ljudi v TOZD in krajevnih skup- 
nostih, intenzivirati usklajevailni proces in sprejemanje 
ustreznih samoupravnih sporazumov in dogovorov pred- 
vsem v teh smereh: 

— upoštevati je treba dohodkovne odnose in pove- 
zave v okviru delovnih organizacij, SOZD ter poslovnih 
in samoupravnih interesnih skupnosti zlasti na prioritet- 
nih področjih, oziroma področjih širšega interesa; pri 
tem je treba izhajati iz obstoječih samoupravnih po- 
vezav in dohodkovnih odnosov in to pri usklajevanju 
povezovati; 

— v okviru občin, na medobčinski ravni ter na rav- ni republiških samoupravnih interesnih skupnosti za 
storitve družbenih dejavnosti in med njimi, pri čemer 
se je treba omejiti s stališča občin in medobčinskega 
sodelovanja predvsem na osnovne smernice; 

— v okviru družbenopolitičnih skupnosti in med 
njimi, izhajajoč iz planov TOZD, delovnih organizacij, 
SOZD, samoupravnih interesnih skupnosti, oziroma vseh 
tistih, ki na podlagi sporazumov in dogovorov v druž- 
benih planih družbenopolitičnih skupnosti prevzemajo 
določene obveznosti, pri čemer se je treba omejiti 
predvsem na usmeritve in naloge, ki so skupnega inte- 
resa celotnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri tem je treba zagotoviti čim večjo časovno uskla- 
jenost v posameznih fazah dela med posameznimi nosil- 
ci planiranja. 

5. Na področju gospodarstva je bilo v preteklem 
letu težišče dosedanjih priprav srednjeročnih planov 
v TOZD in delovnih organizacijah. V zadnjih mesecih 
pa je začela oživljati tudi planska aktivnost na ravni 
SOZD, ki je bila prej zanemarjena. Zaradi kvalitetnej- 
ših in realnejših planov TOZD se moramo poleg in- 
tenziviranja dela v TOZD samih, sedaj predvsem osre- 
dotočiti na pripravo in zaključevanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov v okviru delovnih orga- 
nizacij, SOZD, samoupravnih interesnih skupnosti v 
gospodarstvu in poslovnih interesnih skupnosti. Elemen- 
te za samoupravne sporazume o temeljih planov naj 
bi oblikovali razen TOZD, ki so sestavni del teh orga- 
nizacij združenega dela, tudi tisti TOZD, ki z njimi 
dolgoročno sodelujejo. Samoupravni sporazumi, naj bo- 
do oblikovani tudi na nekaterih pomembnih področjih, 
kjer taka širša samoupravna organiziranost ni oblikova- 
na. 

Obveznosti, ki jih bodo v usklajevalnem procesu 
na teh ravneh sprejemali TOZD, bodo le-ti potem (upo- 

števaje določila predloga zakona o družbenem plani- 
ranju in osnutku zakona o združenem delu) vgrajevale 
v svoje samoupravne plane. 

5.1. Poslovodni organi v delovnih organizacijah, 
SOZD in drugih oblikah združenj ter izvršilni organi v 
samoupravnih interesnih skupnostih naj takoj pripra- 
vijo ustrezale podlage za osnutke samoupravnih spo- 
razumov o osnovah planov, v katerih bi predlagali rešitve 
za prisotne razvojne probleme, ter jih posredovali TOZD 
v razpravo. Hkrati je treba taikoj pristopiti k nomini- 
ranju delegatov TOZD, ki bi imeli ustrezna pooblastila 
za sodelovanje v usklajevalnem postopku. V obravnavo 
osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih samo- 
upravnih planov, ki jih bodo pripravile strokovne službe 
o organizacijah združenega dela, bodo vključeni tudi 
organi gospodarske zbornice Slovenije. V skladu z že 
sprejetimi dogovori bodo razprave v gospodarski zbor- 
nici Slovenije usmerjene predvsem na medsebojno uskla- 
jevanje osnutkov samoupravnih sporazumov o temeljih 
samoupravnih planov tistih OZD, ki so se odzvale ini- 
ciativi gospodarske zbornice Slovenije in sprejele obvez- 
nost za širše in dolgoročnejše usklajevanje s partnerji 
v reprodukcijski povezanosti. 

5.2. Delo je treba opraviti v skladu s predvidenimi 
roki. Vsaka zamuda pri sprejemanju sporazumov bo 
negativno vplivala na roke za pripravo družbenih pla- 
nov občin, republike in preko nje tudi federacije, oziro- 
ma na njihovo kvaliteto in samoupravno vsebino. Zato 
je treba zaostriti odgovornost vseh, ki sodelujejo v teh 
usklajevalnih procesih. Poleg neposrednih nosilcev pla- 
niranja je pomembna odgovornost tudi na gospodarski 
zbornici Slovenije, zvezi sindikatov in resornih upravnih 
organih, zlasti na tistih področjih, kjer je treba interese 
usklajevati, niso pa še širše samoupravno organizirana. 

5.3. Pomemben element pri oblikovanju in usklaje- 
vanju sporazumov je usklajevanje razvojnih usmeritev 
v samoupravnih sporazumih, o temeljih planov prek po- 
slovnih bank kot specifičnih asociacij združenega dela. 
Da bi bila usmeritev uporabe sredstev prek poslovnih 
bank usklajena s potrebami združenega dela, sprejmejo 
upravljalci bank samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov bank in samoupravni sporazum o skupni poslovni 
politiki vseh poslovnih bank. 

6. Samoupravne interesne skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti po pravilu delujejo na področjih 
posebnega družbenega pomena in je zato pravočasno 
sporazumevanje o njihovih planskih nalogah bistvenega 
pomena za celoten potek samoupravnega planiranja v 
združenem delu ter za oblikovanje in sprejem družbenih 
planov. Proces se prične s planiranjem TOZD teh dejav- 
nosti ob sodelovanju z delegati uporabnikov in s planira- 
njem v krajevnih skupnostih. Sporazumi v občinskih 
samoupravnih interesnih skupnostih pa se morajo v 
procesu srečevalnega in sočasnega planiranja uskladiti 
z „obveznostmi, ki so jih le-te sprejele na ravni repub- 
liških interesnih skupnosti in ki jih morajo ponovno 
verificirati z ustreznimi spremembami v planih TOZD 
in krajevnih skupnosti. Tudi v SIS je treba v smislu 
zakona sprejeti samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov po izvršnem usklajevanju s TOZD in KS in to na 
podlagi delegatskega načina sprejemanja odločitev Spo- 
razumi v okviru republiških interesnih skupnosti morajo 
temeljiti na sporazumih v občinskih, območnih, oz. regi- 
onalnih SIS. In obratno: sporazumi v občinskih SIS 
morajo vključevati obveznosti, ki so jih le-te sprejele na 
ravni republiških SIS. Tudi na tem področju veljajo 
roki kot za gospodarstvo. Za izdelavo strokovnih pod- 
lag in predložitev osnutkov samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov SIS temeljnim organizacijam združe- 
nega dela so odgovorni -izvršilni organi SIS in njihove 
strokovne službe. Za pravočasno pripravo teh samo- 
upravnih sporazumov v skladu s predvidenimi roki so 
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odgovorni tudi republiški upravni organi (republiški 
komiteji) s področja družbenih dejavnosti. 

7. Bistvenega pomena za oblikovanje družbenih pla- 
nov so družbeni dogovori o oblikovanju in razporejanju 
dohodka, osebnih dohodkov in gibanju skupne porabe in 
splošne porabe na ravni republike in občin. Ti družbeni 
dogovori urejajo temeljna razmerja v razporejanju do- 
hodka, zlasti gibanja akumulacije in bruto osebnih do- 
hodkov, nadalje odstotek izločanja sredstev v stano- 
vanjsko gradnjo, ter razmerja gibanja skupne porabe 
glede na gibanje bruto dohodka gospodarstva, ki se 
nanašajo predvsem na združevanje sredstev TOZD in 
delovnih ljudi v interesnih skupnostih za financiranje 
samoupravno dogovorjenih nalog v okviru SIS. Vsebina 
teh družbenih dogovorov je podlaga za nekatere bistve- 
ne predpostavke pri oblikovanju samoupravnih in druž- 
benih planov. 

7.1. Upoštevaje, da je (z večjo ali manjšo intenziv- 
nostjo) že tekel proces usklajevanja in da bi omogočili 
vpogled v rezultate le-tega, je v teku ponovitev ankete 
o minimalnih kazalcih razvoja v gospodarstvu. 

Seveda je teba izhajati iz ocen skladnosti materi- 
alnih in finančnih tokov družbene reprodukcije v celoti 
in medsebojne odvisnosti posameznih oddelkov družbe- 
ne reprodukcije in njihove strukture. Težišče mora biti 
na realnosti teh tokov in odnosov, upoštevajoč, da mora 
delavec v združenem delu odločati o celovitosti dohodka 
in njegovem razporejanju na sredstva razširjene materi- 
alne podlage dela, rezerve ter na sredstva za potrebe 
lastne reprodukcijske sposobnosti prek osebne in skup- 
ne porabe. 

8. Pravočasno oblikovanje družbenega plana SR 
Slovenije v predvidenih rokih zahteva pravočasno spreje- 
manje samoupravnih sporazumov in družbenih dogovo- 
rov oziroma oblikovanje dogovorov o temeljih občin- 
skih družbenih planov in medobčinskih dogovorov o 
temeljih družbenih planov. Da bi bile občine uspo- 
sobljene za sooblikovanje dogovora o temeljih družbene- 
ga plana SR Slovenije, morajo vzporedno potekati pri- 
prave ustreznih dokumentov tudi na ravni občin. 

Po predlogu zakona o družbenem planiranju se kot 
dogovor o temeljih družbenega plana občine lahko smat- 
ra celota sprejetih samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov asociacij, SIS, družbenih dogovorov ter tistih 
TOZD, ki v okviru družbenega plana občine prevza- 
mejo nekatere specifične konkretne obveznosti. Pri 
tem pa je nujno zagotoviti organsko sintezo vseh teh 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov. 

Pomembni elementi usklajevanja interesov udele- 
žencev planiranja v občini so, razen v zvezi z družbe- 
nim dogovorom o razporejanju dohodka, osebnih do- 
družbeni standard, zaposlenost, splošna poraba, elementi 
hodkov in gibanju skupne porabe, tudi: investicije v 
socialne politike, prostorska politika, varstvo okolja, 
SLO in samozaščita, malo gospodarstvo, razvoj obmej- 
nih in manj razvitih območij, komunalna infrastruktu- 
ra in razni specifični problemi. 

9. V zvezi z izvajanjem srednjeročnega družbenega 
plana na ravni republike bo treba sprejeti tudi ukrepe 
iz pristojnosti republike. Pri tem je treba upoštevati 
celoto odnosov v družbeni reprodukciji in zagotoviti 
skladnost tokov med vsemi njenimi sferami in fazami. 

Okviri sistema in smeri ukrepov republike, ki se 
vgrajujejo v srednjeročni plan, se oblikujejo predvsem 
na naslednjih področjih: 

— sistem, politika in kontrola cen (republiški ko- 
mite na trg in cene); 

— vključevanje v mednarodno delitev dela (uvoz, 
izvoz, plačilna bilanca) — pri čemer je treba izhajati 
iz bilance znotraj in med oddelki I. in II., predvsem s 
stališča uresničevanja nalog v plačilni bilanci in eko- 
nomskih odnosih s tujino (republiški sekretariat za 
mednarodno sodelovanje, republiški sekretariat za finan- 
ce in komite izvršnega sveta za ekonomske odnose s 
tujino); 

— pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v 
SR Sloveniji (republiški komite za družbeno planira- 
nje in informacijski,sistem); 

— bilanca sredstev republike z izvori sredstev in 
njihovo uporabo (republiški sekratariat za finance in 
narodna banka SRS); 

—- davčna politika in prispevki v skladu s prejeti- 
mi cilji razvoja in razmerji za njihovo uresničevanje 
(republiški sekretariat za finance); 

— politika splošne porabe, viri sredstev in njihova 
uporaba s stališča izvajanja ustreznih sporazumov in 
dogovorov (republiški sekretariat za finance in repub- 
liški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave 
in proračun). 

10. Skupščina SR Slovenije se bo vključevala v raz- 
pravo in sprejemanje družbenega plana SR Slovenije s 
sprotnim obravnavanjem elementov dogovora o te- 
meljih družbenega plana v delegatski bazi in skupščin- 
skih telesih ter z razpravo in določanjem o osnutku 
in predlogu družbenega plana SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije bo obravnavala tudi osnutek 
družbenega plana Jugoslavije in oblikovala stališča k 
temu dokumentu. 

11. Zaradi skladnejšega in pravočasnega poteka vseh 
navedenih nalog bo Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje pripravljal strokovne elemente za usklaje- 
vanje z vidika globalnih možnosti razvoja. Te elemente 
bo posredoval nosilcem samoupravnega sporazumevanja 
in dogovarjanja kot tudi operativno-političnemu štabu, 
koordinacijskemu odboru republiškega sveta za gospo- 
darski razvoj, izvršnemu svetu skupščine SR Slovenije 
in drugim republiškim ogranom in organizacijam. Prav 
tako bo pripravljal ustrezne osnutke planskih doku- 
mentov za izvršni svet in skupščino SR Slovenije. 

12. V postopku dogovarjanja in usklajevanja bo 
izredno pomembna Vloga operatSvno-političnega štaba, 
ki mora v postopku nastajanja plana SR Slovenije 
zagotoviti, da se na ustrezen način usklajujejo problemi 
in razvojni odnosi v republiki in drugimi republikami 
in pokrajinama in do družbenega plana Jugoslavije. 

IV. 

Razčlenjeni program nadaljnjega dela na izdelavi 
družbenega plana SR Slovenije po nalogah, delovnih 
nosilcih in rokih je naslednji: 
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Naloga Delovni nosilec Rok 

1. Samoupravni sporazumi o 
temeljili planov in družbeni 
dogovori v fazi predloga oz. 
osnutka1 

1.1. Samoupravni sporazumi2 

— v okviru SOZD-, delovnih organizacij, 
asociacij, poslovnih skupnosti in poslov- 
nih bank 

— za elektrogospodarstvo 
— za nafto in plin 
— za vodno gospodarstvo 
— za železniški in luški promet 
— za cestni promet 
— za PTT promet 
— za letališko infrastrukturo 
— o skupni politiki poslovnih bank 
— za posamezne družbene dejavnosti 

1. 2. Družbeni dogovori 
— o prometni politiki 

— o kriterijih investicijske politike 

o racionalizaciji strano vanjske izgradnje 

o razporejanju dohodka 

— o splošni porabi v občinah 
— o pospeševanju skladnejšega regionalnega 

razvoja v SR Sloveniji in o nekaterih osno- 
vah za politiko regionalnega razvoja 

— o varstvu okolja 
— o pospeševanju in spremembi strukture 

izvoza ter racionalnem nadomeščanju uvo- 
za in vlaganju tujih sredstev 

— o minimalnih standardih za življenjske in 
kulturne pogoje pri zaposlovanju 

— o inovacijah 
— o skupnih vlaganjih s tujimi partnerji ter o 

nakupih licenc in patentov 

2. Dogovor o temeljih družbenega plana v fazi 
predloga4 

2.1. v merilu republike5 

ustrezni OZD, SOZD, gospodarska zbornica Slo- 
venije, poslovne banke 29.2.1976 

samoupravna interesna skupnost 29.2.1976 
SIS 29. 2.1976 
SIS 29. 2.1976 
SIS 29. 2.1976 
SIS 29. 2.1976 
SIS 29. 2.1976 
zbori TOZD tega področja pri GZ 29. 2.1976 
poslovne banke 29. 2.1976 
ustrezala SIS 29. 2.1976 

samoupravne interesne Skupnosti in zbori TOZD 
tega področja pri GZ 29.2.1976 
gospodarska zbornica Slovenije, poslovne ban- 
ke, republiški sekretariat za industrijo, Zavod 
SRS Za družbeno planiranje 29.2.1976 
Republiški sekretariat za urbanizem, Zveza sta- 
novanjskih skupnosti, Biro za gradbeništvo 29.2.1976 
OZD, SIS in druge asociacije združenega dela, 
koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja 
družbenega dogovora o razporejanju dohodka, 
Zavod SRS za družbeno planiranje 29.2.1976 
Občinske skupščine 29.2.1976 
RK za družbeno planiranje in inf. sistem, ko- 
misija IS za pospeševanje manj razvitih obmo- 
čij v SRS, Zavod SRS za družbeno planiranje 29.2.1976 
RK za varstvo okolja 29.2.1976 

GZ, RS za mednarodno sodelovanje 29.2.1976 
zveza sindikatov Slovenije, GZ, RS za delo, 
skupnosti za zaposlovanje 29.2.1976 
GZ in RK za raziskovalno dejavnost 29.2.1976 
Narodna banka Slovenije, republiški sekreta- 
riat za mednarodno sodelovanje, gospodarska 
zbornica Slovenije, Zavod SRS za družbeno 
planiranje, Ljubljanska banka 29.2.1976 

RK za družbeno planiranje in inf. sistem, Za- 
vod SRS za družbeno planiranje 15.3.1976 

Opombe: 
1 Za sprejemanje so pooblaščeni samo delegati 

podpisnikov teh sporazumov in doigovorov. Za pripravo 
sporazumov in dogovorov ter za analitično-strokovno 
delo v zvezi s tem pa so odgovorni upravni, izvršilni 
oziroma strokovni organi pr-i nosilcih planiranja. 

Na področjih, kjer samoupravnih interesnih skup- 
nosti še ni ali so v fazi oblikovanja, je delovni no- 
silec priprav za sklepanje samoupravnega sporazuma 
zbor TOZD s tega področja prt gospodarski zbornici 
Slovenije. 

Tiste predloge samoupravnih sporazumov in druž- 
benih dogovorov v merilu republike, občin, SIS in kra- 
jevnih skupnosti, ki naj bi jih sprejeli delavci v TOZD, 
morajo predlagatelji dostaviti skupščinam O'bčin, oziro- 

ma organom, ki jih le-te določijo, najpozneje do 
1/3-1976. Občine bodo vse samoupravne sporazume in 
družbene dogovore skupaj dostavile delavcem v TOZD 
do 15/3-1976, s tem, da seznanijo TOZD s svojimi 
pripombami z vidika razvojne politike in ob upošte- 
vanju procedure srečevalnega planiranja. Ves postopek 
sporazumevanja in dogovarjanja mora biti zaključen 
najkasneje do 31. marca 1976. 

2 V prvi alinei je težišče na globalni bilanci rasti do- 
hodka in medsebojnih odnosov, v ostalih alineah pa je 
nujno potrebno razen materialno bilančnih odnosov 
vključiti tudi finančne obveznosti v celoti kot osnovo 
za izračun angažiranosti dohodka TOZD. V samouprav- 
nih sporazumih je potrebno dati težišče predvsem pri- 
oritetnim nalogam. 
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Naloga Delovni nosilec Rok 

2.2. v merilu občin6 

3. Ukrepi republike 
3.1. ukrepi iz originalne pristojnosti repub- 

blike (priprava predlogov zakonov) 
3.2. interventni ukrepi (za pomembnejše na- 

loge, ki ne bi bile samoupravno dogo- 
vorjene) 
— priprava predlogov zakonov 

3.3. ukrepi iz obveznosti republike na pod- 
lagi družbenih dogovorov v republiki in 
federaciji (priprava predlogov zakonov) 

4. Družbeni plan SRS 
4.1. osnutek družbenega plana 
4.2. predlog družbenega plana 

5. Družbeni plan občin 
5.1. osnutek 
5.2. predlog 

6. Anketa o minimumu kazalcev (skrčena 
anketa) 
6.1. za področje gospodarstva 

— priprava obrazcev 
— izpolnjevanje ankete 
— obdelava ankete 

6.2. za družbene dejavnosti 

— priprava obrazcev 
— izpolnjevanje ankete 
— obdelava ankete 

6.3. za občine 
— priprava obrazcev 
— izpolnjevanje ankete 
— obdelava ankete 

izvršni sveti skupščin občin 

ustrezni rep. upravni organi 

ustrezni rep. upravni organi 

ustrezni rep. upravni organi 

izvršni svet skupščine SRS 

izvršni svet skupščine občin 

Zavod SRS za družbeno planiranje in poslovne 
banke 

Zavod SRS za družbeno planiranje v sodelo- 
vanju s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi 

Zavod SRS za družbeno planiranje 

15.3.1976 

31.3.1976 

31.3.1976 

31.3.1976 

30. 4.1976 
30. 6.1976 

30. 4.1976 
20.1.1976 

20.1.1976 
15.2.1976 

5. 3.1976 

31.1.1976 
15.2.1976 
1.3.1976 

Opombe: 
3 Predvsem črna in barvasta metalurgija s temelj- 

no strojegradnjo in elektroindustrijo ter bazična kemija 
v materialni in dohodkovni povezanosti z drugimi de- 
javnostmi. 

'Predlog bo pripravljen na podlagi predlogov druž- 
benih dogovorov in samoupravnih sporazumov. 

7. Faze obravnavanja in sprejemanja dokumentov 
družbenega plana SR Slovenije: 

7.1. obravnava in sprejemanje dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije v izvršnem svetu skup- 
ščine SR Slovenije in v skupščini SR Slovenije (o tistih 
elementih, ki so v njeni pristojnosti), gospodarski zbor- 
nici Slovenije, samoupravnih interesnih skupnostih in 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki z 
dogovorom prevzemajo posebne obveznosti, v času od 
15. 3. do 5. 4. 1976; 

7.2. obravnavanje osnutka srednjeročnega družbe- 
nega plana SR Slovenije v času od 1. 5. do 10. 6. 1976: 

7.3. sprejemanje predloga srednjeročnega družbene- 
ga plana SR Slovenije do 20. 7. 1976. 

V vseh fazah izdelave srednjeročnih planov jeizred- 
no pomembna javna razprava o teh dokumentih. Še zla- 
sti to velja za osnutek srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije zato, da bi na ta način znotraj samouprav- 
nih in političnih organizmov, še posebej v okviru SZDL, 
temeljito pretresli vsebino tega dokumenta in tako dali 

31.1. 
20.2.1976 

1. 3.1976 

5 Dogovor o temeljih družbenega plana se omejuje 
na osnovne cilje razvoja in prioritetne naloge na tistih 
področjih, ki so skupnega interesa v merilu celotne 
SR Slovenije. 

" Občina ima lahko enega ali več dogovorov o te- 
razumi po pomembnejših kompleksih); o tem odločijo 
meljih plana (družbeni dogovori in samoupravnih spo- 

' občinske skupščine. 

možnosti za oblikovanje pripomb in predlogov za pri- 
pravo predloga družbenega plana SR Slovenije. 

Posamezne faze obravnavanja in sprejemanja plan- 
skih dokumentov vseh samoupravnih nosilcev planira- 
nja morajo biti usklajene s tem programom, da bo na 
ta način zagotovljeno pravočasno usklajevanje usme- 
ritev in nalog med njimi po načelu sočasnega in sre- 
čevalnega planiranja. 

Odgovorni nosilci posameznih nalog so dolžni iz- 
delati svoje detajlne programe dela, oziroma te uskla- 
diti s tem programom in sicer v roku 10 dni potem, ko 
so ga prejeli. Pri konkretiziran j u programa je treba 
upoštevati tudi predstoječe faze za izvedbo posamez- 
nih nalog v okviru samoupravnega postopka. Zaradi 
kratkih rokov je treba opredeliti najpomembnejše na- 
loge. Usklajeni programi delovnih nosilcev na repub- 
liški ravni (gospodarska zbornica Slovenije,, zveza sin- 
dikatov Slovenije, republiške samoupravne interesne 
skupnosti, republiški upravni organi, poslovne banke 
in drugi) pomenijo sestavni del tega programa. 
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SAMOUPRAVNI SPORAZUMI IN DRUŽBENI 

DOGOVORI O TEMELJIH SREDNJEROČNIH 

PLANOV ZA OBDOBJE 1976-1980 

ika . 

PREDLAGATELJ: 

Republiški komite za energetiko 
Ljubljana, Gregorčičeva 25 

OBRAZLOŽITEV: 

Vse osnutke s področja energetike je obravnavala 
posebna skupina pri Republiškem komiteju za energe- 
tiko, sestavljena iz predstavnikov družbeno-političnih 
organizacij Skupščine SR Slovenije, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, Ljubljanske banke, Gospodarske zbor- 
nice SR Slovenije in nekaterih OZD. 

Pri vseh sporazumih so podpisniki opredeljeni ali v 
preambuli ali pa v 1. členu. 

Pripombe k osnutku samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za naf- 
to in plin se zbirajo na njenem sedežu, Ljubljana, Haj- 
drihova 2, k osnutku samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva SRS prav tako na njenem sedežu, Ljub- 
ljana, Hajdrihova 2, pripombe k osnutku samoupravne- 
ga sporazuma o urejanju medsebojnih odnosov na pod- 
ročju razvoja proizvodnje in porabe premoga pa pri 
Gospodarski zbornici Slovenije — združenje TOZD ener- 
getike, Ljubljana, Titova 19; na teh mestih se dobijo 
tudi vse potrebne informacije. 

Rok za dostavo pripomb je 10. IV. 1976. 

INFORMACIJA ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE: 

Osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov s področja energetike za sedaj še niso 
usklajeni z možnostmi, ki so ocenjene z global- 
nimi bilancami sredstev. Razlike med ocenami 

predlagatelja dokumentov in Zavoda so predvsem 
posledica nižje stopnje rasti družbenega proizvo- 
da od prvotno ocenjene stopnje, dejstvo, da je 
usklajevalni postopek na zvezni ravni šele v teku 
in težnje po čim hitrejšem usklajevanju temelj- 
nih problemov na področju energetike. V teku 
pa so že aktivnosti za odpravljanje posameznih 
neskladij. 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum za elektrogospodarstvo 

Uporabniki in proizvajalci električne energije ter 
proizvajalci primarne energije za potrebe elektrogospo- 
darstva, združeni v Samoupravni interesni skupnosti 
elektrogospodarstva SR Slovenije, ob dejstvu, da je 
elektrogospodarstvo dejavnsot posebnega družbenega 
pomena s posebno pomembno funkcijo pri ustvarjanju 
pogojev za celoten materialni in družbeni razvoj, ter z 
namenom, zagotoviti normalne pogoje za poslovanje in 
razvoj elektrogospodarstva in pridobiti zadostne koli- 
čine kvalitetne električne energije ob Skupnem odloča- 
nju o vlaganju sredstev, namenjenih za financiranje 
razširjene reprodukcije elektrogospodarstva, ter da bi 
v celotnem družbenem in materialnem razvoju organi- 
zirali vsklajeno razširjeno reprodukcijo v letih 1976— 
1980, sklepajo po določilih 9. in 76. člena Zakona o te- 
meljih sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije ("Ur. list SFRJ, št. 6/76) ter 7. člena 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije 
naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SAMOUPRAVNEM PLANU RAZVOJA ELEKTRO- 
ENERGETIKE IN O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE GRADITVE OBJEKTOV PO SPREJE- 
TEM PROGRAMU SAMOUPRAVNE INTERESNE 

SKUPNOSTI ELEKTROGOSPODARSTVA SRS 

1. člen 
Ta sporazum sprejmejo: 
a) delavci TOZD in enovitih delovnih organizacij 

(v nadaljnjem besedilu: OZD), ki so uporabniki elek- 
trične energije na visoki napetosti; 

b) delavci OZD gospodarstva, ki so uporabniki elek- 
fcrične energije na nizki napetosti; 

c) delavci OZD v elektrogospodarstvu; 
d) delavci OZD, ki pridobivajo primarno energijo 

pretežno za potrebe elektrogospodarstva; 
(v nadaljnjem besedilu: podpisniki) 
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2. člen 

Podpisniki ugotavljajo 
— da bo na podlagi srednjeročne prognoze poraba 

električne energije v letih 1976—1980 skupaj 39.859 GWh, 
— da bo poraba električne energije v letih 1981 do 

1985 na podlagi prognoz skupaj 55.803 GWh, 
— da se z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi 

in z možnostmi nakupa električne energije izven SR 
Slovenije pokrivajo potrebe po električni energiji v vi- 
šini 31.256 GWh, 

— da bo znašal primanjkljaj električne energije 
brez novih objektov v letih 1976—1980 8.603 GWh, 

— da se bo s proizvodnjo električne energije iz 
objektov, ki se že gradijo skupaj z ustreznimi objekti 
električnega omrežja po sprejetem programu Samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ISE), ki je sestavni 
del tega sporazuma in ki bodo zgrajeni do leta 1980, 
zagotovilo v letih 1976—1980 dodatnih 8.603 GWh elek- 
trične energije. V program so vključeni tudi objekti, 
ki proizvajajo primarno energijo pretežno za potrebe 
elektrogospodarstva. 

3. člen 

Nadalje podpisniki ugotavljajo, da je potrebno za- 
radi kontinuirane preskrbe z električno energijo po letu 
1980 pričeti še pred letom 1980 z graditvijo proizvodnih 
objektov z močjo okoli 1.004 MW ter z istočasno gra- 
ditvijo ustreznega električnega omrežja. Optimizacijo 
teh objektov je treba izvesti do konca leta 1976. 

4. člen 

Vsi objekti iz zadnje alinee 2. člena tega sporazuma 
se gradijo po programu, ki ga je sprejela skupščina 
ISE in ki je sestavni del tega sporazuma, objekte iz 
3. člena tega sporazuma bo skupščina ISE sprejela po 
izvedeni optimizaciji (v nadaljnjem besedilu: program 
ISE). 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da skupščina 
ISE, v skladu s svojimi pristojnostmi po samouprav- 
nem sporazumu o ustanovitvi ISE, lahko glede na elek- 
troenergetsko stanje, ob sprejemanju letnih planov 
spremeni prioriteto graditve posameznih objektov, če 
to ne zahteva dodatnega združevanja sredstev. 

5. člen 

1. Predračunska vrednost objektov, 
ki se že gradijo po programu ISE 
in objektov iz 3. člena tega spo- 
razuma znaša 

— po cenah iz leta 1975 20.654.082.000 din 

— ocenjene podražitve v 1. 1976—1980 4.842.692.000 din 

— celotna predračunska vrednost 
objektov z ocenjenimi 
podražitvami 25.496.774.000 din 

2. Porabljena sredstva na dan 
31. 12. 1975 znašajo 4-069.919.000 din 
od tega 

— energetska sredstva 1.861.648.000 din 

— inozemski krediti 2.065.883.000 din 
lastna in druga 
domača sredstva 142.388 000 din 

2. Skupna potrebna sredstva v letih 
1976—1980 znašajo po programu 
ISE 21.426.855.000 din 

Od tega je že v sklenjenih po- 
godbah in po pogodbah, ki bodo 
predvidoma še sklenjene za finan- 

ciranje tega programa zagotovljeno 6-753.699.00 din 
od tega: 
— z inozemskimi krediti 

(že zagotovljeni) 4.491.678.000 dii. 
— predvideno dodatno 

angažiranje inozemskih 
kreditov 

iz lastnih in drugih 
domačih sredstev 262.021.000 din 

2.000.000.000 din 

4. V letih 1976—1980 je za financira- 
nje tega programa s tem spora- 
zumom poterbno zagotoviti še 14.673.156.000 din. 
iz naslednjih virov: 

a) združena amortizacija in del do- 
hodka OZD elektrogospodarstva 

— proizvodnja in prenos 1.592.149.000 din 

b) združena sredstva REK Velenje 51.900.000 din 

c) združena sredstva uporabnikov 
električne energije — OZD 
gospodarstva 9.668.212-000 din 

d) prispevek uporabnikov električne 
energije na nizki napetosti, ki ni- 
so gospodinjstva in jih s tem 
sporazumom ni mogoče zajeti ter 
se zagotovi z zakonom 806.027.000 din 

e) prispevek od gospodinjstva, ki se 
zagotovi z zakonom 3.505.468.000 din 

6. člen 

Delavci OZD elektrogospodarstva s področja proiz- 
vodnje ter proizvodnje in prenosa in delavci, ki pridobi- 
vajo primarno energijo za potrebe elektrogospodarstva, 
so s posebnim sporazumom zagotovili združevanje 
amortizacije za financiranje programa ISE in sicer: 

— delavci OZD elektrogospodarstva s področja pro- 
izvodnje ter proizvodnje in prenosa v višini 80 odstot- 
kov, 

— delavci OZD, ki pridobivajo primarno energijo 
za potrebe elektrogospodarstva v višini 50 odstotkov, 
od katere se odštejejo obveznosti za plačilo tujih in 
drugih komercialnih kreditov v letih 1976—1980. 

Delavci OZD iz 1. odstavka tega člena zagotavljajo 
za financiranje graditve objektov po programu ISE 
tudi združevanje dela dohodka, ki ostane po pokritju 
zakonskih in pogodbenih obveznosti, osebnih dohodkov, 
izplačil za skupno porabo po samoupravnem spora- 
zumu o osnovah in merilih za ugotavljanje in delitev 
dohodka in osebnih dohodkov v OZD elektrogospodar- 
stva in drugih obveznosti, ki se pokrijejo po veljavnih 
predpisih iz dohodka ter po pokritju primanjkljaja 
med doseženo realizacijo in internimi obračunskimi ce- 
nami za električno energijo. 

Delavci OZD iz 1. odstavka tega člena bodo izdelali 
posebni program o uporabi amortizacije, ki je ne zdru- 
žujejo po določbah 1. odstavka tega člena. 

7. člen 

Delavci OZD elektrogospodarstva s področja distri- 
bucije električne energije so s posebnim samoupravnim 
sporazumom zagotovili združevanje amortizacije v viši- 
ni 100 odstotkov za financiranje graditve objektov po 
sprejetih planih po skupnostih preskrbovalnih območij. 

Delavci OZD iz 1. odstavka tega člena zagotavljajo 
za financiranje programa iz 1. odstavka tega člena zdru- 
ževanje dela dohodka, ki ostane po pokritju zakonskih 
in pogodbenih obveznosti, osebnih dohodkov, izplačil 
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za skupno porabo po samoupravnem sporazumu o os- 
novah in merilih za ugotavljanje in delitev dohodka in 
osebnih dohodkov v OZD elektrogospodarstva in drugih 
obveznosti, ki se pokrijejo po veljavnih predpisih iz 
dohodka ter po pokritju primanjkljaja med doseženo 
realizacijo in internimi obračunskimi cenami za elek- 
trično energijo. 

8. člen 

Uporabniki električne energije OZD gospodarstva se 
obvezujejo, da bodo združevali sredstva po 5. členu pod 
d) tega sporazuma po naslednjih merilih: 

1. od zneska vsakega vplačila za investicijska vla- 
ganja na območju SR Slovenije 5 odstotkov, 

2. odjemalci na visoki napetosti, kot je določeno 
po tarifnem sistemu za prodajo električne energije, 25 
odstotkov od fakturiranega zneska za porabljeno elek- 
trično energijo, 

3. OZD, ki jim je glavna dejavnost črna metalurgija, 
metalurgija barvnih kovin ali kemična industrija, 10 
odstotkov od fakturiranega zneska za porabljeno elek- 
trično energijo v elektrokemičnih in elektrometalurških 
pečeh, 

4. odjemalci tarifne skupine »ostali odjem« na maki 
napetosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, 50 od- 
stotkov od fakturiranega zneska za porabljeno električ- 
no energijo, 

5. OZD, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so 
zavezanci za davek iz dohodka TOZD po zakonu o dav- 
ku iz dohodka TOZD, 3,5 odstotka od osnove, od katere 
se plačuje davek iz dohodka TOZD (glej priložene 
tabele). 

9. člen (varianta: brez tega člena) 

OZD, ki jim je glavna dejavnost črna metalur- 
gija, metalurgija barvnih kovin ali kemična industrija, 
bodo za povečanje priključne moči v elektrokemičnih 
in elektrometalurških pečeh sklenile v okviru ISE po- 
sebno pogodbo o zagotovitvi sredstev za tako poveča- 
nje, predno se jim izda elektroenergetsko soglasje. 

Vplačana sredstva, ki so jih OZD združile po L 
in 4. točki 8. člena, se pri zagotovitvi sredstev za pove- 
čanje priključne moči upoštevajo v celotnem znesku. 

10. člen 

Uporabniki električne energije — OZD gospodar- 
stva — ne združujejo sredstev po 1. točki 8. člena tega 
sporazuma za 

— investicije v elektroenergetske objekte, ki so v 
programu graditve ISE, 

—- investicije v objekte za pridobivanje primarne 
energije za potrebe elektrogospodarstva, ki so v pro- 
gramu graditve ISE, 

— investicije v plovne objekte, ki niso priključeni 
na električno omrežje, 

— investicije v industrijske toplarne in elektrarne, 
ki so sestavni del toplarn, 

— investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo, v 
kmetijska in gozdna zemljišča ter vodne regulacije in 
melioracije zemljišč, 

— investicije na področju graditve in rekonstruk- 
cije javnega cestnega omrežja, 

— investicije v luški akvatorij operativne obale in 
za pridobitev operativnih zemljišč, 

— investicije na področju elektrifikacije in rekon- 
strukcije elektrifioiranega železniškega omrežja, 

— investicije za graditev in vzdrževanje stanovanj- 
skih hiš, 

— investicije, ki se financirajo iz krajevnega samo- 
prispevka. 

11. člen 

Podpisniki tega sporazuma vplačujejo sredstva, ki 
jih združujejo po tem sporazumu, na posebne račune 
ISE. 

Z izbranimi sredstvi upravlja skupščina ISE, ki jih 
lahko usmerja samo v naložbe po programu ISE in 
sprejema za vsako leto letni načrt graditve in financi- 
ranja. 

V primerih, da s ceno električne energije v letih 
1976—1980 ne bi mogli pokriti v celoti amortizacije, ki 
je element strukture cene, lahko skupščina ISE nameni 
del sredstev tudi za kritje dela amortizacije, ki ga 
TOZD elektrogospodarstva obvezno združujejo za finan- 
ciranje graditve elektroenergetskih objektov. 

12. člen 

Za financiranje posameznih objektov, ki so pred- 
videni v programu ISE, po letni dinamiki pa jih ni 
mogoče uvrstiti v letni plan graditve, lahko skupščina 
ISE — na predlog skupnosti preskrbovalnega območja 
— odobri predčasno financiranje iz dodatnih virov po- 
sameznega preskrbovalnega območja in sprejme obve- 
zo, da bodo ta sredstva vrnjena v naslednjih letih, ven- 
dar ne prej, kot je v programu ISE predvideno. 

13. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da ISE skle- 
ne z ljubljansko banko Ljubljana posebno pogodbo za 
opravljanje bančnih poslov. 

14. člen 

Podpisniki tega sporazuma pooblaščajo Službo 
družbenega knjigovodstva, da preverja izvrševanje ob- 
veznosti sestavljanja obračuna, pravilnost obračuna in 
vplačevanja sredstev za združevanje. 

15. člen 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se 
zavezujejo, da bodo dogovorjene investicije izvedene v 
sprejetih rokih in da bodo s posebnim samoupravnim 
sporazumom omogočila kontrolo racionalne porabe in 
gospodarjenja s sredstvi, združenimi po tem spora- 
zumu. 

Podpisniki se sporazumejo, da se organizira ali po- 
oblasti v okviru ISE: posebno službo, ki bo stalno 
spremljala in nadzirala racionalno uporabo sredstev ter 
učinkovito in pravočasno izvajanje investicijske dejav- 
nosti po sprejetem programu ISE. 

O izvajanju investicij odgovarjajo in poročajo Zdru- 
žena elektrogospodarska podjetja skupščini ISE trome- 
sečno, služba ISE pa izvršnemu odboru ISE mesečno. 

16. člen 

Podpisniki tega sporazuma se dogovorijo, da se 
sredstva, ki so vplačana kot prispevek uporabnikov 
električne energije na nizki napetosti do 31. 12. 1975, 
prenesejo na OZD gospodarstva. 

Sredstva, ki jih bodo vplačevali uporabniki elek- 
trične energije na nizki napetosti po zakonu od 1. janu- 
arja 1976 dalje, se bodo tudi prenesla vsako leto po 
stanju 31. 12. na OZD gospodarstva. 

17. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se sred- 
stva, ki so po 2. členu Zakona o prenosu sredstev, pra- 



vic in obveznosti SR Slovenije za investicije v gospo- 
darstvu na določene TOZD (Uradni list SRS, št. 13/74 
in 2/75, prenesena na OZD — porabnike električne 
energije, po poravnavi obveznosti iz 3. člena navedene- 
ga zakona združujejo za financiranje programa ISE po 
tem sporazumu. 

18. člen 

Sredstva po 16. in 17. členu tega sporazuma zdru- 
žujejo podpisniki kot trajno združena sredstva za finan- 
ciranje programa ISE, ključ za razdelitev sredstev dolo- 
či skupščina ISE. 

19. člen 

Z namenom, da se zmanjšajo stroški za proizvod- 
njo električne energije in da se omogoči združevanje 
amortizacije elektrogospodarskih OZD v večjem obsegu, 
združujejo podpisniki tega sporazuma sredstva, ki so 
bila vplačana kot obvezni depoziti in obvezna posojila 
po zakonih o zbiranju sredstev za financiranje graditve 
energetskih objektov, veljavnih v obdobju od leta 1965 
do podpisa tega sporazuma, kot trajno združena sred- 
stva. 

20. člen 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva SR Slovenije je dolžna izdati vsakemu podpisniku 
tega sporazuma ustrezen dokument za knjiženje o traj- 
no združenih sredstvih po 16., 17. in 19. členu tega spo- 
razuma, pravtako pa je dolžna vsako leto izdati ustre- 
zen dokument o trajno združenih sredstvih po tem 
sporazumu. 

21- člen 

Sredstva iz 1. točke 8. člena vplačujejo investitorji 
tromesečno, po 2., 3., in 4. točki pri vplačilu vsakokrat- 
ne faJkture, sredstva po 5. točki pa se plačujejo trome- 
sečno od četrtletne davčne osnove. 

Pri predložitvi obračuna davka od dohodka TOZD 
za vsako leto se akontacije obračunajo in poračunajo 
ustrezno davčni osnovi za preteklo leto. 

Podrobnejša navodila o vplačevanju sredstev po 
tem soprazumu sprejme skupščina ISE. 

22. člen 
Podpisniki tega sporazuma združujejo sredstva po 

tem sporazumu kot trajno združena sredstva in pla- 
čujejo dobavljeno električno energijo po tarifi, ki teme- 
lji na stroških enostavne reprodukcije. 

23. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku, 
kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak 
član ISE, ki je podpisnik tega sporazuma. 

Osnutek spremembe ali dopolnila sprejme in poda 
v razpravo skupščina ISE, ki po zaključeni razpravi 
oblikuje končni predlog. 

24. člen 

Ko skupščina ISE sprejme osnutek ali predlog spre- 
memb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, mora 
določiti tudi rok za javno razpravo, rok za vsklajevanje 
pripomb in predlogov oziroma za oblikovanje predlogov, 
rok za sprejem samoupravnega sporazuma v OZD po 
objavi njegovega predloga in rok za podpis. 

25. člen 

Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 
podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazuma. 
K sporazumu lahko vsak čas pristopi nova OZD, pri 
čemer pravice in obveznosti iz tega sporazuma prevza- 
me z dnem podpisa. 

26. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega sporazuma, rešuje arbi- 
traža ISE po postopku, ki ga določajo samoupravni 
akti ISE. 

27. člen 

Podpisnik lahko odstopi od tega sporazuma, kadar 
je tak sklep sprejel po postopku, ki ga določajo nje- 
govi samoupravni akti, pri čemer velja odstop po pre- 
teku 6 mesecev od dneva, ko je bila odpoved dostav- 
ljena udeležencem sporazuma na podlagi sklepa skup- 
ščine. 

28. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skupšči- 
na ISE in sprejema ustrezne ukrepe. 

29. člen 

Originalno besedilo tega samoupravnega sporazuma 
z vsemi sklepi o pristopu se hrani v arhivu ISE. 

Plan graditve elektroenergetskih objektov proizvodnje, prenosa, distribucije 

ter primarnih virov za potrebe elektrogospodarstva za obdobje 1976—1980 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ELEKTROGOSPODARSTVA SR SLOVENIJE (PO 
PREDLOGU ZDRUŽENIH ELEKTROGOSPODARSKIH 
PODJETIJ SLOVENIJE) 

Uvod 

Izgradnja elektroenergetskih objektov v Sloveniji je 
po letu 1970 močno zaostala. Zadnja hidroelektrarna 
»HE Zlatoličje« je bila dokončana leta 1968. S tem 
smo prekinili kontinuiteto gradnje hidroelektrarn, če- 
prav bi že takrat morali pričeti z gradnjo HE Srednja 
Drava II. Istočasno smo razpustili izkušen kader in 
gradbeno mehanizacijo, kar je pogoj za uspešno gradnjo 
teh gradbeno zahtevnih objektov. 

Podobna neaktivnost je po letu 1970 nastopila pri 
izgradnji prenosnih objektov. Gradili smo samo krajše 
daljnovode, priključke elektrarn in RTP ter manjše 
razdelilne transformatorske postaje in razširjali že ob- 
stoječe RTP. Nekoliko večja je bila aktivnost pri izgrad- 
nji distribucijskih objektov. 

V tem času pa ni zaostala aktivnost pri priprav- 

ljanju in izbiri novih elektroenergetskih objektov. Elek- 
troinstitut »Milana Vidmarja« je po naročilu proizvodno 
— prenosnih organizacij elektrogospodarstva Slovenije 
ob koncu leta 1969 izdelal študijo »Optimiairanje elektro- 
energetskega sistema SR Slovenije do leta 1975, orienta- 
cijsko do leta 1980« (ref. 470), proti koncu leta 1970 
pa študijo »Energetska in ekonomska primerjava skupin 
novih elektrarn, ki naj krijejo potrebe po električni 
energiji v Sloveniji do izgradnje nuklearne elektrarne« 
(ref. 493). Sredi leta 1971 pa je izšla nova študija 
»Pregled možnosti pokrivanja potreb po električni energi- 
ji v Sloveniji do leta 1980« (ref. 509/1 in 509/2). 

Na osnovi teh študij so elektrogospodarske organi- 
zacije in Poslovno združenje za energetiko (PZE) pri- 
pravile posamezne predloge v raznih variantah za izgrad- 
njo elektroenergetskih objektov, ki bi pokrivali potrebe 
po električni energiji v obdobju do leta 1980. 

V obdobju 1971 — 1974 je deloval na področju 
elektrogospodarstva Odbor za urejanje vprašanj po- 
sebnega družbenega pomena, katerega pristojnost je bila 
med drugim sprejemanje programa razširjene reproduk- 
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ci je elektrogospodarstva. Zaradi zunanjih in notranjih 
subjektivnih in objektivnih faktorjev se je predlog prog- 
rama razširjene reprodukcije stalno spreminjal in do- 
polnjeval, izdelane so bile vedno nove optimizacije in 
so bile že zamude pri sprejemanju končnih odločitev. 
Tako je dokončno podobno program razširjene repro- 
dukcije dobil šele v letu 1974 in je zajemal obdobje 
1971 — 1978. 

Medtem se je Elektrogospodarstvo Slovenije orga- 
niziralo v sestavljeno organizacijo združenega dela 
(SOZD), v katero so se vključile razen podjetij za 
proizvodnjo in prenos električne energije še organizacije 
za distribucijo električne energije — DES ter rudarsko 
elektroenergetska kombinata — REK Velenje ter REK 
Zasavje. Tako se je organizacijsko povezal celoten si- 
stem od pridobivanja primarne energije (premoga), 
proizvodnje, prenosa ter distribucije električne energije 
v enotno organizacijsko tvorbo s ciljem, da oskrbi 
porabnike z zadostnimi količinami kvalitetne električne 
energije. Tako organizirano elektrogospodarstvo Slove- 
nije je pristopilo k izdelavi kompleksnega plana gradit- 
ve energetskih objektov do leta 1980. 

Ta plan vsebuje poleg objektov, ki so že bili sprejeti 
na Odboru za urejanje vprašanj posebnega družbene- 
ga pomena na področju elektrogospodarstva SR Slove- 
nije, še dodatne objekte, ki jih je potrebno zgraditi do 
leta 1980. To so predvsem objekti za prenos in distribu- 
cijo električne energije, kakor tudi proizvodni objekti, 
ki se bodo gradili v kontinuiteti z začetkom obratovanja 
po letu 1980. 

Plan izgradnje elektroenergetskih objektov SR Slo- 
venije je bil izdelan leta 1974 s tem, da je v letu 1975 
ažuriran in na novo ovrednoten. Sprejet je bil na 
samoupravni način preko organov upravljanja v TOZD 
in OZD elektrogospodarstva. 

Skupščina ISE je na svojem zasedanju 30. junija 
1975 sprejela Plan izgradnje do leta 1980 kot globalni 
plan s tem, da se bodo letno sprejemali posamezni 
letni plani in da se bo določala prioriteta, kateri objekti 
naj bi se pričeli graditi glede na nujnost pri oskrbi 
posameznih preskrbovalnih območij z električno ener- 
gijo. 

Prognoza porabe električne energije 

Pri sestavi plana novih energetskih objektov mo- 
ramo izhajati predvsem iz planirane porabe električne 
energije v prihodnosti. Ta prognoza porabe pa mora 
upoštevati predvidene materialne in finančne možnosti 
na eni strani in željeno stopnjo gospodarske rasti na 
drugi strani. 

V tem planu izgradnje je v energetskih izračunih 
upoštevana prognoza porabe iz leta 1972 (Inštitut »Mila- 
na Vidmarja«)), ki predvideva poprečno stopnjo rasti 
6,5 odstotkov. V istem obdobju je predvidena stopnja 
rasti v Jugoslaviji preko 10 odstotkov. Tudi posamezne 
visoko razvite države imajo še vedno predvideno stop- 
njo rasti preko 10 odstotkov, kljub pričakovani po- 
stopni zasićenosti porabe, ki naj bi povzročila manjšo 
stopnjo rasti. 

Upoštevana prognoza porabe električne energije 
predvideva v Sloveniji minimalno stopnjo rasti in ni 
v prognozi nobene rezerve, tako da se bomo morali 
striktno držati dogovorjenih načel in v celoti realizirati 
planirano proizvodnjo električne energije. Obravnavana 
prognoza je bolj dolgoročnega in srednjeročnega značaja, 
ki ne upošteva trenutnih nihanj med posameznimi leti 
in je prvenstveno namenjena za določitev potreb gradit- 
ve novih objektov. 

Prognoza porabe posebnih odjemalcev je problem 
zase. Matematične metode prognoziranju tu odpovedo, 
saj imamo premajhno število vzorcev in ni možna 
uspešna statistična obdelava. V prognozi niso pred- 
videne nove večje zmogljivosti elektrokemične in me- 
talurške porabe električne energije. V takšnih primerih 
je potreben poseben dogovor med elektrogospodarstvom 
in posebnimi odjemalci o dodatni zagotovitvi potrebne 

količine električne energije in dodatnih finančnih sred- 
stvih. 

Financiranje izgradnje 

Izgradnja novih proizvodnih in prenosnih zmog- 
ljivosti ni dohitevala rastoče porabe električne energije. 
Trend potrošnje električne energije v industriji in go- 
spodinjstvu kaže tendence nenehne rasti. K temu je 
prispevala politika cen električne energije, ki je stimuli- 
rala porast porabe. Gospodarske organizacije so inve- 
stirale v izgradnjo novih zmogljivosti, premalo pa se 
je spraševalo, ali bo za večje zmogljivosti dovolj električ- 
ne energije. 

Elektrogospodarstvo je značilno po visoki kapital- 
ni intenzivnosti. Naložbe v elektroenergetske kapaci- 
tete so zelo zahtevne in bremenijo celotno družbo. Sta- 
tus panoge posebnega družbenega pomena kot ga ima 
elektrogospodarstvo, potrjuje tudi pomembnost razvoja 
elektrogospodarstva in njegov vpliv na razvoj in napre- 
dek celotnega gospodarskega in družbenega življenja. 

Vzporedno s sprejemanjem odločitev o pristopu k 
graditvi večjih proizvodnih in prenosnih objektov, je 
bilo potrebno postaviti tudi ustrezni sistem financira- 
nja, ki bo zagotovil sredstva za predvideno dinamiko 
izgradnje. 

V letu 1971 so bili sprejeti štirje zakoni s katerimi 
se zbirajo sredstva za razširjeno reprodukcijo elektro- 
gospodarstva. Tako zbrani prispevki so v letih 1971 — 
1973 zadostovali za takratni program graditve. V letu 
1973 oziroma leta 1974 pa je intenziteta graditve na- 
raščala, saj se je pričelo z gradnjo TEŠ IV — 335 MW 
in NE Krško — 664 MV, od tega polovica — 332 MW — 
za SR Slovenijo. V letu 1974 so se prispevne stopnje 
vseh plačnikov povečale za 60 odstotkov, da bi s tem 
zagotoviti dinamiko gradnje po predvidenem planu. In- 
flacijska stopnja v letu 1974 pa je bistveno porušila 
vsa predvidevanja in je prišlo do ponovnih podražitev. 
V letu 1975 pa je izšel zvezni zakon o zagotavljanju 
plačil za investicije (Ur. list SFRJ št. 30/75), kar je 
posebej zaostrilo področje financiranja investicij. To je 
povzročilo, da smo morali v SR Sloveniji ponovno 
povečati prispevne stopnje vseh porabnikov električne 
energije in uporabnikov družbenih sredstev za inve- 
sticije. S spremembami in dopolnitvami teh zakonov, 
s katerimi se zbirajo sredstva, je tudi rečeno, da bodo 
ti zakoni prenehali veljati z 30. 6. 1976, razen zakona 
o prispevku odjemalcev na nizki napetosti. 

Vprašanje financiranja graditve naj se v bodoče 
ureja s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo 
porabniki in proizvajalci električne energije. 

Celotni program razširjene reprodukcije je v skrajša, 
ni obliki podan v razpredelnicah, iz katerih je razvid- 
no tudi, kakšne so potrebe po finančnih sredstvih v le- 
tih 1976 — 1980. Iz tabele, rekapitulacije dinamike črpa- 
nja, je razvidno, da potrebujemo v obdobju 1976 — 
1980 16.952 mio din domačih sredstev v kolikor ne bo 
mogoče angažirati dodatnih inozemskih kreditov. Pre- 
videvamo, da bomo letno angažirali 20 do 30 mio 
dolarjev dodatnih ino-kreditov, da bi tako nekoliko 
omilili potrebe po energetskih sredstvih. Razen tega 
pričakujemo večje angažiranje slovenskih poslovnih 
bank, ki so vse premalo uključene v financiranje ener- 
getike. V obstoječem programu, ki je v gradnji, imamo 
že sedaj angažiranih 1.524 mio din inozemskih kreditov, 
predvsem pri objektu NE Krško in TEŠ IV., medtem 
ko gradimo druge objekte več ali manj z energetskimi 
sredstvi. 

Program, ki je pred nami, bo zahteval velike napore 
celotne družbene skupnosti, saj so problemi, ki so se 
nakopičili v naslednje srednjeročno obdobje, takih raz- 
sežnosti, da jih bomo morali skupno reševati uporabni- 
ki in proizvajalci električne energije, združeni v Samo- 
upravni interesni skupnosti elektrogospodarstva Slove- 
nije. 

13 



Obrazložitev 

1. S samoupravnim sporazumom se predlaga podpis- 
nikom plan graditve elektroenergetskih objektov (objek- 
ti za proizvodnjo, objekti za prenos električne energije 
in objekti distribucije po 22. členu samoupravnega spo- 
razuma o ustanovitvi ISE) in objektov, ki pridobivajo 
primarno energijo pretežno za potrebe elektrogospodar- 
stva, kakor tudi obveznost združevanja sredstev, ki so 
še potrebna za financiranje graditve objektov po tem 
planu do leta 1980 (program ISE). 

V tem planu so zajeti objekti, ki se gradijo oziro- 
ma so v pripravi za graditev že od leta 1971 dalje in 
objekti, ki se bodo zgradili do leta 1980, s katerimi se 
zagotavljajo na podlagi srednjeročne prognoze pora- 
be potrebne količine kvalitetne električne energije za 
nemoten družbeni razvoj. Nadalje so v planu graditve 
tudi objekti, s katerimi se zagotavljajo pcptrebne koli; 
čine električne energije po letu 1980, jih je pa zaradi 
kontinuitete treba začeti graditi še pred letom 1980. 

Celotni plan graditve je že sprejela skupščina ISE, 
razen za objekte, ki se bodo gradili za kontinuiteto 
in ki jih bo skupščina sprejela po opravljeni optimizaciji. 
Del objektov, ki proizvajajo primarno energijo za po- 
trebe elektrogospodarstva, skupščina ISE še tudi ni 
sprejela in jih bo sprejela naknadno (Rudnika premo- 
ga Kanižarica in Laško). 

Po podatkih investitorjev oziroma EGS je pred- 
računska vrednost vseh objektov iz predloženega plana 
po cenah iz leta 1975 ocenjena na din 20.654.082.000. 
Ob upoštevanju eskalacijskih stopenj, ki so dogovorjene 
v pristojnih republiških organih, pri nekaterih objektih 
pa tudi večjih dodatnih del (npr. pri NE Krško, RU 
Zirovski vrh in RL Velenje) se povečajo predračunske 
vrednosti na din 25.496.774.000 (pri objektih za konti- 
nuiteto — tabela T6 — niso upoštevane podražitve, ker 
gre za začetne zneske, ki so potrebni za začetek gradnje). 

Do 31. 12. 1975 znašajo porabljena sredstva skupaj 
din 4.069.919.000 (od tega: 1.861.648.000 din energetskih 
sredstev, 2.065.883.000 din inozemskih kreditov in 
142.388.000 din lastnih in drugih domačih sredstev). 

V letih 1976 — 1980 so z ocenjenimi podražitvami 
potrebna še naslednja sredstva: 

leta 1976 
leta 1977 
leta 1978 
leta 1979 
leta 1980 
Skupaj: 

Od tega je že zagotovljeno 
— z inozemskimi krediti 
— iz lastnih in drugih domačih sredstev 
Potrebna sredstva od leta 1976—1980 
— predvideno dodatno angažiranje 
inozemskih kreditov 
— ostane za združevanje po 
tem sporazumu 

6.100.681.000 din 
5.234.488.000 din 
4.694.151.000 din 
2.604.279.000 din 
2.793.256.000 din 

21.426.855.000 din 

4.491.678.000 din 
262.021.000 din 

16.673.156.000 din 

2.000.000.000 din 

14.673.156.000 din 

Sredstva, ki so v letih 1976—1980 še potrebna za 
financiranje graditve objektov po predloženem planu v 
višini 14.673.156.000 din, se bodo zagotovila: 

a) elektrogospodarske organizacije s 
področja proizvodnje ter proiz- 
vodnje in prenosa ter organizaci- 
je, ki proizvajajo primerno ener- 
gijo pretežno za potrebe elektro- 
gospodarstva z združevanjem 
amortizacije (organizacije EGS 
80 odstotkov, organizacije, ki pri, 
dobivajo primarno energijo — 
50 odst. po odbitku razdolžnin 
za tuje in komercialne kredite 1.523.807.000 din 

68.342.000 din 

51.900.000 din 

13.029.107.000 din 

b) amortizacija elektrogospodarskih 
organizacij, ki so jo bile dolžne 
združevati po veljavnih predpisih 
v letih 1971—1975 in zaradi re- 
ševanja likvidnostnih problemov 
v zvezi s pokrivanjem izgube v 
letih 1973 in 1974 ter zaradi iz- 
padlega dohodka v letu 1975 
ni bila vplačana 

Znesek neplačane amrotizaoije orga- 
nizacij EGS bo dokončno ugo- 
tovljen na podlagi verifikacije 
obračunov, ki jo bo opravila 
služba družbenega knjigovodstva. 

c) z združevanjem sredstev REK 
Velenjte od prodanih količin 
premoga za široko potrošnjo 

d) z združevanjem sredstev porab- 
nikov električne energije po 
tem sporazumu 

2. Poleg programa ISE, za katerega je le-ta zadol- 
žena, so po posameznih preskrbovalnih območjih spre- 
jeti programi distribucije (ki sicer zajeti v - global- 
nem programu ISE), ki znašajo skupaj 4.211.540.000 
din. Ti programi se financirajo s 100 odstotnim zdru- 
ževanjem amortizacije elektrogospodarskih organizacij 
s področja distribucije. Z združevanjem amortizacije 
se pokrije 3.120.080.000 din, 291.460.000 din pa predvi- 
deva distribucija pridobiti kot sofinanciranje območ- 
nih družbenopolitičnih skupnosti in poslovnih bank. 

3. Amortizacija v višini 20 odstotkov, ki ostane 
organizacijam EGS s področja proizvodnje ter proiz- 
vodnje in prenosa, bo znašala po podatkih EGS v le- 
tih 1976—1980 1.003.752.000 din in jo bodo uporabile za 
rekonstrukcijo in obnovo osnovanih sredstev, za kar 
bodo pripravile posebni program. 

Amortizacija premogovnikov, ki so v sestavu se- 
stavljene organizacije združenega dela EGS, se upo- 
rablja v višini 50 odstotkov za obnovo rudniških na- 
prav in rudniške opreme. 

II. 

1. Do predložitve samoupravnega sporazuma so se 
sredstva za financiranje graditve energetskih objektov 
poleg angažiranja tujih kreditov v pretežni meri za- 
gotavljala z zakoni o vplačevanju obveznih depozitov 
v letih 1965—1970 in obveznih posojil ter prispevka na 
nizki napetosti v letih od 1971 dalje, iz katerih so 
elektrogospodarske organizacije najemale kredite za 
graditev objektov po družbeno sprejetih programih. Da 
pa se cene električne energije razbremenijo stroškov, 
ki se nanašajo na obresti za odplačevanje kreditov iz 
energetskih sredstev ter da se sprosti _ amortizacija 
elektrogospodarskih organizacij za razdolžnine za vra- 
čanje kreditov iz energetskih sredstev in jo elektro- 
gospodarske organizacije lahko združujejo za financi- 
ranje programa razvoja, se v sporazumu predlaga, da 
podpisniki že vplačana sredstva kot obvezne depozite 
in obvezna posojila spremenijo v trajno združena sred- 
stva. Isto velja za sredstva, prenešena na ustanovitelje 
ISE — porabnike električne energije — po zakonu o 
prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu na določene TOZD. S tem 
se porabnikom električne energije zagotovi tudi vloga 
v procesu razširjene reprodukcije na področju elektro- 
gospodarstva, ki jim jo zagotavlja ustava, veljavni za- 
kon ter Samoupravni sporazum o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije. 

Iz istih razlogov se nadalje predlaga, da se sred- 
stva, ki jih bodo porabniki zagotovili v letih 1976 do 
1980 z združevanjem po tem sporazumu, prav tako zdru- 
žujejo kot trajno združena sredstva in sicer od istih os- 
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nov, od katerih so se združevala sredstva po veljavnih za- 
konih od leta 1971 dalje. Novost je le združevanje 
sredstev tako imenovanih »posebnih odjemalcev«, ki 
bodo združevali po tem sporazumu tudi 10 odstotkov 
fakturirane vrednosti električne energije, ki jo bodo 
porabili v svojih elektrometalurških in elektrokemič- 
nih pečeh in sicer kot akontacijo za povečanje pri- 
ključne moči teh proizvodnih kapacitet, za katere mo- 
rajo ti porabniki v celoti sami zagotoviti vire sred- 
stev za tako povečanje. 

Alternativa v sporazumu (črta se 9. člen) pomeni, 
da »posebni odjemalci« ne zagotavljajo s posebno po- 
godbo sredstev za povečanje takoimenovanega »poseb- 
nega odjema«. V tem primeru pa bi bili izenačeni z 
ostalimi porabniki na visoki napetosti in bi združeva- 
li sredstva za razširjeno reprodukcijo v elektrogospo- 
darstvu od fakturirane vrednosti celotne količine po- 
rabljene električne energije, tudi od tako imenovane- 
ga »posebnega odjema« in sicer po isti stopnji, kot 
ostali porabniki na visoki napetosti. S tem bi jim bi- 
la seveda tudi električna energija za celoten »posebni 
odjem« zagotovljena v planu razvoja elektroenergetike. 

2. Pri preračunavanju osnov in stopenj za združe- 
vanje sredstev posameznih kategorij porabnikov so po 
deduktivni metodi ugotovljeni globali potrebnih inve- 
sticij, ki jih povzročajo posamezne odjemne skupine 
s porastom porabe električne energije. Zato so v spo- 
razumu ter zakonih, ki bodo istočasno predloženi za 
sprejem, predlagane naslednje osnove in stopnje za 
združevanje sredstev; 

5 odstotkov uporabniki družbenih sredstev od vsa- 
kega izplačila za investicijska vlaganja, 

3,5 odstotka v letih 1976—1980 
1,5 odstotka v letu 1979 
od osnove, od katere se plačuje davek iz dohod- 

ka TOZD, 
10 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 

električne energije tarifne skupine »posebni odjem«, 
25 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 

električne energije tarifne skupine »visoka napetost«, 
50 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 

električne energije tarifne skupine »ostali odjem na 
0,4 kV«, 

60 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 
električne energije tarifne skupine »gospodinjstvo«. 

Navedene stopnje so povečane: 
-— od vsakega izplačila za investicijska vlaganja 

od sedaj veljavne (po zakonu) 4,8 odstotka na 5 od- 
stotkov, kar znaša pri zbiranju sredstev v letih 1976 
do 1980 150.080.000 din razlike; 

— od fakturirane vrednosti porabljene električne 
energije tarifne skupine »ostali odjem na 0,4 kV« od 
sedaj veljavne 48 odstotkov na 50 odstotkov, kar zna- 
ša pri zbiranju sredstev od leta 1976—1980 80.603.000 
din razlike, 

medtem ko je 10 odstotkov fakturirane vrednosti 
porabljene električne energije tarifne skupne »posebni 
odjem« — kot že navedeno — novost. 

Pri izračunavanju finančnih učinkov združevanja 
sredstev ter zbiranja prispevkov po zakonih po na- 
vedenih osnovah in stopnjah je bilo izdelanih več va- 
riantnih izračunov. Kot priloga k tej obrazložitvi je 
prikaz izračuna (tabela I), pri katerem so upoštevana 
naslednja izhodišča: 

a) za investicije — podatki Zavoda SRS za druž- 
beno planiranje po stalnih cenah iz leta 1975; po smer- 
nicah zavoda je upoštevan naslednji trend porasta cen 
(verižno): 

za leto 1976 
za leto 1977 
za leto 1978 
za leto 1979 
za leto 1980 

13 odstotkov 
11 odstotkov 

9 odstotkov 
8 odstotkov 
7 odstotkov 

b) za davčno osnovo — ocena Republiškega sekre- 
tariata za finance SRS za leto 1976, povečana v na- 
slednjih letih z istim trendom porasta cen (verižno) 
kot pod a). 

c) cene električne energije po veljavnih tarifah, po- 
večane linearno od 1. 7. 1976 dalje za 20 odstotkov ter 
nadaljnjim povečanjem od 1. 1. 1977 dalje zaradi po- 
večanih stroškov elektrogospodarstva za 9 odstotkov 
letno. 

Zaradi primerjave je priložen tudi izračun zbira- 
nja sredstev po istih osnovah po stalnih cenah iz le- 
ta 1975. 

Z upoštevanjem navedenih izhodišč, predlaganih 
osnov in stopenj ter srednjeročne prognoze porabe 
električne energije po elektroenergetski bilanci, bi se 
v letih 1976—1980 zbrala naslednja sredstva za finan- 
ciranje graditve elektroenergetskih objektov po pred- 
loženem planu: 

A), združena sredstva 
1. od investicij 3.751.950.000 din 
2. od osnove za davek TOZD 2.028.500.000 din 
3. od »posebnega odjema« 430.883.000 din 
4. od odjema na »visoki napetosti« 2.247.838.000 din 
5. od odjema OZD na nizki napetosti 1.209.041.000 din 
skupaj: 

B). prispevek po zakonu 
6. od ostalega odjema na 0,4 kV 
7. od odjema »gospodinjstvo« 

9.668.212.000 din 

806.027.000 din 
3.505.468.000 din 

skupaj: 4.311.495.000 din 

A + B skupaj: 13.979.707.000 din 

V tabeli I j« prikazan skupni izračun sredstev, ki 
se bodo zbrala od porabnikov na nizki napetosti del- 
no po predloženem sporazumu (porabniki na 0,4 kV, 
ki so TOZD gospodarstva), delno pa po predvidenem za- 
konu (porabniki na nizki napetosti, ki niso gospodinj- 
stva in niso TOZD gospodarstva in jih samoupravni 
sporazum ne more zajeti). 

3. Tabela II, ki je priloga te obrazložitve, daje 
primerjalni pregled dinamike porabe in dinamike zbi- 
ranja sredstev v letih 1976—1980. Iz te tabele izhaja, 
da je precejšnje neskladnje v dinamiki med predvide- 
no porabo in predvidenim pritokom sredstev, pred- 
vsem v letih 1976 in 1977. Zato je podana sugestija za 
spremembo dinamike porabe v letu 1976 za 15 odstot- 
kov in v letu 1977 za 10 odstotkov v naslednja leta, 
ker je po dosedanjih izkušnjah znano, da transe, ki jih 
predlagajo posamezni investitorji, niso povsem realne. 
Kljub takšni korekturi je v letu 1976 še vedno pri- 
manjkljaj. 

Za pokrivanje primanjkljaja se predvideva poleg 
dodatnega angažiranja tujih kreditov še premostitveni 
kredit Ljubljanske banke in poslovnih bank z območja 
SR Slovenije v skupnem znesku 360.000.000 din, ki bi 
se odplačeval v letih 1978 in 1979. 

Z realizacijo navedenih predvidevanj bi bil pro- 
gram v globalu pokrit, le v letu 1976 nastane primanj- 
kljaj v znesku 284.968.000 din. Zato bodo morali inve- 
stitorji v času razprave ponovno preveriti realnost 
predloženih tranš v letu 1976. če bodo dokazali, da 
so res potrebna večja sredstva kot jih je po predla- 
ganih stopnjah mogoče zbrati, se bo treba dogovoriti 
o možnosti za povečanje stopenj v letu 1976 s tem, da 
bi se v prihodnjih letih zmanjšale. 

4. V globalu je — ob predpostavki, da se angaži- 
rajo dodatni inozemski krediti — prikazan višek v 
skupnem znesku 950.600.000 din, ki se pojavlja že od 
leta 1977 dalje. Ocenjuje se, da bodo ta sredstva po- 
trebna za nadomeščanje amortizacije, ki jo bodo mo- 
rale elektrogospodarske organizacije po veljavnih pred- 
pisih obračunati in jo ne bo mogoče vkalkulirati v ce- 
no elektrik energije, kot je v predloženem sporazu- 
mu predvideno. 
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Tabela I 

IZRAČUN SREDSTEV ZA ZDRUŽEVANJE SN PRISPEVKA NA NIZKI NAPETOSTI 

Osnova za združevanje 
in prispevna stopnja 1976' 1977 1978 

1. od investicije — 5% 
— osnova v 106 din 
— za združ, v 101 dan 

2. od osnove za davek — 3,5% v 
letih 1976—1978, 1,5% v 1. 1979 
— osnova v 10' din 
— za združevanje v 10' din 

3. posebni odjem — 10% 
— osnova v 103 din 
— za združevanje v 103 din 

4. viisoka napetost — 25% 
— osnova v 103 din 
— za združevanje v 103 din 

5. ostalo na 0,4 kV — 50% 
— osnova v 103 din 
— za združevanje v 103 din 

6. gospodinjstvo — 60% 
— osnova v 103 din 
— prispevek v 103 din 

12.455 
622.750 

15 000 
525.000 

553.080 
55,303 

1.106.793 
276.698 

517.466 
258.733 

782.141 
469.285 

13.825 
691.250 

16.600 
581.000 

738.380 
73.838 

1.534.476 
383.619 

704.635 
352.31T 

1.074.032 
644.419 

15.070 
753.500 

18.000 
630.000 

887.732 
88.773 

1.795.010 
448.853 

809.527 
404.763 

1.145.992 
687.595 

1979 

16.275 
813.750 

1.000.236 
100.024 

2.098.606 
524.652 

930.032 
465.016 

1.314.429 
788.657 

1930 

17.414 
870.700 

19.500 20.900 
292.500 — 

1.129.397 
112.940 

2.456 067 
614.016 

1.068.476 
534.238 

1.525.853 
915.512 

1976—1980 

75.039 
3.751950 

90.000 
2.028.500 

4.308.827 
430.883 

8.990.925 
2.247.838 

4.030.136 
2.015.068 

5.842.447 
3.505.468 

Skupaj: 2.207.774 2.726.444 3.013.484 2.984.599 3.047.406 13.979.707 

7. združ. sr. AM EGS v 103 din 335.531 364.119 208.313 285.493 330.351 1.523.807 

8. zdr. sr. AM — nepl. 71-75 v 103 din — 68.342 — — — 68.342 

9. združ. sr. REK Vel. v 103 din 11.975 23.675 6.250 5.000 5.000 51.900 

Vse skupaj v 103 dia: 2.555.280 3.182.580 3.228.047 3.275.092 3.382.757 15.623.756 

Opomba: porast investicij po verižnem indeksu 104; 

povečanje cen (verižno) za invest. za 1. 1976 — 13 odst., za 1. 1977 — 11 odst., za 1. 1978 — 9 odst., za 1. 1979 — 
8 odst., za 1. 1980 — 7 odst. 

povečanje davčne osnove   zal. 1977 — 11 odst., za 1. 1978 — 9 odst., za 1. 1979 — 8 odst., 
za 1. 1980 — 7 odst. 

povečanje cen električne energije zaradi povečanih stroškov za 20 odst. od 1. 7. 1976 dalje ter nadalj. 9 odst. od 
1. 1. 1977 dalje. 
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Tabela l/a 

IZRAČUN SREDSTEV ZA ZDRUŽEVANJE IN PRISPEVKA NA NIZKI NAPETOSTI 
PO OCENAH ZA L. 1976 

Osnova za združevanje in 1Q„a   
prispevna stopnja 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

1. od investicij —5% 
— onova v 10' din 11.022 11.462 H.920 12.386 12.887 59 677 

za zdruz. 10 din 551.100 573.100 596.000 619.300 644.350 2.983.850 
2. od osnove za davek —3,5% 

v letih od 1976—1978; 1,5% v 1. 1979 
— osnova v 10' din 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75 000 
— za zdniž. v 103 din 525.000 525.000 525.000 225.000 — 1.800.000 

3. posebni odjem —10% 
— osnova v 103 din 153.414 467.284 511.211 529.704 547 380 2 508 993 
— za združevanje —10' 45.340 46.728 51.121 52.970 54.738 250.897 

4. visoka napetost —25% 
— osnova v 103 din 907.625 978.136 1.051.738 1.130.124 1.215 703 5 283 326 
— za Združevanje —103 din 226.906 244.534 262.934 282.531 303.926 1.320.831 

5. ostalo na 0,4 kV — 50% 
— osnova v 103 din 424.200 449.248 473.488 499.344 526.816 2 373 095 
— za združevanje —103 i 212.100 224.624 236.744 249.672 263.408 1.186.548 

6. gospodinjstvo —60% 
— osnova v 103 din 641.825 686.070 734.055 785.565 840.510 3 687 225 
— prispevek v 103 din 384.615 411.642 440.433 471.339 504 306 2.212.335 

SKUPAJ za združevanje 
in prispevki v 103 din 1.945.061 2.025.628 2.112.232 1.900.812 1.770.728 9.754.461 

Tabela II 

PREGLED DINAMIKE PORABE IN ZBIRANJA SREDSTEV 
    _____ — v 000 din 
 1976 1977  1978 1979 1980 1976—1980 

Potrebna sredstva po oceni EGS 6,100.681 5,234.488 4,694.151 2,604.279 2,793.256 21,426.855 

Od tega že zagotovljeno: 
— inozemski krediti 1,880.134 942.903 1,665.830 937 1.874 4 491 678 
— lastna in druga domača sred. 119.961 76.525 38.795 26.740 — 262.021 

Potrebna sredstva 4,100.586 4,215.060 2,989.526 2,576.602 2.791.382 16.673.156 

Prenos porabe po predi. ISE 
(15% iz 1. 76 in 10% iz 1. 77 —615.083 — 421.506- 
leti 77—79) + 200.000 + 415.088 + 421.506 

3.485.493 3.993.554 3.404.614 2.998.108 2.791.382 16.673.156 
Sprememba dinamike za NE 
gorivo + 114.750 — 114.750 — 
Skupaj potrebna sredstva: 3.600.248 3.993.554 3.289.864 2.998.108 2.791.382 16.673.156 
Zbiranje sredstev po sporazfumu 2,555.280 3.182.580 3.228.047 3.275.092 3.382.757 15.623.756 

VIŠEK OZ. PRIMANJKLJAJ — 1,044.968 —810.974 — 61.817 + 276.984 + 591.375 —1.049.400 

Pokrivanje primanjkljaja 
— dodatno angažiranje tujih kred. 400.000 1.000.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 
— premost. kred. LB in posd. bank 360.000 — 50.000 —310.000 

VIŠEK — PRIMANJKLJAJ — 284.968 + 189.026 + 88.183 + 166.984 + 791.375 + 950.600 
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Tabela ll/a 

PROIZVODNI IN OSTALI OBJEKTI PO STALNIH CENAH L. 1975 
— v 000 din 

Objekt Predrač. Porablj.do 
vrednost 31.12.1975 

Skup. 
poitreb. 

sredstva 
1976-80 

Transe skupnih sireclstev 

1976 1977 1973 1979 1980 

1. KE Brestanica 513.343 

2. KE Trbovlje 510.927 

3. HE Fala 8. agregat 126.486 

4. HE Moste 4. agregat 50.200 

5. TE Tuzla V. 367.721 

6. HE SD 2 2.351.300 

7. TEŠ IV 3.297.198 

8. NE Krško, 50% 3.632.434 

9. ČE Pohorje (dok.) 5.379 

10. TE Trbovlje II dimnik 106.368 

11. TE Šoštanj III prekor. 91.710 

12. TE Šoštanj III devize 60.000 

13. Študije in pred. dela 89.750 

14. Eekonstr. proizv. objek. 239.788 

15. TE-TO Ljubljana II. 878.726 

16. Poslov, zgradba Lj. 17.000 

373.599 

287.835 

54.480 

16.821 

200.000 

433.548 

524.704 

918.909 

1.965 

75.940 

88.151 

32.867 

139.744 

223.092 

72.006 

33.379 

167.721 

1.917.575 

2.772.494 

2.713.525 

3.414 

30.428 

3.559 

27.133 

89.750 

239.788 

878.726 

17.000 

120.000 

200.000 

45.000 

19.174 

167.721 

750.000 

1.110.000 

991.404 

2.000 

30.428 

3.559 

15.000 

21.844 

4.873 

62.003 

12.000 

19.744 

23.092 

27:006 

14.205 

900.000 

700.000 

800.000 

1.414 

12.133 

21.844 

59.668 

265.834 

5.000 

267.752 

962.494 

800.000 

21.844 

74.503 

550.889 

122.121 

24.218 

66.724 34.020 

17. Dokončani objekti 
1971—1975 23.950 23:950 

SKUPAJ: 12.362.280 3.032.769 9.329.511 3.555.006 2.849.940 2.677.482 213.063 34.020 

Tabela ll/b 

OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE PO STALNIH CENAH L. 1975 
— v 000 din 

objekt lil ||i«'g III g £ č ^ p In M Oi C5 Gi Ci 

£ 

> CA&CATJth O, c/5 
Oi O d- eo Cl Oi 

OBJEKTI V GRADNJI 

1. Rudnik lignita Velenje 1.119.608 394.081 725.527 350.000 260.000 115.527 — — 

2. Zasavski premogovniki Trbovlje 129.300 62.167 67.133 20.000 47.133 — — — 

3. Rudnik urana Žirovski vrh 380.093 14.773 365.320 70.000 101.000 80.000 114.320 — 

SKUPAJ 1.629.001 471.021 1.157.980 440.000 408.133 195.527 114.320 — 

OBJEKTI V PRIPRAVI 

4. Rudnik premoga Kanižarica 77.360 — 77.360 — 27.326 27.000 23.034 — 
5. Rudnik premoga Laško  17.113 — 17.113 10.000 7.113 —  — 

SKUPAJ 94.473 — 94.473 10.000 34.439 27.000 23.034 — 

SKUPAJ OBJEKTI PRIMARNE 
ENERGIJE 1.723.474 471.021 1.252.453 450.000 442.572 222.527 137.354 — 
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Tabela II/c 

PROIZVODNI OBJEKTI ZA KONTINUITETO GRADNJE PO STALNIH CENAH L. 1975 
— v 000 din 

(V tabeli so prikazana potrebna sredstva do leta 1980, gradnja se nadaljuje po letu 1980.) 

Zap. . .. Potrebna sredstva Tranše vseh sredstev 

št. UDjeKt 1976—1980 1976 1977 1378 1979 1980 

1. ČE Pohorje 520.215 — — 93.329 210.336 216.550 
2. HE Kobarid 243.189 — — — 74.968 168.221 
3. HE Solkan 312.405 — — 54.478 122.448 135.479 
4. NE 2 (50%) 327.548 7.000 11.655 53.737 95.806 159.350 
5. TE—TO Maribor 82.336 ' — — — — 82.336 
6. TE—TO Dolsko 152.314 — — — _ 152.314 

SKUPAJ 1.638.007 7.000 11.655 201.544 508.558 9114.250 

Tabela ll/d 

REKAPITULACIJA SKUPNO POTREBNIH SREDSTEV DO L. 1980 PO STALNIH 
CENAH L. 1975 

„ Potrebna Tranše skupnih sredstev Objekt Predrac Porabljeno sredstva vrednost do SI. 12.75 1976_198Q 197g 1977 1978 1979 1980 

1. Proizvodni objekti + ostali 
v gradnji 12,362.280 3.032.769 9,329.511 3.555.006 2,849.940 2,677.482 213.063 34.020 

2. Prenosni objekti v gradnji 1,936.361 566.129 1,370.232 935.640 430.844 ' 937 937 1.874 
3. Prenosni objekti v pripravi 1,535.380 — 1,535.380 201.490 406.372 339.492 297.700 290.326 
4. Objekti distribuc. 110 kV 1,458.580 — 1,458.580 339.530 333.008 337.414 260.564 188.064 
5. Objekti primarne energije 

(rudniki) 1.723.474 471.021 1,252.453 450.000 442.572 222.527 137.354 — 
6. Proizvodni objekti za 

kontinuiteto 1,638.007* — 1,638.007 7.000 11.655 201.544 503.558 914.250 

SKUPAJ: 20,654.082 4,069.919 16,584.163 5,488.666 4,474.391 3,779.396 1,413.176 1,428.534 

* Predračunska vrednost potrebnih sredstev do leta 1980. 

Tabela II/e 

REKAPITULACIJA SKUPNO POTREBNIH SREDSTEV DO L. 1980 S PODRAŽITVAMI 

    — v 000 din 
Objekt Predrac. Porabljeno Tranže skupnih sredstev 

 vednost đo 31.12. 75 1976—1980 1976 1977 1978 1979 1980 

1. Proizvodni objekti v 
gradnji + ostalo 14.743.696 3.032.769 11.710.927 4.009.732 3,168.859 3,079.720 797.652 654 

2. Prenosni objekti v gradnji 2,003.619 566.129 1,437.490 951.400 482.342 937 937 i 
3. Prenosni objekti v pripravi 

gradnja 2,100.062 — 2,100.062 227.683 507.964 465.104 440.596 458 
4. Objekti distribucije 110 kV 1,944.960 — 1,944,960 383.668 416.260 462.257 385.634 297 
5. Objekti primarne energije 

(rudniki) 3,066.430 471.021 2,595.409 521.198 647.408 484.589 475.902 466 
6. Proizvodni objekti za 

kontinuiteto 1,638.007* — 1,638.007 7.000 11.655 201.544 503.558 914 

SKUPAJ  25,496.774 4,069.919 21.426.855 6,100.681 5,234.488 4,694.151 2.604.279 2.793 

* Predračunska vrednost do leta 1980 
(Podražitve so preračunane po dogovorjenih indeksih za leta 1976 — 13 odst., 1977 — 11 odst., 1978 — 9 odst., 1979 — 8 
odst., 1980 — 7 odst.). 
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Tabela ll/f 

VIRI FINANCIRANJA CELOTNEGA PROGRAMA DO L. 1980 S PODRAŽITVAMI — v 000 din 

   ~ T>~Hrc,s ■Rm-anHPno Pmtmbna. sr. Tranže skupnih sredstev 
Viri sredstev vrednost do 31.12. 75 1976—1980 1978 1977 1978 1979 1980 

Energetska sredstva 16.534.804 1.861.648 14.673.156 3.700.586 3.215.060 2.789.526 2.376.602 2.591.382 
Lastna sredstva 149.104 84.633 64.471 54.614 5.105 1.627 3.125 
Inozemski krediti zag. 6.557.561 2.065.883 4.491.678 1.880.134 942.903 1.665.830 937 1.874 
Banana sredstva 146.883 57.755 89.128 25.347 31.420 8.746 23.615 
Sredstva KEL 108.422 - 108.422 40.000 40.000 28.422 
Dodatni ino. krediti 2.000.000 - 2.000.000 400.000 1.000.000 200.000 200 000 200.000 
SKUPAJ 25.496.774 4.069.919 21.426.855 6.100.681 5.234.488 4.694.151 2.604.279 2.793.256 

Tabela III 

PROGNOZA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

2. Izgube distribucije 
3. Skupno distribucija 
4. Posebni odjemalci 

MW 

3. Posebni veleodj. x 0,95 
4. Skupaj konica 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

GWh 

1. Poraba na distrib. omrežju 3.950 4.631 5.015 5.424 5.861 6.327 6.820 7.348 7.908 8.502 
451 493 534 578 824 674 726 783 842 905 

4.401 5.124 5.549 6.002 6.485 7.001 7.546 8.131 8.750 9.407 
1.966 2.181 2.255 2.332 2.411 2.493 2.578 2.665 2.756 2.850 

5' Skupno 3"in 4 6.367 7.305 7.804 8.334 8.896 9.494 10.124 10.796 11.506 12.257 
6 Izgube prenosa 183 219 234 250 267 285 304 324 345 368 
7. Skupaj poraba 6.550 7.524 8.038 8.584 9.163 9.779 10.428 11.120 11.851 12.625 

8' odjemalcev^ P°Sebmh 4.584 5.343 5.783 6.252 6.752 7.286 7.850 8.455 9.095 9.775 

1- fs^sfob^hT m 1ZSUba 874 1.018 1.102 1.191 1.286 1.388 1.495 -1.610 1.732 1.862 
2. Posebni odj. (7.300 obr. h.) 270 299 309 319 330 342 353 365 378 390 

256 284 294 303 314 325 335 347 359 371 
1.130 1.302 1.396 1.494 1.600 1.713 1.830 1.957 2.091 2.233 

Tabela IV 

PROGNOZA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 

— v GWh 

1976 1977 1978 1979 1980 

1. Obstoječi objekti 
2. Objekti v gradnji 
3. Nabava v BiH 
4. Nabava izven SRS 

SKUPAJ 6.512 7.524 8.038 8.584 9.163 

Možna proizvodnja 
v SRS 5.831 6.960 8.370 9.988 10.153 

5.831 

459 
222 

5.921 5.460 5.706 5.013 
589 2.014 2.414 3.586 
564 564 564 564 
450 — — — 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o urejanju med 

razvoja proizvodnje in porabe premoga 

PREDLAGATELJ: 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Zbor delegatov združenja TOZD energetike 
Izvršni odbor 
Ljubljana, Titova 19 

OBRAZLOŽITEV: 

Za področje energetike kot dejavnosti skupnega po- 
mena sta bila z ozirom na navedeno ter v skladu z do- 
ločilom 1. odstavka Zakona o osnovah družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu Jugoslavije (Ur. list SFRJ, 
št. 6/76) v okviru obstoječih samoupravnih interesnih 
skupnosti izdelana osnutka dveh samoupravnih spo- 
razumov. V interesni skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije je bil izdelan osnutek samoupravnega sporazu- 
ma o samoupravnih planih razvoja elektroenergetike 
ter o združevanju sredstev za financiranje graditve 
objektov po sprejetem programu samoupravne interes- 
ne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije; medtem ko 
je bil v okviru interesne skupnosti za nafto in plin 
SR Slovenije izdelan osnutek samoupravnega sporazuma 
o osnovah planov TOZD naftno-plinskega gospodarstva. 

Povezanost sočasne proizvodnje premoga za potre- 
be proizvodnje električne in toplotne energije s proiz- 
vodnjo le-tega za ostale kategorije potrošnikov t. j. za 

sebojnih odnosov na področju 

v obdobju 1976—1980 

industrijo, promet in široko potrošnjo pa je hkrati z 
upoštevanjem določil 2. odstavka 39. člena Zakona o 
osnovah sistema družbenega planiranja narekovala tudi 
sestavo samoupravnega sporazuma o urejanju medse- 
bojnih odnosov na področju razvoja proizvodnje in 
porabe premoga v obdobju 1976—1980, med premogov- 
niki ter naštetimi kategorijami potrošnikov. 

Osnutek omenjenega samoupravnega sporazuma je 
izdelan na podlagi opomnika delovne grupe strokovnja- 
kov Zavoda SRS za družbeno planiranje, Republiškega 
sveta zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zborni- 
ce Slovenije, ki je bil objavljen v štev. 19—20 Vestnika 
GZS z dne 29. decembra 1975. 

Delovna zasnova osnutka samoupravnega sporazu- 
ma o urejanju medsebojnih odnosov iz proizvodnje in 
prodaje premoga je bila dne 12. februarja 1976 obrav- 
navana na izvršnem odboru združenja TOZD energetike, 
besedilo osnutka sporazuma za javno razpravo v TOZD 
pa je izvršni odbor združenja TOZD energetike sprejel 
na svoji 10. seji dne 27. februarja 1976. 

Naprošamo vas, da vse predloge in pripombe na 
osnutek samoupravnega sporazuma dostavite najkas- 
neje do 10. aprila 1976 na naslov Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje TOZD energetike, Titova 19, Ljub- 
ljana — 61000, en izvod pa Zavodu SRS za družbeno 
planiranje, Gregorčičeva 25, 61000 Ljubljana. 

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ št. 6/76) in upoštevajoč dej- 
stvo, da samoupravni sporazum o osnovah plana Inte- 
resne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije vključu- 
je tudi pretežni del proizvodnje premoga, s tem pa že 
tudi urejanje določenih medsebojnih odnosov med pro- 
izvajalci premoga in uporabniki električne energije v 
okviru Interesne skupnosti elektrogospodarstva, skle- 
nejo udeleženci naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O UREJANJU MEDSEBOJNIH ODNOSOV 
NA PODROČJU RAZVOJA PROIZVODNJE 

IN PORABE PREMOGA V OBDOBJU 1976—1980 

1. člen 

Podpisniki sklenejo ta samoupravni sporazum z na- 
menom: 

— da bi dolgoročno uskladili svoje medsebojne in- 
terese, ki so vsebovani tudi v ciljih srednjeročnega 
družbenega plana SR Slovenije; 

— da bi zagotovili maksimalno ekonomsko upravi- 
čeno izkoriščanje domačih energetskih virov z združe- 
vanjem sredstev podpisnikov; 

— da bi zagotovili optimalno izkoriščanje obstoje- 
čih in možnih proizvodnih zmogljivosti premogovnikov 
ob uporabi sodobnih metod pridobivanja premoga; 

— da bi s programirano proizvodnjo premoga zar 
gotovili čimvečjo možno kvalitetno in količinsko po- 
kritje potreb elektrogospodarstva, industrije in ostale- 
ga gospodarstva, železniškega gospodarstva in široke 
potrošnje iz premogovnikov SR Slovenije; 

— da bi zagotovili rast družbenega proizvoda, ko- 
smatega dohodka, dohodka in osebnih dohodkov ter 

— da bi povečali stalnost zaposlenih v premogovni- 
štvu z zagotovitvijo izboljšanih delovnih pogojev in 
družbenega standarda rudarjev. 

2. člen 

Podpisniki tega sporazuma v skladu z določili svo- 
jih samoupravnih aktov so: 

— OZD proizvajalci premoga; 

' — SOZD elektrogospodarstva; 

— OZD s področja industrije in ostalega gospo- 
darstva, železniškega gospodarstva in trgovine. 

3. člen 

Z namenom, da bi zagotovili realizacijo ciljev tega 
samoupravnega sporazuma, ki so opredeljeni v 1. členu, 
se podpisniki sporazumejo predvsem o naslednjem: 

— o obsegu in vrstah proizvodnje premoga; 

— o nivoju namenske porabe oziroma odjema pre- 
moga po posameznih sektorjih potrošnje; 

— o naložbah, ki so potrebne za dosego dogovor, 
jenega obsega proizvodnje premoga; 

— o virih sredstev in medsebojnih obveznostih pod- 
pisnikov za uresničitev dogovorjenih naložb; 

— o zagotovitvi energije, reprodukcijskih materia- 
lov in rezervnih delov; 

— o vrstah in številu kadrov potrebnih za dogovor- 
jeni razvoj proizvodnje premoga; 
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— o medsebojnih dohodkovnih odnosih; 
— o predlogih ukrepov družbenoekonomske politike 

za dosego v samoupravnem sporazumu dogovorjenega 
razvoja proizvodnje premoga; 

— o postopkih za sprejemanje in spremembe spo- 
razuma ter organih za izvajanje in nadzor nad izvaja- 
njem samoupravnega sporazuma. 

4. člen 

Podpisniki samoupravnega sporazuma so sporazu- 
mni, da za izvajanje določil sporazuma v zvezi s finan- 
ciranjem investicij v dogovorjeni obseg proizvodnje 
premoga ustanovijo odbor delegatov podpisnikov za 
upravljanje z združenimi sredstvi za financiranje inve- 
sticij v premogovnike. 

Podpisniki so sporazumni, da za dosledno uresni- 
čevanje določil samoupravnega sporazuma ustanovijo 
odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem samo- 
upravnega sporazuma. 

Oba samoupravna organa se formirata iz podpisni- 
kov sporazuma na delegatskih osnovah. 

5. člen 

Podpisniki samoupravnega sporazuma se za pokrit- 
je potreb po premogu elektrogospodarstva, industrije 
in ostalega gospodarstva, železniškega gospodarstva - in 
široke potrošnje v obdobju 1976—1980 dogovorijo, da 
bodo na osnovi medsebojnih obveznosti opredeljenih 
v tem samoupravnem sporazumu realizirali naslednji 
obseg in vrsto proizvodnje, ter ob dogovorjenem obse- 
gu proizvodnje zagotovili naslednje minimalne normati- 
ve kvalitete premoga (priloga tabela I in tabela II). 

6. člen 

Dogovorjeni obseg proizvodnje premoga se lahko 
zmanjša do 2 odstotka, za več kot 2 odstotka pa se 
lahko zmanjša le zaradi izjemnih montan geoloških pri- 
lik ali nastopa višje sile. 

7. člen 

Podpisniki ugotavljajo, da prihaja občasno v; pre- 
mogovnikih zaradi nenadnih preorientacij industrijskih 
potrošnikov na tekoča goriva do občasnih presežkov 
srednjhi vrst premoga nad povpraševanjem, kar nare- 
kuje v tem srednjeročnem obdobju sprejetje ustreznih 
ukrepov za usmerjen prehod industrijskih porabnikov 
iz enega na drugi vir energije. 

Zato je v tem srednjeročnem obdobju potrebno na- 
črtno usmerjanje porabe srednjih vrst premoga. 

8. člen 

Neposredni odjemalci premogovnikov se zavezujejo, 
da bodo odvzeli v tem samoupravnem sporazumu do- 
govorjene proizvedene količine premoga, prikazane v ta- 
beli I s sklenitvijo dolgoročnih pogodb zasnovanih na 
medsebojnih obveznostih podpisnikov, opredeljenih v 
tem samoupravnem sporazumu- 

Podpisniki se zavezujejo,' da bodo zaradi enakomer- 
nega in programiranega izkoriščanja proizvodnih zmo- 
gljivosti premogovnikov zagotovili stalen in enakome- 
ren prevzem premoga. 

9. člen 

Za modernizacijo in rekonstrukcijo premogovnikov 
so potrebne investicijske naložbe v proizvodne zmoglji- 
vosti in družbeni standard, prikazane v tabeli III, ki 
se bodo pokrivale iz: 

— energetskih sredstev, 
— ostalih sredstev. 

Energetska sredstva znašajo 60,56 odstotka, to je 
toliko, kolikor znaša odvzem premoga za elektrogospo- 
darstvo. 

, Ostala sredstva znašajo 39,44 odstotka. 

Ostala sredstva se bodo pokrivala iz: 
— sredstev premogovnikov v višini do 30 odstotkov, 

— združenih sredstev ostalih porabnikov v višini 
40 odstotkov, 

— domačih in tujih kreditov v višini najmanj 30 
odstotkov. 

T sredstva znašaj o od: 
energetike din 546.361.000 
združenih sredstev ostalih porabnikov din 148.480-000 

10. člen 

O virih sredstev za pokrivanje deleža investicij za 
dogovorjeni obseg proizvodnje premoga, namenjenega 
potrebam elektrogospodarstva odloča Interesna skup- 
nost elektrogospodarstva Slovenije; 

o virih sredstev za pokrivanje deleža investicij za 
ostalo namensko potrošnjo premoga pa se podpisniki 
sporazumejo s tem sporazumom. 

11. člen 

Neposredni odjemalci premogovnikov iz industrije 
in ostalega gospodarstva ter železniškega gospodarstva 
se zavezujejo, da bodo za dosego v tem samouprav- 
nem sporazumu dogovorjenega razvoja premogovni- 
kov za financiranje investicijskih naložb v premogov- 
nike trajno združevali sredstva v višini 35,95 din v 
obdobju od leta 1976—1980 za vsako odvzeto tono pre- 
moga. 

O uporabi sredstev, ki se bodo na navedeni način 
trajno združevala za investicijske naložbe v proizvodne 
zmogljivosti premogovnikov odloča odbor delegatov 
podpisnikov za združevanje in upravljanje s sredstvi 
za financiranje investicij v premogovnike. 

Udeleženci tega sporazuma se dogovorijo, da se bo- 
do sredstva, ki jih bodo plačevala gospodinjstva za fi- 
nanciranje investicijskih naložb v premogovništvo, pre- 
nesla vsako leto po stanju na dan 31. 12. na OZD go- 
spodarstva, ki sredstva trajno združujejo za razvoj pre- 
mogovnikov. Ključ porazdelitve sredstev predlaga od- 
bor iz 2. odstavka tega člena, sprejme pa ga OZD go- 
spodarstva s posebnim samoupravnim sporazumom. 

12. člen 

Z ozirom na to, da so v skladu z določili 9. člena 
proizvajalci premoga dolžni zagotoviti za sofinancira- 
nje investicijskih naložb svojo lastno udeležbo se pod- 
pisniki sporazumejo, da se proizvodni ceni premoga 
ugotovljeni na osnovi določil 15. člena tega samouprav- 
nega sporazuma, doda tudi delež akumulacije, ki jo 
proizvajalci premoga združujejo za razširjeno repro- 
dukcijo. 

Delež akumulacije v ceni premoga za potrebe elek- 
trogospodarstva verificira z ozirom na bilanco energet- 
skih sredstev Interesna skupnost elektrogospodarstva 
Slovenije, medtem ko se delež akumulacije v prodajni 
ceni premoga premogovnikov za ostale neposredne od- 
jemalce — potrošnike določi v enaki višini kot je pov- 
prečna stopnja akumulacije slovenskega gospodarstva. 

13. člen 

Poleg združevanja sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo v smislu določil predhodnega člena se podpisniki 
proizvajalci premoga zavezujejo združevati tudi sred- 
stva obračunane amortizacije nad minimalno stopnjo 
za skupne potrebe razširjene reprodukcije,, v kolikor 
sredstva ne združujejo v SOZD elektrogospodarstva. 
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14. člen 

Sredstva, ki jih udeleženci trajno združujejo v smi- 
slu 11., 12. in 13. členžT tega samoupravnega sporazuma 
se zbirajo in vodijo na posebnem računu pri Službi 
družbenega knjigovodstva. 

Odbor za združevanje in financiranje investicij v 
premogovnike sklene s poslovno banko posebno pogod- 
bo za opravljanje bančnih poslov, ki se nanašajo na 
združena sredstva. 

15. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za osnovo meril 
formiranja dohodka ustvarjenega s proizvodnjo in pro- 
dajo premoga uporabi stroškovni princip določanja 
cene premoga kot izhodišče za družbeno priznano ceno 
premoga, v kolikor ne bo drugače določal Dogovor o 
sistemu in politiki cen vseh vrst energije. 

Z ozirom na različne montan-geološke in druge pro- 
izvodne pogoje ter kvalitete premoga v posameznih 
premogovnikih so podpisniki sporazumni, da se proiz- 
vodne cene premoga ugotavljajo na osnovi družbeno 
verificiranih ter s tem sporazumom priznanih stroškov 
posameznih proizvajalcev premoga. 

16. člen 

Podpisniki sporazuma so sporazumni, da trgovske 
organizacije, ki organizirajo prodajo premoga za široko 
potrošnjo pri formiranju nabavne cene vkalkulirajo po- 
leg fakturne cene rudnikov še naslednje odvisne stroške: 

— stroške transporta, 
— manipulativne stroške (nakladanje in razklada- 

nje), 

— odstotek kala, ki je družbeno priznan za tovr- 
stno blago, 

— marža, ki krije stroške enostavne reprodukcije. 
Vsi odvisni stroški se vkalkulirajo po dejanski vi- 

šini stroškov na enoto proizvoda. 

17. člen 

Podpisniki sporazuma soglašajo, da trgovske orga- 
nizacije vkalkulirajo v prodajno ceno premoga tudi 
sredstva, ki jih bodo vplačevala gospodinjstva za fi- 
nanciranje investicijskih naložb v premogovnike v ob- 
dobju od 1976—1980 od vsake odvzete tone premoga. 

18. člen 

Z namenom, da bi zagotovili uresničitev dogovor- 
jenega obsega proizvodnje premoga, se podpisniki — 
proizvajalci premoga zavezujejo, da bodo v roku 3 me- 
secev od podpisa tega samoupravnega sporazuma skle- 
nili posebne samoupravne sporazume z dobavitelji 
energije, reprodukcijskih materialov in rezervnih de- 
lov domačega izvora- 

Za pravočasno zagotovitev reprodukcijskih materi- 
alov in rezervnih delov iz uvoza pa so proizvajalci pre- 
moga dolžni pristojnim organom predložiti svoje tovr- 
stne zahtevke. 

19 člen 

Za uresničitev v samoupravnem sporazumu dogo- 
vorjenega obsega proizvodnje premoga vključno s koli- 
činami premoga za potrebe elektroenergetike je potreb- 
no v posameznih premogovnikih naslednje število in 
struktura rudarskih kadrov (tabela IV). 

20. člen 

V okviru potrebnih investicijskih naložb v premo- 
govnike je zagotoviti tudi redna kontinuirana investi- 

cijska vlaganja v družbeni standard, ki bodo omogo- 
čila uresničitev programiranega števila in strukture po- 
trebnih kadrov. 

21. člen 

Pristojnim organom se predlaga sprejem naslednjih 
ukrepov: 

— da se v medrepubliškem dogovoru o sistemu in 
politiki cen energetskih virov omogoči tudi vpliv in so- 
delovanje interesnih skupnosti energetike SE Slovenije; 

— da doslej sprejeti ukrepi za pospeševanje pro- 
izvodnje premoga ostanejo še nadalje v veljavi ter da 
se v cilju zagotovitve v tem samoupravnem sporazumu 
dogovorjenega obsega proizvodnje premoga po potrebi 
sprejmejo še dodatni ukrepi; 

— da se na področju carinskega, deviznega in zu- 
nanjetrgovinskega sistema uveljavijo takšni ukrepi, da 
bo možno v rokih in v okviru programiranih investi- 
cijskih sredstev uresničiti dogovorjeni obseg proizvod- 
nje premoga; 

— da se v cilju stimuliranja porabe premoga kot 
domačega energetskega vira dovoli potrošnikom nado- 
mestiti premog s tekočimi gorivi le na osnovi pridob- 
ljenega soglasja interesnih skupnosti energetike SR 
Slovenije. 

22 člen 

Ta samoupravni sporazum prične veljati, ko ga pod- 
pišejo pooblaščeni predstavniki dveh tretjin udeležen- 
cev sporazuma. Z dnem podpisa sporazuma prevzema- 
jo udeleženci sporazuma pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti, ki so opredeljene v tem sporazumu- 

23. člen 

K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tu- 
di druge organizacije združenega dela in interesne 
skupnosti s področja energetike, ki so za uresničitev 
ciljev in določil tega samoupravnega sporazuma zain- 
teresirane. 

Naknaden pristop k samoupravnemu sporazumu se 
izvede s pismeno izjavo odboru za spremljanje in nad- 
zor nad izvajanjem sporazuma, pri katerem se hrani 
tudi besedilo samoupravnega sporazuma. 

Pristop k samoupravnemu sporazumu je veljaven, 
če z njim soglašajo pooblaščeni organi vseh podpisni- 
kov sporazuma. 

24. člen 

Odstop od samoupravnega sporazuma je za proiz- 
vajalce premoga dopusten le zaradi ukinitve proizvod- 
nje premoga ter zaradi nastopa višje sHe. 

Odstop od samoupravnega sporazuma je za porab- 
nike premoga dopusten v primeru nastopa višje sile 
ter ob spremembi tehnologije, ki argumentirano opravi- 
čuje uporabo drugega energetskega goriva. 

Porabniki so dolžni ob predvideni spremembi teh- 
nologije v proizvodnji sporočiti svojemu dobavitelju 
premoga prehod na drugo energetsko gorivo najmanj 
dve leti pred izvedbo nameravane rekonstrukcije svo- 
jih energetskih naprav, ne glede na rok veljavnosti te- 
ga samoupravnega sporazuma. 

Odstop porabnika premoga od samoupravnega spo- 
razuma je dopusten tudi v primeru, da proizvajalec — 
dobavitelj premoga brez soglasja vseh podpisnikov 
spreminja pogodbene obveznosti. 

25- člen 

Vsak podpisnik tega sporazuma lahko pri odboru 
za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
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sproži zahtevo za spremembe in dopolnitve tega spo- 
razuma. 

Način in postopek za sprejem sprememb in dopol- 
nitev tega sporazuma je enak načinu in postopku za 
njegov sprejem pri podpisnikih. 

26. člen 

Podpisniki so sporazumni, da spore, ki nastanejo 
med zainteresiranimi organizacijami podpisniki sporaz- 
zuma pri izvajanju tega sporazuma obravnava in sku- 
ša izravnati najprej odbor za spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem sporazuma. 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
sporazuma o sporni zadevi razpravlja in sklepa ob 
navzočnosti predstavnikov organizacij, ki so v sporu. 

27. člen 

V kolikor stranki, ki sta v sporu s sklepi odbora 
za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
glede sporne zadeve ne soglašata, preda odbor sporno 
zadevo arbitraži. 

V arbitražo imenujejo podpisniki, ki so v sporu 
vsak po enega predstavnika, tri druge predstavnike 
podpisnikov iz katerih se izvoli predsednika arbitraže, 
pa imenuje odbor za spremljanje in nadzor nad izva- 
janjem sporazuma iz kroga podpisnikov sporazuma. 

Na odločitev arbitraže ima podpisnik, katerega 
sporna zadeva je bila neugodno rešena, možnost tožbe 
še na sodišče združenega dela. 

28- člen 

Podpisniki so sporazumni, da določila tega sporazu- 
ma prično veljati od dneva podpisa sporazuma in pre- 
nehajo veljati z 31. decembrom 1980. 

V času, v katerem velja ta sporazum, obveznosti, 
ki so jih podpisniki sprejeli s tem sporazumom, ni mo- 
goče brez soglasja vseh podpisnikov spreminjati. 

Podpisniki se zavezujejo, da bodo najmaj šest me- 
secev pred potekom veljavnosti tega sporazuma skleni- 
li nov smoupravni sporazum za urejevanje medseboj- 
nih odnosov za naslednje srednjeročno plansko obdobje. 

29. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za dosledno ures- 
ničevanje določil samoupravnega sporazuma formira 
odbor delegatov podpisnikov za spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma. 

Odbor ima sedem članov. V odbor delegirajo pro- 
izvajalci premoga tri člane, industrijski potrošniki dva 
člana in trgovska mreža s kurivom dva člana. 

Odbor se sam konstituira. 
Podpisniki so sporazumni, da ima odbor do uve- 

ljavitve nadaljnjih sprememb samoupravne organizira- 
nosti na področju energetike svoj sedež pri združeva- 
nju TOZD energetike pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije. 

Tehnične in administrativne posle odbora za sprem- 
ljanje in nadzor nad izvajanjem samoupravnega spora- 
zuma opravlja strokovna služba združenja TOZD ener- 
getike, kateremu v ta namen podpisniki proizvajalci 
premoga zagotove potrebna sredstva v okviru letnega 
finančnega načrta združenja TOZD energetike. 

30. člen 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sa- 
moupravnega sporazuma opravlja predvsem naslednje 
naloge: 
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— izvaja nadzor nad uresničevanjem določil spo- 
razuma, ki se nanašajo na družbenoekonomske cilje in 
predmet tega samoupravnega sporazuma; 

— spremlja izvajanje medsebojnih obveznosti pod- 
pisnikov sporazuma glede dogovorjenega obsega in di- 
namike proizvodnje in potrošnje premoga ter predlaga 
izvedbo potrebnih vsklajevanj; 

— izvaja nadzor nad pravočasno sklenitvijo poseb- 
nih samoupravnih sporazumov proizvajalcev premoga 
z dobavitelji energije, reprodukcijskih materialov in re- 
zervnih delov; 

— predlaga preko pristojnih organov družbenopo- 
litičnim skupnostim sprejem ukrepov, ki naj zagotovijo 
uresničitev sporazuma; 

— ugotavlja razloge zmanjšanja proizvodnje pre- 
moga v smislu določila 6. člena sporazuma; 

— vrši presojo razlogov podpisnikov o odstopu od 
sporazuma in izreka o tem stališča obvezna za pod- 
pisnike sporazuma; 

— na osnovi prispelih prijav za pristop k sporazu- 
mu, sproži postopek za pridobitev soglasja podpisni- 
kov na pristop zainteresirane organizacije k sporazumu; 

— na osnovi zahtev podpisnikov izvede način in 
postopek za spremembe in dopolnitve samoupravnega 
sporazuma; 

— obravnava spore podpisnikov v smislu 26. člena 
samoupravnega sporazuma; 

— obravnava druga vprašanja, ki so v skupnem in- 
teresu podpisnikov sporazuma. 

31. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za izvajanje dolo- 
čil sporazuma v zvezi z druževanjem sredstev in finan- 
ciranjem investicij v dogovorjeni obseg proizvodnje 
premoga formira odbor delegatov podpisnikov za zdru- 
ževanje in upravljanje s sredstvi za financiranje inve- 
sticij v premogovnike (v nadaljevanju: odbor za inve- 
sticije). 

Odbor za investicije ima devet članov. V odbor 
delegirajo proizvajalci premoga tri člane, industrijski 
potrošniki tri člane, železniško gospodarstvo enega čla- 
na in trgovska mreža dva člana. 

Odbor za investicije se sam konstituira. 

Podpisniki so sporazumni, da veljajo za odbor za 
investicije glede njegovega sedeža, opravljanja admini- 
strativnih poslov in financiranja teh v celoti določila 
29. člena tega sporazuma. 

32. člen 

Odbor delegatov podpisnikov za združevanje in 
upravljanje s sredstvi za financiranje investicij v pre- 
mogovnike opravlja predvsem naslednje naloge: 

— spremlja izpolnjevanje določil tega samouprav- 
nega sporazuma glede združevanja sredstev ter dogo- 
vorno z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva SR 
Slovenije odloča: 

— o uporabi energetskih sredstev ter na podlagi 
tega sporazuma združenih sredstev; 

— o načinu, obsegu in dinamiki koriščenja investi- 
cijskih naložb iz združenih sredstev; 

— predlaga ključ za razporeditev sredstev iz 3. od- 
stavka 11. člena tega samoupravnega sporazuma; 



— skrbi za kontinuirana vlaganja v družbeni stan- 
dard rudarjev v premogovnikih. 

33. člen 

Odbor delegatov podpisnikov za združevanje in 
upravljanje s sredstvi za financiranje investicij v pre- 
mogovnike je ob sprejemu posameznih odločitev dol- 
žan predhodno zahtevati tudi mnenje poslovnih bank, 
strokovnih institucij s področja premogovništva ter 
odbora za spremljanje in nadzor nad izvajanjem tega 
samoupravnega sporazuma. 

84. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se oba odbora dogo- 
vorjena v tem samoupravnem sporazumu konstituirata 
najkasneje dva meseca po uveljavitvi tega sporazuma. 

35- člen 

Način dela obeh odborov se določi s poslovnikom, 
ki ga odbora sprejmeta ob konstituiranju. 

Podpisniki sporazuma: 

Tabela I. 
PROIZVODNJA PREMOGA OD LETA 1976 
DO 1980 

— v 000 ton 
Leto 1976 1977 1978 1979 1980 76-80 

1.630 1.660 1.690 1.720 1.750 8.450 

Proizvodnja po premogovnikih 
Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 150 175 
Senovo 120 120 
Laško 65 70 
Kočevje 60 38 

200 220 220 965 
120 120 120 600 

75 75 75 360 
— — — 98 

Skupaj 2.025 2.063 2.085 2.135 2.165 10.473 

Od proizvodnje premogovnikov je: 
— za elektrogospodarstvo 
Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

1.032 1.055 1.078 1.180 1.200 
60 
32 
17 
20 

80 
32 
18 
10 

100 
32 
19 

120 
50 
19 

120 
50 
19 

Skupaj 

— za industrijo 
Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

267 
28 
32 
21 

2 

257 
28 
32 
23 

1 

257 
29 
32 
25 

200 
30 
14 
25 

Skupaj 350 341 343 269 

5.545 
480 
196 
92 
30 

1.161 1.195 1.229 1.369 1.389 6.343 

200 
30 
14 
25 

1.181 
145 
124 
119 

3 
269 1.572 

1976 1977 1978 1979 1980 1980 

— za promet 
Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

14 
7 

Skupaj 27 13 

za široko potrošnjo 

Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

317 
55 
56 
27 
32 

345 
61 
56 
29 
23 

352 
66 
56 
31 

337 
65 
56 
31 

Skupaj 487 514 505 489 

za elektrogospodarstvo v % 

Zasavski — 
Trbovlje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

63,31 
40,00 
26,67 
26,15 
33,33 

63,55 
45,71 
26,67 
25,71 
26,31 

63,79 
50,00 
26,67 
25,33 

68,60 
54,55 
41,67 
25,33 

68,57 
54,55 
41,67 
25,33 

26 
28 

10 
64 

347 
65 
56 
31 

1.698 
312 
280 
149 

55 
499 2.494 

Povprečno 57,33 57,93 58,94 64,12 64,16 60,56 

65,62 
49,74 
32,67 
25,55 
30,61 

KVALITETA PREMOGA 
Orientacijsko po analizah iz leta 1975. 

Tabela II. 

Zasavski - Trbovlje Kanižarica Senovo 
spod. kal. 

vred. pepel 
Kcal/kg % 

spod. kal. 
vred. PePel 

Kcal/kg % 
spod. kal. 

vred. PePeI 

Kcal/kg 0/0 

  Laško 
spod. kal 

vred. 
Kcal/kg 

pepel 
Kočevje 

spod. kal. 
vred. pepel 

Kca!/kg °" 

Kosi 
Kocke 
Oreh 
Grah 
Zdrob 
Prah 
Medprodukt 
Kotlo-vni 

4108 
4097 
4071 
4053 
3467. 
2570 
2441 
2470 

10,89 
10,72 
11,33 
11,20 
14,85 
19,81 
34,87 
35,64 

4001 
3812 
3661 
3469 
3435 
3011 

9,60 
9,75 

13,74 
17,16 
17,41 
18,23 

4528 
4279 
4228 
4156 
3748 
2807 

10,28 
13,37 
13,31 
13,78 
13,94 
19,09 

5125 
4674 
4538 
4359 
4014 
3165 

3,80 
6,47 
7,55 
8,70 

10,90 
19,15 

4043 
3839 
3523 
3367 
2895 
2268 

9,10 
11,06 
11,38 
13,20 
15,22 
19,32 

2306 43,13 
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INVESTICIJSKE NALOŽBE OD LETA 1976 DO 1980 Tabela III. 

— v 000 din 

Leto 1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

— po cenah iz leta 1975 

Zasavski-Trbovlje 157.779 114.999 111.773 93.823 68.111 ^46.485 
Kanižarica 28.894 20.534 27.932 — — 77.360 
Senovo 3.401 13.500 13.500 13.500 9.113 32.914 
Laško 9.471 4.410 1.982 1.555 2.050 19.468 
Kočevje 700 500 — — — 1.200 

Skupaj 200.245 153.943 155.087 108.878 79.274 697.427 

— po eskaliranih cenah 

Zasavski - Trbovlje 178.290 144.209 152.794 138.843 107.547 721.683 
Kanižarica 32.650 25.750 38.183 — — 96.583 
Senovo 3.843 16.929 18.318 19.926 14.389 73.405 
Laško 10.702 5.530 2.709 2.295 3.237 24.473 
Kočevje 791 627 — — — 1.418 

Skupaj 226.276 193.045 212.004 161.064 125.173 917.562 

— energetska sredstva po eskaliranih cenah 

Zasavski - Trbovlje 112.875 91.645 97.467 95.246 73.745 470.978 
Kanižarica 13.060 11.770 19.092 — — 43.922 
Senovo 1.025 4.515 4.885 8.303 5.996 24.724 
Laško 2.799 1.422 686 581 820 6.308 
Kočevje 264 165 — — 429 

Skupaj 130.023 109.517 122.130 104.130 80.561 546.361 

Ostala sredstva po eskaliranih cenah 371.201 
40 % združenih sredstev (po 10. členu) 148.480 
Združena sredstva po 11. členu v din na tono 35,95 

Tabela IV 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO KADROVSKI 
STRUKTURI V PREMOGOVNIKIH 
(iz minimuma kazalcev 1976—1980) 

Razlika _ , , 
Zap. Profil kadrov Začetno Končno 1976—iggn Indeks 
št. stanje 1976 stanje 1980 1980/1976 zmanj. poveč. 

1. Skupno zaposlenih 8691 8593 1612 1514 98,87 
Od tega: 

2. Ozki profil 1 1720 1688 333 301 98,14 
3. Ozki profil 2 1166 1026 285 145 87,99 
4. Ozki profil 3 1812 1721 649 558 94,98 
5. S poklicno šolo 3345 3379 278 312 101,02 
6. S srednjo šolo 505 569 56 120 112,67 
7. Z višjo šolo 53 86 5 38 162,26 
8. Z visoko Šolo 90 124 6 40 137,78 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o temeljih samoupravnih planov Samoupravne 

interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji 

Na podlagi členov 87., 143. in 144. Ustave SR Slove- 
nije, Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ 
1976/6) in na podlagi določb IV. poglavja Samoupravne- 
ga sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, sklepajo te- 
meljne in druge organizacije združenega dela, ki pro- 
izvajajo, predelujejo in prodajajo ter porabljajo nafto, 
njene derivate in naravni zemeljski plin in drugi upo- 
rabniki v okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin v SR Sloveniji (ISNAP). 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH 
SAMOUPRAVNIH PLANOV SAMOUPRAVNE 

INTERESNE SKUPNOSTI ZA NAFTO IN PLIN V SR 
SLOVENIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zaradi urejanja medsebojnih družbenoekonomskih 
odnosov in usklajevanja razvojnih načrtov se delavci in 
delovni ljudje v temeljnih in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in krajevnih skupnosth, članicah ISNAP, 
ki so: 

dobavitelji naftnih derivatov in energetskih plinov 
ter transporterji surove nafte: 

1. Petrol — Ljubljana, 
2. Istira-benz, Koper, 
3. Sermin — Invest-oommerce, inženiring, Koper, 
4. INA — Nafta Lendava, 
5. Plinarna-vodovod, Celje, 
6. Plinarna Ljubljana, 
7. Mariborska plinarna, Maribor, 
8. Splošna plovba Piran in 

organizacije združenega dela — veliki porabniki: 
1. Steklarna Hrastnik, 
2. Tovarna glinice in aluminija, Boris Kidrič, Kidri- 

čevo, 
3. Zdr. podj. Slovenske železarne — Železarna Je- 

senice, 
4. Zdr. podj. Slovenske železarne — Železarna Ravne, 
5. Zdr. podj. Slovenske železarne — Železarna Store, 
6. Industrija usnja Vrhnika, 
7. Industrija gradbenega materiala Zagorje, 
8. Ljubljanske opekarne, Ljubljana, 
9. Salonit, industrija cementa in azbest cementa, 

Anhovo, 
10. Lesonit, tovarna lesov, plošč, Ilirska Bistrica, 
11. Mariborska tekstilna tovarna, Maribor 
12. Rudnik živega srebra, Idrija, 
13. Sava industrija gumijevih, usnjenih in kemič- 

nih izd., Kranj, 
14. Sladkogorska tovarna kartoni in papirja Sladki 

vrh, 
15. Komunalna,energetika, Ljubljana, 
16. Združene papirnice Vevče, Ljubljana, 
17. SOZD EGS Termoelektrarna Trbovlje, 
18. SOZD EGS Termoelektr. Brestanica, 

19. Cinkarna Metalurško kem. ind., Celje, 
20. Cementarna Trbovlje, 
21. Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj, Krško, 
22. SAP Ljubljana, 
23. Viator prometno, hotel, in turist, podj., Ljubljana, 
24. TAM — Tovarna avtomobilov in motorjev, Ma- 

ribor ter ostali porabniki naftnih derivatov in energet- 
skih plinov v gospodarstvu, družbenih službah in obča- 
ni, organizirani in zastopani v konferencah delegatov 
ISNAP na ravni 60 slovenskih občin, 

s tem samoupravnim sporazumom se dogovorijo o 
urejanju teh odnosov za obdobje med leti 1976 in 1980. 

2. člen 

Udeleženke sporazuma se obvezujejo, da bodo ust- 
varjale pogoje in možnosti za izvajanje tega sporazuma. 

II. PREDMET SPORAZUMA 

3. člen 
V skladu z načeli družbeno-ekonomskega razvoja 

SR Slovenije in smernicami razvoja naftnega in plinske- 
ga gospodarstva, se urejajo medsebojni odnosi v na- 
slednjih delovnih področjih: 

— raziskave, proizvodnje in nabave nafte, derivatov 
in energetskih plinov, 

— predelava, transport, razdeljevanje in prodaja 
nafte in njenih derivatov, 

— predelava, transport, razdeljevanje in prodaja 
energetskih plinov. 

4. člen 
Predmet sporazuma med udeleženkami je: 
— usklajevanje gradnje proizvodnih, transportnih 

in predelovalnih zmogljivosti, 
— usklajevanje nabave in razvoja porabe, 

— obseg in viri denarnih sredstev za programira- 
no gradnjo in razvoj, 

— pogoji gospodarjenja in pospeševanja gradnje 
in razvoja naftnega in plinskega gospodarstva, 

— določanje kriterijev za formiranje in politika cen, 

— način usklajevanja razvojnih programov z drugi- 
mi panogami. 

5. člen 
Dolgoročna politika razvoja naftnega in plinskega 

gospodarstva naj v skladu z Dogovorom republik in 
pokrajin o temeljih družbenega plana Jugoslavije za 
razvoj energetike v obdobju od 1976. do 1980. leta v 

SR Sloveniji temelji na: 
— pospešitvi raziskav na nafto in zemljski plin, 
— največji možni proizvodnji nafte in plina iz doma- 

čih virov, 

— razvoju dejavnosti iz čl. 3 tega sporazuma glede 
na razvoj porabe derivatov in energetskih plinov pov- 
sod, kjer se ne morejo nadomestiti z drugimi gorivi 
in kjer je njih poraba tudi drugače utemeljena in po- 
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trebna v energetske in neenergetske namene (kot suro- 
vina za bazno kemijo, bitumen, masiva in si.), 

— uglašenem razvoju energetike v SR Sloveniji in 
SFRJ, 

— uporabi sodobne tehnologije in metod razisko- 
vanja zaradi doseganja največjih možnih gospodarskih 
učinkov na področju naftnega in plinskega gospodar- 
stva in na področju porabe energije, 

— pripravi ustreznih strokovnih kadrov, 
— sodelovanja z drugimi republikami in deželami, 

zlasti pa deželami v razvoju zaradi izmenjave izkušenj, 
gospodarskega sodelovanja, pomoči pri pripravi kadrov 
in drugih načinov sodelovanja, 

— pripravi programa in izvajanja ukrepov za raci- 
onalno porabo energije, 

— izvajanju ukrepov za varstvo okolja pri pro- 
izvodnji, predelavi, transportu in pri porabi energije 
iz surove nafte in zemeljskega plina. 

III. RAZVOJ TER USKLAJEVANJE PORABE IN 
PROIZVODNJE 

A. Raziskave ter proizvodnja nafte in plina 

6. člen 

Politika dolgoročnega razvoja raziskav in proizvod- 
nje nafte in zemeljskega plina se zasnuje na osnovah 
iz člena 4 tega sporazuma, poleg tega pa še na: 

1. stalnem in intenzivnem raziskovanju, ki naj služi 
ugotavljanju naših dejanskih rezerv primarne energije 
in prispeva k porastu domače proizvodnje surove nafte 
in plina. Raziskovalna področja naj se določijo po ge- 
ološko-ekotnomsfcih kriterijih za naftonosne terene in 
glede na verjetnost novih nahajališč nafte in plina. 
Raziskave morajo biti kompleksne ter naj se pri novih 
vrtinah, namenjenih za odkrivanje rezerv nafte in plina 
evidentira vse za energetiko in ostalo gospodarstvo 
interesantne pojave vzdolž vrtin. 

2. uporabi znanstvenotehničnih načinov pri raziska- 
vah in v proizvodnji nafte in plina ter uporabi sekun- 
darnih in terciarnih načinov eksploatacije ležišč zaradi 
večjega izkoristka le-teh. 

B. Proizvodnja in nabava naftnih derivatov in energet- 
skih plinov za potrebe Slovenije. 

7. člen 

Proizvodnja in nabava naftnih derivatov in energet- 
skih plinov bosta predvidoma naslednja: 

v letu: 1976 1977 1978 1979 1980 

a) Naftni derivati 
(brez tekočega naftnega 
plina) v 1000 ton 
— proizvodnja za Slovenijo 

JNAiNAFTA Lendava 320 350 350 350 575 
— nabava izven Slov. 1.570 1.800 1.745 1.680 1.489 
Skupaj OS) 2050 2.095 2.030 2M4 
b) Zemeljski plin 
v mio Nm3 

— proizvodnja 
INA-NAFTA Lendava 6 10 12 15 20 

— nabava iz ZSSR — — 220 600 750 
Skupaj 6 10 232 615 770 
c) Tekoči naftni plin 
v 1000 ton 
— nabava izven Slovenije !M,3 107 1.10 110 110 

Skupna potrebna surova nafta za Slovenijo v 000 ton: 
— za naftne derivate 1.890 2j150 2.095 2.030 2.014 
— za tekoči naftni plin 88 97 100 , 100 100 
— izgube pri rafiniranju 100 1110 105 100 86 
Skupaj 2.076 2.357 2.300 2.230 2.200 

8. člen 

Udeleženke sporazuma, ki predelujejo in proda- 
jajo naftne derivate in plin se obvežejo oskrbeti prej 
navedene količine, vendar v skladu z letnimi energet- 
skimi bilancami Slovenije in v skladu z določbami 
pogodb, kjer bodo navedene količine, dinamika in pogoji 
dobave. 

C. Obstoječe zmogljivosti in zgraditev novih zmogljivo- 
sti za predelavo in transport nafte ter transport in 
prodajo naftnih derivatov: 

9. člen 

Program gradnje predelovalnih in transportnih 
zmogljivosti za nafto in njenih derivatov upošteva os- 
novne principe tega sporazuma, splošne kriterije za 
investicije in velikost ter strukturo, ki jo predvideva 
ta sporazum. 

Zaradi doseganja optimalne gospodarnosti v inve- 
sticijski gradnji je upoštevati pogoje: 

— tržišče (domače in tuje), 

— ekonomičnost investicijske naložbe (infrastruk- 
tura, kadri in dr.), 

— plačilno bilančni učinki in sodelovanje z dežela- 
mi v razvoju, 

— varstvo človekovega okolja, 

— specializacija proizvodnje, 

— največja možna gospodarnost v predelavi nafte 
in 

— največja možna gospodarnost v transportu naft- 
nih derivatov, vse glede na najustreznejšo strukturo 
porabe in ceno za uporabnike. 

10. člen 

Za gradnjo novih zmogljivosti za skladiščenje, raz . 
deljevanje in prodajo naftnih derivatov je treba upo- 
števati: 

a) za gradnjo bencinskih servisov: 

— obseg prometa na bencinskem servisu, 

— pomen prometnega objekta in gostota prometa, 

b) za gradnjo skladišč za naftne derivate: 

— skladišča in instalacije za naftne derivate bodo 
zgrajeni glede na: 

potrebe tržišča, 
zagotovitev potrebne rezerve, 
usklajene programe TOZD — naftnega gospodarstva, 
programe družbenopolitičnih skupnosti, 

— skladišča za rezerve mazuta naj se grade prven- 
stveno pri velikih preskrbovalcih in pri velikih uporab- 
nikih mazuta. 

11. člen 

TOZD INA — Nafta, Lendava gradi rafinerijo surove 
nafte, ki bo krila del potreb SR Slovenije po naftnih 
derivatih za energetske potrebe in za petrokemijo in 
sicer: 
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Leto 

19-76 
1980 

Zmogljivost Predelava 
rafinerije nafte 
000 ton 000 ton/l 

Poraba Tzkorišče- 
derivatov nost 

000 ton/l o/0 

600 
1.200 

504 
1.009 

504 83,3 
83,3 

Ta rafinerija predvideva dobavo 57 odstotkov svo- 
jih derivatov na območje Slovenije, ostale količine pa 
namerava prodati na območju Hrvatske. 

12. člen 

Obseg in struktura porabe naftnih derivatov v SR 
Sloveniji v 000 ton: 

vrsta 
S. s 

1,3 
4,0 

— tekoča goriva 1759 89 1864 
— tekoči naftni plin v enotah nafte 86 4,4 100 
— ostali derivati za petrokemijo, 

bitumen, maziva in drugo 131 6,6 150 7,1 3,5 

88,2 
4,7 

Skupaj 1976 100,0 2114 100,0 1,7 

13. člen 

Glede na oceno porabe naftnih derivatov, povečano 
najmanj za 30 odstotkov, ugotavljamo, da bi bile po- 
trebne v SR Sloveniji nazivne zmogljivosti rafinerij 
okoli: 

leta 1976 
leta 1980 

2,400 mio ton 
2,700 mio ton 

Pri oceni je upoštevano povečanje rafinerijske zmog- 
ljivosti glede na porabo najmanj za 30 odstotkov za- 
radi: 

— predvidenih sezonskih neenakomernosti v porabi, 

— remontov naprav in nepredvidenih okvar, 
— primerne kontinuitete etapne gradnje. 

Udeleženke tega samoupravnega sporazuma so spora- 
zumne, da naj bi bile proizvodnja, predelava in poraba 
nafte in njenih derivatov v SR Sloveniji naslednje: 

— v OOO ton 

1976 1980 
nabava surove nafte - 520,0 1.030 
proizvodnja naftnih derivatov 500,0 960 
nabava derivatov — tekočih goriv 1.570,0 1.439 
energetska poraba 1.759,0 1.864 
neenergetska poraba 131 ;0 150 
prodaja v druge republike 180,0 385 
nazivna zmogljivost rafinerij 600,0 1.200 
nabava tekočega naftnega plina 94,3 no 

14. člen 

Ker doma,ča predelava surove nafte ne pokriva 
potreb po derivatih, so v izdelavi programi za gradnjo 
rafinerijskih zmogljivosti v Sloveniji. V ta okvir sodi 
tudi pretežno izvozna rafinerija Sermin v Kopru. Rafi- 
nerija naj bi začela obratovati po letu 1980 in bo skupno 
z rafinerijo INA Lendava preskrbovala uporabnike v 
SR Sloveniji z naftnimi derivati, pretežni del svoje pro- 
izvodnje pa bo prodala na tujih tržiščih. Do začetka 
obratovanja novih rafinerijskih zmogljivosti v SR Slo- 
veniji bodo potrebe uporabnikov pokrite z nabavo naft- 

nih derivatov na podlagi kratkoročnih pogodb o naba- 
vi naftnih derivatov izven Slovenije. 

V teku so tržne, tehnološke in ekonomske raziska- 
ve, rezultati teh pa bodo pokazali upravičenost, način 
in obseg gradnje ter dali osnovo za potrebne odločitve. 

15. člen 

Glede na razvoj porabe naftnih derivatov se pred- 
videva do leta 1980 tudi povečanje zmogljivosti in grad- 
nja: 

1. avtocistern in železniških cistern za transport 
derivatov, 

2. bencinskih servisov in prodajnih mest za plinska 
in kurilna olja, 

3. skladišč za naftne derivate v središčih porabe. 

16. člen 
Udeleženke sporazuma so sporazumne s tem, da naj 

bo obseg zalog naftnih derivatov odvisen od obsega 
porabe in da se zagotovi redna preskrba porabnikov 
v realnih okvirih možnosti z gradnjo skladiščnih pro- 
storov. Zaloge derivatov naj bi v 1. 1980 zadoščale naj- 
manj za 30 dni redne preskrbe, medtem ko bi morale 
imeti rafinerije zaloge najmanj za 20 dni rednega obrato- 
vanja. 

17. člen 

Udeleženke so sporazumne s tako organizacijo raz- 
deljevanja naftnih derivatov in omrežjem prodajnih 
mest zanje, da bodo porabniki vseh kategorij zado- 
voljivo in zadostno preskrbljeni na vsem ozemlju SR 
Slovenije. Trgovske organizacije te panoge pa so dolžne 
oskrbeti rezervne zaloge derivatov po čl. 16 sporazuma 
ter bodo širjenje omrežja prodajnih mest urejevale gle- 
de na položaj na tržišču v skladu z določili člena 10 
tega sporazuma. 

.8. člen 

Organizacije, ki so veliki porabniki naftnih deri- 
vatov, bodo v svojih proizvodnih programih upoštevale 
načrt razvoja naftno-plinskega gospodarstva. Obvezujejo 
se prevzeti količine, ki bodo okvirno predvidene v let- 
nih energetskih bilancah SR Slovenije in podrobneje 
določene v kupoprodajnih pogodbah, v katerih bodo 
določeni pogoji dobave in prevzema. 

D. Dejavnost predelave, transporta in dobave energet- 
skih plinov 

19. člen 
Razvoj predelave, transporta in dobave plinov se 

predvideva skladno z osnovnimi principi iz člena 5 tega 
sporazuma. 

na: 
Politika dolgoročnega razvoja te dejavnosti temelji 

— raziskovanju in proizvodnji domačega zemelj- 
skega plina, 

— dolgoročno zagotovljeni in neprekinjeni dobavi 
plina v dogovorjenih količinah in kvaliteti vsem uporab- 
nikom, 

— skladnem razvoju nabave, transporta, predelave 
in dobave naravnega zemeljskega, tekočega naftnega in 
mestnega plina v okviru programa razvoja energetske- 
ga gospodarstva v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji, 

— uvozu naravnega zemeljskega plina v predvide- 
nih količinah ter dopolnilni oskrbi s tekočim naftnim 
plinom iz domačih virov, 
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— uporabi sodobne tehnike, tehnologije in organi- 
zacije dela v plinskem oskrbovalnem sistemu, ki bo 
omogočila uspešno in gospodarno oskrbo uporabnikov. 

20. člen 

Glede na razne vire dobave plina in velike oddalje- 
nosti teh virov se predvideva postopna in smotrna 
izgradnja jugoslovanskega plinovodnega sistema, v ka- 
terega se bo vključilo tudi plinovodno omrežje SR Slo- 
venije. 

21. č len 

Udeleženke so soglasne, da delovne organizacije za 
razdeljevanje energetskih plinov, zlasti pa zemeljskega 
plina, ne morejo dati soglasja za povečano in novo 
porabo, če niso zagotovljene ustrezne količine plina. 

22. člen 

Potrebe po naravnem zemeljskem plinu do leta 1980 
so ugotovljene v letu 1974, ko je bila prijavljena po- 
treba v letu 1980 okoli 1 mrd Nm\ Dejansko zagotov- 
ljena za porabo je v letu 1980 le količina 700 mio Nm3 

iz uvoza, zato uporabniki ne bodo mogli dobiti vseh 
zahtevanih količin. Udeleženke so soglasne, da se bodo 
v okviru organov samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin najkasneje do konca leta 1976 dogovorile 
o porazdelitvi dejansko razpoložljivih količin zemeljske- 
ga plina ter o njegovi racionalni porabi, s tem, da bodo 
svoje skupne potrebe dopolnjevale z uporabo tekočega 
naftnega plina in drugih naftnih derivatov. 

Z uvedbo preskrbo vanj a z zemeljskim plinom se 
bo tekoči naftni plin dolgoročno usmerjal predvsem 
v področja, do koder ne sežejo plinovodi za zemeljski 
plin in to v industrijsko in široko porabo. 

23. člen 

S tem sporazumom je predvidena poraba tekočega 
naftnega plina (TNP) v SR Sloveniji: 

v letu 1976 94 300 ton 
v letu 1980 110 000 ton 

Podpisnice bodo prevzemale potrebne količine TNP 
skladno z letnimi pogodbami, ki bodo upoštevale tudi 
določila vsakoletne energetske bilance SR Slovenije. 

IV. OBSEG IN VIRI FINANČNIH SREDSTEV ZA 
REALIZACIJO RAZVOJNEGA PROGRAMA NAFTNEGA 

IN PLINSKEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE 

24. člen 
Za gradnjo in rekonstrukcijo zmogljivosti so po- 

trebna vlaganja do leta 1980 (po cenah iz leta 1975): 

— v mio din' 
1. raziskave nafte in plina 49,32 
2. transport in predelava surove nafte 662,75 
3. razdeljevanje in prodaja naftnih derivatov 420,00 
4. transport in razdeljevanje zemeljskega plina 1.590,00 
5. rezervoarske zmogljivosti 480,00 
6. transport in razdeljevanje TNP 100,00 
7. obratna sredstva za transport in razdeljevanje 

naftnih derivatov, za rezervoarske zmogljivosti 
in za transport in razdeljevanje TNP 500,Oo 

8. za kontinuiteto (projekt Sermin-Koper) 2.200,00 

  6.002,07 
•Izračun je napravljen na podlagi cen, veljavnih 

v letu 1975. 

O V SR SLOVENIJI V OBDOBJU OD L. 1976 DO L. 1980INVESTICIJE V NAFTNO IN PLINSKO GOSPODARSTV 
(po cenah iz leta 1975) 

— v mio din 

Skupna Blagovni in finančni Lastna vlaganja krediti 
Skupaj sredstva zainteresiranih ——   krediti 

dobaviteljev ;z gospodarstva domači inozemski 

1. Raziskave nafte in plina2 49,32 20,00 — 29,32 — 29,32 

2. Rafinerija Lendava 662,75 255,09 — 311,00 96,66 407,66 

3. Transport, razdeljevanje in 
prodaja naftnih derivatov 420,00 270,00 — 150,00 — 150,00 

4. Magistralni plinovodni sistem 
za transport zemeljskega 1.590,00 — 360,00 518,00 712,00 1.230.00 
plina 

5. Rezervoarske zmogljivosti 

6. Transport in razdeljevanje 480,00 96,00 — 384,00 — 384,00 
TNP 100,00 50,00 — 50,00 — 50,00 

7. Trajna obratna sredstva 500,00 500,00 — — — — 

8. Sredstva za kontinuiteto 
gradenj (projekt Sermin— „„„„„ 
Koper) 2.200,00 336,00 324,00 — 1.540,00 1.540,00 

Skupaj 6.002,07 1.527,09 684,00 1.442,32 2.348,66 3.790,98 

2 Poleg vlaganj v raziskave nafte in plina 4z 1. točke te tabele bo opravljala raziskave nafte in plina na območju SR Slovenije tudi INA-Nafta- 
plin-Zagreb z vlaganji v vrednosti U5 mio din, ki jih bo vložila iz svojih sredstev. 
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25. člen 

Viri sredstev za finansiranje navedenega obsega vla- 
ganja do leta 1980 so naslednji: (glej tabelo »Investicije 
v naftno in plinsko gospodarstvo v SR Sloveniji v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 1980« na strani...) 

Konstrukcija financiranja ob udeležbi: 

1. Lastna sredstva zainteresiranih investitorjev — 
dobaviteljev — 25,44 odstotka; 

2. združena sredstva uporabnikov (udeleženk poseb- 
nega samoupravnega sporazuma) — 11,40 odstotka; 

3. domači blagovni in finančni krediti — 24,03 od- 
stotka; 

4. inozemski blagovni in finančni krediti — 39,13 
odstotka; 

Skupaj — 100,00 odstotka 
predstavlja poprečje za celotno financiranje naftnega 
in plinskega gospodarstva v SE Sloveniji. Konstrukcija 
financiranja se bo določila s samoupravnimi sporazu- 
mi in s pogodbami za vsak primer posebej. 

Združ.ena sredstva za investicije v osnovna in trajna 
obratna sredstva bodo zagotovljena z vlaganjem lastnih 
sredstev, vlaganji uporabnikov ter z domačimi in tujimi 
blagovnimi in finančnimi krediti. Ta sredstva bodo za- 
gotovljena s posebnimi sporazumi in individualnimi po- 
godbami zainteresiranih uporabnikov, dobaviteljev in 
poslovnih bank in s katerimi bodo določeni: 

— objekti zgrajeni iz skupnih naložb in potrebna 
investicijska sredstva, 

— dinamika oblikovanja in porabe združenih in kre- 
ditnih sredstev, 

— obveze in pravice podpisnic iz skupnih naložb in 
kreditnega razmerja, 

— druge zadeve v skupnem interesu podpisnic. 

S skupnimi vlaganji v osnovna in trajna obratna 
sredstva bodo organizacije združenega dela vplivale na 
politiko cen za energijo in uravnavale* druga vprašanja 
s področja razširjene reprodukcije in poslovanja s po- 
sebnimi samoupravnimi sporazumi z zainteresiranimi 
samoupravnimi organizacijami, ali skupinami iz drugih 
reprodukcijskih kompleksov, vse pa v skladu s tem 
sporazumom. 

V. DOLOČANJE OSNOV ZA OBLIKOVANJE IN 
GIBANJE CEN 

26. člen 

Zaradi zagotavljanja redne in zanesljive preskrbe 
porabnikov s kvalitetno energijo se kaže potreba po 
ekonomskih ukrepih, ki bi zagotovili potrebno politiko 
razvoja celotne energetike. Zato je potrebno določiti za 
vse vrste goriv in energije vrednost energije na 1000 kcal 
glede na stopnjo izkoristka pri proizvodnji toplote oz. 
električne energije tako, da bodo medsebojna razmerja 
cen za energijo ali energetska goriva odvisna od eko- 
nomskih kriterijev in splošne energetske politike teme- 
lječe na stroškovnem principu upoštevajoč obseg inve- 
sticijskih vlaganj in stroške za varstvo okolja v okviru 
družbenih normativov za emisijo škodljivih snovi in 
odpadne energije v okolje. 

Določanje teh ekonomskih cen in razmerij med 
njimi mora izhajati iz interesov družbene ekonomike, 
v skladu z dogovorom republik in pokrajin o cenah 
proizvodov in storitev, v odvisnosti od stroškov domače 
proizvodnje, od stroškov nabave iz uvoza in od druž- 
beno določene stopnje akumulacije za lastna vlaganja 

dobaviteljev ter uporabnikov, ki bodo poleg drugih 
sredstev, omogočila želeni dolgoročni razvoj. Porabo 
posameznih goriv je treba dolgoročno usmerjati tako, 
da bodo uporabniki zavarovani pred nenadnimi spre- 
membami vrste goriv, ki povzročajo velike stroške. 

27. člen 

Cene domače surove nafte 

Podpisnice sporazuma se strinjajo s tem, da se 
cena domače nafte osnuje po principih, opisanih v 26. 
členu. 

Cena domače nafte bi se lahko spremenila le v pri- 
meru objektivnega povečanja stroškov proizvodnje v 
roku 6 mesecev in na podlagi predhodnih družbeno 
verificiranih kalkulacij. 

28. člen 
Cena derivatov 

Rafinerijske cene derivatov je treba formirati na 
podlagi cene objektivno razpoložljive surove nafte 
v rafinerijah z dodanimi stroški predelave. Pri tem je 
upoštevati potrebo po določeni razliki v ceni tistih deri- 
vatov,^ ki jih lahko nadomesti kak drug vir zagotovljene 
domače energije in kvaliteto goriv glede na tehnološke 
potrebe in varstvo okolja. 

Ekonomske cene derivatov je mogoče menjati samo- 
dejno po drsni formuli in to le, kadar se menjajo cene 
surove nafte, materiala in transportnih uslug za 2 in 
več odstotkov v šestih mesecih. 

29. člen 

Cena naravnega zemeljskega plina 

Cena naravnega zemeljskega plina izhaja v osnovi 
iz izkoristka njegove kurilne vrednosti in se določa: 

a) za domači zemeljski plin ne sme presegati cene 
uvoznega plina na kraju prevzema v skladu z zasno- 
vami za politiko cen v čl. 28. 

b) cena za porabnike se določa v skladu s samo- 
upravnim sporazumom o združevanju sredstev za gazi- 
fikacijo SR Slovenije ob upoštevanju ekonomskih cen 
domačega in uvoženega plina, transportnih stroškov 
ter stroškov razdeljevanja. Cene plina na pragu upo- 
rabnika bodo v načelu enake, vendar le pod enakimi 
pogoji prevzema. 

Cena plina^ se lahko samodejno menja ob spre- 
membi povprečne nabavne cene prevzetega domačega 
in uvoženega zemeljskega plina za več kot 2 odstotka. 

30. člen 
Trgovske marže 

Trgovske marže se oblikujejo po stroškovno dohod- 
kovnem principu in v skladu z ustreznimi družbenimi 
dogovori o cenah. 

VI. POGOJI GOSPODARJENJA IN UKREPI ZA 
POSPEŠEVANJE REALIZACIJE PROGRAMA 

31. člen 
Udeleženke sporazuma in njihovi organi, ki so odgo- 

vorni za njegovo izvajanje so obvezni ukrepati tako da 
bo gradnja objektov pravočasno pričeta in zaključena. 

32. člen 
Ob upoštevanju koncepcije prioritetnega razvoja 

naftnega in plinskega gospodarstva kot dela reproduk- 
cijskega kompleksa energetike, smatrajo udeleženke 
sporazuma za nujno, da organi družbenopolitičnih 
skupnosti izvajajo ustrezne ukrepe na področju mone- 
tarnih in kreditnih odnosov, davčne in carinske politike. 
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zunanje trgovine, deviznega poslovanja, investicijske po- 
litike in drugo z namenom, da se ustvarjajo pogoji za 
predviden razvoj te gospodarske veje. To bi pripomoglo 
k proizvodnji cenejše energije in s tem k večji konku- 
renčnosti proizvodov na tujem tržišču. 

V tem smislu predlagajo udeleženke sporazuma na- 
slednje: 

a) ukinjen je carine in vseh carinskih dajatev na 
uvoz surove nafte, zemeljskega in tekočega naftnega 
plina ter znižanje carine za specifično opremo, repro- 
material in aditive, katerih ne proizvajamo doma; 

b) zagotovitev kreditiranja uvoza nafte tako, da 
bo reeskont znašal 80 odstotkov, rok odplačila pa 90 
dni (pogoji iz leta 1974); 

— vrnitev kreditov izvoznic nafte naftnemu gospo- 
darstva, 

/- izvršitev konverzije kratkoročnih kreditov v dol- 
goročne; 

c) povečanje devizne amortizacije za naftovode in 
plinovode na 100 odstotkov v konverbitilni valuti, za 
ostalo opremo pa na 70 odstotkov; 

d) omogočenje konverzije dela dinarskih sredstev 
v potrebna devizna sredstva za obnovo, vzdrževanje ter 
za nabavo opreme in za plačanje inozemskih uslug za 
raziskave rezerv rudnega in drugega mineralnega boga- 
stva v cilju ohranitve in povečanja eksploatacijskih 
rezerv surove nafte in zemeljskega plina. Razpoložljiva 
sredstva za raziskave, obnavljanje in vzdrževanje rud- 
nega bogastva, kot tudi družbeno priznana namenska 
sredstva iz povečanja cen za domačo nafto in zemelj- 
ski plin, bodo uporabljena za raziskave na nafto in 
plin z namenom, doseči večjo domačo proizvodnjo in 
s tem zmanjšati odvisnost od uvoza; 

e) omogočenje porabe sredstev iz prispevka za skla 
dišča, ki so sestavni del cene naftnih derivatov in pli- 
nov, za gradnjo skladišč za surovo nafto, naftne deri- 
vate in plin. 

VII. IZVAJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV 

33. člen 

Udeleženke tega sporazuma bodo pri gradnji objek- 
tov v največji možni meri zaposlile domače proizva- 
jalce opreme ter domače gradbene in montažne delov- 
ne organizacije ob upoštevanju kvalitete, rokov, cene 
in kreditnih pogojev. 

34. člen 

Udeleženke sporazuma se obvezujejo, da bodo so- 
delovale pri uresničevanju programa razvoja naftnega 
in plinskega gospodarstva s svojimi sredstvi, združeni- 
mi na podlagi samoupravnih sporazumov o financira- 
nju gradenj skupno s sredstvi poslovnih bank in s tu- 
jimi blagovnimi in finančnimi krediti, ki si jih bodo 
pridobile. 

VIII. STROKOVNI KADRI 

35. člen 

V energetski preskrbi gospodarstva, družbenih de- 
javnosti (negospodarstva) in občanov ugotavljamo, za- 
radi omejenih možnosti preskrbe z drugimi viri ener- 
gije, že v preteklem obdobju močan porast porabe 
naftnih derivatov, v obdobju od 1976 do 1980 pa tudi 
močan porast porabe energetskih plinov. 

Poraba teh energetskih nosilcev pomeni v letu 1975 
47 odstotkov, v letu 1980 pa 48 odstotkov vse potrebne 

primarne energije. Glede na celotno neposredno porab- 
ljeno energijo pa pomeni poraba naftnih derivatov in 
energetskih plinov v letu 1975 55,5 odstotka in v letu 
1980 65,4 odstotka vse porabljene energije v SR Slo- 
veniji. 

Tak porast in delež porabe naftnih derivatov in 
energetskih plinov — celotni porabljeni energiji v Slo- 
veniji, upoštevajoč dejstvo, da moramo večino suro- 
ve nafte in zemeljskega plina uvažati v Jugoslavijo, 
narekuje skrajno skrbno programiranje porabe in ra- 
cionalno porabo energije. 

Zato je potrebno zlasti v obdobju od 1976. do 1980. 
leta posvetiti največjo pozornost zadostni opremljeno- 
sti TOZD in OZD v naftnem in plinskem gospodarst- 
vu ter v gospodarstvu in družbenih službah s strokov- 
nimi kadri energetskih strok. 

36. člen 

Udeleženke tega sporazuma se zavezujejo, da bodo 
v skladu z ugotovitvami iz člena 35 skupno s srednje- 
šolskimi in visokošolskimi ustanovami, z Raziskovalno 
skupnostjo Slovenije ter z delavskimi univerzami, po- 
speševale in zagotovile izobraževanje zadostnega števi- 
la ustreznih energetskih kadrov. 

Vsaka udeleženka tega sporazuma bo v okviru svo- 
jega plana razvoja predvidela potrebne strokovne kad- 
re za delo v: 

— energetskih službah in objektih naftnega in 
plinskega gospodarstva, 

— industrijskih in drugih gospodarskih obratih, 
uporabnikih ene ali več vrst energije. 

IX. PORAVNAVA SPOROV 

37. člen 

Udeleženke sporazuma soglašajo s tem, da bodo 
spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega sporazuma, 
predložili v razsojo arbitraži pri Samoupravni interes- 
ni skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji (ISNAP). 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 

Ta sporazum okvirno obravnava razvoj naftnega 
in plinskega gospodarstva v skladu s potrebami po- 
rabnikov naftnih derivatov in energetskih plinov v SR 
Sloveniji med leti 1976 in 1980. Za vsako posamezno 
področje gradnje potrebnih proizvodnih, transportnih 
in distribucijskih zmogljivosti, kjer je predvideno zdru- 
ževanje sredstev uporabnikov na podlagi vlaganj, se 
sklepajo samoupravni sporazumi. 

40. člen 

Samoupravni organi ISNAP - Skupščina in izvršni 
odbor bodo tekoče spremljali izvajanje tega samo- 
upravnega sporazuma, analizirali bodo vzroke za od- 
stopanje od plana ter , usklajevali ukrepe za odpravo 
motenj. 

41. člen 

Udeleženke bodo spreminjale in dopolnjevale ta 
sporazum zlasti v naslednjih primerih: 

— bistvenih sprememb pogojev v surovinski bazi, 

— bistvenih sprememb pogojev gospodarjenja, 
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— pojave nove tehnologije in novih proizvodov, ki 
bi bistveno menjale predvidevanja v sporazumu, 

— odločitve o potrebi sprememb v programiranem 
družbenem razvoju ali stopnji rasti DP, kar bi zahte- 
valo spremembo dogovorjenega programa razvoja po 
tem samoupravnem sporazumu. 

42. člen 

Predlog za spremembo ali dopolnitev tega Samo- 
upravnega sporazuma lahko da vsaka udeleženka. 

Za pravočasno dopolnjevanje tega sporazuma in za 
vnašanje objektiviziranih sprememb lahko da Skupšči- 
ni ISNAP predlog tudi strokovna služba skupnosti na 
podlagi zbranih predlogov podpisnic tega sporazuma 
ali na podlagi svoje presoje. Tak predlog da strokov- 
na služba v predhodno obravnavo izvršnemu odboru 
ISNAP, o njegovem predlogu pa odloča skupščina 
ISNAP. 

43. člen 

Za dosego skladnosti v razvoju celotne energeti- 
ke na območju SR Slovenije In SFRJ temelje samo- 
upravnih planov razvoja medsebojno uskladita obe sa- 

moupravni interesni skupnosti na področju energetike 
v sodelovanju s Komitejem za energetiko SR Sloveni- 
je. Tako usklajevanje se po potrebi opravi tudi pred 
spreminjanjem in dopolnjevanjem tega samoupravne- 
ga sporazuma in pri obravnavi osnutka plana razvoja 
ISNAP. 

44. člen 

Ta sporazum sprejemajo udeleženke soglasno s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi Interesne skup- 
nosti za nafto in plin (ISNAP) v SR Sloveniji. 

45. člen 

Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se spre- 
jemajo po postopku in na način kot se je sprejemal 
ta sporazum. 

46. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpi- 
še večina pooblaščenih predstavnikov organizacij zdru- 
ženega dela in drugih članov ISNAP, ki se vanj vklju- 
čujejo. 

Podpisniki: 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev v skupno naložbo 
za realizacijo programa gazifikacije v Sloveniji 

Podpisnice na podlagi določbe člena 5. zaikona o pro- 
metu družbenih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela, Uradni list SRS št. 22/73, sklenejo in podpi- 
šejo naslednji 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom podpisnice trajno 

združujejo družbena sredstva za uresničevanje skupnih 
poslovnih ciljev v skupnem poslovanju ob udeležbi na 
dohodku in riziku ter urejajo medsebojna razmerja. 

2. člen 
Z namenom, da bi si zagotovile zemeljski plin, pod- 

pisnice sporazumno določajo naslednje poslovne cilje: 

a) izgradnja plinovodnega sistema za zemeljski plin 
v SR Sloveniji, 

b) nabava, transport in distribucija zemeljskega plina 
do praga podpisnice na najbolj racionalen način. 

3. člen 

Družbena sredstva po tem sporazumu so: 

a) denarna sredstva, strvari in pravice, ki jih podpi- 
snice ustvarjajo s svojimi dejavnostmi ali jih pridobi- 
vajo s kreditnimi posli, 

b) denarna sredstva, ki se na podlagi točke 1, člena 
2 odloka o prenosu sredstev, Uradni list SRS št. 18/74 
in pod pogoji, določenimi v členu 2 družbenega dogo- 

vora o podrobnejši nameni uporabe sredstev, Uradni 
list SRS št. 28/74, prenesejo na podpisnice tega spora- 
zuma- 

4. člen 

K temu samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo 
tudi druge temeljne organizacije združenega dela v dru- 
gih delovnih organizacijah ali delovne organizacije, ki 
združujejo svoja sredstva. 

Pogoji za nove podpisnice tega samoupravnega spo- 
razuma se bodo določili za vsak primer posebej, vendar 
ne morejo biti ugodnejši od pogojev podpisnic tega spo- 
razuma. 

PREDMET POSLOVANJA 

5. člen 

Podpisnice so sporazumne, da z združenimi sredstvi 
v njihovem imenu in v skladu z določili tega samoupra- 
vnega sporazuma posluje temeljna organizacija zdru- 
ženega dela z imenom »Zemeljski plin«, v sestavi pod- 
pisnice Petrol Ljubljana (v nadaljnjem tekstu »TOZD 
Zemeljski plin«), ki bo organizirana v sestavi podpisnice 
Petrol Ljubljana, do takrat pa delovna organizacija Pe- 
trol Ljubljana. 

6. člein 

Skupno poslovanje bo obsegalo v korist podpisnic 
naslednje gospodarske dejavnosti: 

a) izgradnja plinovodnega omrežja v SR Sloveniji, 
kot je označeno v priloženi skici s spiskom podpisnic 
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z navedbo predvidene porabe zemeljskega plina v letu 
1980, kar je sestavni del tega samoupravnega spora- 
zuma, 

b) nabava, transport in distribucija zemeljskega 
plina, 

c) vzdrževanje in upravljanje plinovodnega omrežja. 

ZDRUŽENA SREDSTVA 

7. člen 

Podpisnice so sporazumne in se obvezujejo, da zdru- 
žujejo zaradi uresničevanja skupnih poslovnih ciljev iz 
člena 2 tega sporazuma lastna denarna sredstva naj- 
manj v zneskih, ki se določajo na podlagi predvidene 
porabe zemeljskega plina v letu 1930 z din 0,25 za Nm', 
oziroma v zneskih, ki se določajo s posebnim dogo- 
vorom. 

8- člen 

Podpisnice vplačujejo zneske iz prejšnjega člena tega 
samoupravnega sporazuma v korist žiro računa   

v obrokih in sicer: 
25% do 1.3.1975 
25% do 1.9.1975 
25 % do 1.3.1976 
25 % dO 1.9.1976 

Za podpisnice Plinarne Celje, Ljubljana in Maribor 
se vplačilni termini za vse štiri obroke odložijo za eno 
koledarsko leto- 

9. člen 

Vsa sredstva, ki jih podpisnice združujejo za Skupno 
poslovanje, ostanejo njihova imovina. 

10. člen 

Podpisnice so sporazumne in se obvezujejo, da med 
izgradnjo plinovodnega sistema vlagajo tudi nadaljnja 
sredstva, ki so potrebna za uresničevanje skupnih po- 
slovni ciljev iz člena 2 tega samoupravnega sporazuma 
na podlagi projektnih in predračunskih dokumentacij 
ter pogojev tega samoupravnega sporazuma, kadar na- 
stopijo upravičene podražitve oziroma za nadaljnje šir- 
jenje plinovodnega omrežja v sikladu s povečanjem nji- 
hovih potreb po zemeljskem plinu. 

V vseh teh primerih sklenejo podpisnice tega spora- 
zuma posebne pogodbe kot anekse k temu samouprav- 
nemu sporazumu. 

11. člen 

Združena sredstva se smejo koristiti le za poslovne 
namene, ki so navedeni v členu 6 tega sporazuma in jih 
ni moč odtujiti ali dati v zakup. 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PODPISNIC 

12. člen 

a) pravioo do soodločanja v upravljanju s skupnim 
poslovanjem, 

Podpisnice imajo: 

b) pravico do udedežbe pri. dohodku, M se ustvari t 
skupnem poslovanju, 

c) obveznosti odgovornosti za riziko iz skupnega po- 
slovanja. 

13. člen 

Pravica do soodločanja v upravljanju s skupnim po- 
slovanjem je določena s pristojnostjo skupščine (člen 
19 tega samoupravnega sporazuma). Pravica do udeležbe 
pri dohodku iz skupnega poslovanja je določena v čle- 
nih 26 in 27 tega samoupravnega sporazuma. 

Obveznost odgovornosti za riziko iz skupnega poslo- 
vanja pomeni odgovornost za pokrivanje izgube iz skup- 
nega poslovanja in je določena v členih 27, 28 in 31 tega 
samoupravnega sporazuma. 

SKUPŠČINA 

14. člen 

Organ skupnega poslovanja po tem samoupravnem 
sporazumu je Skupščina delegatov vseh podpisnic in 
TOZD Zemeljski plin. 

15. člen 

Pod pojmom »delegat«, uporabljenim v tem samo- 
upravnem sporazumu je razumeti delegata ali delegacijo 
podpisnice. 

16. člen 

Skupščino sestavljajo delegati podpisnic in TOZD 
Zemeljski plin. 

Vsaka podpisnica izvoli po enega delegata. Vsak dele- 
gat ima toliko odstotkov glasov od skupnega števila 
glasov, kolikor odstotkov znaša delež njegove delovne 
organizacije v masi združenih sredstev po stanju na 
dan zasedanja skupščine. Delegat TOZD Zemeljski plin 
ima en glas- 

17. člen 

Skupščina je sklepčna, če prisostvujejo delegati, ki 
predstavljajo dve tretjini vseh glasov. 

Sklep skupščine je pravno veljaven in obvezen, če 
na sklepnem zasedanju zanj glasujejo delegati, ki pred- 
stavljajo najmanj 60 odstotkov vseh glasov, če ni s tem 
samoupravnim sporazumom zahtevano soiglasje vseh 
podpisnic. 

18. člen 

Skupščina izvoli predsednika iz svoje sredine. Nje- 
gova mandatna doba traja dve leti. 

19. člen 

Skupščina je pristojna, da: 

a) sprejema razvojni program za uresničevanje skup- 
nih poslovnih ciljev, določenih s tem samoupravnim 
sporazumom, 

b) odobrava investicijske projekte' za graditev in 
dopolnitev izgradnje plinovodnega omrežja, 

c) oblikuje enotno prodajno ceno za plin na 1 kcal 
ne glede na dobavitelje in transportne razdalje do pod- 
pisnic, pri čemer se upoštevajo zakonski predpisi, načelo, 
da cena pokriva stroške nabave in dobave zemeljskega 
plina ter stroške poslovanja, določene z zakonom in 
s tem samoupravnim sporazumom ter spreminjanje te 
cene v odvisnosti od konstantnosti odjema in od pre- 
vzema viškov, 

d) sprejema gospodarski načrt, 

d) stkrbi za najemanje kreditov, če gredo na račun 
podpisnic ali 6e se od njih zahteva garancija, 
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e) odobrava prenos pravic in obveznosti ene podpis- 
nice na drugo ali na tretjo osebo, a le ob soglasju vseh 
podpisnic, 

f) sprejema nove podpisnice ali njihove izstopne iz- 
jave ter določa pogoje za sprejem ali za izstop, a le ob 
soglasju vseh podpisnic, 

g) sprejema poslovnik za svoje delo, 

h) odobrava poročila o skupnem poslovanju in o 
uporabi združenih sredstev, 

i) daje mnenje k imenovanju direktorja TOZD Ze- 
meljski plin. 

Pri svojem delu skupščina delegatov podpisnic iz 
tega samoupravnega sporazuma upošteva smernice in 
razvojne odločitve skupščine samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin v Sloveniji. 

20. člen 

Skupščina delegatov podpisnic imenuje izvršni odbor. 
Izvršni odbor šteje sedem članov, ki imajo namestnike. 
Izvršni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika in nje- 
govega namestnika. 

Naloge izvršnega odbora so, da pripravi gradivo za 
sprejemanje odločitev na zasedanju skupščine delegatov 
podpisnic, da organizira izvrševanje sprejetih sklepov 
skupščine delegatov podpisnic in da izvršuje druge po- 
sebne naloge po pooblastilu skupščine podpisnic ter 
nadzira poslovanje TOZD Zemeljski plin. 

SKUPNI DOHODEK IN DOHODEK 

21. člen 

Ugotovitev skupnega dohodka in dohodka iz skup- 
nega poslovanja v TOZD Zemeljski plin se opravi ločeno 
in samostojno po zakonskih predpisih in določbah tega 
samoupravnega sporazuma. 

22. člen 

Iz dohodka, ki ostane po kritju stroškov poslovanja, 
amortizacije, zakonskih in pogodbenih obveznosti, se 
oblikuje ostanek dohodka iz skupnega poslovanja, iz ka- 
terega se najprej odvajajo sredstva za osebne dohodke 
in za skupno porabo delavcev predvidene TOZD Zemelj- 
ski plin ter za razširitev njene materialne osnove dela. 

Če ostanek dohodka v celoti ne krije teh sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev ter za 
razširitev materialne osnove dela ali če sploh ni izkazan, 
morajo podpisnice ta sredstva oskrbeti po ključu iz 
člena 26 tega sporazuma. 

23. člen 

Amortizacija se v teku trajanja tega sporazuma pod- 
pisnicam ne vrača in se uporablja za nemoteno obrato- 
vanje plinovodnega sistema. 

24. člen 

Sredstva za zagotovitev osebnih dohodkov in za 
skupno porabo delavcev predvidene TOZD Zemeljski 
plin morajo bita v skladu z ustreznimi družbenimi do- 
govori in samoupravnimi sporazumi ter morajo biti od- 
merjena po merilih, ki veljajo za vse ostale temeljne 
organizacije združenega dela v sestavi podjetja Petrol, 
Ljubljana- 

25. člen 

Sredstva za razširitev materialne osnove dela pred- 
videne TOZD Zemeljski plin so odplačilo .za njeno vlo- 
ženo živo delo v skupnem poslovanju in se oblikujejo 

sorazmerno z njenim prispevkom k skupnemu poslova- 
nju ter so njen prispevek in delež k združevanju sred- 
stev. 

Ta sredstva se določijo v višini 0,5% od skupne 
vrednosti vloženih osnovnih sredstev letno. Skupščina 
delegatov podpisnic lahko spremeni ta odstotek. 

SOUDELEŽBA PRI DOHODKU IN KRITJU IZGUBE 

26- člen 

Ostanek dohodka iz skupnega poslovanja, ki se obli- 
kuje po izločitvi vseh sredstev, določenih v členu 22 
tega sporazuma, se razporeja med vse podpisnice so- 
razmerno z njihovima, v preteklem koledarskem letu 
povprečnimi deleži v združenih sredstvih. 

27. člen 

Po enakih merilih, ki so določena v členu 26 tega 
sporazuma za udeležbo podpisnic pri dohodku, se opra- 
vi pokrivanje izgube skupnega poslovanja. 

28. člen 

Delež posamezne podpisnice pri dohodku oziroma pri 
pokrivanju izgube zapade v plačilo v enem mesecu od 
dneva odobritve letnega obračunskega zaključka o skup- 
nem poslovanju. 

29. člen 

Skupno poslovanje se mora voditi samostojno in 
ločeno v poslovnih knjigah in dovoliti vsaki podpisnici 
vpogled vanje ob vsakem času. 

ODGOVORNOST DO TRETJIH OSEB 

30. člen 

Posle iz člena 6 tega sporazuma opravlja podpisnica 
Petrol Ljubljana oziroma predvidena TOZD Zemeljski 
plin v svojem imenu in na račun vseh podpisnic njihov 
pooblaščenec. 

31. člen 

Vse podpisnice skupno odgovarjajo tretjim osebam 
za obveznosti iz skupnega poslovanja v celoti, vendar 
vsaka podpisnica zase le v višini odstotka njenih vlože- 
nih sredsteiv v masi združenih sredstev. 

TRAJANJE IN PRENEHANJE SAMOUPRAVNEGA 
SPORAZUMA 

32. člen 

Ta samoupravni sporazum je sklenjen z dvajset let 
od dneva začetka obratovanja plinovodnega sistema. Po 
preteku te dobe se podpisnice iz sporazuma dogovorijo 
o nadaljnji obliki sodelovanja ali o načinu likvidacije. 

V primeru izstopa podpisnice iz sporazuma, pod po- 
goji iz člena 33 tega sporazuma, ima podpisnica pravico 
zahtevati, da se ji iz skupnega poslovanja vrne njen 
delež združenih sredstev v dveh enakih letnih obrokih, 
pri čemer zapade prvi obrok v izplačilo konec koledar- 
skega leta, ki sledi koledarskemu letu, v katerem je bil 
izvršen izstop iz samoupravnega sporazuma. 

33. člen 

Pogoji iz 2. odstavka člena 32 za izstop podpisnice iz 
sporazuma so: 

— prenehanje poslovanja podpisnic zaradi likvidacije, 
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— sprememba predmeta poslovanja, zaradi katere 
preneha biti porabnik zemeljskega plina. 

34. člen 

Podpisnice so sporazumne, da bodo trajno in smo- 
trno usklajevale in izpopolnjevale skupno poslovanje v 
cilju čimbolj učinkovitega uresničevanja poslovnih ciljev 
tega samoupravnega sporazuma in samoupravne inte- 
resne skupnosti za nafto in plin. 

35. člen 

Za spore med podpisnicami, ki nastanejo iz izvrše- 
vanja tega sporazuma, mora skupščina delegatov pod- 
pisnic najprej poskusiti doseči sporazumno rešitev. 

Če skupščina ne more doseči sporazumne rešitve 
spora, odloča o tem sporu interna arbitraža- 

V interno arbitražo imenuje vsaka prizadeta stranka 
po dva člana. Gospodarska zbornica SR Slovenije pa 
imenuje predsednika arbitraže. 

Odločitev, ki mora biti sprejeta vsaj s tremi glasovi, 
je dokončna in izvršilna. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Podpisnice tega sporazuma ugotavljajo, da se na 
podlagi določbe člena 2 družbenega dogovora o podrob- 
nejši nameni uporabe sredstev, Uradni ldsit SRS št. 28/74, 
smatrajo kot upravičenke do teh družbenih sredstev in 
se obvezujejo, da bodo prejeta sredstva iz tega vira 
uporabile izključno za namene gradnje plinovodnega 
sistema. 

37. člen 

Ta samoupravni sporazum je sklenjen in veljaven, ko 
ga odobrijo podpisnice in na način, ki je določen z za- 
konom oziroma s splošnim aktom posamezne podpis- 
nice in ga podpišejo pooblaščene osebe na podlagi po- 
oblastil njihovih pristojnih organov upravljanja. 

38. člen 

Ta samoupravni sporazum je sestavljen in podpisan 
T treh izvodih, ki se nahajajo v arhivu podjetja Petrol. 

Original je razmnožen v toliko izvodih, da dobi vsa 
ka podpisnica po dva .izvoda. 

Aneks k samoupravnemu sporazumu 

o združevanju sredstev v skupno 

naložbo za realizacijo programa 

gazifikacije v Sloveniji 

1. člen 

S tem aneksom podpisnice samoupravnega sporazu- 
ma o združevanju sredstev v skupno naložbo za reali- 
zacijo programa gazifikacije v Sloveniji skladno s skle- 
njenim sporazumom podrobneje urejajo nekatera vpra- 
šanja v zvezi z dinamiko gradnje in finansiranja izgrad- 
nje plinovodnega omrežja Slovenije. 

2. člen 

Podpisnice so sporazumne, da se plinovodno omrežje 
Slovenije zgradi v naslednjem zaporedju: 

a) plinovod od jugoslovansko-avstrijske meje do 
Ljubljane z vsemi na tej trasi predvidenimi odcepi, ra- 
zen od Trojan do Hrastnika, do 1. julija 1978; 

b) plinovod od Ljubljane do Jesenic, razen odcepov 
do Škofje Loke in Tržiča se zgradi do 31. decembra 1978; 

c) plinovod od Ljubljane do Anhovega z vsemi pred- 
videnimi odcepi do 31. decembra 1979; 

č) odcepi Trojane—Hrastnik ter od glavnega plino- 
voda do škofje Loke in Tržiča se zgrade v letu 1982. 

3. člen 

Podpisnice so se sporazumele, da se bo vsa nabavlje- 
na količina plina razdeljevala med vse podpisnice, ki 
bodo v danem trenutku priključene na plinovodno 
omrežje enako in sicer v odstotku razpoložljive količine 
plina glede na po sporazumu prijavljene količine plina 
takrat priključenih podpisnic. 

f 
4. člen 

Podpisnice so se sporazumele, da bodo zagotovile 
tistim podpisnicam samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev v skupno naložbo za realizacijo progra- 
ma za gazifikaoije v Sloveniji, ki so pristopile v Poslov- 
no skupnost do vključno podpisovanja tega aneksa, pa 
bodo priključene na plinovodno omrežje Slovenije po 
1980. letu, enake pogoje priključitve in odvzema plana, 
kot jih bodo imele podpisnice, ki bodo na plinovod pri- 
ključene pred 1980. letom. 

i), člen 

Podpisnice sprejemanje Ekonomsko analizo upravi- 
čenosti gradnje plinovodnega omrežja Slovenije, ki jo je 
izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana z 
datumom septembra 1975 in po kateri je predračun na- 
ložbenih stroškov celotne investicije plinovodnega omre- 
žja zgrajenega do 31. 12. 1979: 

— v 000 dinarjih 

vrednost z oce- 
Sedanja vred- no podražitve 
nost po cenah do 31. 12. 1979 
III.—IV. 1975 in interkalarni- 

mi obrestmi 

1. Osnovna sredstva 1,234.188 1,727.346 
2. Obratna sredstva 110.000 154.000 
3. Zagonski stroški 40.600 52.206 
4. Interkalame obresti — 179.921 

5. Skupaj (1 + 2 + 3 + 4) 
plinovodno omrežje 
Slovenije 1,385.788 

6. Ostala investicijska 
vlaganja 
a) Udeležba pri izgradnji 
plinovoda priko ČSSR 189.200 
b) Stanovanjska 
izgradnja 12.000 

7. Skupaj (5 + 6) 1,586.988 

6- člen 

2,113.473 

189.200 

17.964 
2,320.637 

Predvidevamo., da bodo potrebna sredstva za gradnjo 
plinovodnega omrežja Slovenije pridobljena iz nasled- 
njih virov: 
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VIRI FINANCIRANJA 

— v 000 din — v % 
1. Lastna sredstva 358.506 15,4 
2. Kredit INA 180.794 7,8 
3. Posojila Poslovnih bank SRS 605.964 26,1 
4- Inozemska posojila 1,175.373 50,7 
Skupa j : 2,320.637 100 

7. član 

Podpisnice samoupravnega sporazuma ugotavljajo, 
da je po pogodbi s Sojuzgazeksportom, Moskva, sklenje- 
ni dne 15. aprila 1975, zagotovljeno 750 milijonov Nm3 
plina v letu 1980. Začetek dobav je določen za julij 
1978, dinamika v letih 1978 do 1980 pa je naslednja: 

— v milijonih Nm3 letno 
1.1978 1.1970 1.1980 

220 600 750 

Za dobavo po letu 1980. je v pogodbi klavzula, ki iz- 
raža namero, da se pogodba podaljša v skladu z ustalje- 
nimi trgovinskimi odnosi med Jugoslavijo in Sovjetsko 
zvezo. 

Ker količine, pogodbeno zagotovljene v Sovjetski 
zvezi ne zadoščajo za pokritje celotnih potreb podpisnic, 
bodo manjkajoče količine zagotovljene iz drugega vira 
zemeljskega plina iz Severne Afrike. 

8. člen 

Podpisnice samoupravnega sporazuma, ki bodo po 
sprejetem programu gradnje priključene na plinovodno 
omrežje do konca leta 1979 poravnavajo svoje obvezno- 
sti po čl. 8 omenjenega sporazuma. 

9. člen 

Podpisnice samoupravnega sporazuma, ki bodo po 
sprejetem programu gradnje predvidoma priključene na 
plinovodno omrežje v letu 1982, se lahko odločijo za 
eno od naslednjih dveh variant poravnave svojih obve- 
znosti: 

— da še nadalje poravnavajo svoje obveznosti tako kot 
podpisnice iz prejšnjega člena in se jim v tem primeru 
vplačani deleži obrestujejo po 10 odst. do časa, ko bi 
po drugi alinei tega člana morale pričeti z vplačevanjem 
svojih deležev. 

— da prično z vplačevanjem svojih obveznosti tri leta 
predno bodo priključene na plinovodno omrežje. V tem 
primeru se jim delež 0,25 din na 1 Nm3 prijavljene ko- 
ličine porabe plina v letu 1980 valorizira glede na stop- 
njo podražitve gradnje plinovodnega omrežja od dne- 
va zapadlosti plačila po členu 8 samoupravnega spo- 
raizuma do dneva, ko vplačajo svoje deleže. 

V primeru, da se posamezna podpisnica iiz tega čle- 
na, ki je že vplačala svoje deleže odloči, da bo plače- 
vala svoje obveznosti po drugi varianti (alinea), to je 
pričela plačevati tri leta pred priključitvijo, se ji do- 
sedaj plačani deleži lahko vrnejo ali pa obrestujejo po 
10 odst. obrestni meri. Ne vrača pa se tisti del sred- 
stev, ki so z Odlokom Skupščine SR Slovenije (Ur- 1. 
SRS št. 18/74) namenjena izključno za gradnjo plino- 
vodnega omrežja Slovenije. 

10. člen 

V skladu s členom 4 sklenjenega samoupravnega 
sporazuma lahko k sporazumu in tem aneksu pristopi- 
jo organizacije združenega dela, ki so pismeno izrazile 
svojo pripravljenost im želijo pristopiti k samoupravne- 
mu sporazumu. 

Seznam novih podpisnic samoupravnega sporazuma 
z navedbo prijavljenih količin porabe plina v letu 1982 
je v prilogi tega aneksa. 

Organizacije združenega dela, M so nanovo pristo- 
pile k Samoupravnemu sporazumu za realizacijo pro- 
grama o gazifikaciji Slovenije, prevzemajo vse obvez- 
nosti po omenjenem sporazumu in tem aneksu. Višina 
prispevka, ki ga plačujejo nove podpisnice samouprav- 
nega sporazuma je enaka prispevku, ki ga plačujejo pr- 
votne podpisnice, to je 0,25 + 0,10 = 0.35 din na Nm3 
(alternativno: 0,25 na Nm3). 

To finančno obveznost morejo poravnati na enega 
od naslednjih dveh načinov: 

— da takoj vplačajo polovico nanje odpadajočega dela 
obveznosti, in sicer v višini 0,35 din/Nm3 (alternativno 
0,25 din/Nm.3) in 10 odst. od zapadlosti posameznih 
obrokov v smislu člena 8 sporazuma, ostala dva obroka 
pa poravnavajo v rokih iz istega člena ter se jim vpla- 
čani del obrestuje po 10 odst. do trenutka, ko bi po dru- 
gi alinei prejšnjega člena morale pričeti z vplačevanjem 
svojim obveznosti. 

— da plačajo svoje obveznosti tri leta pred priključit- 
vijo na plinovodno omrežje, in sicer delež 0,35 din na 
Nm3 (alternativno: 0,25 din na Nm3) prijavljene količi- 
ne porabe plina, valoriziran glede na stopnjo podražitev 
gradnje plinovodnega omrežja od dneva zapadlosti pla- 
čila, po členu 8 tega sporazuma do dneva, ko vplačajo 
svoje deleže. 

11. člen 

Tista podpisnica samoupravnega sporazuma, ki pli- 
na še ne prejema, ne pokriva izgube iz skupnega poslo- 
vanja v smislu člena 27 in tudi ni udeležena pri razpo- 
reditvi ostanka dohodka iz skupnega poslovanja v smi- 
slu člena 26 sporazuma. 

12. filen 

Ta aneks je sprejet, ko ga na enak način, kot je do- 
ločen v členu 37 samoupravnega sporazuma, sprejmejo 
vse podpisnice samoupravnega sporazuma in podpišejo 
pooblaščeni predstavniki vseh podpisnic. 

V Ljubljani, dne     ....„     

OBRAZLOŽITEV ANEKSA 

V smislu predlogov novih zakonov, zlasti zakona o 
temeljih sistema samoupravnega družbenega planiranja, 
morajo podpisnice samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev za gazifikacijo dodatno k sklenjenemu 
sporazumu dogovoriti in sprejeti plan razvoja skupnih 
vlaganj na področju preskrbe z zemeljskim plinom v 
Sloveniji do leta 1980. Tako je za izdelavo predlogov 
samoupravnih planov bilo potrebno obdelati zlasti vpra- 
šanja obsega investicije, dinamiko gradnje plinovodnega 
omrežja, predračun in finančno konstrukcijo z dina- 
miko potrebnih vlaganj, zajeti tehnično zasnovo grad- 
nje in dodati še pregled preskrbe s surovino, tj. pre- 
gled, kako je zagotovljena preskrba z zemeljskim pli- 
nom. To so bile ugotovitve Izvršnega odbora, ko je na 
podlagi stališč Republiškega komiteja za energetiko in 
Gospodarske zbornice SR Slovenije opravil pregled in 
primerjavo določil sklenjenega samoupravnega spora- 
zuma z zahtevami novih predpisov oziroma ustavnih 
določil o družbenem planiranju. 

Na podlagi teh zahtev Izvršni odbor predlaga, da 
podpisnice sporazuma sprejmejo predlagani aneks, ki 
zajema kot že navedeno obseg investicije, dinamiko 
gradnje do vključno leta 1982, dinamiko potrebnih vlar 
ganj in finančno konstrukcijo, opis kako je zagotovljena 
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preskrba z zemeljskim plinom, obenem pa določa pogo- 
je za sprejem novih članic. 

Za sprejem aneksa sporazuma je predviden enak 
postopek kot za sprejem sporazuma, to pomeni, da ga 
morajo organizacije združenega dela sprejeti. 

Za veljaven sprejem tega aneksa je potrebno, da ga 
v enakem besedilu sprejmejo vse podpisnice sporazu- 
ma. Zato vas vljudno prosimo, da poskrbite s svoje 
strani za sprejem besedila aneksa. Obrazložitve za posa- 
mezna določila so pa obširno utemeljene in pojasnjene 
v poročilih izvršnega odbora in poslovnem poročilu o 
pripravah za gazifikacijo, kakor tudi v ostalem gradivu 
za skupščino. 

Kot navedeno v vabilu za zasedanje skupščine, je 
podpisovanje tega aneksa takoj po končanem zasedanju 

skupščine na istem kraju. V kolikor vaša delovna orga- 
nizacija pooblasti za podpis tega aneksa posebnega 
pooblaščenca za podpis, ki ni delegat, ga vabimo, da 
skupaj z delegati prisostvuje in sodeluje pri delu skup- 
ščine, s tem, da ima pravico glasovanja na skupščini le 
delegat in to v obsegu kot je določen v členu 16 samo- 
upravnega sporazuma. 

V vsakem primeru pa mora imeti pooblaščenec za 
podpis aneksa posebno pooblastilo samoupravnih orga- 
nov in to tudi v primeru, če je pooblaščenec delegat ali 
če je tako pooblastilo dano individualnemu poslovod- 
nemu organu, ki je sicer pooblaščen podpisovati za 
podpisnico neomejeno. 

IZVRŠNI ODBOR 

\ 
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INFORMACIJA ZAVODA SRS ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE: 

Podobno, kot to velja za področje energetike, 
bo treba tudi na področju prometa intenzivirati 
delo za odpravljanje razlike med možnostmi in 
predvidevanji predlagateljev. 

Sporazuma o združevanju sredstev za financi- 
ranje razvoja železnice in luške infrastrukture v 
letih 1976—1980 sta glede združevanja usklajena 
z ustreznima samoupravnima sporazumoma o te- 
meljih planov. 

lUilllllilll lllllll! ■nun 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o temeljih samoupravnega plana razvoja 

železniških zmogljivosti za obdobje 1976—1980 

Republiški komite za promet in zveze nost. Železnica predlaga skoraj 50 odstotkov vseh inve- 
sticij v nabavo voznih sredstev kar je vprašljivo zlasti 
glede na potrebe po kapacitetah ter glede na možnost 
zagotovitve lastnih sredstev. 

MVFMIF- Nerealna je postavka, da bo ŽG v planiranem ob- 
' 1 ' dobju iz lastne akumulacije ostvarilo 3416 mio din. To 

bi pomenilo dodaten pritisk na cene oziroma, zagotav- 
Vprašljiva je struktura investicij. Menimo, da je ljanje izpada dohodkov. Modernizacija železnice se lah- 

temu obdobju potrebno prioritetno vlagati v usposobi- ko vrši le v višini sredstev, ki jih bo gospodarstvo lah- 
tev žel. infrastrukture za večjo potovalno hitrost in var- ko vložilo oziroma iz kreditnih sredstev. 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in 34. člena 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ 6/76), 7. čle- 
na Zakona o samoupravni interesni skupnosti za želez- 
niški in luški promet (Ur. 1. SRS, št. 18/74) in doku- 
mentov s področja programiranja razvoja železniške 
dejavnosti ter izhajajoč iz sprejetih razvojnih doku- 
mentov naše družbe (Temelji skupne politike dolgoroč- 
nega razvoja SFRJ do leta 1985, Osnutek dogovora o 
družbenem planu SRS za obdobje 1976—1980 z anek- 
som, Resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SRS 
in SFRJ v letu 1976), ki postavljajo razvoj železniškega 
prometa na prioritetno mesto, člana samoupravne inte- 
resne skupnosti za železniški in luški promet (v nadalje- 
vanju: Skupnost) sprejmejo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SAMOUPRAVNEGA PLANA RAZVOJA 

ŽELEZNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 
1976—1980 

1. člen 

Ta- sporazum sprejmejo delavci temeljnih in dru- 
gih organizacij združenega dela, ki so po 2. členu 
Zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški 
in luški promet (Ur. list SFRJ 18/74) obvezni člani 
Skupnosti (v nadaljevanju: podpisniki). 

2. člen 

Sporazum temelji na naslednjih samoupravnih 
aktih oziroma sklepih, ki jih je sprejela skupščina 
Skupnosti: 

— osnovah dolgoročnega razvoja ŽG Ljubljana do 
leta 1985 in smernice za izdelavo programa dolgoroč- 
nega razvoja ŽG Ljubljana do leta 1985 v okviru enot- 
nega prometnega sistema SFRJ (2. zasedanje skupšči- 
ne Skupnosti dne 5. 11. 1974); 

— programu razvoja ŽG Ljubljana do leta 1985 in 
v njem vsebovan srednjeročni program za obdobje 
1976—1980 (zasedanje skupščine Skupnosti dne 24. 11. 
1975); 

— sklepu skupščine Skupnosti o združevanju sred- 
stev za financiranje osnovnega programa razvoja želez- 
niških zmogljivosti v letih 1976—1980 (6. zasedanje 
skupščine Skupnosti, dne 8. 12. 1975). 

3. člen 
Podpisniki se dogovorijo, da bodo na podlagi svo- 

bodne menjave dela in za popolnejše, smotrnejše in 
organizirano zadovoljevanje svojih skupnih in splošnih 
potreb ter interesov na področju železniškega prometa 
v obdobju 1976—1980 uresničevali predvsem naslednje 
naloge in cilje: 

— razvoj železniških zmogljivosti, s tem pa tudi 
trajnost, varnost in kakovost javnega železniškega pro- 
meta; 

— oblikovanje cen in tarifnih določil ter zagotovi- 
tev enostavne reprodukcije v smislu samoupravnega 
sporazuma o združevanju v Skupnost; 

— oblikovanje skupne prometne politike z vidika 
širše družbene rentabilnosti. 

4. člen 

Pri zagotavljanju enostavne reprodukcije ŽG Ljub- 
ljana in oblikovanju skupne prometne politike se upo- 
števajoč naloge iz resolucij o družbenoekonomskem 
razvoju SFRJ in SRS za leto 1976 podpisniki dogovo- 
rijo naslednje: 

— do ustrezne delitve dela med posameznimi pano- 
gami prometa mora priti na temelju ustrezne prometne 
politike; 

— osnova za oblikovanje prometne politike so de- 
janski stroški posameznih panog prometa, ki jih te 
povzročajo s stališča narodnega gospodarstva; 
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— do zagotovitve enake obremenitve prometnih pa- 
nog z vsemi stroški poslovanja, to je do zagotovitve 
enakih pogojev poslovanja v okviru sistemskih rešitev 
je potrebno železnici zagotoviti tekoče nadomestilo za 
ustrezni izpad dohodka; 

— še preostalo razliko med stroški poslovanja s 
potrebnimi skladi in dejanskimi dohodki je potrebno 
pokriti z diferenciranim dvigom cen, pri čemer je po- 
trebno zmanjšati razpon in število tarifnih razredov. 

5. člen 

Investicijske naložbe v razvoj železnice v letih 
1976—1980 so glede na svoj obseg le nujna obnova in 
modernizacija obstoječih kapacitet. Pri tem gre pred- 
vsem za: 

— dokončanje osnovnih programov modernizacije 
prog Jesenice—Dobova in Koper—Šentilj; 

— usposobitev zgornjega in spodnjega ustroja prog 
z remonti za večje osne pritiske; 

— hitrejšo zamenjavo zastarelih signalno-varnost- 
nih in telekomunikacijskih naprav; 

— odpravo ozkih grl na progovnih odsekih in v 
vozliščnih postajah; 

— zamenjavo in dopolnitev zastarelih in iztrošenih 
vlečnih in voznih sredstev; 

— posodobitev sistema transporta po načelu pre- 
voza »od vrat do vrat« ob uporabi sodobnih sredstev 
integralnega transporta. 

Z izvršitvijo teh naložb se zagotavljajo minimalni 
pogoji za normalno obratovanje, zadostne prevozne kar 
pacitete in racionalizacija poslovanja z boljšo kako- 
vostjo prevoznih storitev. 

1976 1977 

a) Modernizacija magistrale 
Jesenice—Dobova 241 

b) Modernizacija magistrale 
Koper—Šentilj 436 

c) Modernizacija ostalih prog — 
d) Ostale rekonstrukcije 

in modernizacije 
— remonti (ostali) 72 
— modernizacija postaj 50 
— SV in TK naprave 

ostale proge 19 
— ostale modernizacije 15 

Skupaj d) 156 
e) vozila* 

— električne lokomotive 21/388 
— dizel lokomotive 15/205 
— dizelmotorniki 3/55 
— potniški vozovi 15/59 
— tovorni vozovi 4-osni 599/300 

2-osni 225/33 
— specialna vozila 21 
Skupaj e) 1061 

f) Ostale investicije 
— integralni transport 68 
— objekti vzdrževalne 

dejavnosti 25 
— sredstva informatike — 
— ostalo 32 
Skupaj f) 125 
Vsega skupaj 2019 

Od tega: 
— infrastruktura 958 
— vozila 1061 

6. člen 

V zvezi z nalogami in cilji iz prejšnjega člena pod- 
pisniki ugotavljajo: 

— da je razvoj železniških kapacitet v preteklem 
obdobju zaradi objektivnih razlogov zaostajal za razvo- 
jem gospodarstva; 

— da je prišlo do razkoraka med razpoložljivimi 
kapacitetami železnice in potrebami koristnikov po nje- 
nih transportnih storitvah; 

— da so globalne analize o možnostih razvoja Slo- 
venije v obdobju 1976—1980 pokazale, da je nujno raču- 
nati s 7,5 odstotka povprečno stopnjo rasti realnega 
družbenega proizvoda ter 

— da je odpraviti zaostajanje v razvoju železnice 
in ji v ta namen zagotoviti v obdobju 1976—1980 inve- 
sticijske naložbe v obsegu, ki je predviden s progra- 
mom razvoja ŽG Ljubljana v letih 1976—1980 ter ji 
tako omogočiti, da bo v stanju zadovoljiti potrebe go- 
spodarstva na ustrezno kvalitetnejši ravni. 

7. člen 

Glede na potrebe gospodarstva po prevoznih storit- 
vah, ki se bodo skupaj s tranzitnimi prevozi po oceni 
ZG Ljubljana povečale v obdobju 1976—1980 s po- 
vprečno letno stopnjo rasti 4,1 odstotka brez upošte- 
vanja rezultatov nove prometne politike, so podpisniki 
sporazumni, da je potrebno zagotoviti naslednjo dina- 
miko izvedbe investicijskih naložb (sprejeti program 
Skupnosti, preračunan na cene leta 1975): 

— v mio dir 

1978 1979 1980 1976—1980 

67 — — — 308 

186 — — — 622 
52 109 175 215 551 

155 142 141 144 654 
169 213 205 204 841 

172 168 91 81 530 
16 55 27 27 140 

512 578 464 455 2165 

18/336 5/125 10/250 15/375 1474 
5/— — — — 205 

_ _ — 1/30 85 
30/118 34/104 25/76 30/104 461 

1000/545 1000/545 500/273 700/363 2026 
_ — — _ 33 
_ _ — — 21 
999 774 596 872 4305 

93 110 141 66 478 

22 105 151 46 349 
3 19 24 12 58 

46 33 23 150 284 
164 267 339 721 1169 

1980 1728 1577 1816 9120 

981 954 978 944 4815 
999 774 599 872 4305 

*pri vozilih pomeni prva številka število vozil, druga pa skupno vrednost. 
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8. člen 

Da bi se zagotovile gospodarstvu potrebne prevozne 
kapacitete je potrebno omogočiti železniškemu gospo- 

darstvu Ljubljana investicijsko izgradnjo po v členu 
7. opredeljeni dinamiki. Sredstva v skupni višini 9.120 
mio din je potrebno zagotoviti takole: 

1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

Lastna sredstva 626 

Združena sredstva 
gospodarstva 427 

Domače banke 160 

Tuje banke 268 

Komercialni krediti, od tega: 
— domači 47 
— tuji 491 

713 

427 

154 

225 

47 
414 

584 

427 

179 

221 

46 
271 

691 

427 

171 

116 

24 
148 

802 

427 

181 

153 

33 
221 

3416 

2134 

845 

983 

197 
1545 

SKUPAJ: 2019 1980 1728 1577 1816 9120 

9. člen 

Delavci TOZD-sekcij združenih v 2TP Ljubljana se 
dogovorijo, da bodo združevali celotno svojo razpolož- 
ljivo amortizacijo (po odbitku obveznosti za odplačilo 
kredita) za razvoj železniških zmogljivosti po sprejetem 
programu za obdobje 1976—1980. 

10. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se potreb- 
na manjkajoča sredstva za financiranje osnovnega pro- 
grama razvoja železniškega prometa v letih 1976—1980, 
katerih del se sedaj združuje po zakonu o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1971 do 1976 (Ur. list SRS, št. 9/69, 8/73, 13/74 
in 21/75) v povprečni višini 3,2 odstotka od osnove, 
od katere se plačuje davek iz dohodka TOZD, združu- 
jejo s tem samoupravnim sporazumom od 1. 7. 1976 
do konca leta 1980 in se obvezujejo združevati sredstva 
brez obveznosti vračanja po enaki stopnji kot doslej po 
zakonu, to je po stopnji 3,2 odstotka od osnove, od 
katere se plačuje davek iz dohodka TOZD s tem, da 
se ohrani udeležba gospodarstva v skupaj potrebnih 
sredstvih za izvedbo sprejetega srednjeročnega progra- 
ma v višini 23,4 odstotka. 

11. člen 

Podpisniki se obvezujejo plačati zbrana sredstva na 
račun Samoupravne interesne skupnosti za železniški in 
luški promet SRS št. 50100-661-10014 z navedbo namena 
nakazila: »Združevanje sredstev gospodarstva za finan- 
ciranje razvoja železnic«. 

12. člen 

Način zbiranja sredstev se ne spremeni in ostane 
kot po zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (Ur. list 
SRS, št. 9/69, 8/73, 13/74 in 21/75) s tem, da se 
pooblašča Služba družbenega knjigovodstva za prever- 
janje in obračun vplačil po tem sporazumu. 

13. člen 
Skupnost bo prek svojih, posebej za to pooblašče- 

nih organov, opravljala stalno nadzorstvo nad vlaganji 

ter smotrnostjo uporabe združevanih sredstev v skladu 
s sprejetim programom razvoja. 

Skupnost se obvezuje v okviru veljavnih predpisov 
zagotavljati podpisnikom tega sporazuma zadostne že- 
lezniške transportne kapacitete oziroma prednosti pri 
njihovi uporabi. 

14. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku 
kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak 
podpisnik tega sporazuma. Osnutek spremembe, ali do- 
polnila sprejme in poda v razpravo skupščina Skupno- 
sti, ki po zaključeni razpravi oblikuje končni predlog. 

15. člen 
Ko skupščina Skupnosti sprejme osnutek ali pred- 

log sprememb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, 
mora določiti tudi rok za javno razipravo, rok za uskla- 
jevanje pripomb ali predlogov oziroma za oblikovanje 
predlogov, rok za sprejem samoupravnega sporazuma v 
OZD po objavi njegovega predloga in rok za podpis. 

16. člen 

Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 
podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazuma. 

17. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega samoupravnega sporazu- 
ma, rešuje arbitraža Skupnosti po postopku, ki ga do- 
ločajo samoupravni akti Skupnosti. 

18. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skup- 
ščina Skupnosti in sprejema ustrezne ukrepe. 

19. člen 

S sklenitvijo tega sporazuma preneha za podpisnika 
obveznost združevanja sredstev po zakonu o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1971 do 1976 (Ur. list SRS, št. 9/69, 8/73, 13/74 
in 21/75). 

20. člen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu sa 
hrani v arhivu Skupnosti. 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o samoupravnem srednjeročnem planu 

vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij in gradenj magistralnih 

in regionalnih cest v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 in o združevanju 

sredstev za financiranje izvedbe tega samoupravnega srednjeročnega plana 

Republiški komite za promet in zveze 
Prešernova 27, Ljubljana 

MNENJE 

Ostaja odprto vprašanje kako pristopiti k samo- 
upravnemu sporazumu, ker nimamo še ustreznega sa- 
moupravnega organiziranja. Praviloma bi morale spreje- 
mati območne sporazume — območne samoupravne 
skupnosti, oziroma v njej združeni uporabniki in izva- 
jalci. Republiška skupnost, pa bi ponudila v podpis ob- 
močnim skupnostim in večjim uporabnikom sporazum 
za javne ceste republiškega pomena. Predlagani spora- 
zum predvideva, da bodo podpisniki TOZD in delavci 
v KS pri tem pa ne obravnava razvoj lokalnih in neka- 
tegoriziranih cest. 

SS ni usklajen z družbenim dogovorom o razvoju 
magistralnih cest v SFRJ, saj v DD SRS sprejema ob. 

vezo za izgradnjo 118 km cest v vrednosti 5558 mio din. 
SS pa predvideva za novogradnje le 3.684,4 mio din. 

Tudi pri virih finansiranja so odprte nekatere dile- 
me. Predvsem je še vedno odprto vprašanje prerazpo- 
reditve prometnega davka in povečanje cene plinskemu 
olju in bencinu. Izpad enega ali drugega vira pomeni 
za SRS neizvršitev planiranega fizičnega obsega inve- 
sticij. 

Zavzeti se moramo za predlog ZIS o povečanju cen 
v korist izgradnje cest in sicer plinsko olje za 1 dinar 
in bencin za 0,50 dinarjev ob istočasni postopni preraz- 
poreditvi prometnega davka. 

Od prerazporeditve prometnega davka do leta 1985 
bi dobili 1543 mio din od povečane cene goriva pa 3.018 
mio din ter z združenimi sredstvi TOZD 2.760 mio din. 
Prerazporeditev prometnega davka ne sme izključevati 
drugih virov. 

Vprašljiva je tudi obremenitev TOZD na 5 odstot- 
kov od davčne osnove. 

Na temelju 36., 40., 87., 143. In 144. člena Ustave SR 
Slovenije, 3., 11., 15., 30. in 31. člena Zakona o javnih 
cestah (Ur. list SRS št. 51/71) ter 4. člena Zakona o ob- 
veznem združevanju sredstev temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za financiranje odsekov avtocest v SR Slo- 
veniji (Ur. list SRS št. 39/74), sprejemajo delavci v orga- 
nizacijah združenega dela in delovni ljudje ter občani, 
organizirani v krajevnih skupnostih, kot uporabniki cest 
in delavci v organizacijah združenega dela, kot izvajalci 
del vzdrževanja in gospodarjenja s cestami (podpis- 
niki), naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SAMOUPRAVNEM SREDNJEROČNEM PLANU 

VZDRŽEVANJA, REKONSTRUKCIJ, MODERNIZACIJ 
IN GRADENJ MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH 

CEST V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1976—1980 IN O 
ZDRUŽEVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 

IZVEDBE TEGA SAMOUPRAVNEGA 
SREDNJEROČNEGA PLANA 

1. člen 

Podpisniki sporazuma ugotavljajo: 

— da je gospodarjenje in vzdrževanje javniti Cest 
posebnega družbenega pomena; 

— da je na področju SR Slovenije 1051,550 km magi- 
stralnih cest in 3729,800 km regionalnih cest; 

— da velik del cest nima ustreznih prometno-teh- 
ničnih elementov in da je od skupne dolžine magistral- 
nih regionalnih cest še 1510 km ali 41 odstotkov regio- 
nalnih cest z makadamskim cestiščem; 

—da modernizacije cest ne bo mogoče izvesti v 
tem srednjeročnem obdobju. 

2. člen 

Na temelju ugotovljenega stanja podpisniki s tem 
sporazumom določajo naslednja izhodišča iin cilje za 

vzdrževanje, rekonstrukcijo, modernizacijo in gradnjo 
cest v obdobju 1976—1980: 

— dokončati je treba začete poteze modernizacij in 
rekonstrukcij cest; 

— pri modernizaciji, rekonstrukciji in gradnji cest 
določiti prioriteto na osnovi prometne vrednosti, grad- 
bene vrednosti, vrednosti manj razvitih območij in vred- 
nosti ravnosti vozne površine ceste; 

— Na področju vsake občine do konca srednjeroč- 
nega obdobja leta 1980 modernizirati najmanj 50 od- 
stotkov regionalnih cest; 

— za hitrejšo modernizacijo cest na manj razvitih 
območjih in manj razvitih mejnih območjih nameniti 
25 odstotkov vseh finančnih sredstev za modernizacijo 
in rekonstrukcijo regionalnih cest; 

— vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest ob- 
držati na ravni iz srednjeročnega obdobja 1971—1975. 

3. člen 

Realizacija izhodišč in ciljev iz 2. člena je zagotov- 
ljena s planom skupnosti za ceste SR Slovenije, s kate- 
rim so podpisniki sporazumni. Navedeni plan predvi- 
deva: 

— modernizacijo 728 km makadamskih vozišč; 
• ojačitev 601 km moderniziranih vozišč; 

— rekonstrukcije 216 km cest; 

— izgradnjo 117 km cest, od tega 36 km avtocest; 

— izgradnjo 22 objektov 

Poleg del iz 1. odstavka tega člena, se s srednje- 
ročnim planom predvidevajo dela in ukrepi ter potreb- 
na sredstva za izgradnjo več podpornih zidov, odprav- 
ljanje črnih točk, izgradnjo parkirnih prostorov, zava- 
rovanje železniških prehodov ter redno letno in zimsko 
vzdrževanje. 
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4. člen 8. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da skupščina 
skupnosti za ceste SR Slovenije, v skladu s svojo pri- 
stojnostjo v okviru srednjeročnega plana in tega samo- 
upravnega sporazuma, določa z letnimi plani način, 
obseg in ukrepe za uresničitev sprejetih ciljev. 

Skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije lahko 
glede na stanje cest in cestnega prometa, ob sprejema- 
nju letnih planov spremeni prioriteto modernizacije, 
ojačitve, rekonstrukcije in gradnje posameznih cestnih 
odsekov in objektov, če to ne zahteva dodatnega zdru- 
ževanja sredstev. 

5. člen 

Za izvršitev del po srednjeročnem planu in tem 
sporazuma je v letih 1976—1980 potrebno zagotoviti 
skupna sredstva v višini 10,847.3000.000 din. Ta sredstva 
se bodo uporabila za naslednje namene: 

— v mio din 

— odplačilo posojil 804,3 
— upravljanje cest in strokovne službe 365,0 
— redno vzdrževanje magistralnih in 

regionalnih cest 916,4 
— redno vzdrževanje avtocest 110,0 
— investicijska preddela 400,0 
— tekoče rezerve 100,0 
— obvezne rezerve 100,0 
— invesitcijsko vzdrževanje za izvršitev 

programa 1971—1975 130,0 
— investicijsko vzdrževanje za obdobje 

1976—1980 4.237,1 
—novogradnje 3.684,4 

Sredstva iz 1. odstavka tega člena se zagotavljajo 
iz naslednjih virov: 

— v mio din 

1. prispevek od prodaje pogonskih goriv 1.706,1 
2. združevnaje sredstev TOZD 2.760,3 
3. 0,40 din prometnega davka od 

plinskega olja 729,3 
4. 0,60 din od prodajne cene 

plinskega olja 1.094,0 
5. odstopljeni prometni davek od goriva 2.233,8 
6. cestna taksa 782,2 
7. taksa na tuja motorna vozila 22,5 
8. cestnina 355,0 
9. odplačila posojil 25,0 

10. domača posojila 52,0 
11. posojila za ceste — prodaja obveznic 900,0 
12. mednarodna posojila 187,0 

6. člen 

Sredstva iz 2. točke 2. odstavka 5. člena zavezanci 
do sprejetja tega sporazuma združujejo na temelju 
Zakona o obveznem združevanju sredstev TOZD za 
financiranje odsekov avtocest v SR Sloveniji (Ur. list 
SRS št. 39/74) po stopnji 4 odstotke od osnove od 
katere se plačuje davek od dohodka TOZD. 

Zavezanci — podpisniki tega sporazuma se s tem 
sporazumom zavezujejo, da bodo sredstva iz 1. odstav- 
ka tega člena združevali tudi v naprej, do 31. 12. 1976 po 
isti osnovi in isti stopnji, od 1. 1. 1977 do 31. 12. 1980 
pa bodo zavezanci — podpisniki tega sporazuma sred- 
stva združevali po isti osnovi in po 5-odstotni stopnji. 

7. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se sred- 
stva, ki so bila vplačana kot obvezna posojila po zakonu 
iz 6. člena tega sporazuma in ki bodo vplačana po tem 
sporazumu, trajno združujejo brez obveznosti vračila- 

Do ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti 
za ceste zavezanci sredstva iz 6. člena tega sporazuma 
vplačujejo na račun Republiške skupnosti za ceste. 

Sredstva iz 6. člena tega sporazuma zavezanci plar 
čujejo kot akontacijo mesečno od 1/12 davčne osnove 
preteklega leta do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Po predložitvi obračuna davka iz dohodka TOZD 
za vsako leto, se akontacije obračunajo in poračunajo 
ustrezno davčni osnovi. 

Podrobnejša navodila o vplačevanju sredstev po 
tem sporazumu sprejme pristojni samoupravni organ 
Republiške skupnosti za ceste. 

9. člen 

Republiška skupnost za ceste v roku . . . mesecev 
po podpisu tega sporazuma izda vsakemu zavezancu — 
plačniku ustrezen dokument za knjiženje združenih sred- 
stev po 6. členu tega sporazuma. 

Prav tako je dolžna Republiška skupnost za ceste 
izdati ustrezen knjigovodski dokument po vsakoletnem 
končnem obračunu. 

10. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sklene 
Skupnost za ceste SR Slovenije z Ljubljansko banko, 
Ljubljana posebno pogodbo za opravljanje bančnih po- 
slov po tem sporazumu. 

11. člen 

Podpisniki tega sporazuma pooblaščajo SDK, da 
preverja izvrševanje obveznosti sestavljanja obračuna, 
pravilnost obarčuna in vplačevanja sredstev za zdru- 
ževanje. 

12. člen 

Skupnost za ceste SR Slovenije se zavezuje, da bo 
izvedla prevzeta dela po srednjeročnem planu v spreje- 
tih rokih in da bo racionalno gospodarila s sredstvi, 
združenimi po tem sporazumu. 

Skupnost za ceste SR Slovenije se zavezuje, da bo 
organizirala tako službo, ki bo sposobna izvesti kon- 
trolo nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem del po 
planu Skupnosti za ceste SR Slovenije in tem spora- 
zumu. 

Skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije bo o 
izvajanju srednjeročnega plana letno poročala podpisni- 
kom tega sporazuma. 

13. člen 

Podpisniki tega sporazuma predlagajo pristojnim 
družbenopolitičnim skupnostim, da za zagotovitev reali- 
zacije srednjeročnega plana in tega sporazuma sprej- 
mejo naslednje ukrepe: 

1. Izdvojitev dela sredstev prometnega davka na mo- 
torni bencin in plinsko olje za ceste, po stopnjah dolo- 
čenih z zveznimi predpisi in to najmanj: 

— po litru prodanega bencina 
0,65 din v letu 1976 
0,79 din v letu 1977 
0,93 din v letu 1978 
1,07 din v letu 1979 
1,20 din v letu 1980 

— po litru prodanega plinskega olja 0,40 din; 

2. povečanje cene plinskega olja za 0,60 din na liter 
kot prispevek za ceste; 

3. izdajo garancije za izdajo obveznic posojila za 
ceste; 
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4. dopolnitev zakona o zagotovitvi trajnih obratnih 
sredstev organizacij združenega dela (Ur. Mst SFRJ št. 
39/72, 40/73 in 66/74) tako, da za združevanje sred- 
stev iz 6. člena tega sporazuma ne bo omejitev; 

5. trajno združena sredstva za ceste po tem spora- 
zumu upoštevati kot odbitno postavko od osnove za 
izračun plačila obveznosti po republiškem zakonu o 
sredstvih skupnih rezerv; 

6. oprostitev Skupnosti za ceste SR Slovenije plače- 
vanja prispevka za spremembo namembnosti kmetij- 
skega zemljišča po zakonu o kmetijskih zemljiščih (Ur. 
list S RS št. 26/73). 

14. člen 

O sprejemu tega samoupravnega sporazuma odlo- 
čajo delavci v organizacijah združenega dela na osnovi 
temeljnih izhodišč in v okviru pooblastil temeljnih orga- 
nizacij združenega dela po postopku njihovih internih 
splošnih aktov in delovni ljudje in občani preko zborov 
krajevnih skupnosti občinskih skupščin na osnovi 
temeljnih izhodišč in v okviru pooblastil krajevnih skup- 
nosti po postopku njihovih statutov. 

15. člen 

Ta samoupravni sporazum je sprejet ta prične ve- 
ljati, ko ga podpiše najmanj polovica pooblaščenih pred- 
stavnikov organizacij združenega dela in zborov krajev* 
nih skupnosti občinskih skupščin v SR Sloveniji. 

Z dnem podpisa sporazuma prevzemajo udeleženci 
sporazuma pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
vsebuje ta sporazum. 

16. člen 

Osnutek oz. predlog tega samoupravnega sporazuma 
z obrazložitvijo objavi Republiška skupnost za ceste v 
zadostnem številu izvodov, da se doseže zadostna obve- 
ščenost vseh udeležencev tega sporazuma. 

17. četa 

Za postopek obravnave, sprejema ta podpisa samo- 
upravnega sporazuma se določijo naslednji roki: 

1. za javno razpravo ta sprejem osnutka do . . .1976; 

2. za usklajevanje pripomb ta predlogov na osnutek 
sporazuma ta za oblikovanje predloga do 
. . . 1976; 

3. za sprejem predloga samoupravnega sporazu- 
ma ... do 1976 

4. za podpis sprejetega samoupravnega sporazuma 
do . . . 1976. 

18. člen 

K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi 
druge organizacije združenega dela, samoupravne orga- 
nizacije ta skupnosti ter interesne skupnosti, ki so zain- 
teresirane za uresničitev ciljev ta določil tega samo- 
upravnega sporazuma. 

Naknaden pristop k samoupravnemu sporazumu se 
izvede s pismeno izjavo skupščini skupnosti za ceste 
SR Slovenije. 

Sklep o naknadnem pristopu sprejme skupščina 
skupnosti za ceste SR Slovenije na temelju svojega 
statuta. 

19. člen 

Podpisnik lahko odstopi od tega sporazuma, kadar 
je tak sklep sprejel po postopku, ki ga določajo nje- 
govi samoupravni akti, pri čemer velja odstop po pre- 
teku 6. mesecev od dneva ko je bila pismena odpoved 
dostavljena vsem udeležencem sporazuma na podlagi 
sklepa skupščine skupnosti za ceste SR Slovenije. 

20. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku 
kot je bil sprejet. 

Pravico pobude za spremembo ali dopolnitev ima 
vsak podpisnik tega sporazuma. 

Pismeni predlog z obrazložitvijo predloži pobudnik 
skupščini skupnosti za ceste SR Slovenije. 

21. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega samoupravnega sporazu- 
ma, rešuje arbitraža. V arbitražo imenujeta obe sprti 
stranki svojega predstavnika, predsednika arbitraže pa 
imenuje skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije. 

Arbitraža sprejema odločitev po postopku, ki je 
določen v statutu skupščine skupnosti za ceste SR Slo- 
venije. 

Na odločitev arbitraže ima sprti podpisnik, ki z od- 
ločitvijo ni zadovoljen, možnost tožbe pri sodišču zdru- 
ženega dela. 

22. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skup- 
ščtaa skupnosti za ceste SR Slovenije. 

23. člen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu se 
hrani v arhivu skupnosti za ceste SR Slovenije. 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o temeljih samoupravnega plana razvoja luških 

zmogljivosti za obdobje 1976—1980 

Republiški komite za promet in zveze 

MNENJE: 

Menimo, da je vprašljiv obseg investicij v luki po- 
sebej glede na delež lastnih sredstev, ki predstavlja 
šele 9 odstotkov. Tudi ni jasno, kdo so sovlagatelji, 
menimo, da bi morali biti konkretizirani. 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena ta 34. člena 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja ta 
o družbenem planu Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ 6/76), 7. 
člena Zaikona o samoupravni interesni skupnosti za 
železniški in luški promet (Ur. 1. SRS, št. 18/74) in 
dokumentov s področja programiranja razvoja železni- 
ške ta luške dejavnosti, člani samoupravne interesne 
skupnosti za železniški ta luški promet (v nadaljevanju: 
Skupnost) sprejmejo 
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SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SAMOUPRAVNEGA PLANA RAZVOJA 
LUŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1976—1980 

1. člen 

Ta sporazum sprejmejo delavci temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela, ki so po 2. členu Zakona 
o samoupravni interesni skupnosti za železniški in. luški 
promet (Ur. list SRS 18/74) obvezni člani Skupnosti 
(v nadaljevanju: podpisniki). 

2. člen 

Sporazum temelji na naslednjih samoupravnih aktih 
oziroma sklepih, ki jih je sprejela skupščina Skupnosti: 

— osnovah dolgoročnega razvoja Luke Koper do 
leta 1985 in smernice za izdelavo programa dolgoroč- 
nega razvoja Luke Koper v razdobju 1973—1985 v okviru 
enotnega prometnega sistema SFRJ (2. zasedanje skup- 
ščine Skupnosti, dne 5. 11. 1974); 

— programu razvoja Luke Koper do leta 1985 in 
v njem vsebovan srednjeročni program za obdobje 
1976—1980 (6 zasedanje skupščine Skupnosti, dne 
24. 11. 1975); 

— sklepu skupščine Skupnosti o združevanju sred- 
stev za financiranje programa razvoja luške infrastruk- 
ture v letih 1976—1980 (6. zasedanjes kupščine Skupno- 
sti, dne 8. 12. 1975). 

3. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da bodo na podlagi svo- 
bodne menjave dela in za popolnejše, smotrnejše in 
organizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
ter interesov na področju luškega prometa v obdobju 
1976—1980 uresničili predvsem naslednje naloge in cilje: 

— razvoj luških zmogljivosti, s tem pa tudi trajnost 
in kakovost luškega prometa; 

— oblikovanje cen in tarif ter zagotovitev enostav- 
ne reprodukcije v smislu samoupravnega sporazuma o 
združevanju v Skupnost; 

— oblikovanje skupne prometne politike z vidika 
širše družbene rentabilnosti. 

4. člen 

Investicijske naložbe v razvoj Luke Koper v letih 
1976—1980 predstavljajo izgradnjo novih in moderniza- 
cijo obstoječih kapacitet. Pri tem gre predvsem za: 

— povečanje zmogljivosti luke za pretovor in skla- 
diščenje blaga; 

— hitrejše uvajanje nove tehnologije in sistematič- 
nejše vključevanje luke v sodobne oblike integralnega 
transporta blaga, 

— funkcionalnejšo organizacijo prekladanja in skla- 
diščenja blaga v luki. 

Z izvršitvijo teh naložb se zagotovijo pogoji za nor- 
malno delo Luke in zadostne luške kapacitete ter racio- 
nalizaciji poslovanja z boljšo kakovostjo luških storitev. 

5. člen 

V zvezi z nalogami in cilji iz prejšnjega člena pod- 
pisniki ugotavljajo: 

— da omogoča razvoj luke učinkovitejše vključeva- 
nje slovenskega gospodarstva v mednarodno menjavo, 
predvsem v blagovno menjavo z deželami v razvoju, 

— da zagotavljajo vlaganje v luko nadaljnjo valo- 
rizacijo prometnega položaja Slovenije in racionalnejšo 
uporabo njenega prometnega sistema, zlasti glede na 
razvoj železniškega in cestnega omrežja, 

— da je luški tranzitni promet pomemben vir ne- 
blagovnega deviznega priliva. 

6. člen 

Glede na potrebe in interese slovenskega gospodar- 
stva so podpisniki sporazumni, da je potrebno zagoto- 
viti naslednjo dinamiko investicijskih naložb (sprejet 
program skupnosti, preračunan na cene za leto 1975 v 
000 din): 

Objekt 1976 1977 1978 1979 1980 197^1980 

1. Splošna infrastruktura 27.850 32.850 37.350 47.160 24.200 169.410 
2. Povečanje zmogljivosti za generalni 

tovor (skladišča, oprema) . 40.960 40.700 14.000 3.090 11.490 110.240 
3. Kontejnerski terminal 54.507 87.374 29.535 35.200 45.870 252.486 
4. Specializirani terminali: 

— hladilnica 21.450 52.130 — — — 73.580 
— terminal za les — — 23.760 51.390 12.862 88.012 
— terminal za fosfate — — 52.140 105.550 83.731 141.421 
— terminal za tekoče tovore — 2.310 — — — 2.310 
— petrolejska luka — — 69.050 — — 69.050 
— terminal za sipke tovore — — — — 13.885 13.885 

5. Investicije v objekte dopolnilnih 
dejavnosti in urejanje pogojev dela 3.024 13.716 17.172 12.150 3.348 49.410 

SKUPAJ: 147.791 229.080 243.007 254.540 195.386 1,069.804 

od tega: 

— infrastruktura 67.835 40.614 78,930 131.750 70.070 389.199 
— ostala gradbena dela in oprema 79.956 188.466 164.077 122.790 125.316 680.605 
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7. člen 

Da bi se zagotovile gospodarstvu potrebne luške 
kapacitete, je potrebno omogočiti Luki Koper investi- 
cijsko izgradnjo, opredeljeno v 6. členu tega sporazuma. 
Sredstva v višini 1.069.804.000 din je potrebno zagotoviti 
iz naslednjih virov (v 000 din): 

v razdobju 1976—1980 

— Lastna sredstva 94.668 
— Združena sredstva gospodarstva 389.189 
— Bančna sredstva 191.417 
— Sredstva sovlagateljev 220.320 
— Krediti dobav, in izvajalcev del 74.200  

— SKUPAJ * 1,069.804 

8. člen 

Podpisniki soglašajo, da se potrebna manjkajoča 
sredstva za financiranje razvoja Luke Koper (v nada- 
ljevanju: Luka), ki je bilo v obdobju 1969—1975 urejeno 
z zakonom o povračilu dela obresti za investicijske kre- 
dite za komunalno in luško infrastrukturo ter o odo- 
britvi kredita za program razvoja luško industrijskega 
kompleksa v Kopru iz sredstev SR Slovenije (Ur. list 
SRS, št. 44/70), v obdobju od 1976 do konca 1980 brez 
obveznosti vračanja združujejo po poprečni stopnji 0,5 
odstotka od osnove, od katere se plačuje davek iz do- 
hodka TOZD. 

9. člen 

Podpisniki se obvezujejo zbrana sredstva vplačevati 
na račun Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SRS št. 50100—661—10014 z navedbo 
namena nakazila: 

»Združevanje sredstev gospodarstva za financiranje 
razvoja luške infrastrukture«. 

10. člen 

Sredstva za izgradnjo luške infrastrukture se vpla- 
čujejo na žiro račun Skupnosti hkrati z vplačili akon- 
tacije za davek iz dohodka TOZD, službi družbenega 
knjigovodstva pa se daje pooblastilo za preverjanje in 
obračun plačil po tem sporazumu. 

11. člen 

Skupnost bo prek svojih, posebej za to pooblašče- 
nih organov, opravljala stalno nadzorstvo nad vlaganji 
ter smotrnostjo uporabe združevalnih sredstev v skladu 
s sprejetim programom razvoja. 

Skupnost se obvezuje, da bo v okviru veljavnih 
predpisov zagotavljala podpisnikom tega sporazuma 
kvalitetne luške storitve oziroma prednosti pri uporabi 
luških zmogljivosti. 

12. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku 
kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak 
podpisnik tega sporazuma. Osnutek spremembe ah do- 
polnila sprejme in poda v razpravo skupščina Skupno- 
sti, ki po zaključeni razpravi oblikuje končni predlog. 

13. člen 
Ko skupščina Skupnosti sprejme osnutek ali predlog 

sprememb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, mora 
določiti tudi rok za javno razpravo, rok za usklaje- 
vanje pripomb ali predlogov oziroma za oblikovanje 
predlogov, rok za sprejem samoupravnega sporazuma 
v OZD po objavi njegovega predloga in rok za podpis. 

14. člen 
Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 

podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazuma. 

15. člen 
Spore, ki izvirajo iz tega samoupravnega sporazu- 

ma, rešuje arbitraža Skupnosti po postopku, ki ga dolo- 
čajo samoupravni akti Skupnosti. 

16. člen 
Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skup- 

ščina Skupnosti in sprejema ustrezne ukrepe. 

17. člen 
Ta sporazum se uporablja od 1. 1. 1976 in velja do 

konca leta 1980. 
18. člen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu se 
hrani v arhivu Skupnosti. 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja PTT prometa v SR Sloveniji 

za obdobje 1976—1980 

Republiški komite za promet in zveze 

MNENJE: 

Kljub temu, da še nimamo ustanovljeno SIS sma- 
tramo, da je predviden postopek podpisovanja spre- 
jemljiv. Med podpisnike bi morali uvrstiti tudi proizva- 
jalce opreme (Iskro). PTT je vire finansiranja že uskla- 
dilo z banko. Odprto je vprašanje koriščenja PH vlog 
za kar bi po našem mnenju bilo potrebno zavzeti (vsaj 
50 odstotkov). 

Na podlagi 70. člena Ustave SFRJ, 78. člena Ustave SR 
Slovenije in 28. člena zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja (Ur. list 6/76) ter v skladu z določili 
Generalnega plana omrežja poštnega, telegrafskega in 

telefonskega prometa, samoupravnega sporazuma o 
združitvi organizacij ptt prometa v Skupnost jugoslo- 
vanskih pošt, telegrafov in telefonov, zakona o samo- 
upravnih interesnih skupnostih za poštni telegrafski in 
telefonski promet (Ur. list SRS št. 24/75) in družbe- 
nim dogovorom o osnovah razvoja ptt prometa in iz- 
gradnji magistralnih ptt kapacitet Jugoslavije v obdob 
ju 1976—1980 sklenejo zainteresirani uporabniki ptt sto- 
ritev in organizacije združenega dela v ptt prometu 
Slovenije naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA RAZVOJA PTT PROMETA 

V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem samoupravnim sporazumom določajo pod- 

pisniki: 
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— globalne temelje plana razvoja ptt prometa v 
Sloveniji kot celoti, 

— razvoj mednarodnih, magistralnih in tranzitnih 
ptt kapacitet, s katerimi se območja Slovenije povezu- 
jejo med seboj in z drugimi območji Jugoslavije in 
inozemstvom, 

— obseg investicijskih vlaganj in vire financiranja, 

— ukrepe ekonomske politike za izvajanje plana, 

— usklajevanje samoupravnih planov nosilcev si- 
smov zvez, proizvajalcev in dobaviteljev ptt opreme 
r izvajalcev gradbenih in montažnih del in uporab- 
'cov ptt storitev, 

— dohodkovne in druge samoupravne odnose, 

— kadrovsko politiko in rast družbenega standarda 
ter 

— organe za spremljanje in izvajanje sporazuma. 

2. člen 

Udeleženci sporazuma ugotavljajo: 

— da je ptt promet kot celota del družbene infra- 
strukture, obenem pa dejavnost posebnega družbenega 
pomena, na področju katere se obvezno' ustanavljajo 
samoupravne interesne skupnosti, 

— da je v interesu družbenih skupnosti potrebno 
skupno načrtovanje in usklajen razvoj vseh sistemov 
zvez v SR Sloveniji, pri čemer ima sistem ptt zvez 
osnovni in nosilni značaj, 

— da dosežena stopnja razvoja ptt zmogljivosti ko- 
ličinsko in kvalitetno še ne pokriva potreb uporabni- 
kov po ptt storitvah, zlasti v telegrafskem in telefon- 
skem prometu, 

— da je v interesu vseh podpisnikov sporazuma, 
da se ptt promet v razdobju 1976—1980 razvija hitreje 
in čimprej uskladi s potrebami, ki jih pogojujejo 
splošna gospodarska in družbena gibanja, hkrati pa 
tudi kot enoten tehnično tehnološki sistem, usklajen v 
lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem 
merilu. 

3. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja 
ptt prometa Slovenije za obdobje 1976—1980 sprejme- 
jo in podpišejo za uporabnike in izvajalce združene v 
območnih skupnostih, območne samoupravne interesne 
skupnosti ptt prometa. 

Poleg območnih samoupravnih interesnih skupnosti 
neposredno sprejmejo in podpišejo samoupravni spo 
razum še naslednji: 

A. Nosilci splošnih in pomembnejših funkcionalnih 
sistemov zvez 

1. RTV Ljubljana 
2. železniško gospodarstvo Ljubljana 
3. Poslovno združenje cestnih podjetij SR Slovenije 
4. Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije 
5. Oborožene sile SFRJ 
6. Organi notranjih zadev SR Slovenije 

B. Večje organizacije združenega dela oziroma nji- 
hove asociacije, za katere ptt promet opravlja storitve 
po sporazumih in pogodbah 

1. Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije 
2. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja SR Slovenije 

3. Združenje poslovnih bank in hranilnic SR Slo- 
venije 

4. Gospodarska zbornica Slovenije — odbor TOZD 
časopisne dejavnosti 

C. Delovne organizacije skupnega pomena 

1. OZD ptt elektronski računski center 
2. OZD ptt projestivni biro 
3. OZD izobraževalni ptt center 
4. OZD počitniški domovi 

Alternativa 

Ker se po določilih zakona o samoupravnih interes, 
nih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski pro- 
met ustanove območne samoupravne interesne skupno- 
sti do 31. marca 1976, samoupravna interesna skupnost 
ptt prometa Slovenije pa do 30. junija 1976, sprejmejo 
in podpišejo samoupravni sporazum o temeljih plana 
razvoja ptt prometa v Sloveniji za obdobje 1976—1980. 

— Za delovne ljudi in občane ter organizacije zdru- 
ženega dela in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti, ki so uporabniki ptt storitev, skupščine občin, 

-r- za izvajalce pa temeljne organizacije združenega 
dela oziroma delovne organizacije brez TOZD. 

Poleg podpisnikov iz prvega odstavka neposredno 
sprejmejo in podpišejo samoupravni sporazum še na- 
slednji: 

a) Nosilci splošnih in pomembnejših funkcionalnih 
sistemov zvez 

1. RTV Ljubljana 
2. Železniško gospodarstvo Ljubljana 
3. Poslovno združenje cestnih podjetij SR Slovenije 
4. Združeno podjetje elektrogospodarstva Slovenije 
5. Oborožene sile SFRJ 
6. Organi notranjih zadev SR Slovenije i 
b) Večje organizacije združenega dela oziroma nji- 

hove asociacije, za katere ptt promet opravlja storitve 
po sporazumih in pogodbah 

1. Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije 
2. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja SR Slovenije 
3. Združenje poslovnih bank in hranilnic SR Slo- 

venije 
4. Gospodarska zbornica Slovenije — odbor TOZD 

časopisne dejavnosti 

c) Delovne organizacije skupnega pomena 

1. OZD ptt elektronski računski center 
2. OZD ptt projektivni biro 
3. OZD izobraževalni ptt center 
4. OZD počitniški domovi 

II. OSNOVNI CILJI RAZVOJA 

4. člen 

Podpisniki se sporazumejo, da so osnovni cilji, ki 
jih je v razvoju ptt prometa Slovenije kot celoti do- 
seči v razdobju 1976—1980, zlasti naslednji: 

a) Poštni promet 

V poštnem prometu povečati dostopnost ptt enot 
in naprav poštnega omrežja uporabnikom ptt storitev, 
povečati hitrost prenosa poštnih pošiljk, izboljšati in 
modernizirati tehnično opremljenost ptt enot in poštnih 
centrov ter posodobiti in tipizirati poštno mehanizaci- 
jo v vseh fazah prenosa oziroma transporta poštnih 
pošiljk. 
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Skladno s tem po ključnih kazalnikih doseči: 

Kazalnik razvoja 1975 1980 Indeks 

Obseg poštnih storitev 
(v mio kosih) 
Število pošt telegrafov 
in telefonov (skupno 
s poštnimi in pomožnimi 
poštnimi izpostavami) 
Število sprejemnih delovnih 
mest 
Število došlih pisem in 
dopisnic, vročenih istega 
dne po dohodu na pošto 

217 274 126 

446 495 111 

873 1092 125 

85 % 90 % 106 

b) Telegrafski promet 

V telegrafskem prometu v razdobju 1976—1980 
zlasti: 

— razširiti zmogljivosti omrežja za naročniški tele- 
grafski promet in povečati število naročniških priključ- 
kov tako, da bi leta 1980 dosegli 8,1 priključka na 
10.000 prebivalcev, 

— zgraditi novo omrežje za javni telegrafski pro- 
met s koncentratorjem in radiotelegrafskim centrom 
v Ljubljani, 

— pospešiti nadaljnje povezovanje javnega in na- 
ročniškega telegrafskega prometa Slovenije v medna- 
rodni avtomatski javni in naročniški telegrafski promet, 

— povečati zmogljivosti za prenos podatkov po tt 
omrežju za potrebe računalniških centrov uporabnikov. 

Za uresničitev ciljev iz predhodnega odstavka po 
glavnih kazalnikih doseči naslednji razvoj: 

kazalnik razvoja 1975 1980 Indeks 

Obseg telegrafskih 
storitev (v mio kom) 
Kapaciteta končnih 
telegrafskih central 
Kapaciteta tranzitne 
telegrafske centrale 
Ljubljana 
Število zveznih vodov 
Število telegrafskih 
naročnikov 
Število priključkov za 
javni telegrafski promet 

33 66 200 

1.390 2.440 176 

600 
578 

861 

157 

1.000 
978 

1.527 

236 

167 
169 

177 

150 

c) Telefonski promet 

V razvoju telefonskega prometa v planskem raz- 
dobju 1976—1980 zlasti: 

— pospešiti izgradnjo in razvoj telefonskih zmoglji- 
vosti na vseh ravneh in vseh vrst tako, da bi leta 
1980 dosegli 10 naročnikov na 100 prebivalcev, 

— pospešiti izgradnjo telefonskih govorilnic za kra- 
jevni in medkrajevni promet kot obliko približevanja 
dostopnosti telefona najširšemu krogu uporabnikov — 
občanov, 

— povečati in razširiti zmogljivosti za mednarodni 
in tranzitni telefonski promet prek Slovenije oziroma 
Jugoslavije, 

— pospešiti razvoj telefonskih zmogljivosti na go- 
spodarsko manj razvitih in obmejnih območjih, upošte- 
vajoč tudi potrebe oboroženih sil in družbene samoza- 
ščite, 

— povezati Slovenijo v mednarodni avtomatski te- 
lefonski promet, 

— zgraditi mobilno radiotelefonsko omrežje na ob- 
močju mesta Ljubljana in ob magistralnih cestah v 
Sloveniji, 

— pospešeno modernizirati tehnološki proces in 
uvajati v promet sodobne dosežke na področju tehnike 
telekomunikacij. 

Za dosego ciljev iz predhodnega odstavka po glav- 
nih kazalnikih razvoja doseči: 

kazalnik razvoja 1975 1980 Indeks 

Obseg telefonskih 
storitev (v mio) 952 1.677 176 
Kapaciteta tranzitne in 
mednarodne telefonske 
centrale 
Kapacitete glavnih 
vozliščnih in končnih 
central 
Število telefonskih 
naročnikov 
Telefonske govorilnice 243 1.911 786 

Število telefonskih 
vodov 
— na področju skupnih 

kapacitet 1.989 4.780 240 
— ostali telefonski vodi mer" 

telefonskimi centralami 3.709 7.782 210 

3.285 10.640 324 

130.800 288.000 220 

103.747 198.000 190 

III. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN 
POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

5. člen 

Da bi dosegli predvidene oziroma dogovorjene 
osnovne cilje razvoja ptt prometa v Sloveniji, bodo 
potrebna v planskem razdobju 1976—1980 naslednja 
vlaganja v nove ptt zmogljivosti po posameznih po- 
dročjih (računano po cenah iz leta 1975): 

a) poštni promet 346 mio din 
b) telegrafski promet 66 mio din 
c) telefonski promet 3.091 mio din 
d) vlaganja v objekte za izobraževanje 

kadrov, elektronsko računski 
center in projektivno službo 30 mio din 
SKUPAJ 3.533 mio din 

6. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da se v merilu Sloveni- 
je štejejo kot mednarodne, magistralne in tranzitne 
zmogljivosti v ptt prometu tisti objekti in naprave, ki 
so jih organizacije združenega dela v ptt prometu Slo- 
venije s sporazumom o združitvi v SOZD — Združene 
ptt organizacije Slovenije določile kot objekte skupne- 
ga pomena (v nadaljnjem besedilu — objekti skupne 
ga pomena). 

Zaradi skladnega razvoja ptt prometa kot celote 
je potrebno v objekte skupnega pomena (nadaljevanje 
že začetih in nove objekte) v razdobju 1976—1980 vlo- 
žiti skupno 596 mio din (računano po cenah iz leta 
1975). 

V okviru teh vlaganj se predvideva: 

1. Za kapacitete telegrafskega prometa in sicer — 
27,1 milijona dinarjev. 

2. Za kapacitete telefonskega prometa 
jona dinarjev. 

543,9 mili- 
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Pri tem je kot pomembnejše objekte omeniti: 

— nadaljevanje izgradnje nove mednarodne in tran- 
zitne telefonske centrale Ljubljana skupaj z zgradbo, 

— koaksialni kabel Ljubljana—Kranj, 

— koaksialni kabel Maribor—Ptuj—Ormož—Ljuto- 
mer—Murska Sobota. 

— koaksialni kabel Postojna—Kočevje—Novo me- 
sto—meja s SR Hrvatsko (Karlovac), 

RR sistemi— postaje 960 kanalov Novo mesto, Lju- 
bljana, Krim, Kum in postaje do 1800 kanalov Ljub- 
ljana, Krim, Nanos, 

— povečanje mednarodne in tranzitne telefonske 
centrale Ljubljana 

— povečanje VP sistemov — kanali Celje, Koper, 
Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gori- 
ca, Novo mesto, Postojna, Trbovlje, 

— mobilno radiotelefonsko omrežje ob magistral- 
nih cestah — I. faza. 

3. Povečanje zmogljivosti izobraževalnega ptt cen- 
tra Ljubljana — 25 milijonov dinarjev. 

7. člen 

Sredstva za financiranje izgradnje novih objektov 
in naprav v ptt prometu Slovenije kot celoti je zago- 
toviti v razdobju 1976—1980 iz naslednjih virov: 

o! (h 
3 -*-» M 3 t« 

I 

.S 73 
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— lastna sredstva ptt organizacij 
združenega dela v Sloveniji 28,0 086 

— združena sredstva uporabnikov 
ptt storitev v okviru samoupravni!. 
interesnih skupnosti ptt prometa 35,0 1.237 

— krediti Poštne hranilnice iz 
sredstev hranilnih vlog z območja 
Slovenije s 9,2 326 

— krediti poslovnih bank 15,4 545 

— komercialni krediti proizvajalcev in 
dobaviteljev opreme ter drugi krediti 12,4 439 

8. člen 

Sredstva za realizacijo planov razvoja ptt prometa 
Slovenije kot celote se zagotavljajo v okviru območ- 
nih samoupravnih interesnih skupnosti. Finančna sred- 
stva za izgradnjo ptt objektov skupnega pomena se 
zagotavljajo po ključu, ki ga določa-samoupravni spo- 
razum o združitvi ptt delovnih organizacij v sestavlje- 
no organizacijo združenega dela ptt prometa Slovenije. 

Dinamiko izgradnje ptt objektov in obseg potreb- 
nih sredstev za posamezne objekte podrobneje določajo 
s plani razvoja ptt prometa, upoštevajoč pri tem nuj- 
nost skladnega razvoja in izgradnje ptt zmogljivosti v 
Sloveniji kot celoti, kakor tudi dinamiko razvoja in 
izgradnje ptt zmogljivosti v merilu Jugoslavije. 

9. člen 

Za uresničitev tega sporazuma in planov razvoja 
ptt prometa bodo podpisniki prek samoupravne inte- 

resne skupnosti ptt prometa Slovenije predlagali pri- 
stojnim organom družbenopolitičnih skupnosti sprejem 
naslednjih ukrepov: 

1. zakonsko priznanje sistema ptt zvez kot osnov- 
nega in nosilnega sistema zvez, na katerega se navezu- 
jejo in tehnično prilagajajo ostali sistemi zvez v Slo- 
veniji, 

2. izenačenje osnovne tt infrastrukture z ostalo pro- 
metno infrastrukturo in priznanje prioritete v razvoju 
oziroma nujnosti pospešenega razvoja ptt zmogljivosti, 

3. zagotovitev take politike cen ptt storitev, ki bo 
neposredno usklajena z gibanji cen na drugih področ- 
jih združenega dela in ki bo omogočala uresničevanje 
ciljev in nalog, določenih v tem sporazumu, 

4. podaljšanje ptt prometa v Sloveniji uporabo 
sredstev hranilnih vlog pri Poštni hranilnici za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja ptt prometa v razdobju 1976— 
1980, 

5. oprostitev organizacij združenega dela v ptt pro- 
metu v Sloveniji plačevanja obveznega posojila za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno 
razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 

6. zagotovitev organizacijam združenega dela v ptt 
prometu oprostitev oz. olajšave pri plačevanju davkov 
iz dohodka TOZD in izločitev celotne obračunane amor- 
tizacije iz davčne osnove, 

7. oprostitev organizacij združenega dela v ptt pro- 
metu plačevanju uvoznih dajatev pri uvozu opreme, ki 
se ne proizvaja v SFRJ, 

8. priznanje organizacijam združenega dela v ptt 
prometu davčnih olajšav in ugodnejših kreditnih pogo- 
jev pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo in razširi- 
tev ptt zmogljivosti na manj razvitih in obmejnih ob- 
močjih v Sloveniji. 

IV. USKLAJEVANJE PLANOV 

10. člen 

Podpisniki tega sporazuma se dogovorijo, da bodo 
nenehno medsebojno usklajevali svoje plane s plani 
razvoja ptt prometa in plani družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Posebej bodo podpisniki usklajevali plane: 

— med ptt organizacijami kot nosilcem splošnega 
sistema zvez in drugimi organizacijami — nosilci sploš- 
nih in pomembnejših funkcionalnih sistemov zvez, 

— med ptt organizacijami in proizvajalci ter doba- 
vitelji ptt opreme in izvajalci gradbenih in montažnih 
del, 

— med ptt organizacijami ter večjimi organizaci- 
jami združenega dela oziroma njihovimi asociacijami, 
za katere ptt promet opravlja storitve po sporazumih 
in pogodbah. 

11. člen 

Podpisniki nosilci splošnih in pomembnejših funk- 
cionalnih sistemov zvez se zavezujejo, da bodo svoje 
plane razvoja sistemov zvez usklajevali zlasti v nasled- 
njih elementih: 

— organizacija omrežja sistemov zvez na območju 
SR Slovenije in povezava z drugimi območji Jugosla- 
vije in inozemstvom, 

— obseg zmogljivosti sistemov zvez in smeri nji- 
hovega razvoja, 
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— skupno uporabo zgrajenih sistemov zvez, 

— tehnične karakteristike telekomunikacijske opre- 
me in naprav, 

— skupna vlaganja v investicijske objekte, ki slu- 
žijo potrebam več nosilcev sistemov zvez ter organi- 
zacijo vzdrževanja teh sistemov, 

— potrebe po tehničnih kadrih ter politiko pridobi- 
vanja in usposabljanja teh kadrov. 

12. člen 

Podpisniki-izvajalci ptt storitev in proizvajalci, do- 
bavitelji ter izvajalci gradbenih in montažnih del bodo 
svoje plane razvoja usklajevali zlasti v naslednjih ele- 
mentih: 

— tehnične karakteristike in kvalitete ptt opreme, 

— obseg in dinamika proizvodnje ter dobave 
opreme, 

— organizacija raziskovalnega in razvojnega dela, 

— politika uvoza, nabave licenc in uvajanje nove 
tehnike in tehnologije, 

— dolgoročna politika cen in pogojev dobave ter 
izvajanje gradbenih in montažnih del. 

13. člen 

Podpisniki - izvajalci ptt storitev in večje organi- 
zacije združenega dela oziroma njihove asociacije iz 
drugega odstavka 3. člena tega sporazuma bodo uskla- 
jevali svoje plane in v okviru samoupravne interesne 
skupnosti ptt prometa Slovenije neposredno urejali 
medsebojne pravice in obveznosti, zlasti na področju 
obsega in kvalitete ptt storitev. 

V. DOHODKOVNI IN DRUGI SAMOUPRAVNI ODNOSI 

14. člen 

Podpisniki sporazuma se dogovorijo, da bodo po- 
drobneje uredili medsebojne dohodkovne in druge sa- 
moupravne odnose v skladu s tem sporazumom v 
okviru samoupravne interesne skupnosti ptt prometa 
Slovenije in s posebnimi samoupravnimi sporazumi, 
sklenjenimi med organizacijami združenega dela v ptt 
prometu in drugimi organizacijami. 

Podpisniki so sporazumni, da bodo pri urejanju 
medsebojnih odnosov upoštevali določila samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov, ki urejajo orga- 
nizacijo, razvoj in dohodkovne odnose na področju 
ptt prometa, zlasti pa: 

— Generalni plan razvoja omrežja poštnega, tele- 
grafskega in telefonskega prometa Jugoslavije, 

— Samoupravni sporazum o združitvi organizacij 
ptt prometa v skupnost jugoslovanskih pošt, telegra- 
fov to telefonov, 

— Dogovor o temeljih razvoja ptt prometa in iz- 
gradnji mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti 
Jugoslavije v razdobju 1976—1980, 

— Samoupravni sporazum o načinu ureditve eko- 
nomskih odnosov, ki izvirajo iz skupne uporabe pošt- 
nih, telegrafskih in telefonskih kapacitet za prenos 
poštnih pošiljk in telegrafskih in telefonskih sporočil, 
sklenjen med ptt podjetji Jugoslavije, 

— Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za 
opravljanje ptt storitev, 

— Samoupravni sporazum o prevozu poštnih po- 
šiljk, sklenjen med ptt podjetji Jugoslavije, 

— Samoupravni sporazum o prevozu poštnih po- 
šiljk, sklenjen med ptt podjetji Jugoslavije, 

— Samoupravni sporazum o združitvi ptt delov- 
nih organizacij v sestavljeno organizacijo združenega 
dela ptt prometa Slovenije - SOZD Združene ptt orga- 
nizacije Slovenije, 

— Samoupravni sporazum o načinu ureditve eko- 
nomskih odnosov, ki izvirajo iz skupne uporabe pošt- 
nih, telegrafskih to telefonskih kapacitet za prenos 
poštnih pošiljk ter telegrafsko telefonskih sporočil za 
območje SR Slovenije. 

VI. KADRI IN DRUŽBENI STANDARD 

15. člen 

Ker bodo razvoj in modernizacija tehnološkega 
procesa v ptt prometu ter boljše in celovitejše zado- 
voljevanje družbenih potreb po ptt storitvah zahtevali 
v planskem razdobju 1976—1980 bistveno povečanje 
števila strokovnih kadrov, se podpisniki sporazuma do- 
govorijo, da bodo usklajevali kadrovske potrebe ter po- 
litiko pridobivanja in izobraževanja kadrov ter v ta 
namen enotno nastopali v razmerjih z Izobraževalno 
skupnostjo SR Slovenije ter šolami, ki izobražujejo 
prometne in tehnične kadre za potrebe ptt prometa. 

16. člen 

Podpisniki sporazuma so sporazumni, izvajalci ptt 
storitev pa se zavezujejo, da bodo v planskem razdob- 
ju 1976—1980 zagotovili delavcem v ptt prometu uskla- 
jeno rast družbenega standarda skladno z gibanji ni- 
voja rasti družbenega standarda delavcev na drugih 
področjih družbenega dela, upoštevajoč pri tem dolo- 
čila družbenega dogovora o razporejanju dohodka, 
osebnih dohodkov in nekaterih drugih osebnih pre- 
jemkov in obseg sklada skupne porabe kakor tudi 
specifične pogoje opravljanja ptt storitev. 

VII. ORGANI ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE 
SPORAZUMA 

17. člen 

Podpisniki bodo spremljali uresničevanje tega spo- 
razuma in storili potrebne ukrepe za njegovo realiza- 
cijo prek svojih delegatov v okviru samoupravne in- 
teresne skupnosti ptt prometa Slovenije. 

Organ za uresničevanje in spremljanje določil tega 
sporazuma je skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti ptt prometa Slovenije oziroma njen izvršni, od- 
bor. 

18. člen 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti ptt 
prometa Slovenije ima pri izvajanju določil tega spo- 
razuma zlasti naslednje pristojnosti: 

1. Sprejema izhodišča in smernice za izdelavo 
srednjeročnih in dolgoročnih planov razvoja ptt pro- 
meta Slovenije 

2. Sprejema srednjeročni dolgoročni plan razvoja 
ptt objektov skupnega pomena ter ukrepe za realiza- 
cijo sprejetih planov. 

3. Organizira usklajevanje razvoja in delovanje si- 
stemov ptt zvez ter drugih sistemov zvez na območ- 

I ju Slovenije. 
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4. Usklajuje politiko razvoja ptt omrežja na 
manj razvitih in obmejnih območjih v Sloveniji. 

5. Nadzira uresničevanje določil sporazuma, ki se 
nanašajo na družbenoekonomske cilje in predmet spo- 
razuma. 

6. Spremlja izvajanje medsebojnih obveznosti pod- 
pisnikov sporazuma glede dogovorjenega obsega in di- 
namike razvoja ptt prometa in zadovoljevanja potreb 
uporabnikov po ptt storitvah. 

7. Daje pobude za sklepanje samoupravnih spora 
zumov, organizira sporazumevanje ter nadzira sklenje- 
ne sporazume, s katerimi se usklajujejo interesi v 
smislu določil IV. poglavja tega sporazuma. 

8. Predlaga pristojnim organom družbenopolitičnih 
skupnosti sprejem ukrepov, ki naj zagotovijo uresni- 
čitev plana razvoja ptt prometa Slovenije. 

9. Na zahtevo podpisnikov ali po svoji presoji 
začne postopek za spremembo in dopolnitev tega spo- 
razuma. 

10. Ugotavlja utemeljene zahteve podpisnika za od- 
stop od sporazuma in določa pogoje odstopa. 

11. S statutom in drugimi splošnimi akti samo- 
upravne interesne skupnosti Slovenije določa pristoj- 
nosti izvršnega odbora za izvrševanje njenih stališč in 
sklepov v zvezi z izvajanjem sporazuma. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da bodo vsa vprašanja 
medsebojnih odnosov s področja samoupravnega pla- 
niranja, ki niso urejena s tem sporazumom, urejali v 
okviru samoupravne interesne skupnosti ptt prometa 
Slovenije, po potrebi pa tudi s posebnimi samouprav- 
nimi sporazumi. 

20. člen 

Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se spre- 
jemajo po enakem postopku, kot je določen za spre- 
jem sporazuma. 

Uvedbo postopka lahko predlaga skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti ptt prometa Slovenije, pri- 
stojni organ, družbenopolitične skupnosti, sindikat de- 
lavcev prometa in zvez Slovenije, nosilci splošnih in 
funkcionalnih sistemov zvez in drugi podpisniki iz dru- 
gega odstavka 3. člena tega sporazuma, območne sa- 
moupravne interesne skupnosti ptt prometa in SOZD 
Združene ptt organizacije Slovenije. 

Pobudo za spremembo oziroma dopolnitve spora- 
zuma lahko da tudi katerakoli organizacija združene- 
ga dela, krajevna skupnost, samoupravna interesna 
skupnost ali druga samoupravna organizacija. 

O predlogih oziroma pobudah za spremembo ali 
dopolnitev sporazuma razpravlja skupščina samouprav- 
ne interesne skupnosti ptt prometa, ki odloči o tem, 
ali se začne postopek za spremembo oziroma dopol- 
nitev sporazuma ali ne. 

21. člen 

Medsebojne spore bodo podpisniki sporazuma re- 
ševali po postopkih in na način, ki je določen v spo- 
razumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti 
ptt prometa Slovenije in v njenih samoupravnih sploš- 
nih aktih. 

22. člen 

Do konstituiranja skupščine samoupravne interesne 
skupnosti ptt prometa Slovenije opravlja funkcije 
skupnega organa podpisnikov sporazuma iniciativni 
odbor za ustanovitev samoupravne interesne skupno- 
sti ptt prometa Slovenije, ki zlasti izvaja vse pripra- 
ve za sprejem tega sporazuma in plana razvoja ob- 
jektov skupnega pomena, kakor tudi opravlja druga 
potrebna opravila ter o svojih ugotovitvah in spreje- 
tih stališčih oziroma sklepih obvešča podpisnike spo- 
razuma. 

23. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da odstop od sporazu- 
ma do konca planskega razdobja 1976—1980 praviloma 
ni možen. 

O izjemnih primerih in pogojih odstopa razprav- 
lja in odloča skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti ptt prometa Slovenije. 

24. člen 

Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo pristoj- 
ni organi upravljanja vseh območnih samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v Sloveniji ter večina organizacij 
iz skupnosti oziroma delovnih organizacij skupnega 
pomena iz drugega odstavka 3. člena tega sporazuma. 

ALTERNATIVA: 

Ta sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo: 
— za delovne ljudi in občane ter organizacije zdru- 

ženega dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti kot uporabnike ptt storitev skupščine občin 

— za izvajalce ptt storitev temeljne organizacije . 
združenega dela oziroma delovne organizacije brez 
TOZD ter 

— večina organizacij in skupnosti oziroma delov- 
nih organizacij skupnega pomena iz drugega odstavka 
3. člena tega sporazuma. 

25. člen 

Samoupravni sporazum začne veljati 8. dan po ob- 
javi. 
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Družbene dejavnosti 
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INFORMACIJA ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE: 

V tem poglavju je objavljenih 8 samouprav- 
nih sporazumov o osnovah planov SID s pod- 
ročja družbenih dejavnosti, kakor so nam jih 
predložile samoupravne interesne skupnosti, ki 
opravljajo naloge na območju SR Slovenije. Zato 
je treba upoštevati, da dajejo osnutki teh spora- 
zumov celovit prikaz samo glede predlogov skup- 
nih vzajemnostnih in solidarnostnih programov 
v družbenih dejavnostih, medtem ko bodo ostale 
naloge vsebovali osnutki samoupravnih sporazu- 
mov občinskih SIS. Iz tega razloga ni mogoče na 
podlagi objavljenih sporazumov sklepati na celot- 
no količino sredstev, ki bodo potrebna za druž- 
bene dejavnosti v prihodnjem petletnem obdobju. 

V razpravah o predloženih osnutkih naj bi se 
torej združeno delo opredeljevalo ne samo o pre- 
dlaganih usmeritvah in prioritetah, temveč naj bi 

se opredelilo zlasti tudi glede osnovnih razmerij 
med dejavnostmi znotraj sredstev, namenjenih za 
skupno porabo. Od teh globalnih odločitev bo 
namreč odvisen nadaljnji postopek usklajevanja, 
tako med občinskimi in republiško interesno 
skupnostjo za posamezno dejavnost, kakor tudi 
med posameznimi dejavnostmi na ravni posamez- 
ne občine. Objavljene sporazume republiške SIS 
je treba torej obravnavati v povezavi s konkret 
nimi osnutki sporazumov občinskih SIS, ki bodo 
objavljeni v posamezni občini. 

Vse pripombe iz razprav je treba poslati nepo- 
sredno predlagatelju, ki je naveden pri posamez- 
nem osnutku, kopijo pripomb pa tudi Zavodu 
SRS za družbeno planiranje, v nadaljevanju daje- 
mo nekaj metodoloških pripomb Zavoda SRS za 
družbeno planiranje k posameznim objavljenim 
osnutkom, z namenom, da prispevamo k dokonč- 
nemu oblikovanju čim kvalitetnejših besedil. 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o temeljih plana Izobraževalne skupnosti Slovenije 

za obdobje 1976—1980 

MNENJE ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

— PREAMBULA: Ker gre za usmeritve in naloge, 
ki jih izvaja Izobraževalna skupnost Slovenije 
neposredno na osnovi prispevkov iz dohodka 
TOZD, delavci TOZD in občani KS sklepajo ta 
sporazum neposredno prek pooblaščenih delega- 
tov in ne »prek občinskih in posebnih izobraže- 
valnih skupnosti«. 

— 2., 3. IN 4. ČLEN so eventualno odveč, ker 
vsebujejo samo splošne, dolgoročno veljavne in že 
dogovorjene principe, ne pa neposrednih in kon- 
kretnih nalog za plansko obdobje 1976—80. 

— 5. ČLEN vsebuje načela in določbe glede 
solidarnosti na področju osnovnega šolstva. Ker 
ta solidarnost po sedanjem sistemu poteka na 
osnovi sporazuma med občinskimi izobraževalni- 
mi skupnostmi, zadevna določila ne sodijo v ta 
sporazum, temveč v občinske sporazume (glede 
vsebine in sistema solidarnosti) ter v poseben 
sporazum, ki ga med seboj sklenejo občinske iz- 
obraževalne skupnosti (izvedbena določila). 

Predzadnji in zadnji odstavek 5. člena sta 
vsebinsko problematična. Niti delavci v združe- 
nem delu niti občinske izobraževalne skupnosti 
se namreč še niso dogovorile o normativih in 

sistemu solidarnosti za petletno obdobje, temveč 
le za leto 1976. Enoletnega sporazuma pa ni mo- 
goče kar tako zakovati za celo plansko obdobje, 
tembolj ker mora biti solidarnostni sistem pro- 
žen, saj se mora obseg solidarnostnih obveznosti 
postopoma prilagajati doseženi razvojni stopnji 
posameznih območij, kakor tudi dogovorjenemu 
naraščanju povprečnih standardov v določeni de- 
javnosti. Menimo, da je nujno, da se občinske 
izobraževalne skupnosti še pred sprejetjem sred- 
njeročnega plana dogovore o obsegu in načinih 
solidarnosti za vseh pet let, ker morajo vključiti 
solidarnostne obveznosti v lastne plane! 

— Kvantifikacije sporazuma so v celoti zgra- 
jene na stroških oz. nivoju porabe v letu 1976, 
torej že na cenah prvega leta srednjeročnega pla- 
na, ne pa na stroških 1975. Glede na določbo 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in družbenem planu Jugoslavije, da so vsi nosilci 
planiranja dolžni planirati realno, tak pristop me- 
todološko ni sprejemljiv niti ni mogoče na tej 
osnovi sestaviti splošne bilance družbenih sred- 
stev za petletno obdobje. 

— 21. ČLEN: delež izobraževanja v družbe- 
nem proizvodu, izražen v obliki stopnje, je lahko 
tu prikazan samo informativno, orientacijsko, saj 
v tem trenutku še niso znana točna planska pred- 
videvanja o rasti družbenega proizvoda. 
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Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter v samoupravnih delovnih skupno- 
stih in občani v krajevnih skupnostih, ki uresničujejo 
svoje osebne in skupne interese na področju vzgoje in 
izobraževanja v izobraževalni skupnosti Slovenije, skle- 
nejo prek občinskih in posebnih izobraževalnih skup- 
nosti 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 

SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980 

I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

. Izhajajoč iz interesov in potreb, ki jih imajo na 
področju vzgoje in izobraževanja delovnih ljudi, s tem 
samoupravnim sporazumom določajo smotre in cilje 
razvoja v obdobju 1976—1980 in urejajo medsebojne 
odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti za njihovo 
uresničevanje v izobraževalni skupnosti Slovenije. 

2. člen 

Temelji plana, ki jih določa ta samoupravni spo- 
razum upoštevajo dogovorjene smernice v: 

— sprejetih dogovorih o temeljih plana v SR Slo- 
veniji (osnutek dogovora o družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980) 

— sprejetih dogovorih o srednjeročnem načrtu 
vzgoje in izobraževanja v obdobju 1976—1980 v SR 
Sloveniji in v 

— javni razpravi o teh dokumentih, 

in se uskladijo s temelji planov drugih izobraževalnih 
skupnosti in drugih samoupravnih interesnih skupnosti 
v republiki. 

3. člen 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo tudi v tem 
obdobju usmerjala razvoj vzgoje in izobraževanja k 
naslednjim smotrom in ciljem: 

— k razvijanju takšnih samoupravnih odnosov na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki bodo vodili k 
vključevanju v združeno delo in k svobodni menjavi 
dela, 

— k prilagajanju obsega in vsebine usmerjenega 
izobraževanja kadrovskim potrebam združenega dela ob 
upoštevanju družbenih smotrov razvoja vzgoje in izo- 
braževanja, 

— k poglabljanju marksistične in samoupravne so- 
cialistične naravnanosti vzgoje in izobraževanja, 

— k usposabljanju mladine in odraslih za naloge 
na področju splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite, 

— k usposabljanju za varovanje zdravega okolja, • 

— k razvijanju strokovno-raziskovalnih in načrtova- 
nih dejavnosti za področje vzgoje in izobraževanja, 

— k večji kvaliteti in učinkovitosti vzgoje in izo- 
braževanja, izboljšanju učnega uspeha in zmanjšanju 
osipa, 

— k zagotavljanju temeljnih možnosti za delo izo- 
braževalnim organizacijam združenega dela, ki se 
ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in z izobraževa- 
njem ob delu, 

— k izboljšanju kadrovskih in materialnih razmer 

vzgoje in izobraževanja in modernizaciji prostora in 
opreme, 

— k dograjevanju sistema solidarnosti in vzajemno- 
sti občinskih in posebnih izobraževalnih skupnosti, 

— k izenačitvi osebnih dohodkov na področju vzgo- 
je in izobraževanja s poprečnimi na pogojno nekvali- 
ficiranega delavca v gospodarstvu, 

— k ustvarjanju takšne strukture cene vzgojno-izo- 
braževalnih storitev, da bo delež sredstev za materialne 
izdatke rastel hitreje kot drugi elementi cene in da 
bodo sredstva amortizacije zadoščala za enostavno re- 
produkcijo vzgojno-izobraževalnih kapacitet na ravni 
izobraževalne skupnosti Slovenije. 

II. TEMELJI PLANA IZOBRAŽEVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

4. člen 

Temelji plana, določeni s tem samoupravnim spo- 
razumom, so podlaga za srednjeročni plan in določa- 
jo globalni razvoj: 

— osnovnega izobraževanja, 

— usmerjenega izobraževanja, ki obsega srednje in 
visoko šolstvo, 

— zavodov za usposabljanje otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ka- 
terih ustanovitelj je republika, 

— štipendiranje učiteljev in drugih strokovnih de- 
lavcev za potrebe vzgoje in izobraževanja, 

— investiranja v usmerjeno izobraževanje in zavo- 
de za usposabljanje, katerih ustanovitelj je republika. 

Ti temelji plana pa opredeljujejo tudi razmerje 
Izobraževalne skupnosti Slovenije do razvoja tistih za- 
vodov, organizacij, društev ter dejavnosti, ki prispevajo 
k doseganju smotrov in ciljev na področju vzgoje in 
izobraževanja v Sloveniji. 

5. člen 

Osnovno izobraževanje 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo izvajale de- 
javnosti za doseganje smotrov in srednjeročnih ciljev 
na področju predšolske vzgoje, osnovnega izobraževa- 
nja mladine in odraslih, usposabljanja otrok z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju, drugih dejav- 
nosti vzgoje in izobraževanja v času obveznega šolanja 
ter drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, v izobra- 
ževalni skupnosti Slovenije pa se bodo dogovarjale o 
izvajanju solidarnostnega programa, ki zajema nasled- 
nje dejavnosti: 

— vključevanje otrok v VVZ v skladu z rastjo ka- 
pacitet in številom predšolskih otrok (sofinanciranje s 
skupnostmi za otroško varstvo), 

— vključitev vseh otrok v malo šolo, 

— vključevanje otrok v osnovno šolo v sklad« z 
rastjo števila osnovnošolskih otrok, 

— dejavnost osnovnih in posebnih osnovnih šol v 
skladu z zakonom o osnovnih šolah, učnimi načrti in 
predmetniki, ki obsega: pouk po predmetniku, dopol- 
nilni in dodatni pouk, varstvo vozačev, 'podaljšano bi- 
vanje in interesne dejavnosti, prevoze oz. vzdrževalnine, 

— vključitev 10 odstotkov osnovnošolskih otrok v 
celodnevno osnovno šolo, 
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— štipendiranje za pedagoške poklice v skladu s 
kadrovskimi potrebami, 

— osnovnošolsko izobraževanje odraslih, 

— obveznosti do drugih izobraževalnih skupnosti 
za skupno organizirane dejavnosti, 

— obveznosti do strokovne službe in za dejavnost 
samoupravnih organov 

— obveznosti do obvezne rezerve občinske izobra- 
ževalne skupnosti. 

Solidarnostni program določen v tem členu se 
lahko vsako leto dopolnjuje in spreminja, vendar le 
po postopku, ki je predviden za dopolnjevanje in spre- 
minjanje plana. 

Stopnja sredstev za solidarnostni program v letu 
1976 je , v povprečju pa bo v tem obdobju znašala 

odstotkov. Stopnja se vsako leto uskladi z obsegom 
dogovorjenega solidarnostnega programa v skladu z 
merili in kriteriji, ki se sprejmejo v izobraževalni 
skupnosti Slovenije. 

DEJAVNOST SKUPNOSTI ZA USMERJENO 
IZOBRAŽEVANJE 

6. člen 

Usmerjeno izobraževanje 

Posebne in republiška izobraževalna skupnost bodo 
zagotovile, da se bo usmerjeno izobraževanje, ob upo- 
števanju družbenih smotrov in demografskih potreb 
razvilo v obsegu, ki bo zagotavljal zadovoljevanje ka- 
drovskih potreb združenega dela po strokovno izobraže- 
nih kadrih. Usmerjeno izobraževanje mora v delovni 
kontingent prispevati letno poprečno vsaj 20.000 stro- 
kovno usposobljenih kadrov, v celotnem obdobju pa 
okrog 102.000. 

Zaradi zboljšanja učnega uspeha v osnovnih šolah 
se bo do konca tega obdobja vpisovalo v prve letnike 
usmerjenega izobraževanja že okrog 24.500 otrok ene 
generacije. Usmerjeno izobraževanje na tej ravni bomo 
usmerili tako, da bo okrog 4500 otrok dobilo izobrazbo 
ozkega profila, okrog 12.000 na sedanji ravni kvalifici- 
ranega delavca in okrog 8000 na sedanji ravni 4-letnih 
strokovnih šol in gimnazij. 

Do konca obdobja pa bomo zagotovili, da se bo 
okrog 20 odstotkov ene generacije (okrog 5.500) vpi- 
salo v prve letnike usmerjenega izobraževanja na ravni 
višjih in visokih šol. Usmerjeno izobraževanje na tej 
ravni pa bomo usmerili tako, da bo dalo okrog 15.000 
strokovnih kadrov z višjo in visokošolsko izobrazbo. 

Strukturo vpisa bomo spreminjali v skladu z ugo- 
tovljenimi kadrovskimi potrebami v posebnih izobraže- 
valnih skupnostih v korist prirodoslovno-matematičnih, 
tehničnih in pedagoških smeri izobraževanja. 

Za uresničitev teh nalog bomo: 

— v skladu s projektom o uvajanju usmerjenega 
izobraževanja realizirali načrtovane faze reforme ter v 
skladu z načeli usmerjenega izobraževanja pripravili 
mrežo zavodov usmerjenega izobraževanja in program 
razvoja visokega šolstva, 

— v skladu z načeli usmerjenega izobraževanja ter 
objektiviziranimi kadrovskimi potrebami razvili sistem 
usmerjanja učencev in študentov, 

— v skladu z načeli usmerjenega izobraževanja ure- 
dili razvoj in delovanje izobraževalnih organizacij zdru- 
ženega dela, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih 
in izobraževanjem ob delu, 

— v skladu z načeli usmerjenega izobraževanja pri- 
pravili dolgoročen program investicij v usmerjeno izo 

braževanje in v zavode za usposabljanje, ki jih je usta- 
novila republika. 

7. člen 

Dejavnost srednjega in visokega šolstva 

1. V Sloveniji je v letu 1974/75 delalo 116 poklic- 
nih šol s 1350 oddelki in 35,3 tisoč učenci, 77 tehniških 
in drugih 4-letnih strokovnih šol za gospodarstvo, druž- 
bene službe in upravo s 753 oddelki ter 21,5 tisoč učen- 
ci, 36 gimnazij in pedagoških gimnazij s 561 oddelki 
in 16,2 tisoč učenci, 5 vzgojiteljskih šol s 64 oddelki in 
1,9 tisoč učenci, 3 umetniške šole z 271 učenci, v 16 
šolah za specializirane delavce pa je bilo 850 učencev. 

To dejavnost opravlja 6557 učiteljev, od katerih 
jih ima 55 odstotkov visoko izobrazbo, drugi pa višjo 
ali srednjo in le 51,3 odstotka od teh je zaposlenih 
za poln delovni čas, drugi pa so honorarci. 

Za nadomestitev odliva učiteljev in za pričakovane 
razširitve srednjih šol bomo v obdobju, ki je pred 
nami letno potrebovali okrog 350 novih učiteljev, da 
pa bi dosegli boljšo kvalifikacijsko strukturo in popra- 
vili razmerje med stalnimi in honorarnimi učitelji, pa 
bi potrebovali okrog 1500 kvalificiranih učnih moči. Let- 
ne potrebe srednjega šolstva so torej okrog 650 novih 
učnih moči. 

V 51 srednješolskih domovih je bilo 11.273 učencev, 
vzgojno dejavnost pa je opravljalo 400 vzgojiteljev. 

Za to dejavnost smo v letu 1976 določili 706,1 mili- 
jona din, za pokrivanje večjega obsega pa bomo morali 
letno sredstva realno povečevati za 2 odstotka, tako da 
lahko ocenimo (po cenah 1976) celotna potrebna sred- 
stva na 3,674 milijona din v petih letih. 

2. V š. 1. 1974/75 je bilo na 9 višjih šolah v redni 
študij vključenih 3125 študentov, na 4 visokih šolah 
2911 študentov, na 3 umetniških akademijah 327 štu- 
dentov in na 10 fakultetah 12.016 študentov, skupaj to- 
rej na 26 visokošolskih organizacijah 18.379 rednih štu- 
dentov. V pedagoškem procesu je sodelovalo 1683 red- 
nih pedagoških delavcev, 498 laborantov in tehničnih 
sodelavcev, v okviru visokošolske dejavnosti pa se fi- 
nancira tudi del študija ob delu in raziskovalne dejav- 
nosti, dejavnost obeh univerz in njihovih centrov za 
razvoj, 3 študijske knjižnice in študentske domove. 

Za nadaljnji razvoj visokega šolstva — novi dislo- 
cirani oddelki, nove študijske smeri, preraščanje višjih 
šol v visoke za izboljšanje razmerja učifelj: študent in 
zaradi vzporednih namestitev, bomo v 1 tem petletnem 
obdobju morali na novo zaposliti okrog 646 visokošol- 
skih učiteljev, od tega je okrog polovica mest name- 
njenih asistentom. 

Za to dejavnost smo v letu 1976 določili 474,7 mi- 
lijona din. Za pokrivanje večjega obsega bo potrebno 
sredstva realno povečevati za 2 odstotka, tako da lah- 
ko ocenimo (po cenah iz leta 1976) celotna potrebna 
sredstva na 2470 milijonov din v petih letih. 

8. člen 

Uvajanje usmerjenega izobraževanja 

Uvajanje usmerjenega izobraževanja bo na ravni 
srednjih šol terjalo: odpravo periodičnega pouka v se- 
danjih poklicnih šolah, dodatne učilnice, opremljene la- 
boratorije za pouk fizike, kemije in biologije, fonolabo- 
ratorije, delavnice za proizvodno-tehnični pouk, strokov- 
no pripravo ter večja sredstva za funkcionalne materi- 
alne stroške pouka. 

Izobraževalne skupnosti bodo zagotovile sredstva 
za odpravo periodičnega pouka in povečanje material- 
nih stroškov, kar bo v letu 1977 terjalo 13,8 milijona 
din, v 1978 — 41,4, v 1979 — 84,7 in 1980 — 84,7 mili- 
jona din. Izobraževalne skupnosti bodo nadalje zago- 
tovile sredstva za opremo okrog 220 laboratorijev za 
pouk fizike, kemije in biologije ter za opremo 40 fo 



nolaboratorijev, kar bo zahtevalo od 1977—1980 letno 
13,4 milijona din oz. v celotnem obdobju (po cenah 
iz 1976) 53,6 milijona din. 

Izobraževalne skupnosti za usmerjeno izobraževa- 
nje morajo zagotoviti tudi 10 milijonov din za vsebin- 
sko pripravo in spremljanje uvajanja usmerjenega izo- 
braževanja. 

V celoti morajo izobraževalne skupnosti za uvaja- 
nje usmerjenega izobraževanja (brez investicij v pro- 
stor) zagotoviti v tem obdobju 288 milijonov din. Zdru- 
ženo delo pa bo moralo priskrbeti za 220 delavnic za 
proizvodno-tehnični pouk in za prenos sredstev v šti- 
pendijske sklade iz sedanjih sredstev za učne pogodbe 
za okrog 12.000 učencev v 1. letnikih usmerjenega izo- 
braževanja. 

9. člen 

Amortizacija po zakonskih predpisih v usmerjenem 
izobraževanju 

Izobraževalne skupnosti za usmerjeno izobraževanje 
so dolžne zavodom zagotoviti sredstva za amortizacijo 
opreme in stavb v skladu z zakonskimi določili. V letu 
1976 znaša ta obveznost 68,2 milijona din, ki jo pa izo- 
braževalne skupnosti ne pokrivajo. V celotnem obdob- 
ju bo povečana obveznost do amortizacije zahtevala 
416,4 milijona din. 

10. člen 

Izenačevanje osebnih dohodkov v usmerjenem 
izobraževanju 

Osebni dohodki delavcev na področju usmerjenega 
izobraževanja zaostajajo glede na poprečne na pogojno 
nekvalificiranega v gospodarstvu. Za izenačitev osebnih 
dohodkov do leta 1978 in za nadaljnje skladno gibanje 
je potrebno zagotoviti v letu 1977 — 41,7 milijona din 
in v naslednjih letih po 83,9 milijona din, skupaj v tem 
obdobju pa 293,4 milijona din. 

11. člen 

Investicije v usmerjeno izobraževanje 

1. V letu 1976 bo dograjena Ekonomska fakulteta 
v Ljubljani, pedagoška akademija v Mariboru, šolski 
center Tolmin, Tehnični šolski center Celje, I. faza cen- 
tra poklicnih šol v Murski Soboti in telovadnica v Že- 
lezarskem izobraževalnem centru Jesenice ter se začela 
izgradnja šolskega lesnega centra v Novi Gorici — za 
vse te investicije bo Izobraževalna skupnost Slovenije 
namenila 99,172.000 din. 

2. Za uspešno uvajanje usmerjenega izobraževanja 
je treba v obdobju 1977—1980 zgraditi 12 centrov 
usmerjenega izobraževanja s kapaciteto po 1000 učnih 
mest. Izobraževalna skupnost Slovenije mora po cenah 
iz leta 1975 zagotoviti za financiranje enega takšnega 
centra 100 milijonov din. V letu 1977 planiramo izgrad- 
njo enega centra, v 1978 treh in v letih 1979 in 1980 štirih. 

3. Prioritetni vrstni red in dinamiko izgradnje cen- 
trov usmerjenega izobraževanja sprejme skupščina Izob- 
raževalne skupnosti Slovenije, po predhodni razpravi 
v posebnih in občinskih izobraževalnih skupnostih. 

4. Od leta 1977 do 1980 je po dosedaj sprejetih do- 
govorih treba: 

— zgraditi Pedagoško akademijo v Ljubljani, za kar 
bo potrebno v letih 1977 in 1978 zagotoviti 93 milijonov 
din, 

— dograditi Biotehnično fakulteto v Ljubljani v le- 
tih 1979 in 1980, za kar bo potrebno zagotoviti 70 mi- 
lijonov, 

— v letu 1979 in 1980 bo treba zgraditi Visoko teh- 
nično šolo v Mariboru za kar bo potrebno 71 milijonov, 

— v letu 1979 in 1980 bo potrebno zagotoviti za 
sofinanciranje Centralne tehničnee knjižnice 40 milijonov 
din, drugi 2/3 sredstev pa bosta zagotovili republiška 
raziskovalna in kulturna skupnost, 

— dograditev Medicinske fakultete v Ljubljani bo 
financirala skupnost za zdravstveno varstvo. 

Za te investicije moramo zagotovoti v letu 1977 
in 1978 po 46,5 milijona din in v letu 1979 in 1980 
po 90,5 milijona din, skupaj pa v petih letih 346,1 mi- 
lijona din. 

5. Po programu izgradnje dijaških in "študentskih 
domov je na sprejeti listi 23 domov s skupno 6787 le- 
žišči. Realizacija tega programa bo zagotovljena s sred- 
stvi stanovanjskih skupnosti in z zbranimi sredstvi no- 
silcev investicij za posamezne domove. 

SKUPNE NALOGE NA PODROČJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA, KI JIH OPRAVLJA 

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
IN NJENE IZVIRNE NALOGE 

12. člen 

Zavodi za usposabljanje otrok, katerih ustanovitelj je 
republika 

1. V Sloveniji deluje 19 zavodov za usposabljanje 
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kjer 
se usposablja 1772 otrok. Domsko oskrbo uživa 1285 
teh otrok. Delo pa opravlja 430 pedagoških in 41 stro- 
kovnih delavcev. V letu 1978 bodo usposobili tretji za- 
vod za usposabljanje težje prizadetih otrok na Rodici 
pri Domžalah. V tem obdobju bo potrebno v teh za- 
vodih skupaj 174 novih strokovnih delavcev in peda- 
gogov. 

Za redno dejavnost, kii se bo z novim zavodom hi- 
treje širila, bomo v tem obdobju potrebovali (po ce- 
nah iz leta 1976) 309,8 milijona din, v letu 1976 pa za 
to dejavnost določamo 55 milijonov. 

2. Za izenačitev osebnih dohodkov rabimo v letu 
1977 0,85 milijona din v naslednjih letih 1,7 milijona, 
skupaj od leta 1977 do 1980 6 milijonov din. 

3. Za sanacijo prostorskih kapacitet v zavodih za 
usposabljanje, katerih ustanovitelj je republika, bo izo- 
braževalna skupnost Slovenije v letu 1977 zagotovila 
20 milijonov dinarjev kot udeležbo pri izgradnji novih 
prostorov centra za rehabilitacijo in varstvo slepih in 
slabovidnih Slovenije v škofji Loki in v letu 1978 30 
milijonov dinarjev kot udeležbo pri izgradnji novega 
zavoda za varstvo in delovno usposabljanje najtežje 
duševno prizadetih otrok na Rodici. 

V letu 1979 in 1980 bo izobraževalna skupnost Slo- 
venije letno zagotovila po 30 milijonov dinarjev za in- 
vesticijska vlaganji v druge zavode za usposabljanje 
po prioritetnem vrstnem redu in dinamiki izgradnje 
kot jo bo sprejela njena skupščina. 

13. člen 

Razvoj računalništva 

Zaradi močno povečanih potreb po računalniških 
kadrih v združenem delu je potrebno povečati računal- 
niške kapacitete za njihovo izobraževanje. V tem ob- 
dobju bosta obe univerzi dobili svoje centralne siste- 
me, na katere se bodo navezale tudi srednje šole, ki 
bodo v svoje programe uvedle pouk računalništva. Za 
investicije v računalniško opremo in za delovanje si- 
stemov bo izobraževalna skupnost Slovenije prispevala 
63 milijonov din, enak znesek bo prispevala Razisko- 

55 



valna skupnost Slovenije. Od tega zneska je za investi- 
cije namenjeno 30 odstotkov ali 18,9 milijona din. V 
letu 1977 bomo zagotovili 12,6, leta 1978 — 14,8, leta 
1979 — 15,7 in leta 1980 — 19,9 milijona din. ( 

14. člen 

Kadrovske potrebe usmerjenega izobraževanja 

Za kadrovske potrebe usmerjenega izobraževanja, 
predvsem pa za odpravo strokovno neustrezno zasede- 
nih delovnih mest v srednjih šolah in za uspešno uva- 
janje programov usmerjenega izobraževanj a ter za za- 
sedbo delovnih mest asistemov, je letno potrebno šti- 
pendirati okrog 2800 učencev in študentov. Pospešili 
bomo vključevanje učiteljev v proces dokvalifikacije in 
pospešili permanentno izobraževanje učiteljev. Za te po- 
trebe bomo v tem obdobju potrebovali (po cenah iz; 
leta 1976) 205,1 milijona din. 

15. člen 

Regresiranje prevozov in zdravstveno varstvo 

1. Izobraževalna skupnost Slovenije bo tudi v tem 
obdobju zagotavljala skupaj s transportnimi podjetji 
65-odstotni popust za vsakodnevne prevoze učencev in 
študentov v šolo in regresirala šolske in poučne izlete, 
ki so v skladu z učnimi načrti. Za te namene je letno 
potrebno 36,5 milijona din. 

2. Izobraževalna skupnost Slovenije mora zagotovi- 
ti sredstva za zdravstveno varstvo študentov in za za- 
varovanje učencev pri praktičnem pouku, za kar je 
letno potrebno 7,2 milijona (oceniti je treba povečano 
obveznost zaradi večjega obsega proizvodno tehničnega 
pouka v usmerjenem izobraževanju). 

16. člen 

Šolstvo narodnosti 

Izobraževalna skupnost Slovenije je dolžna po za- 
konu pokrivati dodatne stroške, ki nastajajo v dvoje- 
zičnem šolstvu in šolstvu narodnosti. Te stroške je 
možno po sedanjih merilih letno oceniti na 21,3 mili- 
jona din, skupaj v tem obdobju na 106,5 milijona din. 

17. člen 

Modernizacija pouka ter znanstvenoraziskovalna 
dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja 

Za vsebinsko pripravo in izvajanje novih predmet- 
nikov, ki so predpogoj za uspešno uvedbo usmerjenega 
izobraževanja ter za nujna znanstveno-raziskovalna na- 
črtovalna dela na področju vzgoje in izobraževanja bo- 
mo potrebovali v tem obdobju 46 milijonov din. 

18. člen 

Druge naloge in dejavnosti 

1. Obveznost za pokrivanje stroškov za dopolnilno 
izobraževanje otrok naših delavcev v tujini se bo v tem 
obdobju v celoti preneslo na izobraževalno skupnost 
Slovenije tako, da bomo v letu 1976 morali zagotoviti 
0 6 milijona, v letu 1977 — 4,0 milijonov, v letu 1978 — 
4^5 milijona, v letu 1979 — 4,9 milijona in v letu 
1980 — 5,1 milijona din, skupaj v tem obdobju 19,2 mi- 
lijona din. 

2. Slovenskemu šolskemu muzeju bomo letno zago- 
tavljali za njegovo dejavnost realno enaka sredstva kot 
v letu 1976, skupno torej milijon din letno. 

3. Za financiranje ustanove Zagarjevih nagrad, za 
sofinanciranje podelitve priznanj najboljšim učencem 

srednjih šol in za sofinanciranje mladinskih delovnih 
akcij bomo letno zagotavljali realno enaka sredstva 
kot v letu 1976, skupno torej milijon din letno. 

19. člen 

Šolska televiziju 

Realizacija projekta o razvoju šolske televizije ter- 
ja leta 1976 — 1,6, 1977 — 4,0, 1978 — 5,4, 1979 — 7,6 
in 1980 — 9,3 milijonov din, skupno torej 27,9 milijona 
din. 

20. člen 

Strokovne službe in obvezna rezerva skupnosti 

1. Izobraževalna skupnost Slovenije mora pokrivati 
stroške dejavnosti samoupravnih organov in strokovnih 
služb izobraževalnih skupnosti za usmerjeno izobraže- 
vanje in izobraževalne skupnosti Slovenije. Skupne ob- 
veze se "bodo letno realno večale za 5 odstotkov in 
bodo v celotnem obdobju znašale 42,6. 

2. Obveznosti do obvezne rezerve bodo znašale od 
leta 1976 do 1980 skupaj 125,5 milijona din. 

III. OCENA POTREBNIH SREDSTEV 

21. člen 

Na osnovi teh temeljev plana bodo sredstva za 
usmerjeno izobraževanje v obdobju 1976—1980 dosegla 
v poprečju 1,92 odstotka družbenega proizvoda nasproti 
1,72 odstotka v obdobju 1971—1975 in bodo v posa- 
meznih letih tega obdobja po cenah iz leta 1976 znašala: 

1976 — 1559 milijonov din, 1977 — 1822 milijonov 
din, 1978 — 2148 milijonov din, 1979 — 2376 milijonov 
din in v 1980 — 2432 milijonov din. 
(glej priložene tabele 

IV. IZVAJANJE SPORAZUMA 

22. člen 

Obveznosti in odgovornosti izobraževalnih skupnosti 

Za izvedbo planskih nalog, ki izhajajo iz tega spo- 
razuma, skrbijo Izobraževalna skupnost Slovenije ter 
posebne in občinske izobraževalne skupnosti, vsaka na 
svojem delovnem področju. 

O izvajanju tega sporazuma, zlasti pa o doseganju 
planskih ciljev, so organi izobraževalnih skupnosti dolž- 
ni poročati organizacijam in skupnostim udeležencev 
najmanj enkrat letno. 

Preden skupščine izobraževalnih skupnosti odločajo 
o sprejemanju planov na podlagi tega sporazuma, so 
dolžne dati osnutke planov v razpravo delegacijam ozi- 
roma drugim pooblaščenim organom udeležencev. 

23. člen 

Če se izkaže, da zaradi utemeljenih razlogov ne 
bo mogoče doseči planskih ciljev, določenih s tem 
sporazumom, ali pa da je planske cilje treba prilagodi- 
ti spremenjenim objektivnim okoliščinam, so organi 
izobraževalnih skupnosti dolžni začeti postopek za spre- 
membo sporazuma. 

Pooblaščeni organ občinske ali posebne izobraževal- 
ne skupnosti je dolžan začeti postopek za spremembo 
tega sporazuma, če to zahtevajo organi upravljanja 
organizacij in skupnosti, v katerih je združeno več kot 
polovica delovnih ljudi in občanov, ki so člani te skup- 
nosti. 

Pooblaščeni organ Izobraževalne skupnosti Sloveni- 
je je dolžan začeti postopek za spremembo tega spo- 
razuma, če to zahteva več kot polovica skupščin občin- 
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sklh ali več kot polovica skupščin posebnih izobraževal- 
nih skupnosti. 

24. člen 

Obveznosti in odgovornosti izvajalcev 

Vzgojno izobraževalne organizacije združenega dela, 
ki so izvajalke planskih nalog, določenih s tem spora- 
zumom, so dolžne samoupravne sporazume o temeljih 
svojega plana in svoje plane razvoja uskladiti s tem 
sporazumom. 

S samoupravnimi akti izobraževalnih skupnosti in 
s pogodbami, ki jih te skupnosti sklepajo z vzgojno 
izobraževalnimi organizacijami združenega dela ter z 
drugimi organizacijami in skupnostmi se mora zago- 
toviti doseganje planskih ciljev glede obsega in kako- 
vosti vzgojno izobraževalnega dela s kar najbolj smo- 
trno izrabo kadrovskih in materialnih zmogljivosti 
združenega dela na področju vzgoje in izobraževanja 
ter s kar najbolj racionalno uporabo sredstev, name- 
njenih za dejavnosti na tem področju. 

25. člen 

Obveznosti in odgovornosti uporabnikov 

Organizacije združenega dela in samoupravne de- 
lovne skupnosti ter krajevne skupnosti so dolžne v 
skladu z družbenimi dogovori o temeljih kadrovske po- 
litike določiti strukturo kadrov, ki je potrebna za dol- 
goročni razvoj teh organizacij in skupnosti ter spre- 
jeti dolgoročne in srednjeročne kadrovske programe, 
ki so podlaga za usmeritev in obseg usmerjenega izo- 
braževanja v skladu z interesi in potrebami združene- 
ga dela. 

Organizacije združenega dela in samoupravne de- 
lovne skupnosti ter krajevnes kupnosti se bodo nepo- 
sredno povezovale z vzgojnoizobraževalnimi organizaci- 
jami z namenom, da bi omogočale kar najtesnejšo po- 
vezavo učno-vzgojnega procesa s procesom združenega 
dela. 

Poleg prispevkov, ki jih plačujejo člani izobraže- 
valnim skupnostim za izvedbo dogovorjenih nalog, bo- 

do organizacije združenega dela, zlasti tiste s področja 
materialne proizvodnje nudile vzgojno izobraževalnim 
organizacijam združenega dela pomoč pri organiziranju 
in izvajanju proizvodno tehničnega pouka in vzgoje. V 
ta namen bodo zagotavljale sodelovanje strokovnjakov 
iz prakse ter pomagale pri zagotavljanju prostorov in 
opreme za delavnice in laboratorije, razen tega pa bo- 
do združevale sredstva za gradnjo in sanacijo domov 
za učence in študente. 

26. člen 

Postopek 

Delovni ljudje in občani, udeleženci tega sporazuma 
obravnavajo osnutek sporazuma na način, ki ga v skla- 
du z zakonom določajo njihovi samoupravni splošni 
akti in po svojih delegatih v skupščini občinske in 
posebne izobraževalne skupnosti uskladijo svoje pri- 
pombe, predloge in stališča k osnutku. 

V skupščini izobraževalne skupnosti Slovenije 
uskladijo delegati predloge, pripombe in stališča dele- 
gacij in skupščin, ki so jih delegirale, ter oblikujejo 
predlog sporazuma. 

Sporazum je sklenjen, ko predlog sporazuma sprej- 
mejo pooblaščeni organi organizacij in skupnosti ude- 
lcžcnccv 

Skupščine občinskih in posebnih izobraževalnih 
skupnosti v skladu s pooblastili, ki jih imajo po sa- 
moupravnem sporazumu o ustanovitvi in statutu skup- 
nosti, ugotovijo, kdaj je predlog sporazuma na njiho- 
vem območju sprejet. 

Ko skupščina izobraževalne skupnosti Slovenije ugo- 
tovi, da je predlog sporazuma sprejet v vseh občin- 
skih in posebnih izobraževalnih skupnostih, proglasi, 
da je sporazum sklenjen, in ga skupaj z besedilom 
sporazuma objavi v svojem glasilu. 

27. člen 

Ta sporazum se lahko spremeni samo po postop- 
ku, po katerem je sklenjen sporazum. Osnutek spre- 
memb in dopolnitev predloži udeležencem v obravnavo 
organ, ki začne postopek. 

Tabela 1 
UDELEŽBA USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V DP V OBDOBJU 1971—1975 in 1976—1980 

(od leta 1971—1976 tekoče cene, za obdobje 1977—1980 ocenjeno na osnovi predvidenih cen v letu 1976) 

1971 1972 1973 1974 1975 1971—1975 

DP (V milj. din) 32.642 40.205 49.559 65.368 81.898 269.672 
sredstva usm. izč (v mio) 592 740 836 1.057 1.403 4.628 
udeležba v DP v % 1,81% 1,84% 1,69% 1,62% 1,71% 1,72% 

1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

DP (v milj. din) 93.363 99.898 106,891 114.373 122.379 536.904 
sredstva usm. izč (v mio) 1.559 1.822 2.148 2.376 2.432 10.364 
udeležba v DP v % 1,67% 1,82% 2,01% 2,08% 1,99% 1,93% 
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GLOBALNA OCENA POTREBNIH SREDSTEV 1976— 1980 
(podatki v tabelah so v milijonih din in ocenjeni na osnovi predvidenih cen v letu 1976) 

Tabela 2 

I. Utečene naloge 
II. Amortizacija 

III. Uskladitev OD 
IV. Uvajanje usmerjenega 

izobraževanja 
V. investicije 

VI. Razvoj računalništva 
VII. šolska TV 

VIII. Skupaj: 

1976 

1455,8 
(68,2) 

100,3 
2,9 

(1,6) 
1559,0 

1977 

1491,9 
75,0 
42,8 

29,2 
166,5 
12,6 
4,0 

1822,0 

1978 

1526,2 
82.5 
85.6 

56,8 
376,5 

14,8 
5,4 

2147,8 

1979 

1554,3 
90,8 
85.6 

101,1 
520,5 

15.7 
7,6 

2375,6 

1980 

1595,7 
99,9 
85,6 

101,1 
520,5 

19,9 
9,3 

2432,0 

Skupaj 

7623,9 
348,2 
299,6 

288,2 
1684,3 

65,9 
26,3 

10364,2 

OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA DEJAVNOST POSEBNIH 
SKUPNOSTI V OBDOBJU 1976—1980 

Utečene naloge 

Tabela 3 
IN REPUBLIŠKE IZOBRAŽEVALNE 

1. Srednje šolstvo 
2. Visoko šolstvo 
3. Zavodi za usposab- 

ljanje 
4. šolstvo narodnosti 
5. Kadrovske potrebe 
6. Regres, prev. in 

zavarov. 
7. Modernizacija in raz- 

iskovalno delo 
8. Regresiranje tiska 
9. Društva in org. 

10. Drugo 
11. Samoupr. org. in 

strok, službe 
12. Rezerva 
13. Usklad. cen 

1975 

664,4 
460,2 

52,7 
20,9 
38,3 

42.5 

2.2 
4.3 
1,7 
0,9 

6,9 
15.6 

1976 

706,1 (102%) 
474,7 (102%) 

55,0 (103%) 
21,3 (100%) 
40,2 (101%) 

43,7 (100%) 

4,0 
4,3 
1,7 
2,6 

(110%) 
(100%) 

14. SKUPAJ 
15. Investicije 

7,7 (105%) 
25,1 
69,5 (100%) 

1977 

1.312,5 
90,3 

16. Vse skupaj 

1.455,8 
103,2 

720,2 
484,2 

56,7 (110%) 
21,3 
40.6 

43.7 

10.0 
4,7 
1,7 
6,1 

8,1 
25.1 
69,5 

1.491,9 

1978 

734,6 
493,9 

64,1 
21,3 
41,1 

43,7 

11.0 
5,2 
1,7 
6,5 

8,5 
25.1 
69,5 

(103%) 

1979 

749,3 
503,8 

66,0 
21,2 
41.4 

43,7 

11.0 
5,7 
1,7 
6,9 

8,9 
25.1 
69.5 

1980 

764,0 
513,8 

68,0 
21,3 
41,8 

43,7 

12.0 
6.3 
1,7 
7,1 

9.4 
25.1 
69,5 

1.526,2 

Skupaj 
76—80 

3.674,2 
2.470,4 

309,8 
106,5 
205,1 

218,5 

48,0 
26,2 

8,5 
29,2 

42,6 
125,5 
347,5 

1.554,3 1.595,7 7.623,9 

1.402,8 1.559,0 

OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA USMERJENO IZOBRAŽEVANJE V OBDOBJU 1976—1980 
Uvajanje usmerjenega izobraževanja 

1976 
Odprava periodičnega pouka 
Oprema za laboratorije 
— kem., biolog, in fiziko (220) 
Oprema fonolaboratorijev (40) 
Oprema delavnic* (220) 
Strokovna priprava in 
spremljanje 

SKUPAJ: 
*Obveznost gospodarstva 

1977 

13,8 

5,4 
8,0 

(15,0) 

2,0 

29,2 

1978 

41,4 

5,4 
8,0 

(15,0) 

2,0 

56,8 

1979 

84,7 

5,4 
8,0 

(15,0) 

3,0 

101,1 

1980 

84,7 

5,4 
8,0 

(15,0) 

3,0 

101,1 

Tabela 4 

Skupaj 
I 224,6 

21,6 
32,0 

10,0 

288,2 

OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA USMERJENO IZOBRAŽEVANJE V OBDOBJU 1976—1980 

Investicije 

1976 1977 1978 1979 
Visoko šolstvo 
Centri usmerjenega izobr. 
Zavodi za usposabljanje 

72.1 
27.2 

Skupaj 

46,5 
100,0 

20,0 
(103,2) 166,5 

46,5 
300,0 
30,0 

376,5 

90,5 
400,0 
30,0 

520,5 

1980 

90,5 
400,0 

30,0 
520,5 

Tabela 5 

Skupaj 

346,1 
1.227,2 

110,0 
1.686,2 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o srednjeročnem načrtu razvoja otroškega varstva 

za obdobje 1976—1980 

minulim 

MNENJE ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

— Predloženi osnutek predvideva hkrati na- 
loge, ki jih bodo skupnosti otroškega varstva ures- 
ničevale v občini in republiki. Zaradi takšnega 
načina samoupravni sporazum konkretno prika- 
zuje v tej fazi le naloge, ki jih bodo skupnosti 
otroškega varstva po načelu vzajemnosti in_ soli- 
darnosti uresničevale v Zvezi skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije. Vsaka skupnost otroškega 
varstva bo samoupravni sporazum dopolnila z 
nalogami, ki jih bo izvajala neposredno v občini. 
Tak metodološki pristop je sicer možen, celo prak. 
tičen, vendar je v tem primeru treba v 4. in 5. 
členu jasno opredeliti ključ za določitev obvez- 
nosti posameznih skupnosti glede solidarnostnega 
združevanja sredstev, kakor tudi merila za dode- 

ljevanje sredstev skupnostim, ki bi bile upravi- 
čene prejemati iz solidarnosti. 

— PREAMBULA: Delavci sklepajo ta spora- 
zum prek svojih za podpis pooblaščenih delega- 
tov, kar je treba v preambuli navesti. Glede na 
to, da je nosilka programa občinska skupnost 
otroškega varstva, kot pravni subjekt, mora tudi 
ona podpisati sporazum. Isto velja za Zvezo skup- 
nosti otroškega varstva, ki je nosilka izvedbe soli- 
darnostnega programa. 

3. ČLEN, Tč. 4 je treba dopolniti z dodatnim 
stavkom, ki pojasnjuje prejšnjega. Dopolnitev naj 
se glasi: »Da bi ohranili enako število otrok, kate- 
rih starši so upravičeni do denarnih prejemkov 
za vzdrževanje otrok, se bodo vsako leto valorizi- 
rali dohodkovni cenzusi skladno z rastjo povpreč- 
nih OD na pogojno nekvalificiranega delavca v 
Sloveniji« 

lllllllilll lllllllllllllll! iiiiiiiiiiiiiiniiiiiittini llllllllllllllllllllllllllll! 

Delavci v združenem delu in delavci zaposleni pri 
zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost s sredstvi, ki so v lasti občanov 
in uresničujejo svoje in skupne interese na področju 
družbenega varstva otrok, socialne varnosti matere in 
družine v skupnosti otroškega varstva na območju ob- 
čine sklenejo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SREDNJEROČNEM NAČRTU RAZVOJA 

OTROŠKEGA VARSTVA ZA OBDOBJE 
OD LETA 1976 DO LETA 1980 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Podpisniki s tem sporazumom določajo program- 
sko usmeritev na področju družbenega varstva otrok, 
socialne varnosti matere in družine, ki jo bodo ure- 
sničevali v skupnostih otroškega varstva ter obvezno- 
sti združevanja sredstev za izpolnitev začrtanih ciljev v 
obdobju od leta 1976 do leta 1980. 

2. člen 

Podpisniki soglašajo, da naj načrt razvoja otroške- 
ga varstva izhaja iz potreb zaposlenih staršev in orga- 
nizacij združenega dela po urejenem dnevnem varstvu 
in vzgoji otrok, prispevka zaposlenih mater in družin 
k družbeni reprodukciji in iz družbenih hotenj, da bi 
zagotovili čim bolj izenačene pogoje za razvoj vseh 
otrok. 

Podpisniki se bodo zavzemali za razvoj otroškega 
varstva, socialne varnosti matere in družine usklajen z 
rastjo celotnega dohodka v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter za krepitev načela solidarnosti pri 
uresničevanju ciljev na tem področju. 

II. PROGRAMSKA USMERITEV 

3. člen 

Podpisniki soglašajo, da so cilji, ki jih bomo do 
leta 1980 uresničili na področju otroškega varstva, so- 
cialne varnosti matere in družine naslednji: 

1. delavkam bomo zagotovili nadomestilo osebnega 
dohodka za podaljšani porodniški dopust, ki bo trajal 
141 dni. Postopno bomo zagotovili minimalni obseg po- 
rodniškega dopusta tudi kmetijskim proizvajalkam; 

2. pomoč za opremo bomo izplačevali za vse no- 
vorojence po sedaj veljavnih kriterijih in višini, ki bo- 
do vsako leto usklajeni s splošnimi gibanji; 

3. dnevno varstvo bomo zagotovili za predšolskih 
otrok, in sicer; 

leta 1976 za otrok 
leta 1977 za otrok 

leta 1978 za otrok 
leta 1979 za otrok 
leta 1980 za otrok 

Za uresničitev tega cilja bomo pridobili (zgraditi, 
preurediti, opremiti) novih mest v vzgojnovarstve- 
nih zavodih in usposobili vzgojiteljic ter varuhinj. 

V varstvenih družinah bomo zagotovili dnevno var- 
stvo za predšolskih otrok, zlasti v starosti do 3 let. 

Podpirali bomo prizadevanja vzgojnovarstvenih za- 
vodov in krajevnih skupnosti za razširitev oblik (po- 
tujoči vrtci, krajši popoldanski programi itd.) varstva 
in vzgoje predšolskih otrok, s katerimi bomo zajeli 
čim večje število tistih predšolskih otrok, ki niso stal- 
ni varovanci vzgojnovarstvenih zavodov. 

Staršem bomo glede na njihov dohodek diferen- 
cirano subvencionirali dogovorjeno ceno za dnevno var- 
stvo in vzgojo otrok v vzgojnovarstvenih zavodih in 
varstvenih družinah, na podlagi kriterijev, ki bodo 
sprejeti v skupnosti otroškega varstva; 

4. denarne dajatve za vzdrževanje otrok (otroški 
dodatek, dodatek za kmečke otroke, posebni dodatek 
za otroke, ki imajo edinega hranilca in za težje priza- 
dete otroke) bomo izplačevali najmanj za enako števi- 
lo otrok, kot v letu 1975 in v višini, ki bo vsako leto 
usklajena z rastjo življenjskih stroškov; 

5. druge oblike (letovanja, igrišča, šolska prehrana). 

Podpisniki soglašajo, da za izpeljavo podaljšanega 
porodniškega dopusta, ki ga uživajo zaposlene matere, 
in izplačevanja denarnih dajatev družinam za vzdrže- 
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vanje otrok veljajo enotni kriteriji na območju vse re- 
publike ter da se te nalloge izpeljujejo po načelu vza- 
jemnosti v zvezi skupnosti otroškega varstva SR Slo- 
venije. 

Podpisniki soglašajo, da se v skladu z zakonom in 
družbenim dogovorom o pospeševanju razvoja manj 
razvitih in obmejnih območij in začrtanimi cilji na po- 
dročju otroškega varstva v republiki zagotovi pospeše- 
vanje razvoja otroškega varstva na teh območjih. Kri- 
terij za določitev višine sredstev za pospeševanje raz- 
voja otroškega varstva je gospodarska razvitost občine 
oziroma višina sredstev za otroško varstvo na predšol- 
skega otroka in število predšolskih otrok. 

III. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV 

» 4. člen 

Podpisniki soglašajo, da bodo v skupnosti otroške- 
ga varstva združevali sredstva za uresničitev ciljev na 
področju otroškega varstva, socialne varnosti matere 
in družine, kot so opredeljeni v 3. členu tega spora- 
zuma. 

Za uresničitev teh ciljev bodo podpisniki zagotovili 
v obdobju 1976—1980 din, in sicer za izpeljavo na- 
log, ki jih bo neposredno izvajala skupnost otroškega 
varstva v znesku din in za izpeljavo nalog, ki 
jih bomo vzajemno izpeljevali na območju vse republi- 
ke (podaljšani porodniški dopust, denarne dajatve dru- 
žinam) 5.598.000.000 din. Za izpeljavo pospeševanja raz- 
voja otroškega varstva na manj razvitih območjih bo- 
do podpisniki zagotovili l45.500.000 din. 

Podpisniki bodo sredstva za uresničitev nalog na 
področju otroškega varstva združevali po odstotni 
stopnji od osebnega dohodka, od tega za naloge, ki 
jih bomo izpeljevali vzajemno na območju vse repu- 
blike po 2,705-odstotni stopnji in za pospeševanje raz- 
voja otroškega varstva na manj razvitih območjih po 
0,005-odstotni stopnji. 

5. člen 

Podpisniki obvezujejo skupnost otroškega varstva, 
da se dogovori z drugimi skupnostmi otroškega var- 
stva o skupnem zagotavljanju tistih pravic materam, 
otrokom in družinam, ki se urejajo enotno na območju 
vse republike dn o izpeljavi pospeševanja razvoja otro- 
škega varstva na manj razvitih območjih. 

IV. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA SPORAZUMA 

6. člen 

Podpisniki obvezujejo skupnost otroškega varstva 
in zvezo skupnosti, da jih dvakrat letno obvešča o ure- 
sničevanju sprejete programske uresničitve ciljev in 
nalog ter o namenski porabi združenih sredstev. 

7. člen 

Skupnost otroškega varstva je dolžna tekoče sprem- 
ljati uresničevanje tega sporazuma ter podpisnikom 
predlagati potrebne dopolnitve ali spremembe, če bi 
s tem pripomogli k večjim učinkom na področju otro- 
škega varstva, socialne varnosti matere in družine in 
bolj smotrni uporabi namensko združenih sredstev^ ozi- 
roma če bi bilo to potrebno zaradi prilagajanja sploš- 
nim gospodarskim gibanjem. 

8. člen 

Ta sporazum velja, ko ga podpišeta dve tretjini 
upravičenih podpisnikov." 

Skupščina skupnosti otroškega varstva ugotovi ve- 
ljavnost samoupravnega sporazuma in ga objavi v 
uradnem glasilu občine. 

Podpisniki: 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o osnovah p!anov zdravstvenih skupnosti 

v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 

MNENJE ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

— Osnutek je odločno prezajeten in zaradi 
tega slabo pregleden za razpravo v združenem 
delu. Vsebuje številne določbe, o katerih se ne 
sporazumevamo v združenem delu, ker so opera- 
tivnega značaja in o njih odločajo skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti in njihovi orga- 
ni. Kazalo bi omejiti besedilo na bistvene zadeve 
in strnjene finančne postavke. 

Ker je težišče programiranja očitno v regio- 
nalnih zdravstvenih skupnostih, ki zagotavljajo po 
načelu solidarnosti enoten zdravstveni standard 
na območju zdravstvene regije, bi bilo najbrž 
najbolj smotrno, da bi se v občinah iste zdrav- 
stvene regije podpisovali sicer občinski sporazu- 
mi, vendar z identično vsebino glede skupnih oz. 
solidarnostnih nalog v regiji. S podpisom teh 
sporazumov bi bili samoupravno verificirani tudi 

temelji plana regionalne zdravstvene skupnosti, 
in bi poseben regionalni sporaziim ne bil potre- 
ben. Analogno velja glede sporazuma Zdravstvene 
skupnosti Slovenije. 

— 39. ČLEN osnutka je po našem mnenju 
nekoliko trdo formuliran in pravzaprav brezpred- 
meten. Kolikor Zdravstvena skupnost Slovenije 
sprejme čvrste samoupravne obveznosti, jih mora 
tudi izvršiti, oz. mora v primeru nastopa objek- 
tivnih ovir izvesti po samoupravni poti postopek 
za spremembo plana — v smislu kontinuiranega 
planiranja. 

— Samoupravni sporazumi ne morejo v raz- 
pravo v združenem delu brez KVANTIFIKACIJ! 
V tem pogledu 43. in 44. člen ne zadoščata, ker 
predstavljata samo globalne (bilančne) zneske za 
celotno Slovenijo, ni pa jasno, kako smo do njih 
prišli brez kvantifikacij občinskih in regionalnih 
zdravstvenih programov. 

lili inim lil! 
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Na podlagi 2., 18., 36. in 44. 61. zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (UR. list SFRJ št. 6/76) sklenejo temeljne 
in druge organizacije združenega dela, krajevne skup- 
nosti in druge samoupravne organizacije ter skupnosti, 
občinske in regionalne zdravstvene skupnosti v SR Slo- 
veniji ter Zdravstvena skupnost Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: udeleženci sporazuma) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O OSNOVAH PLANOV ZDRAVSTVENIH SKUPNOSTI 

V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih ter drugih samo- 
upravnih organizacijah in skupnostih, ki v zdravstvenih 
skupnostih v SR Sloveniji po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti združujejo sredstva za popolnejše, smotr- 
nejše ter organizirano zadovoljevanje svojih osebnih in 
skupnih potreb ter interesov na področju zdravstvenega 
varstva, s tem sporazumom določijo pravice, dolžnosti, 
obveznosti, medsebojne odnose ter odgovornost za na- 
daljnje uresničevanje razvoja zdravstvenega varstva v 
srednjeročnem obdobju 1976—1980. 

2. člen 

Ob spoznanju, da ima vsakdo pravico do zdrav- 
stvenega varstva ter dolžnost zagotavljati možnosti za 
njegovo uresničevanje, udeleženci ugotavljajo, da je od 
uresničitve te temeljne pravice oziroma dolžnosti de- 
lovnih ljudi, odvisno razvijanje in utrjevanje njihove 
delovne ter ustvarjalne sposobnosti. 

Udeleženci so si enotni, da je zdravstveno varstvo 
sestavni del družbene reprodukcije in pomemben dejav- 
nik produktivnosti dela ter obrambne sposobnosti na- 
roda in sodi med bistvene elemente socialne varnosti 
ter življenjske ravni vseh delovnih ljudi. 

3. člen 

Pri določanju osnov samoupravnega plana zdi ču- 
stvenih skupnosti v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedi- 
lu: plan skupnosti) za obdobje 1976—1980 se udeležen- 
ci sporazumejo, da se bodo ravnali po dogovorjenih 
načelih in smernicah iz javne razprave o osnutku sred- 
njeročnega programa razvoja zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji. Pri tem bodo upoštevali dosledno uve- 
ljavljanje dohodkovnih odnosov na osnovi medsebojne 
soodvisnosti in povezanosti gospodarskih ter družbenih 
dejavnosti, kar prispeva k doseganju načrtovanih ci- 
ljev tudi na drugih področjih združenega dela, zlasti 
pa k: 

— nadaljnji krepitvi delegatskega sistema in samo- 
upravni organiziranosti v zdravstvenih skupnostih (v 
nadaljnjem besedilu: skupnosti); 

— usmeritvi razvoja zdravstvenega varstva, ob upo- 
števanju splošnega družbenega razvoja ter potreb in 
interesov delovnih ljudi; 

— doslednejšemu uveljavljanju načela svobode me- 
njave dela v skupnostih; 

— izboljševanju ravni zdravstvenega varstva aktiv- 
nega prebivalstva ter v deficitarnih izvenurbanih ob- 
močjih; 

— izenačevanju možnosti za uresničevanje pravic 
iz zdravstvenega varstva na posameznih območjih ter 
s tem k skladnejšemu regionalnemu razvoju; 

— boljši in smotrnejši organizaciji zdravstvene 
službe, skladnejšemu razvoju zdravstvenih zmogljivosti 
in njihovemu racionalnemu koriščenju; 

— krepitvi varnosti, družbene samozaščite, splošne- 
ga ljudskega odpora in ljudske obrambe, ter zdrav- 
stvenega varstva v izrednih razmerah. 

II. OSNOVE SAMOUPRAVNIH PLANOV 

4. člen 

Samoupravni plani skupnosti bodo v obdobju 1976— 
1980 izhajali iz naslednjih osnov: 

— da je načrtovano srednjeročno obdobje izrazito 
stabilizacijsko in je pričakovati hitrejši porast družbe- 
nega proizvoda šele v zadnjih letih tega obdobja; 

— da je zdravstvo pomemben dejavnik skladnega 
družbenoekonomskega razvoja in se zato mora zanj 
oblikovati ustrezni delež sredstev v družbenem pro- 
izvodu; 

— da je treba zagotavljati boljši materialni položaj 
zdravstva ter postopoma izenačevati osebne dohodke 
delovnih ljudi na področju zdravstva z osebnimi do- 
hodki delavcev v drugih organizacijah združenega dela, 
ob upoštevanju kategorije osebnega dohodka na po- 
gojno nekvalificiranega delavca; 

— da je nujno samoupravno usmerjati uveljavlja^ 
nje pravic iz zdravstvenega varstva v realne in stro- 
kovno medicinske ter družbeno opravičene oziroma 
sprejemljive okvire. 

5. člen 

Pri načrtovanju nadaljnjega razvoja zdravstvenega 
varstva in zdravstvene dejavnosti se udeleženci spora- 
zumejo za opredelitev prednostnih področij, zlasti pa 
za: 

1. skupine prebivalstva, katerih zdravju bodo skup- 
nosti posvetile posebno skrb; 

2. obolenja, ki lahko imajo zaradi svoje narave ali 
razširjenosti izredno škodljive posledice za prebivalstvo 
in družbo; 

3. varstvo človekovega okolja in njegove življenjske 
ter delovne pogoje; 

4. zdravstveno-vzgojno dejavnost; 

5. zdravstvene kadre, njihovo razporejenost, obre- 
menjenost in strokovno usposobljenost; 

6. boljšo organizacijo zdravstvene službe; 

7. izpopolnjevanje tehnologije diagnostično-terapevt- 
skih aparatur ter pripomočkov in investicije; 

8. obseg pravic iz zdravstvenega varstva, ki je po- 
gojen z družbenoekonomskimi in zdravstvenimi dejav- 
niki; 

9. znanstveno-raziskovalno, študijsko in analitično- 
razvojno delo na področju zdravstvenega varstva; 

10. organiziranje spremljanja uresničevanja srednje- 
ročnega plana ter izpolnjevanja obveznosti iz tega spo- 
razuma. 

6. člen 

Skupine prebivalstva, katerih zdravju bodo v letih 
1976—1980 skupnosti posvetile posebno skrb, so: 

— skupina aktivnega prebivalstva; 
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— udeleženci NOB, vojaški invalidi, borci za sever- 
no mejo in borci španske revolucionarne vojne 
1936—1939; 

— dojenčki, predšolski otroci in mladina; 

— žene; 

— fizično in psihično prizadete osebe; 

— osebe v starosti nad 40 let; ' 

—   — 7. člen 

Obolenja, ki lahko imajo zaradi svoje narave ali 
razširjenosti izredno škodljive posledice za prebival- 
stvo in družbo, so: 

— bolezni srca in obtočil; 

— poškodbe na delu in izven dela; 

— obolenja dihali; 

— mentalno-psihiatrična obolenja ter zlasti alkoho- 
lizem ter narkomanija; 

— sladkorna bolezen; 

— maligna obolenja; 

— zobno-ustna obolenja; 

— spolne bolezni; 

— vse oblike tuberkuloze; 

— akutne nalezljive bolezni; 

 —  8. člen 

Pri varstvu človekovega okolja in njegovih življenj- 
skih ter delovnih pogojev bo zdravstvena služba v pri- 
hodnjem obdobju zlasti: 

— opozarjala na primernott mikroklimatskih pogo- 
jev na delovnem mestu ter na ukrepe pri omejevanju 
in preprečevanju poškodb pri delu ter obolenj za po- 
klicno boleznijo; 

— okrepila in razširila zdravstveni nadzor nad pre- 
delovanjem in pripravo živilskih ter prehrambenih arti- 
klov, zlasti v obratih družbene prehrane; 

— poostrila zdravstveni nadzor nad vodooskrbnimi 
objekti ter komunalno higieno; 

— nadzorovala onesnaževanje ozračja in primer- 
nost hrupa ter predlagala ustrezne ukrepe; 

— poostrila zdravstveni nadzor nad šolsko higieno, 
higieno turizma itd. 

 —      9. člen 

Na področju zdravstvene vzgoje in prosvete se bo- 
do udeleženci v srednjeročnem obdobju opredelili za 
prednostne naloge, predvsem pa za: 

— zdrav način življenja; 

— pravilna in zdrava prehrana; 

— preprečevanje nesreč pri delu in Izven dela; 

— varstvo človekovega okolja; 

— mentalno zdravljenje in boj proti alkoholizmu, 
narkomaniji, kajenju ter drugim škodljivim 
zdravstveno-socialnim pojavom; 

— načrtovanje družine in spolno vzgojo; 

— preprečevanje nalezljivih in nekaterih kroničnih 
bolezni; 

— preprečevanje zobnih in ustnih obolenj; • 

— zdravstveno varstvo otrok, šolarjev, študentov in 
žena. 

10. člen 

Skupnosti in organizacije združenega dela zdrav- 
stvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena 
organizacija) se obvezujejo, da bodo v obdobju 1976— 
1980 z ustreznim štipendiranjem in ustvarjanjem pogo- 
jev za študij ter strokovno izpopolnjevanje ob delu 
prevzele vso skrb za zdravstvene kadre, načrtovale in 
zagotavljale njihov dotok v okviru obstoječih kadrov- 
skih normativov, jih skladno razporejale po zdravstve- 
nih dejavnostih in specialnostih ter območjih in skrbe- 
le za njihovo enakomerno obremenjenost; pri tem bo- 
do načrtovale tudi zagotavljanje njihovih stanovanjskih 
ter drugih potreb družbenega standarda. Z ustvarja- 
njem primernih življenjskih ter delovnih pogojev in z 
ustrezno delitvijo osebnih dohodkov bodo stimulirale 
dotok kadrov v osnovno zdravstveno službo ter defi- 
citarna izvenurbana območja. 

S posebnim samoupravnim sporazumom bodo skup- 
nosti enotno za SR Slovenijo določile naloge in teme- 
lje za oblikovanje ter izvajanje kadrovske politike na 
področju zdravstva. 

Za dosego ciljev iz tega člena bodo delovni ljudje, 
združeni v zdravstvenih skupnostih, združevali potreb- 
na sredstva. 

11. člen 

Skupnosti in zdravstvene organizacije se obvezuje- 
jo v prihodnjem obdobju izboljšati organizacijo dela 
ter racionalizirati zdravstveno dejavnost s tem, da bo- 
do zlasti: 

— s funkcionalnim povezovanjem in združevanjem 
na samoupravni ter strokovni podlagi sklepale samo- 
upravne sporazume o delitvi dela in medsebojnem so- 
delovanju zdravstvenih organizacij v občini, regiji in 
republiki; 

— samoupravno sprejemale ukrepe za zmanjševa- 
nje neupravičene porabe zdravil, preprečevanja neupra- 
vičenega izostajanja z dela zaradi bolezni in poškodb 
ter skrajševanje ležalne dobe v bolnišnicah; 

— samoupravno sprejemale ukrepe za smotrnejše 
in racionalnejše koriščenje obstoječih zdravstvenih 
zmogljivosti, predvsem v bolnišnicah, ki zaradi spre- 
menjene patologije prebivalstva niso izrabljene v za- 
dostni meri; 

— prilagodile svoj delovni čas potrebam in intere- 
som združenega dela ter pri tem organizirale delovni 
proces tako, da se bo skrajšala čakalna doba in od- 
pravilo nepotrebno ponavljanje istih zdravstvenih sto- 
ritev; 

— načrtovale organizacijo zdravstvene službe s po- 
udarkom krepitve in hitrejšega razvoja osnovne zdrav- 
stvene službe in drugih dejavnosti, ki v največji meri 
vplivajo na povečanje produktivnosti dela, ter nadalj- 
njega uvajanja dispanzerskih metod dela; 

— načrtovale organizacijo zdravstvene službe v si. 
stemu splošnega ljudskega odpora in ljudske obrambe; 

— načrtovale hitrejše povečevanje obsega dela v 
osnovni zdravstveni službi, kot v specialistični in bol- 
nišnični zdravstveni službi, skladno s potrebami in in- 
teresi vseh delovnih ljudi. 
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12. člen 

Delovni ljudje, združeni v zdravstvenih skupnostih, 
bodo v letih 1976—1980 združevali sredstva za boljšo 
opremljenost zdravstvenih organizacij ter za naložbe v 
zdravstvene objekte, zlasti za prednostne naloge: 

— naložbe v osnovno zdravstveno službo v višini 
najmanj 40 odstotkov (varianta:    odstotkov) 
celokupnih investicijskih sredstev skupnosti; 

— obnovitev in modernizacijo opreme v zdravstve- 
nih organizacijah, predvsem v osnovni zdravstveni 
službi; 

— dokončanje funkcionalno zaključenih enot že za- 
četih gradenj bolnišničnih zmogljivosti. 

Udeleženci so sporazumni, da je glede na stabili- 
zacijska prizadevanja mogoče v prihodnjem obdobju 
uresničevati nove naložbe v zdravstvene zmogljivosti 
šele, ko bodo zanje zagotovljeni viri financiranja vseh 
materialnih sredstev ter drugi potrebni pogoji za nji- 
hovo uresničitev, ob upoštevanju obstoječih standardov 
ter normativov. 

13. člen 

Udeleženci ugotavljajo, da samoupravno dogovorje- 
ni obseg pravic iz zdravstvenega varstva ustreza potre- 
bam in možnostim ter stopnji družbenoekonomskega 
razvoja. Ob taki ugotovitvi in glede na v družbenem 
planu načrtovana gospodarska gibanja ter stabilizacij- 
ska prizadevanja, se sporazumejo, da v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju ne bodo širili pravic iz zdrav- 
stvenega varstva, temveč izboljševali pogoje za njihovo 
uresničitev ter še nadalje razvijali in dopolnjevali si- 
stem prispevanja uporabnikov k stroškom zdravstve- 
nega varstva, s poudarkom na socialno diferenciranih 

• participacijah. 

14. člen 

Za pospeševanje zdravstveno raziskovalnega, študij- 
skega in analitično-razvojnega dela na področju zdrav- 
stvenega varstva bodo skupnosti v obdobju 1976—1980 
združevala ustrezna sredstva, s poudarkom na: 

— aplikativnih, znanstveno-raziskovalnih študijah in 
raziskavah nacionalne patologije, ter drugih, ki utegne- 
jo vplivati na izboljšanje zdravstvenega stanja prebi- 
valstva ali racionalizacijo stroškov zdravstvenega var- 
stva; 

— oblikovanju informacijskega sistema v zdrav- 
stvu, ki bo z evidentiranjem, zbiranjem, obdelavo in 
usklajevanjem podatkov, pomembnih za spremljanje, 
načrtovanje ter usmerjanje nadaljnjega razvoja zdrav- 
stvenega varstva, omogočil nadzor nad razpolaganjem 
družbenih sredstev ter izpolnjevanjem dogovorjenih 
obveznosti; 

— proučevanju sistema zdravstvenega varstva ter 
sistema oblikovanja dohodka na podlagi opravljenih 
storitev v zdravstveni organizaciji. 

15. člen 

Skupnosti se obvezujejo, da bodo preko svojih sa- 
moupravnih organov organizirale spremljanje uresniče- 
vanja plana in izpolnjevanja obveznosti iz samouprav- 
nega sporazuma o osnovah plana. 

V ta namen bodo: 

— preko strokovne službe, prilagodile evidenco o 
uresničevanju plana in izpolnjevanju s samoupravnim 
sporazumom o osnovah plana sprejetih obveznosti; 

— analizirale vzroke, če se plan ne uresničuje ali 
če se ne izpolnjujejo obveznosti iz samoupravnega spo- 
razuma o osnovah plana ter predlagale v ta namen 
ustrezne ukrepe; 

— predlagale spremembe in dopolnitve plana, če se 
z analizo vzrokov ugotovi, da plana ni mogoče ure- 
sničiti; 

— o izvajanju v srednjeročnem planu dogovorje- 
nih nalog, po potrebi, najmanj pa enkrat letno obvešča- 
le udeležence sporazuma preko sredstev informiranja. 

III. OSNOVE PLANA OBČINSKE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI     

16. člen 

Udeleženci samoupravnega sporazuma o osnovah 
plana občinske zdravstvene skupnosti     (v nadalj- 
njem besedilu: podpisniki občinskega sporazuma) bodo 
v svoji skupnosti zagotavljali in načrtovali zlasti osnov- 
no zdravstveno varstvo, za druge oblike zdravstvenega 
varstva, ki jih ne morejo zagotoviti v svoji skupnosti, 
pa se bodo sporazumevali z drugimi skupnostmi v re- 
giji ter v SR Sloveniji. 

17. člen 

Podpisniki občinskega sporazuma se obvezujejo, da 
bodo skladno z enotno dogovorjenimi smernicami o na- 
daljnjem razvoju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 
in s potrebami ter interesi delovnih ljudi v občini, ob 
upoštevanju gibanja prebivalstva, njegovega zdravstve- 
nega stanja ter dosedanjega razvoja zdravstvenega var- 
stva in zdravstvenih zmogljivosti, v letih 1976—1980 hi- 
treje razvijali: 

— službo medicine dela; 

— službo splošne medicine; 
■ ♦ 

— službo za mentalno higieno; 

— zobozdravstveno službo; 

— patronažno službo in nego bolnika na domu; 

— službo za varstvo žena, 

18. člen 

Za uresničitev načrtovanih nalog v srednjeročnem 
obdobju 1976—1980 bodo podpisniki občinskega spora- 
zuma določili razvoj oblik zdravstvenega varstva in 
zdravstvenih dejavnosti, zlasti: 

— število vseh pregledov v osnovni zdravstveni 
večalo (ali znižalo) od     leta 1974 ha leta 
1980, ali za   odstotkov; 

— število vseh specialističnih pregledov se bo po- 
(ali povečalo) od leta 1974 na leta 1980, ali 
za    odstotkov; 

— število bolniških oskrbnih dni se bo zmanjšalo 
(ali zmanjšalo) od   leta 1974 na   ; leta 1980. 
ali za     odstotkov; 

— število izdanih zdravil na recept se bo povečalo 
(ali zmanjšalo) od    leta 1974 na   leta 1980, 
ali za odstotkov; 

V okviru planiranega števila pregledov iz prvega 
odstavka tega člena bo hitreje poraščalo število pre- 
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ventivnih pregledov, pri čemer bo zdravstvena služba 
vključila v sistematično zdravstveno varstvo: 

 —    aktivnih delavcev, kar je  odstotkov 
celotne populacije na območju skupnosti; 

—   udeležencem NOB, vojaških invalidov, bor- 
cev za severno mejo in borcev španske revolucionarne 
vojne 1936—1939, kar je   odstotkov celotne popula- 
cije na območju skupnosti; 

—    predšolskih otrok, kar je ........ odstotkov ce- 
lotne populacije na območju skupnosti; 

 —  šolske mladine, kar je   odstotkov celotne 
populacije na območju skupnosti; 

—   žena v fertilnem obdobju, kar je    odstot- 
kov celotne populacije na območju skupnosti; 

—   prebivalstva v starosti nad 40 let, kar je 
odstotkov celotne populacije na območju skupnosti; 

Z uresničitvijo nalog iz tega člena se bo: 

— izboljašala dostopnost ter dosegljivost zdravstve- 
ne službe v občini; 

— skrb za zdravstveno stanje prebivalstva; 

— medsebojni odnosi med zdravstvenimi delavci in 
delovnimi ljudmi; 

— kvaliteta dela v zdravstvu; 

i9. člen 

Podpisniki občinskega sporazuma so si enotni, da 
bodo v srednjeročnem obdobju povečali število zdrav- 
stvenih delavcev na območju občine v: 

— službi medicine dela, za   zdravnikov, za   
medicinskih sester,  itd; 

— službi splošne medicine za   zdravnikov za .  
medicinskih sester,   itd.; 

— služibi za varstvo otrok za   zdravnikov za   
medicinskih sester,........ itd.; 

— lekarnah za   farmacevtov, za   farmacevt- 
skih tehnikov, itd.; 

S tem bo prišlo leta 1980 v skupnosti na enega 
zdravnika v osnovni zdravstveni službi   prebivalcev, 
na eno medicinsko sestro   prebivalce, itd. 

20. člen 

Za zdravstvene kadre na območju občine je v pri- 
hodnjem petletnem obdobju po ugotovitvi podpisnikov 
občinskega sporazuma, potrebno zagotoviti   stano- 
vanj. 

Sredstva za nakup stanovanj bodo prispevale: 
   din zdravstvene organizacije,  din skupnost, 
    din krajevne skupnosti,   din stanovanjska 
skupnost itd. 

S sredstvi iz drugega odstavka tega člena je mo- 
goče zagotoviti   stanovanj. 

21. člen 

Za izgradnjo novih zdravstvenih zmogljivosti na 
območju skupnosti bodo podpisniki občinskega spora- 
zuma v prihodnjem srednjeročnem obdobju združevali 
sredstva v skupni vrednosti   din, oziroma leta 
1976    din, leta 1977    din, leta 1978  din, 
leta 1979     din in leta 1980   din. Iz teh sred- 
stev bodo namenili: 

— za izgradnjo zdravstvene postaje   (varianta: 
  zdravstvenega doma  )    din; 

— za       

— za    

Za odplačilo anuitet za investicije v zdravstvene 
zmogljivosti na območju skupnosti v preteklih letih bo 
skupnost namenila leta 1976   din, leta 1977   din, 
leta 1978   din, leta 1979   din in leta 1980   din. 

Iz sredstev skupnosti, namenjenih za investicije, se 
bodo uporabila za skupne naložbe v Regionalni zdrav- 
stveni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: RZS)  sred- 
stva v višini   din za izgradnjo   sredstva v vi- 
šini   din za izgradnjo   itd., oziroma: 

— leta 1976   din 

— leta 1977    din 

— leta 1978     din 

— leta 1979  _  din 

— leta 1980    din 

Za dosego ciljev iz tega člena sporazuma se bodo 
v skupnosti zbrala sredstva iz: 

— redne prispevne stopnje     din; 

— samoprispevka   din; 

— združenih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji    din; 

— iz drugih virov   din; 

22. člen 

Skupnost bo sklepala samoupravni sporazum o 
osnovah plana tudi z drugimi samoupravnimi interes- 
nimi skupnostmi in sicer z izobraževalno skupnostjo 
  (zaradi štipendiranja zdravstvenih kadrov), s te- 
lesno-kulturno skupnostjo (zaradi „....) z raziskovalno 
skupnostjo    (zaradi   

23. člen 

Po sprejetih izhodiščih in kriterijih za vrednote- 
nje programov zdravstvenih skupnosti v letu 1975 bo 
znašala vrednost programa iz tega sporazuma: 

— leta 1976    din 

— leta 1980    din 

kar bo predstavljalo na podlagi planske ocenitve 
rasti družbenega proizvoda v občini in regiji    od- 
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stotkov družbenega proizvoda leta 1976 in  odstotkov 
družbenega proizvoda leta 1980, kar predstavlja stop- 
no rasti     

Dejanska stopnja prispevkov za zdravstveno var- 
stvo se bo usklajevala z drugimi zdravstvenimi skup- 
nostmi v regiji in republiki oziroma drugimi samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi v občini v okviru 
družbenega dogovora. 

VARIANTA: 
Razen sredstev iz 1. odstavka tega člena bodo de- 

lovni ljudje združevali za razširjene naloge na področ- 
ju zdravstvenega varstva sredstva iz netto osebnega 
dohodka v višini  din, iz samoprispevka din, 
iz drugih virov v višini din. 

24. člen 

Za pokrivanje stroškov zdravstvenega varstva v 
okviru enotno dogovorjenih pravic in obveznosti bo 
skupnost v srednjeročnem obdobju potrebovala za: 

— ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo 
leta 1976     din, leta 1980   din in to pomeni 
stopnjo rasti 

— specialistično zdravstveno varstvo leta 1976 
   din, leta 1980   din, in to pomeni stopnjo rasti 

— bolnišnično varstvo leta 1976  din, leta 1980 

  . din, in to pomeni stopnjo rasitd ; 

— za zdravila leta 1976     din, leta 1980   
dinarjev, kar pomeni stopnjo rasti  ; 

— za denarne dajatve leta 1976    din, leta 1980 

in to pomeni stopjno rasita    aJli skupaj za zdrav- 
stveno varstvo leta 1976  din, leta 1980    din, 
kar poimeni stopnjo rasti ; 

25. člen 

Vrstni red, obseg in dinamiko izvajanja nalog iz 
tega sporazuma ter srednjeročnega programa razvoja 
zdravstvenega varstva bo na podlagi dotoka sredstev 
in po predhodnem usklajevanju z drugimi skupnostmi 
v okviru RZS     določila skupščina skupnosti. 

Četudi se bo med letom ugotovilo, da priliv sred- 
stev na podlagi dogovorjene in usklajene prispevne 
stopnje ne zadošča za izpolnjevanje tekočih program- 
skih nalog, bo skupščina skupnosti, po načelih enakih 
pravic in obveznosti v RZS    , skupaj z drugimi 
skupnostmi sprejela ukrepe za njihovo uskladitev z 
razpoložljivimi sredstvi ter o tem na ustrezen način 
obvestila podpisnike občinskega sporazuma. 

26. člen 

Podpisniki občinskega sporazuma so si enotni, da 
bo skupnost v letih 1976—1980 po načelih enakih pra- 
vic in obveznosti vseh delovnih ljudi, združevala sred- 
stva pri RZS  za vzajemno in solidarno zagotavlja- 
nje samoupravno dogovorjene ravni ter obsega zdrav- 
stvenega varstva in rizičnosti v regiji. 

Zaradi uresničevanja širših skupnih interesov ter 
izvrševanja nalog širše vzajemnosti in solidarnosti bo 
skupnost združevala pri Zdravstveni skupnosti Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZSS) sredstva v višini naj- 
manj 0,46 odstotka od brutto osebnega dohodka, kar 
bo predvidoma znašalo leta 1978     din, leta 1977 
   din, leta 1978     din, leta 1979    in leta 
1980    din. 

Skupnost bo pri ZSS združevala ustrezna sredstva 
tudi za pokrivanje nepredvidenih rizikov, ki presegajo 
rizično sposobnost posameznih RZS v SR Sloveniji za- 
radi večjih elementarnih nesreč, epidemij in nalezljivih 
ali drugih množičnih obolenj ter poškodb. 

IV. OSNOVE PLANA REGIONALNE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 

27. člen 

Delovni ljudje, združeni v občinskih zdravstvenih 
skupnostih (v nadaljnjem besedilu: OZS)  in RZS 
   (v nadaljnjem besedilu: podpisnice regionalnega 
sporazuma) s tem sporazumom določijo osnove za raz- 
voj zdravstvenega varstva na območju regije za pri- 
hodnje srednjeročno obdobje; pri tem se podpisnice 
sporazumejo, da bodo: 

— usklajevale potrebe in interese, ki izhajajo iz 
samoupravnih sporazumov o osnovah planov OZS ter 
njihove programe razvoja zdravstvenega varstva; 

— krepile vzajemnostno in solidarnostno združeva- 
nje sredstev v okviru RZS zaradi zmanjševanja razlik 
v možnostih za uresničevanje pravic iz zdravstvenega 
varstva na območju regije; 

— skrbele za skladen in enakomeren razvoj zdrav- 
stvenih zmogljivosti ter dejavnosti in zagotavljale po- 
trebe po tistih oblikah zdravstvene dejavnosti, ki so 
skupnega pomena za vse delovne ljudi v regiji, in dru- 
gih, ki jih ne morejo zagotoviti v svojih OZS; 

— načrtovale in zagotavljale razvoj skupnih zdrav- 
stvenih dejavnosti ter zmogljivosti; 

— oblikovale enotna merila za svobodno menjavo 
dela v regiji; 

— zagotavljale uresničevanje pravic iz zdravstvene- 
ga zavarovanja. 

28. člen 

Ob spoznanju, da je vzajemnostno in solidarnostno 
združevanje sredstev med OZS; združenim v RZS   
družbenoekonomsko ter politično utemeljeno in smo- 
trno, se podpisnice regionalnega sporazuma sporazume- 
jo, da bo ostala v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
prispevna stopnja za zdravstveno varstvo v okviru 
RZS enotna, ne glede na njihov različen ekonomski 
položaj. 

29. člen 

Podpisnice regionalnega sporazuma bodo v obdobju 
1976—1980 za dosego načrtovanih ciljev določile razvoj 
oblik zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavno- 
sti v RZS   , zlasti: 

— število vseh pregledov v osnovni zdravstveni 
službi se bo povečalo od    leta 1974 na  ... leta 
1980, ali za  - odstotkov; 

— število vseh specialističnih pregledov se bo po- 
večalo (ali znižalo) od   leta 1974 na     leta 
1980, ali za   odstotkov; 

— število bolniških oskrbnih dni se bo zmanjšalo 
(ali povečalo) od  leta 1974 na   leta 1980; ali 
za  odstotkov; 

— število izdanih zdravil na recept se bo poveča- 
lo (ali zmanjšalo) od   leta 1974 na leta 1980, 
ali za   odstotkov; 
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31. člen 

V okviru načrtovanega obsega pregledov iz prvega 
odstavka tega člena bo hitreje poraščalo število pre- 
ventivnih pregledov, pri čemer bo zdravstvena služba 
vključila v sistematično zdravstveno varstvo: 

—     aktivnih delavcev, kar je  odstotkov ce- 
lotne populacije na območju RZS; 

—   udeležencev NOB, vojaških invalidov, bor- 
cev za severno mejo in borcev španske revolucionarne 
vojne 1936—1939, kar je dostotkov celotne populaci- 
je na območju RZS; 

—  predšolskih otrok, kar je... odstotkov ce- 
lotne populacije na območju RZS; 

—   šolske mladine, kar je   odstotkov celotne 
populacije na območju RZS; 

—   žena v triletnem obdobju, kar je   odstot- 
kov celotne populacije na območju RZS; 

 —  prebivalstva nad 40 let, kar je   odstotkov 
celotne populacije na območju RZS; 

 — delavcev živilske stroke 

Z uresničitvijo načrtovanega obsega zdravstvenih 
dejavnosti iz tega člena sporazuma se bo: 

— skrajšala čakalna doba pri zdravnikih-speciali- 
stih; 

— poenostavil način sprejemanja bolnikov v bol- 
nišnice; 

30. člen 

Podpisnice regionalnega sporazuma so sporazumne, 
da bodo zaradi uresničitve načrtovanega obsega in rav- 
ni zdravstvenega varstva, zlasti za zadovoljevanje skup- 
nih potreb OZS v regiji povečale število zdravstvenih 
delavcev v: 

1. specialistični službi 

— v interni za zdravnikov, za medicinskih se- 
ster, za itd.; 

— v kirurgiji za    zdravnikov, za. ........ medicinskih 
sester, za itd.; 

— v nevropsihiatriji   

— v rentgenologiji  

2. bolnišnični službi 

— v travmatologiji za   zdravnikov, za   medi- 
cinskih sester, 

— v psihiatriji za    zdravnikov, za   

3. Zavodu za socialno medicino in higieno za   
zdravnikov, za medicinskih sester, 

S samoupravnimi sporazumi o osnovah plana OZS 
in RZS   načrtovano število izvajalcev zdravstvenega 
varstva bo znašalo leta 1980    in bo prišlo v RZS     
na enega zdravnika ........ prebivalcev, na eno medicinsko 
sestro prebivalcev, itd. 
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Za izgradnjo novih skupnih zdravstvenih zmogljivo- 
sti bodo zdravstvene skupnosti namenile 1976 din 
1977 ........ din, 1978   din, 1979   din in 1980   din.' 
S tem se bodo izgradile (ali adaptirale) in tako 
teta  , pridobile   m2 funkcionalne površine in   
ordinacij (ali standardnih bolniških postelj). 

Leta 1980 bo RZS ........ razpolagala z standardnimi 
posteljami, kar pomeni ........ postelj na tisoč prebivalcev 
v regiji. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se bodo 
zbrala   din iz prispevne stopnje,   din iz sredstev 
amortizacije    din iz samoprispevkov,   din iz zdru- 
ženih sredstev pri Zdravstveni skupnosti Slovenije, 
 din 

Pri tem bodo prispevali: 
OZS   din 
OZS , din 
RZS bo iz investicijskih sredstev namenila tudi ........ 

din za odplačilo anuitet za investicije v zdravstvene 
objekte in sicer: leta 1976   din, leta 1977   din, 
leta 1978   din, leta 1979   din, leta 1980   din. 

32. člen 

Po sprejetih izhodiščih in kriterijih za vrednotenje 
programov zdravstvenih skupnosti v letu 1975 bo zna- 
šala vrednost programa RZS predvidoma: 

— leta 1976   din, leta 1980   din, kar bo 
predstavljalo   odstotkov družbenega proizvoda v re- 
giji leta 1976 in   odstotkov družbenega proizvoda v 
regiji leta 1980, kar pomeni stopnjo rasti   

33. člen 

V srednjeročnem obdobju se bodo s predvidoma 
zbranimi sredstvi, krili izdatki za: 

— ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo le- 
ta 1976   din, leta 1980   din, kar pomeni stopnjo 
rasti 

— specialistično, zdravstveno varstvo, leta 1976 ........ 
din, leta 1980    din, kar pomeni stopnjo rasti' ........ 

— bolnišnično varstvo, leta 1976 ........ din, „.j... itd. 

— zdravila, leta , itd. 

— zdraviliško zdravstveno varstvo, leta   itd. 

— denarne dajatve, leta  , itd. tako, da bodo 
znašali skupni izdatki za zdravstveno varstvo leta 1976 
  din, leta 1980   din, kar pomeni stopnjo rasti   

34. člen 

Za zagotovitev boljše organizacije zdravstvene služ- 
be in racionalizacije zdravstvenega varstva v prihod- 
njem obdobju se podpisnice regionalnega sporazuma 
sporazumejo, da bo RZS sklenila samoupravni spora- 
zum s: 

— Splošno bolnico   in Zdravstvenim domom    
o delitvi dela; 

— Lekarno ........ in Zdravstvenim domom o medse- 
bojnem sodelovanju; 

— Splošno bolnico    in Kliničnim centrom Ljub- 
ljana, o medsebojnem sodelovanju; 

35. člen 

RZS bo uresničevala po enotno dogovorjenih me- 
rilih ter načelih vzajemnosti in solidarnosti svobodno 



menjavo dela na svojem območju ter prt tem izhajala 
iz: 

— načela, da ustvarjajo organizacije združenega de- 
la zdravstvene dejavnosti dohodek na podlagi nepo- 
sredne menjave dela v obliki plačila za opravljeno 
delo; 

— da je temeljno merilo za opravljeno delo zdrav- 
stvena storitev; 

— da se cena zdravstvene storitve oblikuje na pod- 
lagi ovrednotenja zdravstvene storitve, cene materiala, 
amortizacije, osebnih dohodkov zdravstvenih delavcev 
ter zakonskih, pogodbenih in samoupravnih dogovorje- 
nih obveznosti. 

Prt oblikovanju enotnih meril za uresničevanje 
svobodne menjave dela na svojem območju bo RZS 
dosledno upoštevala enotna izhodišča, ki jih bo za SR 
Slovenijo določila skupščina Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije (VARIANTA: ,ki jih bodo s posebnim samo- 
upravnim sporazumom določile zdravstvene skupnosti 
v SR Sloveniji). 

36. člen 

Podpisnice regionalnega sporazuma se sporazumejo, 
da bo v prihodnjem obdobju RZS sklenila z RZS 

, samoupravni sporazum o zagotavljanju, planiranju 
in racionalnem koriščenju zdravstvenih zmogljivosti, ki 
so skupnega pomena za delovne ljudi obeh regij in 
sicer o S tem sporazumom se bo določil način 
zagotavljanja skupnih potreb, njihov nadaljnji razvoj 
ter ostale medsebojne obveznosti in pravice. 

37. člen 

RZS bo sklepala samoupravni sporazum o osnovah 
plana tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi in sicer: 

z Izobraževalno skupnostjo (zaradi štipendira- 
nja zdravstvenih kadrov), z  (zaradi — ) 

38. člen 

Podpisnice regionalnega sporazuma ugotavljajo, da 
je v prihodnjem obdobju v interesu združenega dela s 
stabilizacijskimi ukrepi usmerjati zdravstveno varstvo 
v čim bolj smotrne, učinkovite in racionalne okvire, 
zaradi česar bo RZS       ob aktivnem sodelovanju 
zdravstvenih organizacij, sprejela in uresničila ukrepe 
za izvršitev sprejetih nalog iz 11. člena tega spora- 
zuma. 

39. člen 

Podpisnice regionalnega sporazuma vzamejo na 
znanje, da ne bo mogoče ralizirati načrtovanega obsega 
in ravni zdravstvenega varstva ter zdravstvene dejav- 
nosti v letih 1976—1980, v kolikor RZS iz objektivnih 
razlogov ne bo mogla uresničiti plana v pogledu na- 
črtovanega dotoka zdravstvenih kadrov, zadovoljevanja 
njihovih, zlasti stanovanjskih potreb ter naložb v 
zdravstvene zmogljivosti. 

V. OSNOVE PLANA ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 

40. člen 

Občinske zdravstvene skupnosti, združene v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pod- 
pisnice republiškega sporazuma) usklajujejo svoje in- 
terese pri programiranju zdravstvenega varstva v 
zdravstvenih skupnostih za obdobje 1976—1980 z: 

— združevanjem sredstev za uresničevanje skupnih 
nalog in nalog, ki terjajo širšo solidarnost ter vzaje- 
mnost in pomenijo splošni interes prebivalstva SR Slo- 
venije; 

— združevanjem sredstev za pokrivanje nepredvi- 
denih rizikov, ki presegajo rizično sposobnost posamez- 
ne regionalne zdravstvene skupnosti; 

— programiranjem razvoja zdravstvenih zmogljivo- 
sti, katerih delo pomeni skupni interes vseh zdravstve- 
nih skupnosti ter v ta namen združujejo sredstva; 

— usmerjanjem in pospeševanjem znanstveno-razi- 
skovalnega, študijskega in analitično-razvojnega dela na 
področju zdravstvenega varstva, ki ima pomen za vso 
republiko ter v te svrhe združujejo sredstva; 

— oblikovanjem enotnih meril za uresničevanje me- 
njave dela; 

— oblikovanjem enotnih načel kadrovske politike 
na področju zdravstva; 

— načrtovanjem in usmerjanjem zdravstvene dejav- 
nosti ob naravnih in drugih hudih nesrečah, v izred- 
nih razmerah ter v sistemu splošnega ljudskega odpo- 
ra in ljudske obrambe. 

41. člen 

Podpisnice republiškega sporazuma ugotavljajo, da 
bodo delovni ljudje v občinskih in regionalnih zdrav- 
stvenih skupnostih ter v Zdravstveni skupnosti Slove- 
nije, v postopku samoupravnega sporazuma in srečujo- 
čega načrtovanja ter usklajevanja začrtali v obdobju 
1976—1980 razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvene 
dejavnosti v SR Sloveniji, pri čemer bo: 

— število vseh pregledov v osnovni zdravstveni 
službi poraslo od 12.352.798 leta 1974 na 15.558.076 leta 
1980 ali za 25,94 odstotka; 

— število vseh specialističnih pregledov poraslo od 
2.421.862 leta 1974 na 2.770.610 leta 1980 ali za 14,40 
odstotka; 

— število bolniških oskrbnih dni poraslo od 
4.518.212 leta 1974 na 4.673.378 leta 1980 ali za 3,43 od- 
stotka; 

— število izdanih zdravil na recept poraslo od 
10.167.737 leta 1974 na 12.730.067 leta 1980, ali za 25,20 
odstotka. 

V okviru planiranega števila pregledov iz 1. odstav- 
ka tega člena bo zdravstvena služba vključila v siste- 
matično zdravstveno varstvo: 

1. — 377.100 aktivnih delavcev, kar je 42,6 odstotka 
celotne populacije v SR Sloveniji; 

2. — 55.688 predšolskih otrok, kar je 26,2 odstotka 
celotne populacije v SR Sloveniji; 

3. — 140.605 šolske mladine, kar je 35,7 odstotka ce- 
lotne populacije v SR Sloveniji; 

— 38.805 žena v fertilnem obdobju, kar je 7,9 od. 
stotka celotne populacije v SR Sloveniji. 

42. člen 

Ob uresničitvi načrtovanega razvoja zdravstvene de- 
javnosti zdravstvenih skupnosti se bo število zaposle- 
nih zdravstvenih delavcev v obdobju 1976—1980 pove- 
čalo v: 

I. osnovni zdravstveni službi in sicer v: 

— službi medicine dela za 45 novih zdravnikov in 
za 113 novih medicinskih sester; 
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— službi splošne medicine za 84 novih zdravnikov 
In za 108 novih medicinskih sester; 

— službi za varstvo otrok za 5 novih zdravnikov 
in za 32 novih medicinskih sester; 

— službi za varstvo šolarjev za 80 novih zdravni- 
kov in za 197 novih medicinskih sester; 

— službi za varstvo žena za 19 novih zdravnikov 
in za 22 novih medicinskih sester; 

— patronažno babiški službi za 195 novih patronaž- 
nih sester; 

— zobo-zdravstveni službi za 91 zobozdravnikov in 
za 68 novih medicinskih sester stomatološke smeri; 

— pnevmoftiziološki službi za 9 novih zdravnikov; 

II. specialistični in hospitalni službi in sicer v: 

— kirurgiji za 149 novih medicinskih sester; 

— interni za 135 novih medicinskih sester; 

— pediatriji za 17 novih medicinskih sester; 

— otorinolaringologiji za 12 novih zdravnikov in 
za 85 novih medicinskih sester; 

— dermatovenerologiji za 3 nove zdravnike in za 
67 novih medicinskih sester; 

— okulistiki za 9 novih zdravnikov in za 59 novih 
medicinskih sester; 

— infektologiji za 68 novih medicinskih sester; 

— nevropsihiatriji za 37 novih zdravnikov in za 
250 novih medicinskih sester; 

— rentgenologiji za 15 novih zdravnikov; 

III. v zdraviliščih za 3 nove zdravnike in no- 
vih medicinskih sester; 

IV. v lekarnah za 60 novih farmacevtov in za 19 
novih farmacevtskih tehnikov; 

V. v Zavodih za socialno medicino in higieno za 
9 novih zdravnikov ter 15 sanitarnih tehnikov. 

S tem bo prišlo v SRS leta 1980 na 1 zdravnika 
600 prebivalcev, na 1 farmacevta 5620 prebivalcev, na 
1 zobozdravnika 2300 prebivalcev, oziroma na 1 zdrav- 
stvenega delavca 98 prebivalcev. 

43. člen 

Zdravstvene skupnosti bodo v prihodnjem petlet- 
nem obdobju namenile za naložbe v zdravstvene zmog- 
ljivosti 2.675.876.000 din, od tega v osnovno zdravstve- 
no službo 1.119.883.000 din, ali 41,85 odstotka celokup- 
nih investicijskih sredstev, ter v bolnišnično službo 
1.555.993.000 din, ali 58,15 odstotka od celokupnih inve- 
sticijskih sredstev. 

44. člen 

Po kriterijih za vrednotenje programov zdravstve- 
nih skupnosti iz leta 1975 bo znašala vrednost progra- 
mov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji: 

— leta 1976 5.138.685.000 din 

— leta 1080 7.276.377.000 din 

kar bo predstavljalo leta 1976 4,83 odstotka druž- 
benega proizvoda in leta 1980 5,3 odstotka družbene- 
ga proizvoda, ter bo poprečna stopnja rasti sredstev 
za zdravstveno varstvo znašala 10,4 odstotka. 

45. člen 

V prihodnjem petletnem obdobju se bodo s pred- 
vidoma zbranimi sredstvi krili izdatki za: 

— ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo le- 
ta 1976 809.856.700 din, leta 1980 1.219.529.780 din, kar 
pomeni poprečno letno stopnjo rasti 12,6 odstotka; 

— specialistično zdravstveno varstvo leta 1976 
370.499.200 din, leta 1980 523.899.920 din, kar pomeni 
poprečno letno stopnjo rasti 10,3 odstotka; 

— za bolnišnično zdravstveno varstvo leta 1976 
1,736.875.500 din, leta 1980 2.386.651.000 din, kar pome- 
ni poprečno letno stopnjo rasti 9,3; 

— zdraviliščno zdravstveno varstvo leta 1976 
39.054.000 din, leta 1980 55.300,000 din, kar pomeni po- 
prečno letno stopnjo rasti 10,4; 

— za zdravila leta 1976 524.659.750 din, leta 1980 
734.914,080 din, kar predstavlja poprečno letno stopnjo 
rasti 10,0; 

— denarne dajatve leta 1976 749.735.000 din, leta 
1980 1.061.623.500 din, kar predstavlja poprečno letno 
stopnjo rasti 10,4, tako da bodo znašali skupni izdat- 
ki za zdravstveno varstvo leta 1976 5.138.685.000 din, 
leta 1980 7.276.377,000 din, kar pomeni stopnjo rasti 
10,4. 

46. člen 

Podpisnice republiškega sporazuma se sporazume- 
jo, da bodo združena sredstva zdravstvenih skupnosti 
v SR Sloveniji, po stopnji najmanj 0,46 odstotka od 
bruto osebnega dohodka, kar bo predvidoma znašalo 
leta 1976 211.414.000 din, leta 1977 233.401.000 din leta 
1978 257.675.000 din, leta 1979 284.473.000 din in leta 1980 
314.058.000 din, uporabile za: 

— financiranje prednostnih zdravstvenih naložb; 

— solidarnostno sofinanciranje dejavnosti in raz- 
voja zdravstvenega varstva na manj razvitih ob- 
močjih ter v regijah z visokim odstotkom kmečke- 
ga prebivalstva in udeležencev NOB; 

— sofinanciranje dogovorjenih in iz splošne po- 
rabe prenesenih nalog, ki so splošnega in skupnega 
pomena za SR Slovenijo. 

47. člen 

Iz združenih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za financiranje prednostnih zdravstvenih na- 
ložb bodo podpisnice republiškega sporazuma nameni- 
le za: 

— izgradnjo predkliničnih inštitutov Medicinske fa- 
kultete in »TRT« objekta Onkološkega inštituta v Ljub- 
ljani; 

— nadaljnjo izgradnjo oz. dokončanje izgradenj 
nujnih funkcionalnih zaključenih enot v bolnišnični 
službi, v višini 20 odstotkov dejansko angažiranih sred- 
stev investitorja in sicer: Splošnih bolnišnic Koper, Ma- 
ribor, Nova Gorica, Celje, Jesenice, Murska Sobota, No- 
vo mesto in Slovenj Gradec. 

.3. člen 

Združena sredstva zdravstvenih skupnosti v SR Slo- 
veniji za solidarnostno sofinanciranje dejavnosti zdrav- 
stvenega varstva se bodo v prihodnjem obdobju do- 
deljevala regionalnim zdravstvenim skupnostim z viso- 
kim odstotkom kmečkega prebivalstva in udeležencev 
NOB, ki same ne morejo zagotoviti sredstev za po- 
prečno raven zdravstvenega varstva, in sicer po kri- 
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terijih, za katere se skupnosti sporazumejo v okviru 
Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

49. člen 

Podpisnice republiškega samoupravnega sporazuma 
so si enotne, da bodo ne glede na sprejete kriterije za 
razdeljevanje sredstev iz 48. člena tega sporazuma, za- 
gotavljale v letih 1976—1980 potrebna sredstva regional- 
ni zdravstveni skupnosti za uresničitev enotnih izho- 
dišč o menjavi dela, če jih ta ob podpoprečni ravni 
zdravstvenega varstva in porabe na zavarovano osebo 
v republiki z lastnimi dohodki ne bi mogla uresničiti. 

. 50. člen 

Iz združenih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za solidarnostno sofinanciranje razvoja zdrav- 
stvenega varstva na manj razvitih območjih se bodo 
v prihodnje sofinancirale naložbe v osnovno zdravst- 
veno službo na manj razvitih območjih v višini do 50 
odstotkov dejansko angažiranih sredstev investitorja 
po kriterijih, za katere se skupnosti sporazumejo v 
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

51. člen 

Iz združenih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR 
Sloveniji za sofinanciranje dogovorjenih in iz splošne 
porabe prenešenih nalog se bodo v srednjeročnem ob- 
dobju financirale programsko dogovorjene naloge ter 
dejavnosti, ki so splošnega in skupnega pomena za 
SR Slovenijo, zlasti: 

— zdravstvene dejavnosti, ki se opravljajo za vso 
republiko; 

— dejavnost društev in humanitarnih organizacij; 

— prevzete naloge ter obveznosti iz proračuna druž- 
benopolitičnih skupnosti;^ 

— znanstveno-raaiskovalno, študij sko-analitično in 
razvojno delo na področju zdravstvenega varstva 

52. člen 

Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji se lahko s 
samoupravnim sporazumom (ali letnim programom 
Zdravstvene skupnosti Slovenije) sporazumejo za zdru- 
ževanje sredstev pri Zdravstvena skupnosti Slovenije 
po višji stopnji kot 0,46 odstotka od brutto osebnega 
dohodka. 

S samoupravnim sporazumom (ali s programom 
Zdravstvene skupnosti Slovenije) zdravstvene skupnosti 
določijo tudi kriterije in pogoje za razdelitev združe- 
nih sredstev. 

53. člen 

Podpisnice republiškega sporazuma so si enotne, 
da bodo v srednjeročnem obdobju v okviru združe- 
nih sredstev postopoma zmanjševale njihovo uporabo 
za naložbe v bolnišnične zmogljivosti ter povečale de- 
lež sredstev za naložbe v osnovno zdravstveno službo. 

54. člen 

Zairadi uresničitve programsko začrtanih ciljev gle- 
de nadaljnjega razvijanja zdravstvene dejavnosti, zla- 
sti zagotavljanja novih kadrov, se zdravstvene skup- 
nosti sporazumejo, da bo Zdravstvena skupnost Slove- 
nije: 

1. določila kadrovske normative kot podlago za na- 
črtovanje potrebnega števila kadrov in preverjanja nji- 
hovega pravilnega ter enakomernega dotoka in razpo- 
rejenosti; 

2. pripravila samoupravni sporazum o oblikovanju 
in izvajanju nalog kadrovske politike na področju 
zdravstva, s katerim se bodo zdravstvene skupnosti 
dogovorile zlasti o: 

— pripravi šolske mladine na vpis v zdravstveno 
šole; 

— zagotavljanju proporcionalnega regionalnega vpi- 
sa šolske mladine v zdravstvene šole; 

— zagotavljanju štipendij in drugih pogojev študi- 
ja dijakov in študentov zdravstvenih šol; 

— strokovni in idejno-politični preobrazbi študija 
v zdravstvenih šolah z namenom usposobitve mladih 
kadrov za prevzem konkretnih strokovnih, samouprav- 
nih in družbenih nalog; 

— enakomernem dotoku in razporejanju zdravst- 
venih kadrov po zdravstvenih organizacijah, dejavno- 
stih, specialnostih ter območjih; 

— usmerjanju strokovnega izpopolnjevanja ob de- 
lu in specializaciji; 

— o drugih vprašanjih kadrovske politike. 

55. člen 

Ob upoštevanju kalkulativnih elementov za obliko- 
vanje cen zdravstvenih storitev, kot podlage za menja- 
vo dela, bo Zdravstvena skupnost Slovenije v obdob- 
ju 1976—1980 pripravila in oblikovala enotna merila o 
menjavi dela za vse zdravstvene skupnosti v SR Slo- 
veniji. 

Z namenom izpopolnjevanja in nadaljnjega samo- 
upravnega razvijanja svobodne menjave dela, se zdrav- 
stvene skupnosti s posebnim samoupravnim sporazu- 
mom, ki ga pripravi Zdravstvena skupnost Slovenije, 
lahko sporazumejo o načinu oblikovanja enotnih me- 
ril za svobodno menjavo dela. S tem sporazumom bo- 
do oblikovale taka izhodišča in merila za menjavo de- 
la, da bodo le ta zlasti: 

— usmerjevala razvoj zdravstvene dejavnosti T 
skladu s planom; 

— upoštevala različne razvojne stopnje posameznih 
zdravstvenih dejavnosti in območij; 

— spodbujala večjo storilnost in racionalizacijo v 
zdravstvenih organizacijah; 

— zagotavljala boljši materialni položaj osnovne 
zdravstvene službe; 

— omogočaila nadzor nad njihovim doslednim iz- 
vajanjem v skupnostih. 

56. člen 

Podpisnice republiškega sporazuma ugotavljajo, da 
je v prihodnjem obdobju zaradi izboljšanja organiza- 
cije zdravstvene službe, posebno zagotovitve racional- 
nega in smotrnega koriščenja zdravstvenih zmogljivo- 
sti, v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije pripra- 
viti in skleniti zlasti samoupravni sporazum o med- 
sebojnem sodelovanju in delitvi dela med: 

— Kliničnim centrom v Ljubljani, regionalnimi bol- 
nišnicami ter zdravilišči; 

— Zavodom za socialno medicino in higieno SR 
Slovenije ter regionalnimi zavodi za socialno medici- 
no to higieno; 

— Zavodom za socialno medicino in higieno SRS, 
Skupnostjo zdravstvenih delovnih organizacij ter stroš- 
kovno službo Zdravstvene skupnosti Slovenije. 



57. člen 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo o osnovah pla- 
na sklepala samoupravne sporazume z: 

— Izobraževalno skupnostjo o zagotavljanju po- 
trebnih zdravstvenih kadrov, programiranju in razme- 
jitvi sredstev pri financiranju izgradnje zdravstvenih 
šol ter dijaških domov, ustrezne šolske dejavnosti ter 
štipendiranja; 

— Skupnostjo socialnega skrbstva Slovenije o raz- 
mejitvi stroškov za zdravstveno varstvo oskrbovancev 
v socialnih zavodih in programiranju izgradnje social- 
nih zavodov; 

— Raziskovalno skupnostjo Slovenije o opredelit- 
vi prednostnih raziskav s področja biomedicine, ki iz- 
hajajo iz stabilizacijskega programa in skupnih inte- 
resih ter o zagotovitvi in razmejitvi sredstev financi- 
ranja; 

— Zvezo telesno-kulturnih skupnosti Slovenije o 
zdravstvenem varstvu športnikov in zagotavljanju ust- 
reznih sredstev; 

— Skupnostjo pokojninsko-invalidskega zavarovanja 
o zdravstvenem varstvu upokojencev in invalidov ter 
zagotavljanju ustreznih sredstev. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

58. člen 

Sklenitev tega sporazuma zavezuje udeležence k 
uskladitvi njihovih programov razvoja z osnovami iz 
tega sporazuma in srednjeročnega programa razvoja 
zdravstvenega varstva, pri čemer je programiranje mi- 
mo določb tega sporazuma neveljavno. 

59. člen 

Podpisnike občinskega sporazuma zavezujejo do- 
ločbe sporazuma oosnovah plana OZS in tiste določbe 
iz sporazumov o osnovah plana RZS in ZSS, 
ki jih sklene OZS 

Podpisnice regionalnega sporazuma zavezujejo do- 
ločbe sporazuma o osnovah plana RZS ter do- 

ločbe iz sporazumov o osnovah plana OZS in ZSS, 
ki jih sklene RZS 

Podpisnice republiškega sporazuma zavezujejo do- 
ločbe sporazuma o osnovah plana ZSS ter določbe iz 
sporazumov o osnovah planv OZS in RZS. 

60. člen 

S tem sporazumom se lahko obveznosti in nalo- 
ge, ki jih določajo posebni sporazumi, sklenjeni pred- 
hodno med udeleženci ter določenimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi, spremenijo le ob njiho- 
vem soglasju. 

61. člen 

Ta sporazum je sklenjen, ko k njemu pristopijo 
pooblaščeni predstavniki 2/3 udeležencev v pismeni 
obliki in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu SRS, uporablja pa se od dalje. 

Podpisniki občinskega sporazuma so temeljne in 
druge organizacije združenega dela, krajevne skupnosti 
ter druge samoupravne organizacije in skupnosti in 
OZS 

Podpisnice regionalnega sporazuma so OZS , 
združene v RZS in RSZ 

Podpisnice republiškega sporazuma so vse zdravst- 
vene skupnosti v SR Sloveniji. 

62. člen 

Postopek za spremembo in dopolnitev tega spo- 
razuma se lahko prične na zahtevo enega ali več ude- 
ležencev. 

Zahteva iz 1. odstavka tega člena vsebuje razloge 
in določene predloge za spremembo oz. dopolnitev 
sporazuma ter se dostavi vsem udeležencem. 

63. člen 

Zahteva za sprožitev postopka po 62. členu tega 
sporazuma je sprejeta, če se z njo strinja 2/3 ude- 
ležencev. V tem primeru udeleženci pooblastijo pri- 
stojno zdravstveno skupnost za sestavitev skupne ko- 
misije, ki pripravi načrt sprememb oz. dopolnitev spo- 
razuma in ga dostavi vsem udeležencem 

Udeleženci sporazuma: 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o politiki na področju socialnega skrbstva, 

prednostnih nalogah, solidarnosti in izvajanju vzajemnostnih in skupnih 

nalog v obdobju 1976—1980 
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MNENJE ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

— 3. ČLEN ne pojasnjuje sistema in meril J 
1 solidarnosti, kar je nujno, že iz razloga, da bi p 
j občinske skupnosti lahko planirale vsaka zase. 

— 4. ČLEN naj prikaže kompletno KVANTI- J 
( FIKACIJO potrebnih sredstev za »socialne pokoj• m 
m nine«. m — H 

Na podlagi 25. člena zakona o socialnem skrbstvu 
(Uradni list SRS, št. 39/74) ter na podlagi 5. člena sa- 
moupravnega sporazuma o ustanovitvi skupnosti soci- 
alnega skrbstva Slovenije sklenejo občinske skupnosti 
socialnega skrbstva v SR Sloveniji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O POLITIKI NA PODROČJU SOCIALNEGA SKRBSTVA, 

PREDNOSTNIH NALOGAH, SOLIDARNOSTI IN 
IZVAJANJU VZAJEMNOSTNIH IN SKUPNIH 

NALOG V OBDOBJU 1976 DO 1980 

1. člen 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva (v nadalj- 
njem besedilu: občinske skupnosti) se s tem samo- 
upravnim sporazumom zavezujejo, da bodo v sred- 
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njeročnem obdobju 1976—1980 vodile na področju •so- 
cialnega skrbstva politiko, ki bo usklajena s splošnimi 
družbenimi potrebami, in bo zagotovila izboljšanje 
družbene skrbi in socialne varnosti za otroke in mla- 
doletnike, za katere ne skrbijo starši, ali katerih starši 
ne morejo v zadostni meri zagotoviti pogojev za nor- 
malno rast in življenje, otroke in mladoletnike priza- 
dete v telesnem ali druševnem Tazvoju, odrasle invalid- 
ne osebe in osebe, ki so potrebne družbene pomoči, 
varstva, usposabljanja ali zaposlitve pod posebnimi po- 
goji, osebe, ki nimajo zadostnih sredstev za preživlja- 
nje ter za druge osebe, ki rabijo socialno pomoč. 

Politika občinskih skupnosti bo usmerjena tudi v 
razvoj strokovnih služb in strokovnega socialnega dela, 
da bi občani, ki v svojem vsakodnevnem življenju do- 
življajo socialne težave in stiske, lahko dobili učinko- 
vito strokovno pdmoč. 

2. člen 

Občinske skupnosti se zavezujejo, da bodo v svo- 
jih programih razvoja za razdobje 1976—1980 glede na 
potrebe in možnosti upoštevale tudi prednostne nalo- 
ge, ki so skupnega pomena za SR Slovenijo. 

Te naloge so: 

1. uveljavitev »socialne pokojnine«, ki naj je do 
leta 1980 dobi vsak občan, ki doseže določeno starost 
in se ne more več preživljati s svojim delom, nima pa 
pravice iz minulega dela, niti drugih virov za preživlja- 
nje. Višina »socialne pokojnine« bo tolikšna, da bo zar 
gotovila tem občanom socialno varnost; 

2. izgradnja in posodobitev splošnih in posebnih so- 
cialnih zavodov, da se zagotovijo primerne življenjske 
razmere vsem tistim občanom, ki zaradi starosti, tele- 
sne ali duševne prizadetosti, ali zaradi drugih posebnih 
okoliščin ne morejo, ali ne želijo živeti sami, v družini, 
ali pa potrebujejo ustrezne oblike rehabilitacije, zapo- 
slitve ali resocializacije; 

3. razvoj strokovnih socialnih služb — . v skupno- 
stih socialnega skrbstva, organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih — in izboljšanje kvalitete njiho- 
vega strokovnega dela, da bodo lahko nudile občanom 
ustrezno strokovno pomoč pri razreševanju njihovih 
osebnih, družinskih in socialnih problemov, ter pospe- 
ševanje in razvoj raznih oblik prostovoljnega družbene- 
ga dela na področju socialnega skrbstva. 

Te prednostne naloge bodo občinske skupnosti ure- 
sničevale same in skupaj z drugimi občinskimi skup- 
nostmi v SR Sloveniji ter po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti združevale sredstva za te naloge. 

Občinske skupnosti se bodo za izvajanje teh nalog 
povezovale tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v okviru občine, regije in republike in 
sklepale samoupravne sporazume za uresničevanje teh 
nalog. 

3. člen 

Občinske skupnosti se zavezujejo, da bodo po na- 
čelih solidarnosti združevale sredstva, da bi zagotovile 
uresničevanje z zakonom predpisanih in skupno dogo- 
vorjenih nalog socialnega skrbstva v vseh občinskih 
skupnostih. S tem bodo občinske skupnosti zagotavlja- 
le tudi postopno izenačevanje pogojev socialnega skrb- 
stva v SR Sloveniji. 

4. člen 

Občinske skupnosti bodo v tem obdobju združe- 
vale sredstva, da bi prek skupnosti socialnega skrbstva 
Slovenije po načelu vzajemnosti zagotovile »socialno 
pokojnino« vsem občanom, ki se ne morejo več preživ- 
ljati z delom, nimajo pravic iz minulega dela, niti dru- 
gih sredstev za preživljanje. 

Višino »socialne pokojnine« bodo občinske skupno- 
sti določile vsako leto s samoupravnim sporazumom 
glede na višino pokojnine z varstvenim dodatkom tako, 
da bo znašala najmanj polovico te pokojnine. To po- 
kojnino bo leta 1976 prejelo 4000 ob čanov v višini 
720 din mesečno; postopno in v skladu s sprejetimi 
kriteriji se bo krog upravičencev povečal, tako da bo 
leta 1980 prejemalo to pokojnino 6000 občanov. Občin- 
ske skupnosti bodo v ta namen združile sredstva po 
prispevni stopnji okrog 0,08 odstotka od bruto osebnih 
dohodkov. 

Občinske skupnosti bodo v primeru potrebe iz svo- 
jih sredstev nudile tem občanom še druge oblike po- 
moči in varstva. 

5. člen 

Občinske skupnosti bodo do leta 1980 združile sred- 
stva, da bi v skladu s programom razvoja posebnih 
socialnih zavodov uresničili naslednje: 

1. dokončanje sanacije zavoda za duševno in živč- 
no bolne Hrastovec-Trate, da bi s tem zagotovili ureje- 
ne življenjske pogoje oskrbovancem tega zavoda — do 
konca leta 1976; 

2. zagotovile svoj delež sredstev za izgradnjo in 
preureditev centra za varstvo in rehabilitacijo slepih in 
slabovidnih v Škof ji Loki. Sanacija in preureditev za-, 
voda bo končana do leta 1980, pri čemer bo delež skup- 
nosti socialnega skrbstva zagotovljen v letu 1980; 

3. zagotovile svoj delež sredstev za ustanovitev 
tretjega zavoda za varstvo in delovno usposabljanje, 
težje duševno prizadetih otrok, tako da bodo v letu 
1976 izdelani načrti za ustanovitev oziroma izgradnjo 
tega zavoda in se bo leta 1977 pričela gradnja oziroma 
adapatacija; 

4. zagotovile svoj delež pri izgradnji zavoda za var- 
stvo in resocializacijo alkoholikov, tako da bodo v le- 
tu 1976 izdelane strokovne podlage za izgradnjo zavo- 
da ter do leta 1980 končana izgradnja. 

Po predhodnih izračunih, narejenih na osnovi cen 
iz leta 1975, bo za izvedbo teh nalog potrebno v ob- 
dobju 1976—1980 skupno 23.700.000 din. Ta sredstva 
bodo občinske skupnosti socialnega skrbstva združeva- 
le po enotni prispevni stopnji 0,004 odstotka v letu 
1976 ter po 0,006 odstotka od bruto osebnih dohodkov 
v nadaljnjih letih srednjeročnega plana. 

6. člen 

Občinske skupnosti bodo prek skupnosti socialne- 
ga skrbstva Slovenije zagotovile tudi izvajanje nasled- 
njih skupnih nalog: 

1. pomoč in oskrbo delavcev brez ugotovljenega 
prebivališča in oseb, ki se prisilno vračajo iz tujine; 

2. posebne oblike pomoči socialno marginalnim 
skupinam, s katerimi se vzpodbuja njihova integra- 
cija v življenjsko okolje; 

3. razvoj strokovnega, študijsko-analitičnega in ra- 
ziskovalnega dela na področju socialnega skrbstva; 

4. razvoj in spremljanje sistema enotnega zbiranja 
podatkov lin analitične obdelave podatkov. 

Za izvajanje teh skupnih nalog bodo občinske skup- 
nosti v letu 1976 združile sredstva v višini 2.000.000 din 
in v letih 1977—1980 približno enaka sredstva. 

7. člen 

Temeljni cilji in naloge iz tega samoupravnega 
sporazuma se bodo uresničevali z letnimi programi de- 

li 



la, ki jih bodo sprejemale skupščine občinskih skupno- 
sti in skupščina skupnosti socialnega skrbstva Sloveni- 
je na podlagi predhodnih razprav med delavci in de- 
lovnimi ljudmi v organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih. 

OSNUTEK 

8. člei. 

Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga pod- 
piše 3/4 podpisnikov. 

Podpisniki: 

Samoupravni sporazum o temeljih plana Kulturne skupnosti Slovenije 
za obdobje 1976—1980 
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pelovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega^ dela ter v samoupravnih delovnih skupno- 
stih in občani v krajevnih skupnostih, ki na območju 
občin v SR Sloveniji združujejo delo in sredstva, da 
bi preko občinskih (mestne in obalnih) kulturnih skup- 
nosti v KSS uresničevali svoje osebne in skupne inte- 
rese na področju kulture, sklenejo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA RAZVOJA KULTURNE SKUPNO- 

STI SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1976—1980 

1. člen 
Podpisniki s tem samoupravnim sporazumom dolo- 

čajo in sprejemajo temeljne interese, usmeritve in nalo- 
ge na področju kulture v obdobju 1976—1980 in urejajo 
medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovornosti 
za njihovo uresničevanje v kulturni skupnosti Slove- 
nije. 

2. člen 
Podpisniki pri določanju temeljev plana kulturne 

skupnosti Slovenije upoštevajo načela in smernice, do- 
govorjene v predhodni razpravi o izhodiščih plana zla- 
sti v dogovorih o temeljih plana v SRS, sprejetih dogo- 
vorov o osnutku načrta kulturnega razvoja v SR Slo- 
veniji 1976—1980, dogovorih o temeljih plana v občini 
in osnutka srednjeročnega načrta kulture v občini. 

3. člen 

Ta sporazum opredeljuje uresničevanje ciljev in na- 
log, za katere je bila ustanovljena kulturna skupnost, 
in s tem prispeva: 

— k oblikovanju vsestransko razvite socialistične 
kulturne samoupravljalske osebnosti 

— k uveljavljanju kulture kot bistvene sestavine 
združenega dela in kot dejavnosti posebnega družbene- 
ga pomena 

— k izenačevanju družbeno ekonomskega položaja 
delavcev na področju kulture z družbeno ekonomskim 
položajem delavcev na drugih področjih združenega dela 

— k skladnejšemu razvoju vseh družbenih dejavno- 
sti, kar naj omogoči hitrejšo gospodarsko rast na osnovi 
večje produktivnosti dela. 

4. člen 
Kulturna skupnost Slovenije bo usmerjala kulturni 

razvoj na temelju naslednjih izhodišč: 

— da so delovni ljudje odločilni samoupravni de- 
javniki politike kulturnega razvoja 

— da pri oblikovanju kulturne politike enakopravno 
aktivno sodelujejo kulturni delavci in drugi delavci iz 
združenega dela 

— da se pospešuje izvirna kulturna ustvarjalnost 

— da se spodbuja kulturna vzgoja, zlasti mladih 

— da se uveljavljajo socialistična merila v kulturi 
in umetnosti na podlagi razvoja marksistične kritike 

— da se zagotovi izobraževanje potrebnih kadrov za 
kulturno umetniško in prosvetno delo, za strokovno in 
raziskovalno delo v kulturi ter za organizacijo kultur- 
nega življenja 

— da se_ povečujejo in bolj izenačujejo možnosti 
za kulturno življenje in nadaljnji razvoj kulturne dejav- 
nosti ter zagotovi pomoč manj razvitim območjem. 

5. člen 

Za uresničevanje interesov in ciljev na področju 
kulture, določenih v tem sporazumu, kulturna skupnost 
Slovenije sama in preko temeljnih skupnosti organizira 
dejavnost: 

— preko občinskih kulturnih skupnosti po načelu 
solidarnosti, vzajemnosti združuje sredstva za skupne 
naloee, za dejavnost širšega pomena in za pomoč manj 
razvitim 

— z drugimi interesnimi skupnostmi organizira 
uresničevanje mejnih nalog. 



6. člen 

Temelji plana, določeni s tem samoupravnim spo- 
razumom in s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov občinskih kulturnih skupnosti, so podlaga za 
srednjeročni plan razvoja kulture v Sloveniji 1976—1980 
in zagotavljajo predvsem razvoj tistih kulturnih dejav- 
nosti in oblik posredovanja kulture, ki bodo čimbolj 
dostopne delovnim ljudem in občanom in ki najbolj 
prispevajo k širjenju moralno etičnih vrednot in socia- 
listične zavesti. 

7. člen 

Občinske kulturne skupnosti v okviru kulturne 
skupnosti Slovenije oblikujejo enotno kulturno politiko 
in združujejo sredstva za uresničevanje naslednjih skup- 
nih nalog, dejavnosti širšega pomena in pomoči manj 
razvitim, po načelu solidarnosti in vzajemnosti: 

1. Na založniškem in knjižničnem področju pospe- 
šujejo: 

— izhajanje izvirnih domačih mladinskih del in 
zbirk za mladino, izvirnega slovenskega leposlovja in 
esejistike, del s področja družboslovja, zlasti marksi- 
stičnih temeljnih del s področja humanističnih in druž- 
benih ved 

— prevode slovenskih literarnih del v tuje jezike 

— izhajanje monografij o slovenskih likovnih ust- 
varjalcih, drugih publikacij s kulturnoumetniškega pod- 
ročja, priročnike, ipd. 

— izdajanje domače glasbene ustvarjalnosti 

— izhajanje literarnih, družboslovnih in mladinskih 
revij ter drugih revij z umetnostnih področij ali šir- 
šega kulturnega pomena 

— nakup opreme za posodobitev poslovanja v knjiž- 
nicah, odkup knjig in nakupe bibliobusov po dogovoru 

— druge pomembne akcije. 

2. Na gledališkem področju pospešujejo: 

— kakovostno in količinsko rast domače ustvar- 
jalnosti 

— nadaljnje utrjevanje, poglabljanje in širjenje gle- 
dališke vzgoje, zlasti mladine 

— zagotavljanje dostopnosti gledališke umetnosti 
delovnim ljudem in občanom ter odpravljanje razlik 
v kulturnem življenju razvitih in manj razvitih območij 

— večje prireditve skupnega pomena. 

3. Na glasbenem in plesno-baletnem področju po- 
spešujejo: 

— kakovostno in količinsko rast domače ustvarjal- 
nosti 

— nadaljnje utrjevanje, poglabljanje in širjenje 
glasbene in plesno-baletne vzgoje, zlasti mladine 

— zagotavljanje dostopnosti glasbene in plesno-ba- 
letne umetnosti delovnim ljudem in občanom in od- 
pravljanje razlik v kulturnem življenju razvitih in manj 
razvitih območij 

— večje prireditve skupnega pomena. 

4. Na likovnem in galerijskem področju pospešu- 
jejo: 

— temeljne likovne razstave 

— odkupe likovnih del za izpopolnjevanje galerij- 
skih zbirk 

— retrospektivne razstave pomembnih slovenskih 
likovnih ustvarjalcev 

— pripravo potujočih razstav 

— izdajo publikacij 

— druge pomembne akcije. 

5. Na področju varstva kulturne dediščine pospe- 
šujejo: 

— akcije, ki so širšega pomena za napredek arhiv- 
ske dejavnosti (objavljanje arhivskega gradiva, pregle- 
dov, konserviranje, restavriranje, mikrofilmanje, raz- 
stave) 

— akcije, ki so širšega pomena za napredek kon- 
servatorske stroke 

— posege na posameznih kulturnih spomenikih in 
spomeniških območjih I. kategorije 

— temeljne muzejske razstave 

— modernizacijo nacionalno pomembnih zbirk ozi- 
roma zbirk, ki bogatijo muzejsko stroko 

— odkupe muzejskih predmetov za izpopolnjevanje 
zbirk 

— priprave potujočih razstav 

— publikacije 

6. Na področju kinematografije pospešujejo: 

— proizvodnjo celovečernih in kratkih filmov; do 
leta 1980 naj bi se obseg filmske proizvodnje povečal 
na 5 celovečernih filmov in 20 kratkih filmov 

— filmsko vzgojo in drugo dejavnost 

7. Pomembna dejavnika kulturnega razvoja sta tudi 
radio in televizija, zato bosta morala ta dva medija s 
svojo programsko usmerjenostjo vse bolj postajati bi- 
stvena sestavina celotne kulturne politike na Sloven- 
skem in vplivno področje čim večjega kroga delovnih 
ljudi. Kulturne skupnosti bodo združevale sredstva tudi 
za sofinanciranje kulturnega programa radia in televi- 
zije, pri čemer bo KSS uveljavljala enaka merila, kot 
veljajo za pospeševanje drugih vrst kulturne dejavnosti. 

8. Na področju stikov z drugimi jugoslovanskimi 
narodi in narodnostmi pospešujejo: 

— izmenjavo gostovanj, razstav, manifestacije skup- 
nega pomena (po sporazumu o udeležbi pri financira- 
nju kulturnih in umetniških akcij in manifestacij skup- 
nega pomena), predstavitve filmov, kulturnih oddaj na 
radiu in TV, prevajanju literarnih in drugih del in druge 
akcije kar omogoča pretakanje vrednot socialistične 
kulture, seznanjanje z ustvarjalnimi napori in prispeva 
k tesnejši kulturni povezanosti jugoslovanskih narodov 
in narodnosti. 

9. Na področju stikov s tujino, za predstavitev naj- 
višjih dosežkov slovenske kulture in za oplajanje s kul- 
turami drugih narodov, bodo pospeševale: 

— izmenjavo gostovanj, razstav, prevajanje literar- 
nih in drugih del, izmenjavo kulturnih delavcev in dru- 
go, dogovorjeno v meddržavnih programih kulturnega 
sodelovanja, sodelovanje na mednarodnih prireditvah 
in festivalih ter druge akcije, zlasti s sosednjimi deže- 
lami in deželami v razvoju. 

10. Razvoj kulturne dejavnosti italijanske in ma- 
džarske narodnostne skupnosti zagotavljajo tako, da 
pospešujejo: 
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— dejavnost kulturno-prosvetnih društev in orga- 
nizacij, gledališka in glasbena gostovanja in prireditve, 
likovne razstave ter knjižnično (odkup knjig v materi- 
nem jeziku) in založniško dejavnost, ki je namenjena 
vsem pripadnikom narodnosti, še posebej pa izdaje iz- 
virnih del ustvarjalcev obeh narodnosti. 

11. Za pospeševanje in spodbujanje kulturne dejav- 
nosti in kulturnega življenja Slovencev, ki živijo zunaj 
Slovenije, bodo podpirale gostovanja iz Slovenije in 
odkup knjig za organizacije Slovencev v zamejstvu in 
v drugih jugoslovanskih republikah, kulturno dejavnost 
med izseljenci in dejavnost med delavci, ki so na začas- 
nem delu v tujini. 

12. Vzpodbujanje ustvarjalnih naporov, zagotavlja- 
nje ustreznih gmotnih možnosti kulturnim ustvarjalcem 
in izobraževanje organizatorjev, animatorjev in posred- 
nikov v kulturi, bodo pospeševale z nagradami, odkupi, 
natečaji, študijskimi, delovnimi in kadrovskimi štipen- 
dijami. 

13. Delo republiških društev na področju kulture 
bodo pospeševale s tem, da bodo omogočale redno po- 
slovanje, srečanja in posvete ustvarjalcev in strokovnih 
delavcev in strokovne akcije. 

14. Za opravljanje strokovnih nalog, za pospeševa- 
nje raziskovalnega dela v kulturi in za delovanje orga- 
nov skupnosti. 

15. Za naložbe v prostore in opremo bodo občinske 
kulturne skupnosti zbirale srfedstva po stopnji 0,03 iz 
BOD v okviru KSS. Ta sredstva se bodo po sklepu 
skupščine KSS dodeljevala glede na prednostni red. 

16. Kulturno dejavnost na manj razvitih območjih 
in manj razvitih obmejnih območjih vzpodbujajo in 
pospešujejo tako: 

— da prispevajo k vzdrževanju obveznih strokovnih 
služb s kulturnega področja 

— da pomagajo pri gostovanjih, razstavah, nakupu 
opreme za posodobitev poslovanja v knjižnicah, odkupe 
knjig, gradnji kulturnega prostora in obnovi kulturnih 
spomenikov. 

17. Za kulturno dejavnost širšega pomena, ki jo 
opravljajo muzeji, galerije, gledališča in slovenska fil- 
harmonija. 

8. člen 

Za uresničevanje ciljev plana kulturnega razvoja v 
SRS 1976—1980 sklepa kulturna skupnost Slovenije z 
drugimi interesnimi skupnostmi samoupravne sporazu- 
me o sofinanciranju mejnih dejavnosti. 

9. člen 

Podpisniki se sporazumejo, da bodo oblikovali cene 
za kulturne storitve v skladu z načelom svobodne me- 
njave dela tako, da se bodo pri oblikovanju cen stori- 
tev kulturne dejavnosti upoštevali in priznavali: 

— osebni dohodki v skladu s samoupravnimi spo- 
razumi, tako da se bodo postopoma izenačevali s po- 
vprečnimi OD na PNK v Sloveniji 

— materialni stroški v realni višini, v skladu z do- 
govorjenimi normativi (z rastjo cen proizvodov in 
storitev) 

— amortizacijo v skladu z zakonskimi predpisi na 
ravni, ki omogoča normalno vzdrževanje kulturnih zmo- 
gljivosti. 

Skupščina KSS bo vsako leto obravnavala obliko- 
vanje cen ter določila izhodišča in merila zanj. 

10. člen 

Po cenah iz leta 1975 in v skladu z dogovori v 
okviru kulturne skupnosti Slovenije, bi znašala vred- 
nost celotnega programa (brez radia in TV) vsebova- 
nega v tem samoupravnem sporazumu 874.710.000 din, 
od tega za skupne naloge 481.491.055, za vzajemnost 
369.583.945 din, za solidarnost (pomoč manj razvitim 
območjem) 23.635.000 din; za program radia in TV 
pa , kar predstavlja na podlagi planske ocenitve 
in dogovorjene rasti družbenega proizvoda v SRS po- 
vprečno letno prispevno stopnjo iz bruto OD družbene- 
ga in zasebnega sektorja 0,39 odstotka, za RTV , 
letna rast sredstev se bo vsako leto usklajevala v okvi- 
ru družbenega dogovora o ustvarjanju in razporeditvi 
dohodka. 

Skupščina KSS bo na podlagi tako usklajene stop- 
nje prispevka vsako leto sproti določala vrstni red, 
obseg in hitrost izvajanja nalog, vsebovanih v tem spo- 
razumu in njenem srednjeročnem planu, pri čemer bo 
najprej zagotovila izvajanje nalog, ki so določene v 
ustavi, zakonih, družbenem dogovoru in samoupravnem 
sporazumu v okviru KSS. 

11. člen " 

Kulturna skupnost Slovenije bo spremljala uresni- 
čevanje vsebinskih usmeritev, nalog in ciljev srednje- 
ročnega razvoja kulture. 

12. člen 

Ta samoupravni sporazum se lahko na podlagi pred- 
loga skupščine kulturne skupnosti Slovenije spremeni 
ali dopolni ob sprejemanju letnih načrtov, če so za to 
podani utemeljeni razlogi in če tako sklenejo podpisniki. 

13. člen 

će podpisniki ugotovijo, da se sprejete planske 
usmeritve in cilji ne izvajajo oziroma ne dosegajo, sprej- 
mejo ustrezne začasne ali trajne ukrepe ob sprejema- 
nju letnih načrtov. 

14. člen 

Izvršni odbor KSS je vsako leto dolžan podpisni- 
kom poročati o uresničevanju planskih usmeritev. 

Poročilo oziroma oceno uresničevanja planskih 
usmeritev da podpisnikom vsako leto tudi organ samo- 
upravne kontrole kulturne skupnosti Slovenije. 

15. člen 

Ta samoupravni sporazum postane veljaven, ko ga 
podpiše ........ upravičenih udeležencev in ko to ugotovi 
skupščina KSS. 

Podpisniki: 



OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o osnovah plana Telesnokulturne skupnosti 

SR Slovenije za obdobje 1976—1980 

METODOLOŠKE PRIPOMBE ZAVODA SRS 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE: 

— 4. ČLEN — Vsebino in obseg skupnih in 
solidarnostnih nalog je vsekakor treba navesti v 
sporazumu, saj je prav to bistveni predmet spo- 
razumevanja! 

— 5. ČLEN — Ni se mogoče zavezovati na 
»sorazmerno enake deleže«, temveč je treba jasno 
opredeliti ključ za določanje obveznosti do vza- 
jemnosti in solidarnosti, ker morajo občinske te- 
lesnokulturne skupnosti to upoštevati v svojih 
planih■ 

— 6. ČLEN — 1 odstavek — Glede na nedo- 
ločeno vsebino predhodnih členov ni jasno, kako 
smo prišli do kvantifikacije. Porabe po letih ni- 
kakor ni mogoče zgolj indeksirati. Glede na ob- 
veznost realnega planiranja je treba uporabiti za 
izhodišče cene 1975, ker je leto 1976 že prvo leto 
petletnega planskega obdobja. 

— 6. ČLEN — 2- odstavek — Kako oz. po kak- 
šnem ključu se bodo združevala sredstva za iz- 
gradnjo telesnokulturnega centra? 

— 7. ČLEN — Poleg pripomb, danih k 4. čle- 
nu, se postavlja vprašanje glede upravičenosti 
formiranja kreditnih sredstev za solidarnost. 

uiiiiiiiiii 

Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela ter v samoupravnih delovnih skup- 
nostih in občani v krajevnih skupnostih, ki uresniču- 
jejo svoje osebne in skupne interese na področju telesne 
kulture v telesnokulturni skupnosti SR Slovenije, skle- 
nejo preko telesnokulturnih skupnosti občin (v nadalje- 
vanju: podpisniki) 

TELESNOKULTURNE SKUPNOSTI SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1976—1980 

I. VSEBINSKE USMERITVE, NALOGE IN CILJI 

1. člen 

Podpisniki s tem samoupravnim sporazumom spreje- 
majo temeljne usmeritve, cilje in naloge ter finančne 
okvire, ki so osnova za oblikovanje in sprejemanje 
srednjeročnega plana Telesnokulturne skupnosti SR Slo- 
venije in sestavni del družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980. 

Pri določanju temeljev srednjeročnega plana podpis, 
niki upoštevajo načela in smernice, dogovorjene v pred- 
hodnih razpravah o načrtovanju srednjeročnega družbe- 
nega razvoja v republiki in v občinah, izhodišča za 
srednjeročni načrt razvoja telesne kulture, ki jih je 
sprejela skupščina Telesnokulturne skupnosti SR Slove- 
nije ter izhodišča in sklepe o nadaljnjem razvoju te- 
lesne kulture, ki jih je sprejela RK SZDL Slovenije. 

2. člen 

Temeljna programska usmeritev Telesnokulturne 
skupnosti SR Slovenije je vzpodbujanje in usmerjanje 
razvoja množičnosti v telesni kulturi s ciljem prispe- 
vati k oblikovanju svobodne ustvarjalne socialistične 
osebnosti ter bogatejšemu in pestrejšemu življenju de- 
lovnih ljudi in občanov. 

Vsebina in oblike telsnokulturne dejavnosti temelji- 
jo na konceptu množičnosti in prednostih na področju 
vrhunskega športa ter racionalizaciji tekmovalnih siste- 
mov na podlagi dogovora telesnokulturnih skupnosti 
občin. 

3. člen 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije uresničuje 
naslednje 

a) skupne naloge: 

— republiške naloge, ki izhajajo iz telesnokuurne- 
ga minimuma ter druge množične akcije in manifesta- 
cije; \ 

— naloge, ki izhajajo iz prednostne opredelitve 
športnih panog na področju vrhunskega športa; 

— raziskovalna, propagandna in založniška dejav- 
nost; 

— šolanje in izpopolnjevanje visokokvalificiranih 
kadrov; 

— izgradnja telesnokulturnega centra SR Slovenije; 

— obveznosti,'4 ki izhajajo iz podpisanih samouprav- 
nih sporazumov in družbenih dogovorov, ki jih je spre- 
jela skupščina Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije; 

— delovanje organov in strokovnih služb Telesno- 
kulturne skupnosti SR Slovenije in Zveza telesnokul- 
turnih organizacij Slovenije. 

b) solidarnostne naloge: 

— sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja kadrov; 

— kreditiranje izgradnje telesnokulturnih objektov. 

II. URESNIČEVANJE VSEBINSKIH USMERITEV, 
NALOG IN CILJEV 

4. člen 

Vsebino in obseg skupnih in solidarnostnih nalog, 
določenih v 3. členu tega sporazuma, podpisniki podrob- 
neje opredelujejo v letnih programih in za uresniče- 
vanje nalog sklenejo samoupravni sporazum, s katerim 
določijo tudi višino vsakoletnih sredstev in druge med- 
sebojne obveznosti. 

5. člen 

Telesnokulturne skupnosti občin združijo sredstva 
za skupni in solidarnostni program v sorazmerno ena- 
kih deležih v skladu z obsegom dogovorjenih nalog in 
gibanjem cen materialnih stroškov in storitev za spreje- 
te programske naloge. 



6. člen 

Za uresničevanje dogovorjenega obsega skupnih na- 
log, razen izgradnje telsnokulturnega centra SR Slove- 
nije, bodo podpisniki v letu 1976 združili 16.000.000 di- 
narjev, v naslednjih letih pa (po cenah iz leta 1976) 
po indeksu porasta v višini 105. 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije bo sprejela 
idejno zasnovo, izbrala lokacijo, oskrbela gradbeno do- 
kumentacijo ter financirala izgradnjo telsnokulturnega 
centra Slovenije. 

Namen izigradnje tega centra je postopoma zagoto- 
viti sodobne materialne, kadrovske, organizacije in dru- 
ge pogoje za bolj ekonomično in kvalitetnejše šolanje 
ter izpopolnjevanje amaterskih in profesionalnih stro- 
kovnih kadrov, pa tudi za omogočanje kvalitetnih pri- 
prav vrhunskim športnikom. Za prvo fazo izgradnje 
telesnokulturnega centra Slovenije, ki bo končana do 
konca leta 1980, bo TKS SR Slovenije združevala finanč- 
na sredstva tako-le: leta 1976 — 800.000 din, leta 1977 — 
1,000.000 din, leta 1978 3,000.000 din, leta 1979 5,000.000 
din,, leta 1980 — 7,000.000 din. 

7. člen 

Solidarnostni program telesnokulturne skupnosti 
SR Slovenije bo obsegal sofinanciranje šolanja in iz- 
popolnjevanja strokovnih kadrov ter kreditiranje iz- 
gradnje telesnokulturoih objektov v manj razvitih in 
manj razvitih obmejnih občinah pod ugodnejšimi po- 
goji. 

Sredstva za solidarnostne naloge bo Telesnokultur- 
na skupnost SR Slovenije namenila takole: 

a) za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 
leta 1976 200.000 din, leta 1977 250.000, leta 1978 300.000, 
leta 1979 400.000 in 1980 500.000 dinarjev; 

b) za kreditiranje izgradnje teleisnotoul turnih objek- 
tov: vsako leto najmanj 8,000.000 dinarjev. 

8. člen 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije se bo za 
srednjeročno obdobje z drugimi SIS na republiški rav- 
ni in drugimi republiškimi organizacijami dogovorila 
v letu 1976 v programih, razmejitvi in načinu finan- 
ciranja mejnih dejavnosti: 

— z izobraževalno skupnostjo SRS o uporabi in 
najemninah za telesnokulturne objekte, programih in 
financiranju dejavnosti šolskih športnih društev, šola- 
nju in izpopolnjevanju strokovnih kadrov ter sofinan- 
ciranju vzgojnoizobraževalnih programov TK organiza- 
cij; o konceptu izvajanja selekcije in priprav potenci- 
alnih vrhunskih športnikov v vzgojnoizobraževalnem 
sistemu ter o konceptu telesne kulture v COŠ. 

— z republiško skupnostjo otroškega varstva o fi- 
nanciranju TK dejavnosti predšolskih otrok v VVZ in 
izven njih 

— z republiško skupnostjo zdravstvenega varstva 
o rednem zdravstvenem varstvu udeležencev v telesni 
kulturi ter specialnih oblikah zdravstvenega varstva 
vrhunskih športnikov in službi športne medicine 

— z raziskovalno skupnostjo Slovenije o progra- 
miranju in financiranju raziskovalne dejavnosti na pod- 
ročju telesne kulture 

— s kulturno skupnostjo Slovenije o programih 
in financiranju kulture in založniške dejavnosti 

— s skupnostjo invalidskega in pokojninskega za- 
varovanja Slovenije o uresničevanju obveznosti, ki izha- 
jajo iz družbenega dogovora o statusu amaterskih vrhun- 
skih športnikov 

— z republiškim svetom zveze sindikatov Slovenije 
o programih, organizaciji in financiranju športno rekre- 
acijske dejavnosti v organizacijah združenega dela 

— z drugimi republiškimi organizacijami (SLO, JLA) 
o programih in financiranju dejavnosti organizacij teh- 
nične kulture, ki so vključene v telesnokulturne asoci- 
acije v občini in republiki ter TKO, ki so posebej po- 
membne za SLO. 

III. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA VSEBINSKIH 
USMERITEV NALOG IN CILJEV 

9. člen 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije bo sprem- 
ljala uresničevanje vsebinskih usmeritev, nalog in ciljev 
srednjeročnega razvoja telesne kulture s kazalci in po 
enotni metodologiji, ki jo bodo izoblikovale in sprejele 
telesnokulturne skupnosti občin v skupščini Telsnokul- 
turne skupnosti SR Slovenije. 

Kazalci bodo obsegali zlasti naslednje: 

a) učinki telesnokulturne dejavnost} 

— zajetost prebivalstva v rednih in občasnih šport- 
norekreacijskih dejavnostih 

— zdravstveno stanje in psihofizične sposobnosti 
prebivalstva 

— število izšolanih in aktivnih strokovnih kadrov 
ter kvaliteto njihovega dela 

— izgradnja, vzdrževanje in izkoriščenost TK objek- 
tov in površin 

— dosežki na področju vrhunskega športa. 

b) financiranje TK dejavnosti po virih dohodkov 
ter strukturi izdatkov in sicer: 

— viri dohodkov po skupinah 

1. Prispevek iz osebnega dohodka za družbeni in 
zasebni sektor 

2. Dohodki od športne napovedi 

3. Lastni dohodki TK organizacij od gospodarske 
dejavnosti občanov, ekonomske propagande ter dotacije 
drugih organizacij 

4. Sredstva TOZD za TK dejavnost zaposlenih 

5. Samoprispevki občanov za izgradnjo TK objektov 

6. Po samoupravnih sporazumih TOZD in OZD 
za gradnjo TK objektov 

7. Sredstva drugih SIS za sofinanciranje mejnih 
področij TK dejavnosti. 

— struktura izdatkov po skupinah 

1. Organiziranost TK 

2. TK dejavnost v VVZ, ŠŠD in študentskih orga- 
nizacijah za telesno kulturo 

3. Športnorekreacijska dejavnost delovnih ljudi in 
občanov 

4. Vrhunski šport 

5. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih in organi- 
zacijskih kadrov 

6. Zdravstveno varstvo športnikov 

7. Znanstvenoraziskovalno in strokovno delo 
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8. Investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje, 
amortizacija, obratovalni stroški 

9. Rezervna sredstva. 

XV. SPREJEMANJE, SPREMINJANJE IN 
DOPOLNJEVANJE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

10. člen 

Udeleženci tega sporazuma obravnavajo osnutek 
sporazuma na način, ki je v skladu z določili njihovih 
samoupravnih aktov in po svojih delegatih v skupšči- 
ni občinske telesnokultume skupnosti uskladijo svoje 
pripombe, predloge in stališča k osnutku. 

V skupščini telesnokultume skupnosti SR Slovenije 
uskladijo delegati TKS občin predloge, pripombe in 
stališča delegacij in skupščin, ki so jih delegirale ter 
oblikujejo predlog sporazuma. 

Skupščine občinskih telesnokulturnih skupnosti v 
skladu s pooblastili, ki jih imajo po samoupravnem 
sporazumu o ustanovitvi in statutu skupnosti, ugotovijo, 
kdaj je predlog sporazuma na njihovem območju 
sprejet. 

Sporazum je sprejet, ko skupščina TKS SR Slove- 
nije ugotovi, da so ga sprejeli vsi podpisniki spora- 
zuma. 

11. člen 

Ta samoupravni sporazum se lahko na podlagi 
predloga izvršnega odbora ali skupščine Telesnokultur- 
ne skupnosti SR Slovenije ali na predlog 10 podpisnikov 
spremeni in dopolni, če so za to podani utemeljeni 
razlogi in če tako sklenejo podpisniki. 

Ta sporazum se lahko spremeni po enakem po- 
stopku po katerem je bil sklenjen. 

12. člen 

Izvršni odbor telesnokultume skupnosti SR Slove- 
nije je vsako leto dolžan podpisnikom poročati o ures- 
ničevanju planskih usmeritev. 

Poročilo oziroma oceno uresničevanja planskih us. 
meritev da podpisnikom vsako leto tudi organ samo- 
upravne kontrole telesnokultume skupnosti SR Slove- 
nije. 

13. člen 
Če podpisniki ugotovijo, da se sprejete planska 

usmeritve in cilji ne izvajajo oz. ne dosegajo, sprej- 
mejo ustrezne začasne ali trajne ukrepe ob sprejema- 
nju letnih programov. 

V Ljubljani, dne 1976 
Podpisniki 

KVANTIFIKACIJA ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA PROGRAM SKUPNIH IN SOLIDARNOSTNIH NALOG TKS SRS 
ZA SREDNJEROČNO OBDOBJE 1976—1980 

(po cenah 1976) 
PROGRAM 1976 1977 1978 1979 1980 1976—«0 

I. Skupne naloge 16.800.000 17.800.000 20.640000 23.520.000 26.450.000 105.210.000 
a) Tekoče naloge 16.000.000 16.800.000 17.640.000 18.520.000 19.450.000 88.410.000 
b) TKC Slovenije 800.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 16.800.000 

II. Solidarnostne naloge 8.200.000 8.250.000 8.300.000 8.400.000 8.500.000 41.650.000 
a) Kreditni sklad 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 40.000.000 
b) Sofinanciranje izob. 

kadrov 200.000 250.000 300.000 400.000 500.000 1.650.000 
25.000.000 26.050.000 28.940.000 31.920.000 34.950.000 146.860.000 

OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o osnovah plana Skupnosti pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 
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Na podlagi 2. in 44. člena zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugosla- 
vije (Ur. Ust SFRJ št. 6/76) sklepajo delavci v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih, delavci v delovnem razmerju pri zasebnih 
delodajalcih, delovni ljudje, ki opravljajo samostojno 
delo s sredstvi v lasti občanov, drugi delovni ljudje, 
ki so po zakonu obvezno zavarovani za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter upokojenci, združeni v 
društva upokojencev ter skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (nadalje — 
udeleženci) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O OSNOVAH PLANA 
SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 
1976-1980 

1. 

Skladno z zakoni, samoupravnim sporazumom In 
statutom skupnosti so udeleženci sporazumni, da si 
zavarovanci in upokojenci v skupnosti zagotavljajo po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje in v ta namen do- 
ločajo zase in za svoje družinske člane: 

— pravico do starostne pokojnine v starosti, 

— pravico do invalidske pokojnine in pravico do 
poklicne rehabilitacije in zaposlitve z ustreznimi denar- 
nimi nadomestili za primer izgubljene ali zmanjšane 
delovne zmožnosti (invalidnost), 

— pravico do poklicne rehabilitacije in zaposlitve 
z ustreznimi denarnimi nadomestili — za primer ne- 
posredne nevarnosti za invalidnost v zvezi z delom na 



določenem delovnem mestu (neposredna nevarnost za 
invalidnost), 

— pravico do denarnega nadomestila (invalidnine) 
— za primer telesne okvare, 
— pravico do družinske pokojnine v primeru zar 

varovančvee ali upokojenčeve smrti, 
— pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, var- 

stvenega dodatka, povračila potnih in selitvenih stroškov 
in enkratnega letnega zneska prispevka za rekreacijo, 

— druge pravice, opredeljene v zakonu in splošnih 
aktih skupnosti. 

2. 

Udeleženci se bodo v svojih organih samouprav- 
ljanja zavzemali za naslednje cilje: 

— v skladu z novim družbenoekonomskim in samo- 
upravnim položajem delavca v združenem delu, da raz- 
polaga z ustvarjenim dohodkom, in pravico upokojen- 
cev, ki jo uveljavljajo na podlagi minulega dela, je 
treba oblikovati nov sistem pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, ki bo uveljavil tudi nove odnose med 
zakonsko in samoupravno regulativo ter zagotovil dol- 
goročnejše stabilno financiranje skupnosti; 

— ohranitev realne vrednosti pokojnin in njihovega 
razmerja do osebnih dohodkov zaposlenih glede na 
minulo delo upokojencev in opredelitev značaja po- 
kojnin kot nadaljevanje izplačevanja osebnih dohod- 
kov; 

— v celotnem sistemu je treba stimulirati daljše 
aktivno delo, z ukrepi na področju invalidskega var- 
stva, rehabilitacije in zaposlovanja pa zmanjševati rast 
invalidskih upokojitev; 

— z ukrepi preventive, učinkovitejšo rehabilitacijo 
in zaposlovanje delovnih invalidov naj bi bili manjši 
porast invalidskih upokojencev, ob relativno večjem 
porastu izdatkov za rehabilitacijo in za zaposlovanje 
delovnih invalidov; 

— sredstva sklada za gradnjo domov in stanovanja 
upokojencev naj bi se pretežno uporabljala za gradnjo 
oziroma razširitev domov za ostarele in za kreditiranje 
družbenih stanovanj v trajni uporabi upokojencev in 
delovnih invalidov; 

— zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, naj 
bo določena samo za tista delovna mesta, na katerih 
je delo posebno težko in za zdravje škodljivo, kjer 
znatneje delujejo na zdravstveno stanje in delovno zmož- 
nost delavca škodljivi vplivi neposredno ob viru škodlji- 
vih vplivov, če kljub vsem varstvenim in tehnološkim 
ukrepom ni mogoče zboljšati delovnih pogojev. 

3. 

V obdobju srednjeročnega plana pričakujemo, glede 
na gibanje v zadnjih letih, naslednje: 

— poprečen prirast starostnih upokojencev 3,2 od- 
stotka letno; 

poprečen prirast družinskih upokojencev 4,0 od- 
stotka letno; 

poprečen prirast invalidskih upokojencev 4,2 od- 
stotka letno; 

— sprotno valorizacijo pokojnin in denarnih dajatev 
na podlagi poprečne rasti realnega osebnega dohodka 
zaposlenih po stopnji 4,2 odstotka letno in ustreznejše 
razmerje pokojnin glede na poprečni osebni dohodek; 

— da bodo prispevki za zdravstveno varstvo upo- 
kojencev, otroški dodatek, otroško varstvo ter stano- 
vanjski sklad znašali skupaj 16 odstotkov od pokojnin. 

4. 

Kot izhodišče za sestavo srednjeročnega plana so 
upoštevani z družbenim dogovorom za leto 1976 pred- 
videni dohodki iz prispevkov v višini 7052 mio din, 
in sicer: 

— iz dohodka TOZD in zasebnega sektorja 1.174 
mio din, 

— iz prispevka od OD zavarovancev 5878 mio din 
po prispevni stopnji 12,5 odstotka. 

Na takšnih osnovah se za leto 1980 predvideva 
9-443,2 mio din dohodka in sicer: 

— iz dohodka TOZD in zasebnega sektorja 1427 
mio din, 

— iz prispevka od OD zavarovancev 8016,2 mio din 
po prispevni stopnji 13,1 odstotka. 

5. 

Udeleženci ugotavljajo, da mora skupnost za ures- 
ničevanje s tem sporazumom opredeljenih nalog in 
ciljev v celotnem planskem obdobju zbrati vključno z 
rezervo — obratnimi sredstvi — 46.028,7 mio din. 

Predvideva se, da bosta federacija in republika pri- 
spevali za pravice borcev NOV sredstva v višini 5.320,9 
mio din. 

Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo zbrati 
40.707,8 mio din. in sicer: 

— iz dohodka TOZD in zasebnega sektorja 6.487,0 
mio din in z enakimi prispevnimi stopnjami, kot so 
določene za leto 1976; 

— iz prispevka od OD zavarovancev 34.220,8 mio din 
po poprečni stopnji 12,68 odstotka. 

6. 

Ko bo skupščina skupnosti določala konkretne pri- 
spevne stopnje bo upoštevala takratni delitveni sistem 
dohodka in ekonomska gibanja ter splošne ocene in 
cilje, določene z družbenimi dogovori. 

7. 

V primeru odstopanj v planskih predvidevanjih ali 
ob spremembah v obsegu pravic bo skupnost predlaga- 
la udeležencem ustrezne ukrepe. 

O izpolnjevanju tega sporazuma bo skupnost ob- 
veščala udeležence. 

Ljubljana, 27. 2. 1976 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o osnovah plana SIS starostnega zavarovanja 

kmetov v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980 
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Na podlagi 2. in 44. člena zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 6/76) sklenejo delav- 
ci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela 
ter v delovnih skupnostih, delavci v delovnem razmerju 
pri zasebnih delodajalcih, delovni ljudje, ki opravljajo 
samostojno delo s sredstvi v lasti občanov, in drugi 
delovni ljudje, ki so po zakonu obvezno zavarovani 
v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, delegacije 
kmetov v občinah ter samoupravna interesna skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji (v na- 
daljnjem besedilu: udeleženci) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O OSNOVAH PLANA SAMOUPRAVNE INTERESNE 

SKUPNOSTI STAROSTNEGA ZAVAROVANJA 
KMETOV V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980 

1. 

Udeleženci so sporazumni, da je osnova plana skup- 
nosti zagotovitev starostne pokojnine kmetov po za- 
konu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list 
SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73 in 29/75). 

2. 

Starostna pokojnina bo znašala vsaj 30 odstotkov 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz 
preteklega koledarskega leta po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju delavcev. Mejni zne- 
sek najnižjih pokojninskih prejemkov je v letu 1975 
znašal 1358, torej bo pokojnina v letu 1976 znašala 
vsaj 407 dinarjev. 

3. 

Sredstva za pokojnine prispevajo kmetje v višini 
40 odstotkov ter solidarnostno delavci in drugi delovni 
ljudje v višini 60 odstotkov potrebnih sredstev v po- 
sameznem letu; delavci in drugi delovni ljudje pri- 
spevajo svoj delež s prispevkom iz dohodka temeljnih 
in drugih organizacij združenega dela, iz sredstev dru- 
gih organizacij in delovnih skupnosti ter iz sredstev 
občanov, ki z osebnim delom z lastnimi sredstvi oprav- 
ljajo gospodarsko ali negospodarsko dejavnost in se 
jim ugotavlja dohodek. 

Udeleženci si bodo prizadevali za širitev kroga za- 
varovancev in obsega parvic iz tega zavarovanja, o če- 
mer se bodo posebej sporazumeli. 

5. 

V obdobju srednjeročnega načrta pričakujemo gle- 
de na gibanje števila upokojencev v zadnjih letih poveče- 
vanja števila upokojencev letno za 3 odstotke. V letu 
1976 bo število uživalcev pokojnin znašalo 42.100 upra- 
vičencev. 

Ob načrtovanem povečevanju števila upokojencev 
za 3 odstotke letno načrtujemo sprotno valorizacijo 
pokojnin na podlagi povprečne rasti realnega osebnega 
dohodka zaposlenih po stopnji 4,2 odstotka letno. Ob 
takšnih gibanjih bo v letu 1980 približno 47.380 upo- 
kojencev, od tega 1.687 kmetov-borcev. Od skupnega 
števila upokojencev jih bo približno 2.840 prejemalo 
varstveni dodatek, ki gre socialno ogroženim borcem 
NOV. 

6. 

Udeleženci ugotavljajo, da bo morala skupnost za 
uresničitev v tem sporazumu opredeljenih nalog in 
ciljev v planskem obdobju 1976—1980 zbrati 1.431.715.928 
din. 

Od tega se predvideva, da bo v letu 1976 zbrano 
247.800.000 din, v letu 1980 pa 327.182.174 din. 

Od zneska, potrebnega za petletno obdobje, bodo 
kmetje s svojim prispevkom zbrali 468.572.003 din, de- 
lavci in drugi delovni ljudje s solidarnostno udeležbo 
712.391.384 din, proračun republike pa bo prispeval 
250.752.541 din za pravice borcev iz tega zavarovanja. 

7. 

Udeleženci ugotavljajo, da je finančna kalkulacija 
iz prejšnje točke izdelana na osnovi predvidenih izdat- 
kov za leto 1976 in na podlagi predvidenega gibanja 
družbenega proizvoda. Na teh osnovah bo skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov v SRS določila pri- 
spevno stopnjo za kmete-zavarovance, skupnost po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 
pa stopnje prispevkov za solidarnostno udeležbo delav- 
cev in drugih delovnih ljudi. Stopnje prispevkov bodo 
določene glede na dejanska gibanja v posameznih letih. 

Če financiranje skupnosti ne bo potekalo tako, 
kot je predvideno v tem samoupravnem sporazumu, 
bo skupnost udeležencem predlagala sprejem konkret- 
nih ukrepov. 

8. 

Skupnost bo o izpolnjevanju tega sporazuma ob- 
veščala udeležence. 
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e, mednarodna menjava dela, bančna politika 

OSNUTEK 

Družbeni dogovor o osnovah za kriteri 

1976—1980 

OD INVESTICIJE 

PREDLAGATELJ: 

Gospodarska zbornica Slovenije 
— koordinacijsko operativni odbor za usklajevanje sred- 
njeročnih planov oziroma povezovanje združenega dela 
v dohodkovno soodvisne reprodukcijske celote 
Ljubljana, Titova 19 

Predsedstvo Gospodarske zbornice Slovenije je na 

investicijske politike za obdobje 

svoji 57. seji, dne 9. marca 1976 obravnavalo osnutke 
družbenih dogovorov: 
— o osnovah za kriterije investicijske politike, 
— o razvijanju zunanjetrgovinske menjave blaga in 

storitev, regionalne usmerjenosti ter racionalnem na- 
domeščanju uvoza, 

— o inovacijah, 
in sprejelo sklep, da se na osnovi pripomb ostalih de- 
javnikov v delovnih grupah in stališč predsedstva, do- 
polnjena osnutka prvih dveh družbenih dogovorov poš- 
lje v objavo. 

Na osnovi Zakona o temeljih družbenega planiranja 
in o družbenem planu Jugoslavije ter z namenom in- 
formiranija in usmerjanja osnovnih nosilcev odločitev 
v razširjeni reprodukciji — TOZD z narodnogospodar- 
skimi, sektorskimi in regionalnimi usmeritvami za ob- 
dobje 1976-1980, sklenejo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in poslovne 
banke na območju SR Slovenije 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O OSNOVAH ZA KRITERIJE INVESTICIJSKE 

POLITIKE ZA OBDOBJE 1976-1980 

I. IZHODIŠČA 

1. člen 

Udeleženci tega družbenega dogovora izhajajo iz 
ustavnih opredelitev, 

— da opredeljuje naš temeljni produkcijski odnos 
samoupravljanje na osnovi družbene lastnine ter, da 
sta plan in trg elementa družbenoekonomskega sistema, 

— da so nosilci enostavne in razširjene reproduk 
cije delavci v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela, ki se pri izdelavi razvojnih programov pove- 
zujejo z delavci iz drugih organizacij združenega dela 
povezanih z njimi v reprodukcijskem procesu, 

— da je cilj investicij izboljšanje življenjske ravni 
prebivalstva, oz. družbenega dohodka na zaposlenega ob 
omejitvah, ki izvirajo iz drugih sočasnih ciljev narodnega 
gospodarstva, sedanje strukture proizvodnje in tehnolo- 
gije. 

2. člen 

Družbeno planiranje naj omogoči čim racionalnejše 
delovanje ekonomskih zakonitosti trga povsod tam, kjer 
daje pozitivne učinke, dopolnuje pa naj ga na področjih, 
kjer poraja nezaželene posledice za družbo kot celoto. 

Investicijske odločitve, kot neposredna oblika kon- 
tinuiranega planiranja, sq dolgoročne odločitve in zato 
eden od glavnih elementov družbenega planiranja. 

Poslovne odločitve v zvezi s tekočo proizvodnjo v 
okviru danih proizvodnih zmogljivosti, so oblika kratko- 
ročnih odločitev, ki se prilagajajo tržnim razmeram. 

3. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega dela mo- 
rajo zato poleg ustaljenih »podjetniških« kriterijev za 
investicijske odločitve, kot so: produktivnost (proizvod- 
nja na zaposlenega), rentabilnost (dohodek na sred- 
stva), ekonomičnost (proizvodnja na stroške), itd., upo- 
števati pri odločitvah med variantami investicijskih pro. 
gramov tudi opredelitve, ki izhajajo iz narodnogospo- 
darske, sektorske in regionalne usmeritve z namenom 
da se zagotovi skladnejši in bolj dinamičen razvoj 
celotnega gospodarstva in racionalno gospodarjenje z 
družbenimi sredstvi ter s tem optimiziranje družbene- 
ga dohodka in dohodka investitorjev — TOZD, ki uprav- 
ljajo del družbenih sredstev, povezanih z ostalimi sub- 
jekti gospodarjenja v celokupnem procesu družbene 
reprodukcije. 
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II. DRUŽBENE PRIORITETNE NALOGE 

4. člen 

širše narodnogospodarske, sektorske in regionalne 
opredelitve, obsegajo zlasti uresničevanje pogojev za 
stabilizacijo gospodarstva in njegov skladen ter dina- 
mičen razvoj. 

5. člen 

Uresničevanje pogojev za stabilizacijo gospodarstva 
zahteva* 

— povečanje proizvodnje in spreminjanje njene 
strukture ob bistveno večji udeležbi družbene produk- 
tivnosti dela, 

— krepitev sposobnosti gospodarstva za enakoprav- 
nejše vključevanje v mednarodno delitev, da bi izboljšali 
razmerje med izvozom in uvozom in njuno regionalno 
strukturo ter krepali sodelovanje zlasti z neuvrščenimi 
deželami in deželami v razvoju, 

— obvladovanje vseh oblik porabe v okviru raz- 
položljivih sredstev na osnovi celovitega odločanja de- 
lavcev o dohodku in njegovi delitvi na akumulacijo 
in porabo z opredeljevanjem prioritet, ki so odraz 
njihovih interesov ter krepitev reprodukcijske sposob- 
nosti gospodarstva, 

— boljšo organizacijo dela, zniževanje zalog in pro- 
izvodnih stroškov, nagrajevanje po delovnih rezultatih 
in povečanje izkoriščanja obstoječih zmogljivosti, 

— večjo aplikacijo znanstveno raziskovalnih rezulta- 
tov domačih strokovnjakov in prilagoditev izobraževal- 
nega sistema potrebam gospodarstva na osnovi svobod- 
ne menjave dela. 

6. člen 

Za skladen in dinamičen razvoj gospodarstva je 
potrebno zlasti reševanje prioritetnih razvojnih nalog 
in združevanje sredstev v te namene: 

— racionalno in selektivno izvajanje programa go- 
spodarske infrastrukture, 

— povečanje proizvodnje hrane, 

— povečanje proizvodnje surovin in reprodukcij- 
skih materialov na osnovi racionalnih primerjalnih pred- 
nosti, 

— pospešen razvoj izvozno usmerjenih proizvodov 
in storitev, ki izboljšujejo trgovinsko in plačilno bilanco, 

— razvoj dejavnosti, ki vzpodbujajo domačo konjunk- 
turo in ne poslabšujejo plačilne bilance, 

— selektiven razvoj znotraj vsake družbene dejav- 
nosti s posebnim poudarkom na prioritetah, ki najbolj 
neposredno učinkujejo na krepitev kvalitetnih faktorjev 
v gospodarjenju, zlasti raziskovalno delo in izobraževa- 
nje, 

— nadaljevanje skladnejšega regionalnega razvoja 
vseh območij v SR Sloveniji v smeri hitrejšega zmanj. 
ševanja razlik v pogojih za delo in življenje delovnih 
ljudi, zlasti med bolj in manj razvitimi območji. 

III. OSNOVE ZA KRITERIJE INVESTICIJSKE 
POLITIKE 

7. člen 

Podpisniki tega družbenega dogovora bodo pri ukre- 
pih ekonomske politike, kreditni politiki poslovnih bank, 
usmerjanju dogovorjenega dela inozemskih kreditov in 
presojanju nameravanih investicij, v okvirih svojih pri- 

stojnosti in zadolžitev, upoštevali naslednje osnove za 
kriterije investicijske politike: 

1. da proizvodnja na osnovi novih investicij prispe- 
va k odklanjanju neskladnosti v celotni reprodukciji in 
zniževanju deficita plačilne bilance, 

2. da proizvodnja na osnovi novih investicij izbolj- 
šuje obstoječe reprodukcijske tokove in s tem prispeva 
k popolnejšemu izkoriščanju razpoložljivih proizvodnih 
virov in obstoječih zmogljivosti, 

3. da investicije vključujejo izkoriščanje znanja in 
ustvarjalnosti domačih znanstvenikov in razikovalcev 
ter razvoj in aplikacijo domače tehnologije, 

4. da investitorji zagotovijo: 
— finančna sredstva v času celotne izgradnje in za 

pričetek proizvodnje (obratna sredstva), 
— materialne pogoje bodoče proizvodnje (energija, 

surovine, voda, zaščita okolja), 

— dolgoročni plasman (prodajo), 
— ekonomske učinke nad, ali vsaj na povprečju 

grupacije, 
— dogovorjene obveze glede zaposlovanja, strokov- 

ne izobrazbe in nadaljnje usposabljanje delavcev za delo 
in upravljanje, 

— optimalne in racionalne tehnično-tehnološke rešit- 
ve, s tipizacijo in unifikacijo produkcijskih elementov, 
linij, sistemov in proizvodov, 

— potrebna devizna sredstva za nabavo doma defi- 
citarne opreme in reprodukcijskih materialov, 

— združevanje dela in sredstev s komplementarni- 
mi in v reprodukcijski proces povezanimi subjekti go- 
spodarjenja, 

— izpolnjevanje strateško-obrambnih zahtev. 

IV. PRESOJANJE NAMERAVANIH INVESTICIJ 

8. člen 

Na osnovi svoje vloge ter v okviru svoje pristoj- 
nosti v procesu razširjene reprodukcije bodo udeležen- 
ci tega družbenega dogovora zavzemali stališča do novih 
nameravanih investicij in jih sporočali samoupravnim 
organom investitorjev pred dokončnim odločanjem. 

Po načelu kontinuiranega planiranja bodo udeležen- 
ci tega družbenega dogovora po potrebi predlagali, oz. 
dajali iniciativo za družbeni dogovor o spremembah 
srednjeročnih planov, ali pa sprejemali dodatne ukrepe 
ekonomske in kreditne politike za realizacijo sprejetih 
družbenih planov. 

Za spremljavo uresničevanja srednjeročnega plana 
in pravočasno sprejemanje ustreznih ukrepov je po- 
trebno izpopolniti informacijski sistem. 

9. člen 

Pri oblikovanju stališč in ukrepov ekonomske ter 
kreditne politike, * bodo udeleženci tega družbenega do- 
govora presojali nameravane investicije iz ekonomske- 
ga, organizacijsko-tehnološkega, prostorskega in social- 
nega vidika: 

1. ekonomski vidik: 
— skladnost investicije z družbeno-prioritetnimi na- 

logami in širše opredeljenimi samoupravnimi plani po 
reprodukcijskih celotah, oz, poslovnih skupnostih, 

— umestnost investicije glede na predvidene struk- 
turne spremembe gospodarstva, reprodukcijske celote, 
panoge in regije, 

— vključevanje v mednarodno delitev dela, poveča- 



nje izvoza in zmanjšanje uvoza, vpliv na plačilno bilan- 
co, 

— tržna perspektivnost, 
— energetske in surovinske osnove, 
— sekundarne učinke na infrastrukturo, 
— ekonomska uspešnost naložb, 
— predračunska vrednost investicije in viri sred- 

stev, vključno s problematiko obratnih in potrebnih 
deviznih sredstev, 

— urejanje dohodkovnih odnosov, združevanje dela 
in sredstev; 

2. organizacijsko-tehnološki vidik: 

— vključevanje sodobnega znanja ter dosežkov raz- 
iskovalnega dela v proizvodni proces, domačega in tu- 
jega, 

— sodobnost tehnoloških rešitev in optimalnost ka 
pacitet s tipizacijo in unifikacijo, 

— vpliv investicije na intenziviranje gospodarjenja 
(organizacija dela, interni transport; produktivnost, 
učinkovitost, rast dohodka), 

— izbor in uporaba tujih patentov in licenc; 

3. prostorski vidik: 

— prostorski faktorji za izbrano lokacijo s poseb- 
nim ozirom na skladnejši regionalni razvoj, 

— integralni transport, 
— potrebna zaščita okolja; 

4. socialni vidik: 

— potrebna in razpoložljiva delovna sila ter strokov, 
ni kadri, 

— minimalni standardi za življenjske in kulturne 
pogoje pri zaposlovanju delavcev, 

— prevoz na delo in z dela, 
— stanovanjski in drugi infrastrukturni problemi 

V. IZVAJANJE DRUŽBENEGA DOGOVORA 

10. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo določbe 
tega družbenega dogovora vgradil v osnutek dogovora 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 in skladno s sprejetimi dogovori republik in 
pokrajin o družbenem planu Jugoslavije na teh osnovah 
predlagal ukrepe ekonomske politike. 

11. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo določbe tega 
družbenega dogovora upoštevala pri presojanju in uskla- 
jevanju nameravanih investicij ter informiranju investi- 
torjev, po strokovnjakih in delegatih iz združenega dela 
v organih zbornice. V ta namen bo sprejela »Poslov- 
nik o postopku evidentiranja in informiranja ter pre- 
sojanja in usklajevanja nameravanih investicij« z vidika 
postopka v organih zbornice. 

12. člen 

Poslovne banke na območju SR Slovenije bodo te- 
meljne smernice tega družbenega dogovora vgradile v 
samoupravni sporazum o skupni politiki poslovnih bank 
na območju SR Slovenije in upoštevale pri oblikovanju 
kreditne politike. 

VI. PREHODNE IN ZAKLJUČNE DOLOČBE 

13. člen 

Podpisniki soglašajo, da se določbe družbenega do- 
govora, ki velja za obdobje 1976-1980, po potrebi do- 
polnujejo ali spreminjajo in sicer po postopku kot je 
bil sprejet. 

14. člen 

Družbeni dogovor je sprejet in prične veljati, ko 
ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležecev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Ljubljanska banka, Ljubljana 

Kreditna banka, Maribor 

Kreditna banka, Koper 

Jugobanka, sedež Ljubljana 

Beograjska banka, podružnica 
Ljubljana 
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OSNUTEK 

Družbeni dogovor o pospeševanju in spremembi strukture izvoza ter 

racionalnem nadomeščanju uvoza in vlaganju tujih sredstev 

Predlagatelj: Gospodarska zbornica Slovenije 

— koordinacijsko operativni odbor za usklajevanje 
srednjeročnih planov oziroma povezovanje združenega 
dela v dohodkovno soodvisni celoti 

Z namenom, da se usklajeno razvijajo gospodarski 
odnosi s tujino ter zagotovi njihova ustrezna regional- 
na usmerjenost ter kvalitetno in smotrno nadomeščanje 
uvoza, sklenejo: 

— Gospodarska zbornica Slovenije 

— Izvršni svet Skupščine SRS 

— Izvršni sveti občinskih skupščin 

— Poslovne banke 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O RAZVIJANJU ZUNANJETRGOVINSKE MENJAVE 

BLAGA IN STORITEV, IZBOLJŠANJU NJENE 
REGIONALNE STRUKTURE TER RACIONALNEM 

NADOMEŠČANJU UVOZA ZA ODBOJE 1976-1980 

I. OSNOVNA IZHODIŠČA 

1. člen 

S tem družbenim dogovorom udeleženci — skladno 
s svojo pristojnostjo in odgovornostjo — določajo skup- 
ne osnove to svoje obveznosti za razvijanje zunanjetrgo- 
vinske menjave blaga in storitev, spremembo njene 
regionalne usmerjenosti ter racionalno nadomeščanje 
uvoza. 

Udeleženci dogovora bodo svojo aktivnost izvajali 
na osnovi stališč sprejetih v: 

— »Temeljih skupne politike dolgoročnega razvoja 
Socialistične Federativne Republike Jugoslavije do leta 
1985« z dne 14. 10. 1975. 

— »Resoluciji o ekonomskih stikih SR Slovenije 
s tujino z dne 27. 11. 1973. 

— »Resoluciji o ekonomskih stikih SR Slovenije 
z državami v razvoju« z dne 26. 3. 1975. ter 

— »Sklepih in stališčih o obmejnem sodelovanju 
SR Slovenije s sosednjimi državami« z dne 29. 1. 1975. 

2. člen 

Udeleženci tega dogovora so se sporazumeli, da bodo 
v programe svojega dela, kot prioritetno nalogo vključe- 
vali: krepitev sposobnosti gospodarstva za enakoprav- 
nejše vključevanje v mednarodno delitev dela, izboljša- 
nje razmerij med izvozom in uvozom in izboljšanje 
regionalne strukture izvoza. 

Izvozno usmerjena dejavnost, ki izboljšuje plačil- 
no bilanco, vključno turizem in izvoz storitev, kakor 
tudi dejavnosti, ki omogočajo'racionalno nadomeščanje 
uvoza bodo imele značaj temeljne prioritete, tako obli- 
kovane v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980, ter v vsakoletnih Reso- 
lucijah Skupščine SRS o družbenoekonomski politiki 
SR Slovenije. 

II. CILJI 

3. člen 

Udeleženci tega Dogovora bodo skupno usmerjali 
svojo aktivnost zlasti za doseganje naslednjih ciljev: 

1. povečanju deleža izvoza v družbenem proizvodu 
SR Slovenije. Izvoz naj bi rastel po letni stopnji 1,65 od- 
stotka hitreje kakor družbeni proizvod, kar pomeni 
skupno letno stopnjo rasti izvoza 8,25 odstotka; 

2. izboljšanju stopnje pokrivanja uvoza z uvozom 
blaga letno sorazmerno tako, da naj bi izvoz konec 
petletnega razdobja pokrival uvoz v višini 60 odstotkov. 
To pomeni, da sme letna stopnja rasti uvoza znašati 
največ 5 odstotkov: 

3. ustreznejši regionalni strukturi izvoza SR Slove- 
nije zlasti na področje držav v razvoju in neuvrščenih 
držav. Na koncu obdobja naj bi struktura izvoza SR 
Slovenije bila naslednja; razvite države zapada 49 od- 
stotkov (leta 1975 — 54,6 odstotka), socialistične države 
33 odstotkov (leta 1975 — 36,1 odstotka) in države v 
razvoju 18 odstotkov (leta 1975 — 9,3 odstotka). To 
pomeni da mora letna stopnja rasti izvoza po področ- 
jih biti naslednja: razvite države zapada 6 odstotkov, so- 
cialistične države 6 odstotkov ter države v razvoju 
24 odstotkov; 

4. doseganje takšne letne stopnje rasti uvoza, ki 
bo omogočila postopno izboljšanje pokrivanja uvoza 
z izvozom, kar pomeni porast uvoza po letni stopnji 
največ 5 odstotkov upoštevajoč pri tem tudi potrebo 
regionalnega preusmerjanja, ki bi naj dosegal nasled- 
nje cilje: 

— uvoz iz zapadnih držav naj bi rastel počasneje 
kakor celotni porast uvoza SRS in sicer po stopnji 
3 odstotke, 

— uvoz iz socialističnih držav naj bi rastel po 
povprečni stopnji rasti uvoza 5 odstotkov, 

— uvoz naj bi, zlasti na osnovi dolgoročnejše usme- 
ritve rasel iz področja držav v razvoju po letni stop- 
nji 20 odstotkov. 

S temi trenda naj bi bila dosežena strukturna spre- 
memba uvoza ob koncu obdobja v razmerjih: razvite 
države zapada 73 odstotkov (leta 1975 — 80 odstotkov), 
socialistične države 15 odstotkov (leta 1975 — 15 od- 
stotkov), države v razvoju 12 odstotkov (leta 1975 — 
5 odstotkov). 

5. Podpiranje razvoja prioritetnih in drugih dejav- 
nosti, ki vplivajo na racionalno nadomeščanje uvoza 
in zboljšujejo plačilno bilanco, zlasti intenzivne rasti 
deviznega priliva iz turizma in drugih storitev, ki naj 
raste po letni stopnji 9 odstotkov, njihov uvoz pa 
po stopnji 8,5 odstotka. 

6. Vsestranskega razvoja obmejnega gospodarskega 
sodelovanja zlasti s prehodom z dosedanje blagovne 
menjave tudi na višje oblike gospodarskega sodelo- 
vanja. 

III. SKUPNE UGOTOVITVE 

4. člen 

Pri opredelitvi svojih nalog udeleženci družbenega 
dogovora izhajajo iz naslednjih ugotovitev: 
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— da pospeševanje izvoza ni samo naloga usmerjena 
na zboljšanje plačilne bilance, ampak eden od osnov- 
nih elementov in predpogojev zvišanja celotne gospodar, 
ske aktivnosti, zlasti razvoja tehnološko razvite, veliko- 
serijske proizvodnje, ki je usposobljena hkrati proiz- 
vajati za domači in tuji trg; 

— da mora razvijanje zunanjetrgovinske menjave 
blaga in storitev, regionalne usmerjenosti ter nacional- 
nega nadomeščanja uvoza, sloneti na močnejšem vpli- 
vu združenega dela glede urejanja sistemskih in drugih 
vprašanj gospodarskih odnosov s tujino in na višji 
stopnji kvalitete povezovanja ter organiziranosti v okvir, 
ju Slovenije in Jugoslavije; 

— da je za pospeševanje izvoza in spremembo re- 
gionalne strukture izvoza ter racionalnega nadomešča- 
nja uvoza potrebno trajno in dolgoročno usmerjanje 
investicijske dejavnosti, organiziranosti gospodarstva za 
nastop na tujih tržiščih, sistemskih vprašanj in ukre- 
pov tekoče ekonomske politike, raziskovalne dejavnosti, 
usposabljanja kadrov in podobno. 

IV. SMERI DELOVANJA 

5. člen 

Za doseganje zastavljenih ciljev bodo udeleženci 
svojo aktivnost usmerili na naslednja področja de- 
lovanja: 

— sistemska vprašanja in ukrepe tekoče ekonom- 
ske politike; 

_ — organiziranost gospodarstva za nastop na tujih 
tržiščih in temu ustrezno lastno organiziranost ude- 
ležencev tega dogovora; 

— programiranje izvoza in uvoza, racionalnega na- 
domeščanja uvoza in bolj smotrnega koriščenja sekun- 
darnih surovin; 

— vključevanje raziskovalne sfere na področjih go- 
spodarskega sodelovanja s tujino; 

— organiziranja in izvajanja informatike za potre- 
be gospodarstva pri procesu vključevanja v mednarodno 
delitev dela; 

— usmerjanja in izobraževanja kadrov za potrebe 
gospodarskega sodelovanja s tujino. 

V. SISTEM IN EKONOMSKA POLITIKA 

6. člen 

Udeleženci dogovora bodo vztrjali na tem, da se 
v sistemu ekonomskih odnosov s tujino sprejemajo 
take rešitve, ki bodo zasnovane na: 

1. TOZD kot izvirnemu nosilcu pravic in obveznosti 
ter osnovnem subjektu oblik združevanja dela in sred- 
stev v deviznem in zunanjetrgovinskem poslovanju; 

2. združevanju dela in sredstev za skupno dosega- 
nje večjega deviznega efekta; 

3. pripadnosti deviz kot specifične denarne oblike 
dohodka tistim OZD, ki so sodelovale v njihovem 
ustvarjanju; 

4. združevanju in skupni uporabi ustvarjenih de- 
viznih sredstev na osnovi samoupravnih sporazumov 
o združevanju dela in sredstev, dolgoročne proizvodne 
kooperacije, poslovno-tehničnega sodelovanja in skupnih 
vlaganj doma in v tujini; 

5. izvajanju politike realnega tečaja dinarja; in s 
tem eliminiranja prelivanja dohodka med izvozno in 
uvozno usmerjenima dejavnostima; 

6. samoupravnem sporazumevanju temeljnih in dru- 
gih OZD v okviru samoupravne interesne devizne skup- 
nosti ter dogovarjanju republik in pokrajin, kot osnovi 
za določitev in izvajanje tekoče devizne in zunanjetrgo- 
vinske politike; 

7. odgovornosti OZD, republik in pokrajin, skupno 
s federacijo, za položaj Jugoslavije v ekonomskih od- 
nosih s tujino in za stanje devizne in plačilne bilance 
Jugoslavije. 

7. člen 

IS Skupščine SRS bo v okviru svojih pristojnosti 
podvzel vse potrebno, da se ustanovi samoupravna in- 
teresna devizna skupnost SR Slovenije, ki bo zlasti za- 
gotovila usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tu- 
jino, usklajevanje in urejanje medsebojnih odnosov in 
interesov v realizaciji pravic in obvez v deviznem in 
zunanjetrgovinskem sistemu, zagotovitev vpliva združe- 
nega dela na skupno devizno politiko, kot instrumenta 
dogovorjene politike ekonomskih odnosov s tujino, pri 
čemer mora biti plan te skupnosti sestavni del druž- 
benega planiranja, njena vloga pa prisotna pri vpra- 
šanjih plačilno bilančne projekcije Republike in zadolže- 
vanja v tujini. 

Udeleženci dogovora bodo v okviru svojih pristojno- 
sti podvzeli vse potrebno, da bi se ta Skupnost orga- 
nizirala najpozneje do 31. 12. 1976. 

V zvezi s sistemom ekonomskih odnosov s tujino 
bosta GZS in IS SRS tesno sodelovala, da bi se zago- 
tovil čim širši vpliv združenega dela na priprave in 
sprejemanje sistemskih rešitev. 

8. člen 

Družbeno politične skupnosti naj v opredelitvi na 
log koncipirajo politiko svojega razvoja na osnovah, 
ki bo_ slonela na stanju plačilne bilance in njenega 
izboljšanja, povečanju izvoza in racionalnega nadome- 
ščanja uvoza, povezovanju trgovinskih izvozno-uvoznih 
OZD s proizvodnimi OZD ter stanju kadrov, ki opravlja 
jo zunanjetrgovinske posle. S tem v zvezi naj izvoz 
blaga in storitev obravnavajo kot svojo prioritetno na- 
logo. 

9. člen 

Na področju tekoče ekonomske politike bodo ude- 
leženci dogovora vztrajali na izpopolnjevanju oblik, nači- 
na in obsega mehanizmov za politiko selektivnega po- 
speševanja izvoza ter podpirali tako zaščitno politiko, 
ki bo omogočala sodobni tehnološki razvoj, ki pa ne 
bo podpirala nekonkurenčne proizvodnje. Udeleženci 
dogovora bodo svojo aktivnost na tem področju usmer- 
jali zlasti na izdelavo mehanizmov za oprostitev plačil 
davkov, prispevkov in drugih dajatev za izvozno blago, 
kakor tudi vrste, način in obseg povračil davkov, pri- 
spevkov in drugih dajatev za izvoz, carinskih povračil 
ter opredelitve virov iz katerih se povračila vršijo. 
Selektivna politika pospeševanja izvoza in njeni tekoči 
ukrepi bo podpirala izvoz proizvodov večje stopnje 
predelave in finalnih proizvodov, kakor tudi turizem ter 
izvoz uslug, ki izboljšujejo plačilno bilanco. 

Udeleženci sporazuma bodo še posebej vztrajali na 
izpopolnjevanju mehanizmov za spodbujanje gospodar- 
skega sodelovanja z državami v razvoju. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo s svojimi akcija- 
mi spodbujala združevanje sredstev v okviru SOZD, 
OZD oziroma njihovih širših dohodkovno povezanih 
asociacij za pospeševanje izvoza. 

Udeleženci dogovora bodo podvzemali ukrepe za 
hitrejši razvoj tistih skupnih vlaganj in drugih sodobnih 
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino, kakor tudi 
skupnih vlaganj domačih gospodarskih subjektov, zla- 
sti na nezadostno razvitih področjih Slovenije in Jugo 
slavije, ki bodo jačala izvozno sposobnost gospodarstva, 
doprinašala racionalnemu nadomeščanju uvoza in kre- 
pila domačo konkurenčno surovinsko osnovo. 
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Poslovne banke bodo svojo poslovno politiko v večji 
meri usmerjale v srednjeročno in dolgoročno krediti- 
ranje izvoza opreme in investicijskih del in oblikovale 
trajnejše rešitve za finančno podpiranje in regionalno 
usmerjanje izvoza. 

Pri tem bodo v okviru svoje izvozno usmerjene 
kreditne politike izdelale trajnejše rešitve, na osnovi 
katerih bo združenemu delu olajšan hiter porast go- 
spodarskega sodelovanja z državami v razvoju in neuvr- 
ščenimi državami. Za doseganje tega cilja bodo v svojo 
poslovno politiko vgradile v naprej poznane objektivi- 
zirane selektivne kriterije, na njih zasnovane kreditne 
linije s takimi obrestnimi stopnjami, ki bodo omogoča- 
le normalno konkurenčnost ponudb za financiranje po- 
sameznih projektov v deželah v razvoju; zlasti glede 
mešanih naložb v industrializacijo teh dežal, ali za 
dolgoročno preskrbo naše industrije s surovinami; dalje 
glede izvoza opreme in kompleksnih objektov, transfera 
tehnologije in podobno. Za finansiranje takih obsežnih 
projektov se bodo za izvedbo finančne konstrukcije 
posameznega, ali za trajnejše cilje med seboj konzor- 
cialno ali drugače poslovno povezovale. 

Poslovne banke bodo s finančnimi sredstvi pod- 
pirale zlasti tiste oblike gospodarskih odnosov s tuji- 
no, ki bodo temeljile na širših skupnostih, oziroma or- 
ganiziranem in vsklajenem nastopu OZD; poleg tega pa 
takšno investicijsko politiko gospodarstva, ki bo usmer- 
jena na doseganje večjih deviznih efektov, vključno s 
programi, ki najhitreje zagotavlja racionalno nadome- 
ščanje uvoza. 

Pri izvajanju teh obvez bo IS. S. SRS nosilec sode- 
lovanja udeležencev tega sporazuma za področje ukrepov 
tekoče ekonomske politike; GZS za področje tehnolo- 
ške problematike in intenzivne aktivnosti za večanje 
produktivnosti, kot osnovnega činitelja vključevanja v 
mednarodno delitev dela, evidentiranja investicij in obli- 
kovanja strokovnih ocen glede njih, kakor tudi pospe- 
ševanja skupnih vlaganj; poslovne banke pa glede fi- 
nančnega izvajanja tako oblikovanih in medsebojno 
vsklajenih ciljev tekoče ekonomske politike. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo še posebej 
vztrajal na urejanju postopkov sprejmanja ukrepov 
tekoče ekonomske politike na način da bo zagotovljena 
pravočasnost, javnost in dolgoročnost le-teh. 

VI. ORGANIZIRANOST GOSPODARSTVA 

10. člen 

Ker je organiziranost gospodarstva za nastop na 
tujih tržiščih eden od bistvenih elementov pospeševa- 
nja izvoza in istočasno pomemben sestavni del pre- 
obrazbe družbeno ekonomskih odnosov v združenem 
delu, prevzema GZS aktivnost na tem področju kot 
svojo prioritetno, stalno nalogo. V zvezi s tem bo 
iniciator družbenega dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja za nastop na določenih gospodarskih 
regijah ali posameznih tržiščih. I. S. Skupščine SRS 
in družbeno politične skupnosti bodo to njeno dejav- 
nost podpirale v svojih pristojnostih, poslovne banke 
pa v okviru svoje poslovne politike. 

11. člen 

Združevanje OZD naj bi privedlo do konstituiranja 
poslovnih skupnosti konzorcialnega tipa za nastop na 
tržiščih držav v razvoju. Na principu združevanja dela 
in sredstev bo zagotovljena organizirana in trajna pri- 
sotnost združenega dela na teh tržiščih v smeri zago- 
tavljanja permanentnega izvoza blaga, transfera tehno- 
logije in dolgoročne preskrbe s surovinami. Po dogo- 
vorjenem prioritetnem vrstnem redu obdelave posamez- 
nih tržišč in regij bodo bolj smotrno razporejene po- 
slovne enote (podjetja ali predstavništva OZD) v tujini. 
Z razširitvijo ali združevanjem sedanjih poslovnih enot 
in sporazumi glede ustanavljanja novih skupnih poslov- 
nih enot bodo zagotovljene možnosti za usmerjeno ob- 

delavo tržišča ter programiranje proizvodnje, oziroma 
izvoza in uvoza. 

Z vsklajevanjem dela in nastopa članov teh poslov- 
nih skupnosti konzorcijev bo zagotovljeno tudi vključe- 
vanje v širši jugoslovanski prostor, še posebej na pod- 
ročju izvajanja investicijskih del, kompleksnih objek- 
tov in transfera tehnologije na teh tržiščih, zlasti pa 
širšega gospodarskega sodelovanja z njimi, na osnovi 
enakopravno zagotovljenih medsebojnih interesov. 

12. člen 

Ker je združevanje sredstev za gospodarsko sodelo- 
vanje z deželami v razvoju izredno pomemben način 
za izboljšanje regionalne strukture izvoza, je neobhodno 
doseči njihov večji obseg tudi v okviru »Samouprav- 
nega sporazuma za združevanje sredstev za gospodar- 
sko sodelovanje z deželami v razvoju«, ustanovljenega 
10. VII. 1974. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo razširila akcijo 
za pristop k tem Sporazumu, tako da bi se vanj vklju- 
čil čim širši krog OZD, registriranih za izvozno-uvozno 
poslovanje, ki bodo združevala svoja sredstva, oziroma 
deleže v te svrhe, na način kakor to predvideva ome- 
njeni Sporazum. 

I. S. Skupščine SRS b« podpiral tudi udeležbo dru- 
gih republiških činiteljev, poslovne banke, oziroma nji- 
hovi upravljalci pa naj sredstva gospodarstva ustvar- 
jena z bančnim poslovanjem v pomembni meri usmer- 
jajo, oziroma združujejo v okviru Samoupravnega spo- 
razuma za združevanje sredstev za gospodarsko sodelo- 
vanje z deželami v razvoju. 

Sporazum naj združena sredstva usmerja predvsem 
v posojila za izdelavo ponudb za investicijska dela, za 
mešane naložbe za izgradnjo objektov v deželah v raz- 
voju, ki prispevajo k njihovi industrializaciji, ali ki 
zagotavljajo dolgoročno preskrbo našega gospodarstva 
s surovinami iz teh dežel. 

13. člen 

Združevanje OZD naj bi privedlo do ustanovitve 
interesnih skupnosti za nastop na tržiščih socialističnih 
držav. Sprejeti bodo samoupravni sporazumi, ki bodo 
temeljili na principu samofinansiranja in urejevali med- 
sebojne odnose ter načine delovanja doma in v tujini, 
ki bodo pritegnili po možnosti vse OZD, ki na teh trži- 
ščih nastopajo. Z organi teh interesnih skupnosti, z last- 
nimi službami in drugimi institucijami bo GZS zagotav- 
ljala trajnejše usmerjanje blagovnih tokov ter iskala 
nove, višje oblike gospodarskega sodelovanja, kot so 
kooperacije, skupna vlaganja in slično. 

Tako usmerjanje naj omogoči tudi ustreznejšo za- 
stopanost v skupnih jugoslovanskih gospodarskih pred- 
stavništvih v teh državah, upoštevajoč pri tem specifič- 
ne oblike trgovanja na teh tržiščih. 

4. člen 

Sklenjen bo Samoupravni sporazum o pogojih vskla- 
jenega nastopa pri izvajanju investicijskih del, kom- 
pleksnih objektov in transfera tehnologije v tujini. 
S samoupravnim sporazumom bodo zajeti vsi zaintere- 
sirani gospodarski subjekti v SR Sloveniji z namenom 
združevanja umskih in materialnih zmogljivosti za do- 
seganje naštetih ciljev brez ozira na posamezna gospo- 
darska področja. Ta poslovna skupnost se bo posluže- 
vala poslovnih enot v tujini, ki jih bodo osnovali kon- 
zorciji iz 11. člena na osnovi poslovnega povezovanja 
z njimi, ali pa bo za specifične posle oziroma izvedbo 
določenih projektov organizirala lastne oblike nastopa. 
Tudi ta sporazum bo zagotovil uspešnejše vključevanje 
svojega članstva v sodelovanje z drugimi jugoslovan- 
skimi organizacijami in skupnostmi, po potrebi pa tudi 
v organizirano povezovanje z inozemskimi firmami za 
močnejše sodelovanje na tujih tržiščih, zlasti v deželah 
v razvoju. 
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15. člen 

Sklenjen bo Samoupravni sporazum o pospeševa- 
nju gospodarskega razvoja obmejnih območij. 

V sporazum se bodo vključile OZD, ki poslujejo 
v obmejnem blagovnem prometu in v tistih terciarnih 
dejavnostih, ki so nanj vezane in s tem omogočile 
organizirano in koordinirano poslovno sodelovanje s 
sosednimi obmejnimi področji. Pri tem so mišljene zla- 
sti razvitejše, dolgoročne oblike gospodarskega sodelo- 
anja kot npr. skupna raziskava tržišča, sodelovanje pri 
izvajanju investicijskih del, ustanavljanje lastnih in me- 
šanih podjetij, skupne naložbe v proizvodne organiza- 
cije na obmejnih področjih in podobno. 

članice tega Samoupravnega sporazuma bodo zdru- 
ževale tudi sredstva, za katera so predvideni naslednji 
viri: 

— sredstva, ki jih bodo združevale članice, kot svoj 
delež za konkretne namene v okviru samoupravnega 
sporazuma, 

— del sredstev dohodka, pridobljenih iz naslova bla- 
govne menjave v obmejnih gospodarskih sporazumih, 

— namenska sredstva, ki jih bo v ta namen odo- 
brila SR Slovenija. 

16. člen 

Ker so sejmi doma in v tujini, razstave, ekonom- 
ska in turistična propaganda namenjena tujini tudi 
pomembna oblika organiziranosti gospodarstva, posre- 
dovanja gospodarskih dosežkov tujini in pospeševanja 
izvoza, se udeleženci dogovora, posebej pa Gospodarska 
zbornica Slovenije obvezujejo prevzeti pobudo za bolj 
usklajeno in organizirano predstavljanje in nastopanje 
gospodarstva na razstavah, sejmih in podobnih priredit- 
vah doma in v tujini. Na teh prireditvah bo poleg go- 
spodarskih predstavitev vključena tudi turistična dejav- 
nost ter ostale uslužnostne dejavnosti. 

Za izvedbo teh nalog bo gospodarska zbornica Slo- 
venije: 

— izvršila inventarizacijo vseh prireditev ter glede 
na njihov pomen izbrala tiste, ki so za udeležbo slo- 
venskega gospodarstva zanimivi. Takim sejmom in raz- 
stavam bo dala ustrezno podporo; 

— v dogovoru z OZD usmerjala regionalno udeležbo 
na inozemskih sejmih in razstavah v skladu s širšimi 
dolgoročnimi gospodarskimi interesi SRS in SFRJ; 

— v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Hrvatske 
in s pristojnimi zbornicami sosednjih dežel zagotovila 
ustreznejšo udeležbo delovnih organizacij na obmejnih 
sejmih (glede na njihov značaj ali specializiranost); 
pravila, osnove in modalitete za izvrševanje blagovnih 
list v okviru sejemskih sporazumov, kot pomembne 
oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja in v skla- 
du z zunanjetrgovinskimi predpisi, za razvijanje kate- 
rih bo dajala pobude I. S. SRS; 

— proučila možnost in organizirala v okviru sejem- 
skih prireditev vzorčne prodajne sejme (tudi z vklju- 
čitvijo drugih republik); 

— pripravila v sodelovanju OZD in sejemskih orga- 
nizacij samoupravni sporazum o sodelovanju in skup- 
nem usklajenem nastopanju gospodarstva na sejemskih 
prireditvah in razstavah; 

— organizirala stalno razstavo dosežkov gospodar- 
stva SRS na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani; 

— pripravila s sporazumom osnove za še večjo 
vključitev Gospodarskega razstavišča (in ostalih sejem- 
skih organizatorjev v SRS) v organizacijo, skupnega 
pomena, ki bi na osnovi dolgoročno začrtane politike 
in interesov združenega dela v gospodarstvu postala 
eden od pomembnih dejavnikov pri pospeševanju go- 
spodarskih stikov doma in v tujini; 

— na pomembnejših domačih sejmih zagotovila 
stalna predstavništva z delegatom ali službo GZS za 
boljše informiranje strank in navezavo stikov z dru- 
gimi institucijami ali delegacijami. 

17. člen 

Celotna struktura organiziranosti gospodarstva za 
gospodarsko sodelovanje s tujino, njegovih skupnosti 
in širših asociacij se bo delegatsko vključevala v organe 
GZS, GZ, — zlasti njenih regionalnih sekcij, v delo 
meddržavnih mešanih komitejev, gospodarske delega- 
cije, v ustrezne zvezne, občasne ali stalne delovne sku- 
pine. 

V ta namen bo GZS izdelala program delegatske 
zastopanosti združenega dela in vključevanja v zvezne 
organe; IS S. SRS pa program vključevanja v delo 
meddržavnih mešanih komitejev. Za sodelovanje v delu 
teh komitejev bosta IS SRS in GZS izdelala skupni 
poslovnik kot podlago za trajno sistematično sodelo- 
vanje. 

VIT RACIONALNO NADOMEŠČANJE UVOZA 

18. člen 

Na področju racionalnega nadomeščanja uvoza se 
udeleženci zavezujejo podpirati in pospeševati razvoj 
tistih zmogljivosti, s katerimi je možno po svoji ceni, 
kvaliteti in produktivnosti nadomestiti uvozne. 

V GZS bodo združenja TOZD panog razreševala 
tehnološke probleme, ki izvirajo iz pospešenega preho- 
da na domače surovine, reprodukcijske materiale in raz- 
novrstne domače inovacije, ob istočasnem usklajevanju 
in delitvi proizvodnih programov. V to svrho bodo zdru- 
ženja TOZD panog tudi tekoče spremljala razmerja 
med uvozom in izvozom, ki bodo osnova akcijam za 
izboljšanje teh odnosov v petletnem obdobju ter dajala 
inicijative za skupna vlaganja v potrebno surovinsko 
osnovo tako v Jugoslaviji, kot v deželah v razvoju. 

V svrho povečane usmeritve investitorjev na upo- 
rabo domače opreme se bodo udeleženci tega dogo- 
vora zavzemali za take rešitve v kreditni politiki, ki 
bodo omogočile hitrejši razvoj in večjo porabo proiz- 
vodov domače strojegradnje, povsod tam, kjer domača 
strojegradnja po tehnoloških rešitvah in drugih pogojih 
zadovoljuje potrebe investitorjev. 

Poslovne banke se zavezujejo oblikovati takšno kre- 
ditno politiko, ki bo zagotavljala modernizacijo obstoje- 
čih ali odpiranje novih kapacitet, ki služijo nadome- 
ščanju uvoza. 

Na področju intenzivnejšega koriščenja sekundarnih 
surovin bo GZS ugotovila bilanco in porabo le-teh, 
opravila analizo uvoza in izvoza, opredelila njihov učin- 
kovit pretok, izdelala predloge za spodbujanje izgrad- 
nje tovrstne predelave in zbiralnega omrežja ter zago- 
tovila sistem tekočega obveščanja o razpoložljivih tovrst- 
nih surovinah na tržišču. 

VIII. RAZISKOVALNA DEJAVNOST, INFORMATIKA 

19. člen 

Ker različne oblike mednarodnega tehničnega sode 
lovanja, zlasti na področju držav v razvoju, odpirajo 
dodatne možnosti za predpripravo posameznega tržišča 
za nastop našega gospodarstva, se udeleženci dogovora 
zavezujejo aktivno sodelovati v programiranju in razši- 
ritvi tega sodelovanja. V ta namen bodo letno zagotav- 
ljali določena finančna sredstva na osnovi skupno do- 
govorjenega programa. 

V ta namen bodo z drugimi zainteresiranimi čini- 
telji v republiki (RSS, ISS, Zavod za mednarodno znan- 
stveno tehnično sodelovanje) sklenili družbeni dogovor, 
s katerim bosta za petletno razdobje opredeljena pro- 
gram te dejavnosti ter način in oblike sofinanciranja. 
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20. člen 

Udeleženci dogovora bodo vsakoletno vsklajevali 
skupni program raziskovalnih nalog za intenzivnejše 
vključevanje gospodarstva v mednarodno delitev dela, 
zlasti za pospeševanje višjih, trajnejših oblik gospodar- 
skega sodelovanja s tujino. V to svrho bodo sofinanci- 
rali dogovorjene naloge in usklajevali ta program in 
združena sredstva z delom Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije. 

21. člen 

Udeleženci Dogovora bodo pristopili k sistematični 
obdelavi problemov informatike s področja potreb eko- 
nomskega sodelovanja s tujino. V ta namen bodo opre 
delili mesta in načine zbiranja, predelave in posredo- 
vanja informacij, posebej iz stališča tekoče uporabe, 
hitrega pretoka informacij ter se povezali z že obstoje- 
čimi institucijami, da bi tako zagotovili celoviti sistem 
informiranosti gospodarstva. V procesu aktivnega zbi- 
ranja in posredovanja poslovnih informacij bodo s po- 
sebnim dogovorom vključena tudi zunanja predstavni- 
štva ZSZZ, GZJ, poslovnik bank, skupnih poslovnih enot 
v tujini, Centra za sodelovanje z deželami v razvoju 
in podobno. 

V ta namen bodo udeleženci dogovora. izboljšali 
svojo notranjo organiziranost. 

Zaradi hitrejšega in celovitejšega seznanjanja gospo- 
darstva bodo udeleženci organizirali tudi seminarje, 
predavanja ter posvetovanja, posebej še o deželah v 
razvoju. 

IS Skupščine SRS se obvezuje, da bo zagotovil 
takšno evidenco zunanjetrgovinske menjave, ki bo omo- 
gočila vpogled v celotno gibanje te dejavnosti na nivoju 
posameznih OZD ter družbeno političnih skupnosti, ob 
upoštevanju ustrezne ažurnosti in aktualnosti podatkov. 

22. člen 

Udeleženci sporazuma bodo organizirano navezo- 
vali trajne stike z določenimi institucijami v posamez- 
nih deželah, kot so državne organizacije za pospeševa- 
nje gospodarskega sodelovanja s tujino, zbornice, ban- 
ke, združenja, sejemske proizvodne in druge grupacije, 
oziroma institucije z namenom priprave širšega nasto- 
panja našega gospodarstva na ustreznih tržiščih. 

IX. KADRI 

23. člen 

GZS bo organizirala dopolnilno izobraževanje vo- 
dilnih in strokovnih kadrov v zunanji trgovini, ki naj 

postane trajna oblika kvalitetnejšega usposabljanja 
kadrov. 

Dopolnilno izobraževanje bo šlo v dveh smereh: 

— dopolnilna družbeno politična in družbeno eko- 
nomska izobrazba za vse tiste, ki so že opravili pose- 
ben strokovni izpit na osnovi Družbenega dogovora o 
minimalni strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati delavci v zunanji trgovini ali pa so 
obvezani, da ga bodo polagali v bodoče in 

— stalno dopolnilno izobraževanje z vsemi bistve- 
nimi novitetami, spremembami in dogajanji na pod- 
ročju družbeno ekonomskih odnosov in mednarodne me- 
njave v obliki seminarjev, predavanj in posvetovanj za 
kadre, ki delajo na ekonomskih odnosih s tujino. 

Za izvedbo te naloge bo skrbel poseben program- 
ski svet v okviru GZS. 

24. člen 

Glede strokovnih delavcev, razporejenih na stalno 
delo v poslovnih enotah (podjetjih in predstavništvih) 
v tujini bodo OZD registrirane na zunanjetrgovinsko 
poslovanje sklenile samoupravni sporazum o posebnih 
pogojih za njihovo razporejanje na delo v tujini. Z njim 
bodo zagotovile moralnopolitično neoporečnost, strokov- 
no usposobljenost in maksimalno dolžino mandatne do- 
be v tujini, kakor tudi zaostrene pogoje prehoda delav- 
cev iz ene OZD na drugo. S tem sporazumom bodo 
kadri, ki delajo v tujini podvrženi strožji družbeni pre- 
veritvi in zahtevnejšim pogojem, kakor veljajo za zuna- 
njetrgovinske kadre, ki delajo doma. Na določbah tega 
sporazuma bo temeljila tudi širša kadrovska politika 
udeležencev tega Dogovora. . 

X. KONČNE DOLOČBE 

Spremembe družbenega dogovora, status članov ki 
naknadno pristopijo, dopolnitve, vprašanja kršitve druž- 
benega dogovora itd., naj se rešijo v skladu z obstoje- 
čimi zakonskimi predpisi. 

Podpisniki: 

1. Gospodarska zbornica Slovenije 

2. IS Skupščine SR Slovenije 

3.1.S. občinskih skupščin 

4. Poslovne banke. 
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OSNUTEK 

Samoupravni sporazum o skupni politiki bank na območju SR Slovenije 

za obdobje 1976—1980 

PREDLAGATELJ: 

Združenje poslovnih bank in hranilnic Slovenije 
Ljubljana, Šubičeva 2 

Samoupravni sporazum o skupni politiki bank na 
območju SR Slovenije se uvršča med družbene do- 
govore in samoupravne sporazume, ki so bistvenega 
pomena za izdelavo družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976—1980, in ga vsebuje program Izvršnega 
sveta Skupščine S RS o aktivnosti pri izdelavi srednje- 
ročnih planov za to obdobje. S samoupravnim sporazu- 
mom bodo banke na območju SRS uskladile usmeritev 
vseh pomembnejših področij svoje aktivnosti v srednje- 
ročnem obdobju ter se dogovorile za enotne kriterije in 
pogoje pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev. Samoupra- 

vni sporazum bo hkrati tudi podlaga za oblikovanje sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov 
planov bank v tem obdobju. 

Osnutek se pripravlja v času, ko se razvojni progra- 
mi in samoupravni sporazumi v združenem delu še 
usklajujejo. Zato tudi še ne vsebuje osnovnih propor- 
cev in kazalcev o materialnih naložbah ter drugih po- 
datkov, ki naj kvantificirajo volumen aktivnosti in po- 
litiko usmerjanja. Te podatke bo mogoče ugotoviti v 
procesu izdelave samoupravnih sporazumov o temeljih 
srednjeročnih planov bank za obdobje 1976—1980. 

Da bi pospešili delo na oblikovanju in sprejemanju 
planskih dokumentov v bankah in omogočili sočasno 
usklajevanje med nosilci družbenega planiranja, pred- 
lagajo izvršilni odbori bank v SR Sloveniji v obravnavo 
kot delovni osnutek naslednji samoupravni sporazum 
o skupni politiki bank. 

Na podlagi določb zakona o temeljih sistema samo- 
upravnega družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije, določb zakona o temeljih bančnega sistema 
ter predvidevanj v gradivu za sestavo družbenega plana 
SR Slovenije, sprejemamo upravljavci bank na območ- 
ju SR Slovenije 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O SKUPNI POLITIKI BANK NA OBMOČJU 

SR SLOVENIJE 

1. člen 

Upravljavci bank na območju SR Slovenije ugotav- 
ljamo, da nas določbe zakona o temeljih sistema samo- 
upravnega družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije ter določbe zakona o temeljih bančnega 
sistema zavezujejo, da je racionalno uresničevanje raz- 
vojnih programov v temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja dela in sredstev 
možno le ob skupni politiki vseh bank na območju 
SR Slovenije. Zato smo se podpisniki samoupravnega 
sporazuma dogoyorili, da bomo za uspešno uresniče- 
vanje skupnih ciljev in nalog, ki izhajajo iz družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 ter dru- 
gih družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov 
o družbeno ekonomskem razvoju v tem obdobju med- 
sebojno usklajevali politiko poslovne aktivnosti bank. 

2. člen 

Svoje razvojne načrte in tekočo politiko bomo 
upravljavci bank uresničevali predvsem na temeljih 
združevanja dela in dohodka, prvenstveno v obliki skup- 
nih naložb in drugih oblik združevanja in' poslovnega 
sodelovanja. Za uresničevanje teh ciljev bomo tudi z 
učinkovitejšo bančno dejavnostjo še naprej združevali 
in zbirali v bankah dopolnilna sredstva. 

3. člen 

Na podlagi združenih in zbranih sredstev bomo 
podpisniki sporazuma usklajevali politiko poslovne 
aktivnosti bank zlasti na naslednjih področjih: 

— pri investicijskih naložbah v razrojns načrte in 
prednostne namene, predvidene z družbenim planom 
Slovenije, ki naj pospešijo spremembe gospodarske 
strukture in skladnejši regionalni razvoj; 

— pri kreditiranju obratnih sredstev, s katerimi se 
uresničujejo cilji tekoče ekonomske in denarno-kredit- 
ne politike; 

— pri financiranju stanovanjske graditve; 
— pri razivijanju poslovanja z oibčani; 
— pri obrestnih merah in tarifi za posle, ki jih 

opravljajo banke. 

4. člen 

Določbe tega sporazuma so podlaga za oblikovanje 
samoupravnih sporazumov o temeljili srednjeročnih 
planov bank za obdobje 1976—1980 ter srednjeročnih in 
letnih planov bank v tem obdobju. 

Skupna politika, dogovorjena s tem sporazumom, 
je tudi podlaga za sklepanje drugih sporazumov, ki 
podrobneje urejajo poslovno aktivnost bank na posa- 
meznih področjih, in ki jih bodo banke sklenile v sred- 
njeročnem obdobju 1976—1980. 

I. RAZVOJNI NAČRTI IN SPREMEMBE 
GOSPODARSKE STRUKTURE 

5. člen 

Ob upoštevanju razvojnih programov in prednostnih 
namenov bomo podpisniki sporazuma dajali na pod- 
ročju investicijskih vlaganj prednost: 

a) naložbam, ki vplivajo na spremembo strukture 
proizvodnje, s tem, da pospešujejo: 

:— proizvodnjo surovin in reprodukcijskega mate- 
riala ter razvoj tistih zmogljivosti, s katerimi je možno 
najhitreje zagotoviti racionalno nadomeščanje uvoza, 

— razvoj prednostnih dejavnosti v kmetijski proiz- 
vodnji in hrane ter graditev skladišč za te proizvode, 

— razvoj turizma, ki vpliva na izboljšanje plačilne 
bilance, 

— razvoj stanovanjske graditve in malega gospo- 
darstva, ki vzpodbuja domačo konjunkturo, 

— vključevanje sodobnega znanja ter doisežkoiv raz- 
iskovalnega dela v proizvodne procese; 
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b) naložbam, ki prispevajo k racionalnejši porabi 
energije ter surovin in drugih proizvodov, katere uva- 
žamo, ter k boljšemu izkoriščanju odpadkov za nadalj- 
no predelavo; 

c) naložbam, ki prispevajo h krepitvi konkurenčne 
sposobnosti organizacij združenega dela za vključevanje 
v mednarodno delitev dela, zlasti s povečanjem izvoza; 

č) naložbam, ki omogočajo povečanje dohodka z 
modernizacijo in avtomatizacijo obstoječih zmogljivo- 
sti, z večjo produktivnostjo dela in z uveljavljanjem 
nove tehnologije in organizacije dela. 

6. člen 

Na osnovi družbenega dogovora o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in o 
nekaterih osnovah za politiko regionalnega razvoja za 
obdobje 1976—1980, bomo podpisniki sklenili poseben 
samoupravni sporazum in z njim določili pogoje kredi- 
tiranja, namene in obseg naložb na teh območjih. 

7. člen 

Podpisniki se tudi zavezujemo, da bomo skupaj 
financirali infrastrukturne objekte in se s posebnim 
sporazumom dogovorili glede meril, na podlagi katerih 
bomo ugotavljali udeležbo posamezne banke pri takem 
financiranju, delitvi dohodka in rizika. 

8. člen 

Naložbam v naipene iz tega poglavja bo v pretežni 
meri podrejena tudiipolitika zadolževanja v tujini. 

II. USMERJANJE TEKOČE AKTIVNOSTI 

9. člen 

S kratkoročnim kreditiranjem obratnih sredstev 
bomo podpisniki podpirali uresničevanje skupne eko- 
nomske in denarnokreditne politike in se pri tem pri- 
zadevali, da bo tudi to poslovanje prispevalo k nadalj- 
nji krepitvi poslovne aktivnosti upravljavcev bank. 

Ti krediti bodo usmerjena predvsem na področja, 
ki se posebej podpirajo s selektivno politiko narodnih 
bank in jih vsebuje samoupravni sporazum o izvajanju 
selektivne kreditne politike, z drugimi samoupravnimi 
sporazumi in ukrepi ekonomske stimulacije oziroma 
denarno-kreditne politike v obdobju 1976—1980. 

10. člen 

Namene selektivnega kreditiranja bodo banke vsako 
leto opredelile s samoupravnimi sporazumi o izvajanju 
selektivne kreditne politike. 

11. člen 

V okviru selektivnih namenov bomo podpisniki da- 
jali prednost kreditiranju: 

— izvoza blaga in storitev; 
— prodaje serijske in individualne opreme na do- 

mačem in tujih trgih; 
— izvajanja investicijskih del v tujini, predvsem v 

deželah v razvoju, 
— družbeno organizirane kmetijske proizvodnje in 

zalog kmetijskih pridelkov, 
— prodaje trajnih potrošnih dobrin, ki ne obreme- 

njujejo plačilne bilance. 

III. POSPEŠEVANJE STANOVANJSKE GRADITVE 

12. člen 
Za pospeševanje stanovanjske graditve bomo pod- 

pisniki podpirali industrializacijo graditve stanovanj ter 
se vključili v sporazume, ki težijo k racionalizaciji stano- 
vanjske graditve. Sodelovali bomo tudi pri ustvarjanju 
drugih možnosti za večji obseg ter hitrejšo in cenejšo 
graditev stanovanj, še posebej družbenih najemnih sta- 
novanj, ter pri organizirani graditvi zasebnih stanovanj. 

13. člen 

V obdobju 1976—1980 bomo podpisniki zlasti: 
— z ugodnejšimi posojilnimi pogoji spodbujali or- 

ganizacije združenega dela in občane za dolgoročno 
varčevanje za stanovanje, 

— sodelovali s stanovanjskimi skupnostmi pri pre- 
miranju stanovanjskega varčevanja občanov, 

— prednostno kreditirali družbeno usmerjeno orga- 
nizirano stanovanjsko graditev, 

— razvijali nove oblike kreditiranja zdomcev na 
podlagi njihovih prihrankov, 

— uvajali nove oblike sodelovanja z občani tako, 
da bomo povečali obseg sredstev z izdajanjem vred- 
nostnih papirjev, 

— zagotavljali dodatna sredstva za ohranjanje vre- 
dnosti obstoječega sklada stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini, 

— povećah kredite za opremljanje stavbnih zem- 
ljišč s komunalnimi napravami. 

14. člen 

Da bi zagotovili skladnejše odnose na področju sta- 
novanjske graditve v SR Sloveniji, bomo podpisniki 
težili za čim enotnejšimi pravilniki, ki urejajo varčeva- 
nje in dajanje posojil za stanovanjsko gospodarstvo. 

\ 
IV. RAZVIJANJE POSLOVANJA Z OBČANI 

15. člen 

Rast denarnih sredstev v bankah bomo podpisniki 
krepili tudi z razvijanjem odnosov z občani. Pri tem 
bomo posebno pozornost posvetih izplačevanju osebnih 
dohodkov in drugih prejemkov prek tekočih računov 
in hranilnih knjižic, povečanju varčevalne dejavnosti 
med začasno zaposlenimi delavci v tujini in uvajanju 
novih oblik zbiranja sredstev in dajanja kreditov. 

16. člen ■ 
Za vzpodbujanje gospodarske dejavnosti občanov 

pa bodo banke dajale: 

— kredite za razvoj zasebnega kmetijstva, če bodo 
naložbe v skladu s srednjeročnimi načrti razvoja kme- 
tijstva in če zasebni kmetovalci dolgoročno sodelujejo 
z organizacijami združenega dela, 

— kredite za razvoj kmečkega turizma, predvsem 
za ureditev penzionskih objektov na proizvodno ureje- 
nih kmetijah, 

— kredite za razvoj zasebne obrti in turizma v skla- 
du s programi razvoja teh dejavnosti v občinah. 

Banke bodo dajale prednost obrtnikom, ki ustanav- 
ljajo pogodbene organizacije združenega dela, orga- 
nizacijam združenega dela, ki sodelujejo s pogodbenimi 
organizacijami združenega dela ini občanom, ki skle- 
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nejo pogodbo o sodelovanju z organizacijami združe- 
nega dela, kot tudi deficitarnim storitvenim dejavnostim. 

17. člen 

Pri oblikovanju poslovnih odnosov z občani se bodo 
banke dogovorile o pogojih zbiranja sredstev in dajanja 
kreditov ter sprejemale čim enotnejše pravilnike, ki 
urejajo to področje. 

V. SPLOŠNE SMERNICE IN KRITERIJI 

18. člen 

Podpisniki se sporazumemo, da bodo banke sodelo- 
vale s sredstvi predvsem za opravljanje, razširjanje in 
pospeševanje aktivnosti organizacij združenega dela s 
področja prioritetnih dejavnosti in tistih organizacij 
združenega dela, ki se vključujejo v izvrševanje nalog 
in smernic družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 in drugih dogovorov o družbeno-ekonomskean 
razvoju v tem obdobju in ki: 

— povečujejo produktivnost dela, 

— prispevajo k povečanju izvoza blaga in storitev 
in drugače vplivajo na zboljšanje plačilne bilance, 

— se usmerijo v proizvodnjo ali predelavo domačih 
surovin, 

— povečujejo ekonomičnost poslovanja, 

— vlagajo lastna sredstva za povečanje obratnih 
sredstev, 

— usmerjajo svoja vlaganja na manj razvita ob- 
močja, 

— zagotavljajo varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja, 

— redno izpolnjujejo svoje obveznosti in dosegajo 
druge ugodne rezultate gospodarjenja. 

19. člen 

V okviru pogojev iz 18. člena bomo dajali prednost 
organizacijam združenega dela, ki se bodo povezovale 
v dohodkovno soodvisne poslovne skupnosti, združevale 
sredstva in delo v uresničevanju skupnih programov, 
se povezovale v samoupravne interesne skupnosti in se 
pri razvoju usmerjale v racionalno delitev dela. 

20. člen 

Pri sprejemanju odločitev za zagotavljanje sredstev 
bomo upoštevali še naslednje pogoje in kriterije: 

— poslovno uspešnost organizacij združenega dela 
in varnost naložb, 

— pripravljenost investicijske dokumentacije, čas 
graditve investicijskega objekta ter strokovno in ka- 
drovsko usposobljenost investitorja, 

— merila racionalnosti, rentabilnosti in ekonomič- 
nosti naložbe, 

— obseg in način oblikovanja lastnih sredstev za 
osnovna in obratna sredstva, 

— obseg zadolženosti ter strukturo lastnih in tujih 
sredstev, 

— širšo družbeno verifikacijo naložbe, ki se izraža 
tudi v skupnih vlaganjih. 

VI. POLITIKA OBRESTNIH MER IN PLAČIL 
ZA POSLE 

21. člen 

S politiko obrestnih mer in plačil za posle, ki jih 
opravljajo banke, bomo spodbujali razvoj prednostnih 
dejavnosti in tako vplivali na zboljšanje pogojev za 
uresničevanje razvojnih načrtov in na zmanjšano obre- 
menitev gospodarstva. 

S tako politiko bomo še posebej spodbujali: 

— razvoj dejavnosti, ki imajo prednost po sred- 
njeročnih načrtih, skladno s tem sporazumom, 

— dejavnosti, s katerimi pospešujemo poslovno so- 
; delovanje z deželami v razvoju, 

— izvozno dejavnost in racionalno nadomeščanje 
uvoza z domačo proizvodnjo, 

— pospeševanje stanovanjske graditve, 

— odpravo škod na območjih, prizadetih od ele- 
mentarnih nesreč. 

22. člen 

V okviru Združenja bank Slovenije in Združenja 
bank Jugoslavije si bomo prizadevali, da po načelih 
samoupravnega sporazumevanja dosežemo med banka- 
mi čim večjo enotnost v politiki obrestovan j a ter tarifi 
za posle, ki jih opravljajo banke. 

VII. DRUGE DOLOČBE 

23. člen 

Podpisniki pooblaščamo Združenje bank Slovenije, 
da spremlja uresničevanje tega sporazuma, še posebej 
tistih njegovih določb, ki se nanašajo na medbančno 
združevanje sredstev, in o svojih ugotovitvah seznanja 
organe upravljanja bank. 

24. člen 

Podpisniki soglašamo, da se določbe sporazuma, ki 
velja za obdobje 1976—1980, po potrebi dopolnjujejo ali 
spreminjajo, in sicer po postopku kot je sporazum 
sprejet. 

25. člen 

Sporazum je sprejet, ko ga podpišejo pooblaščeni 
predstavniki bank na območju SR Slovenije na podlagi 
sklepov njihovih organov' upravljanja, in začne veljati, 
ko Združenje bank Slovenije ugotovi, da so ga podpi- 
sale vse banke na območju SR Slovenije. 

Ljubljanska banka, Ljubljana 

Kreditna banka Maribor   

Kreditna banka Koper  

Jugobanka, sedež Ljubljana  

Beograjska banka, podružnica Ljubljana 
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Regionalni razvoj in varstvo okolja 

OSNUTEK 

Družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 

v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 

PREDLAGATELJ: 

Republiški komite za družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem Ljubljana, Gregorčičeva 25 

v sodelovanju s Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih obmo- 
čij v SR Sloveniji 

Osnutek družbenega dogovora o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji je 
pripravljen v skladu z 9. členom zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (U.l. 
SRS, št. 29/75). Sestavljalci so ga pripravili v sodelo- 
vanju s strokovnimi službami predvidenih udeležencev 
in pri tem izhajali iz družbeno-političnih izhodišč, spre- 
jetih v družbeno-političnih organizacijah in Skupščini 
SR Slovenije na podlagi javne razprave o delovnem 
osnutku tega dogovora (Poročevalec Skupščine SR Slo- 
venije št. 17/75). V osnutku je upoštevana zahteva, da 
morajo biti čim konkretneje opredeljene naloge in ukre- 

Zaradi skladnejšega regionalnega razvoja v Sociali- 
stični republiki Sloveniji ter postopnega izravnavanja 
gospodarskih, socialnih in prostorskih pogojev za delo 
in življenje delovnih ljudi in občanov ter na podlagi 
ustave Socialistične republike Slovenije in zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Izvršni sveti občinskih skupščin v SR Sloveniji 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Zveza socialistične mladine Slovenije 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Ljubljanska banka 
Jugobanka filiala Ljubljana 
Kreditna banka Koper 
Kreditna banka Maribor 
Beograjska banka 
Samoupravna interesna skupnost za cestno gospo- 

darstvo SR Slovenije 
Zveza vodnih skupnosti 
Samoupravna interesna skupnost za PTT gospo- 

darstvo 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarst- 

va SR Slovenije 
Zadružna zveza Slovenije 
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR 

Slovenije 
Kmetijska razvojna skupnost Slovenije 
Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
Izobraževalna skupnost Slovenije 
Kulturna skupnost Slovenije 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Zdravstvena skupnost Slovenije 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije 
Telesno-kulturna skupnost SR Slovenije 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 

pi za pospeševanje razvoja manj razvitih območij. Te 
naloge in ukrepe bo v nadaljnjem procesu samouprav- 
nega sporazumevanja in dogovarjanja treba uskladiti 
z udeleženci dogovora. 

V skladu s sprejetimi družbeno-političnimi izhodišči, 
ki so opredeljena tudi v zakonu o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, temelji 
skladnejši regionalni razvoj in v tem okviru pospeševa- 
nje razvoja manj razvitih območij predvsem na priza- 
devanjih delovnih ljudi v organizacijah združenega dela, 
v samoupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skup- 
nostih in občinah na teh območjih, opira pa se tudi 
na aktivnost in solidarnost delovnih ljudi v organizaci- 
jah združenega dela in njihovih asociacijah iz drugih 
območij SR Slovenije v skladu z njihovimi interesi in 
potrebami optimalnega razvoja ter na aktivnosti in so- 
Udarnosti samoupravnih interesnih skupnosti in drugih 
samoupravnih skupnosti s področja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti, poslovnih bank in drugih samo- 
upravnih nosilcev družbenega razvoja. 

sklenejo 

DRUŽBENI DOGOVOR O POSPEŠEVANJU 
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR 

SLOVENIJI V OBDOBJU 1976 — 1980. 

I. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

1. člen 

Udeleženci tega družbenega dogovora (v nadaljnjem 
besedilu: dogovora) se obvezujejo, da bodo v skladu 
z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije (Urad- 
ni list SRS, št. 13/72), resolucijo o poglavitnih smot- 
rih in smernicah za urejanje prostora (Uradni list 
SRS, št. 43/73), družbenim planom razvoja SR Slove- 
nije v letih 1976 — 1980 delovali tako, da se bo ures- 
ničevala dogovorjena politika skladnejšega regionalne- 
ga razvoja v SR Sloveniji. Tako usmeritev bodo upo- 
števali pri sprejemanju svojih dolgoročnih, srednjeroč- 
nih in letnih programov razvoja ter z izvajanjem svo- 
jih nalog in ukrepov prispevali k hitrejšemu aktivira- 
nju razvojnih možnosti na vseh območjih v SR Slove- 
niji v skladu s potrebami optimalnega razvoja SR Slo- 
venije in na tej podlagi k postopnemu zmanjševanju 
razlik v pogojih življenja in dela delovnih ljudi ter ob- 
čanov. 

2. člen 

Udeleženci dogovora bodo ustvarjali take pogoje 
za skladnejši regionalni razvoj, ki bodo dolgoročno 
omogočali regionalno bolj uravnoteženo poselitev pre- 
bivalcev v SR Sloveniji. V okviru te politike bodo ude. 
leženci dogovora zagotavljali pogoje tudi za ohranitev 
prebivalstva na hribovitih in obmejnih območjih. 
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3. člen 

V skladu s cilji razvoja SR Slovenije bodo udele- 
ženci dogovora pri programiranju in izvajanju svojih 
nalog uveljavljali ukrepe, ki bodo vplivali na zmanjše- 
vanje razlik v stopnji gospodarske razvitosti med ob- 
močji oziroma na temu prilagojeno razporeditev pro- 
izvodnih dejavnosti tako, da bodo dajali prednost ob- 
močjem, kjer so še večje možnosti zaposlovanja in ki 
še razpolagajo s prirodnimi pogoji in naravnimi viri, 
z realnimi prostorskimi možnostmi, pogoji optimalne 
lokacije in varstva okolja, čemur bodo prilagodili tudi 
politiko investicijskih vlaganj. Zato bodo na območ- 
jih, kjer je že dosežena visoka stopnja zaposlitve pre- 
bivalstva in se hkrati zaostrujejo ekološki problemi 
ter progresivno rastejo družbeni stroški, usmerili vla- 
ganja predvsem v povečanje proizvodnje z višjo teh- 
nično opremljenostjo dela. Nova delovna mesta pa bo- 
do odpirali predvsem na območjih z nižjo stopnjo za- 
poslenosti domačega (domicilnega) delovnega prebivalst- 
va. Tej politiki bodo udeleženci prilagodili tudi samo- 
upravne sporazume, ki naj bi prispevali k večji mo- 
bilnosti investicij med posameznimi območji. V teh sa- 
moupravnih sporazumih bodo udeleženci tudi oprede- 
lili kriterije za racionalnejšo uporabo razpoložljivih 
sredstev, med katerimi bodo imeli posebno mesto kri- 
teriji v zvezi s pospeševanjem skladnejšega regionalne- 
ga razvoja, zlasti še s stališča celovitega družbenega 
vrednote*-" 'nvesticij. 

4. člen 

Udeleženoi dogovora bodo usmerjali proces urba- 
nizacije v prostorsko, gospodarsko, socialno ter z vi- 
dika okolja smotrno organizirano policentrično integraci- 
jo naselij in pomembnejših družbenih in gospodarskih 
dejavnosti. Ustvarjali bodo pogoje za postopno obliko- 
vanje učinkovitejše funkcionalne povezanosti med ob- 
močji in znotraj njih ter s tem tudi pogoje za zmanj- 
ševanje razlik v življenjskih pogojih mestnega in iz- 
ven mestnega prebivalstva. Pri tem bodo posebno skrb 
dali hitrejšemu razvoju tistih središč, ki še niso do- 
volj usposobljena za opravljanje funkcije pospeševal- 
ca razvoja širšega območja, zlasti še tam, kjer so ob- 
stoječi močnejši centri preveč oddaljeni. S tem bo do- 
seženo enakopravnejše povezovanje dela in sredstev 
med središči in območji. 

Medsebojne odnose, naloge in ukrepe v zvezi z iz- 
vrševanjem pogojev za tako prostorsko organizacijo 
oskrbnih dejavnosti srednje in višje ravni, bodo ude- 
leženci dogovora opredelili s samoupravnimi sporazu- 
mi, zlasti še glede razvoja dejavnosti širšega družbene- 
ga pomena ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
območij. 

5. člen 

Zaradi aktiviranja potencialnih pogojev razvoja po- 
sameznih območij v skladu z dolgoročnimi cilji druž- 
benega razvoja SR Slovenije bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti na področju gospodarstva prilagodile 
svoje dolgoročne plane in programe ter srednjeročne 
plane potrebam skladnejšega regionalnega razvoja, zla- 
sti še na področju razvoja prometnega omrežja in ko- 
munikacij, oskrbe z vodo ter kvalitetnejše oskrbe po- 
sameznih območij z energijo. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju druž- 
benih dejavnosti bodo skladnejši regionalni razvoj omo- 
gočale z alokacijo in razvojem družbenih dejavnosti 
tako, da bodo postopno zagotavljale enakomernejše 
življenjske pogoje prebivalstva tako na področju vzgo 
je in izobraževanja ter kulture kot tudi zdravstvenega 
in socialnega varstva ter telesne kulture pa tudi na 
področju stanovanjsko-komunalnega gospodarstva, kar 
bodo urejale z ustreznimi samoupravnimi sporazumi. 

6. člen 

Udeleženci dogovora bodo pri pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja SR Slovenije skrbeli za 
hitrejši razvoj na območjih, ki v stopnji razvitosti po- 
membneje zaostajajo, pri čemer bodo upoštevali pogo- 
je in možnosti razvoja na teh območjih in jih pospe- 
šeno aktivirali v skladu z razvojnimi interesi in usme- 
ritvami SR Slovenije. Udeleženci opredeljujejo s tem 
dogovorom zlasti naloge in ukrepe za hitrejši razvoj 
tistih manj razvitih območij, ki so določena z odlo- 
kom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije na podla- 
gi 6. člena zakona o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedi- 
lu: odlok). 

Udeleženci dogovora bodo delovali tako, da se bo- 
do uresničevale usmeritve razvoja manj razvitih obmo- 
čij, ki so opredeljene v že sprejetih dokumentih skup- 
ščine SR Slovenije in dokumentih družbeno-političnih 
organizacij v SR Sloveniji, to je: 

— hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racional- 
nega izkoriščanja obstoječega gospodarskega potenciala 
in drugih razvojnih faktorjev na teh območjih, kot so 
prirodni pogoji, surovine, naravni viri in prostorske 
možnosti, ter še zlasti možnosti zaposlovanja prebival- 
stva. Pri tem bo dana prednost samoupravnemu zdru- 
ževanju dela in sredstev ter širšemu poslovnemu so- 
delovanju gospodarstva iz manj razvitih in drugih ob- 
močij. To bo omogočilo hitrejše vključevanje teh ob- 
močij v gospodarski razvoj SR Slovenije, hkrati pa 
zagotovilo hitrejšo rast družbenega proizvoda in števi- 
la delovnih mest v primerjavi s poprečjem SR Slove- 
nije; 

— hitrejši razvoj infrastrukture, kar bo prispevalo 
k boljšemu povezovanju manj razvitih območij z 
bližnjimi in oddaljenejšimi gospodarskimi središči ter 
kvalitetnejši njihovi notranji prometni povezanosti, k 
boljši oskrbi z energetskimi viri, k boljši oskrbi s pit- 
no in tehnološko vodo in k izboljšanju drugih infra- 
strukturnih pogojev, ki so osnova za hitrejši gospo- 
darski razvoj; 

— izenačevanje pogojev izobraževanja in vzgoje, 
kulture in telesne kulture, kar bo omogočilo enako- 
pravnejše pogoje za hitrejše vključevanje prebivalstva 
teh območij v življenje in delo, zlasti na podlagi ugod- 
nejše kvalifikacijske strukture in večje delovne sposob- 
nosti ter višje kulturne ravni; 

— izenačevanje socialnega in zdravstvenega varstva 
občanov; 

— večji poudarek razvoju urbanizacije na manj 
razvitih območjih samih in v okviru medobčinskih 
skupnosti, v katere se manj razvita območja vključu- 
jejo, in to v smeri izboljšanja življenjskih pogojev 
prebivalstva in ob upoštevanju policentrične zasnove 
urbanizacije v SR Sloveniji. 

7. člen 

Zato, da bi omogočili uresničitev usmeritve iz prejš- 
njega člena, se udeleženoi dogovora obvezujejo, da bodo: 

— spodbujali gospodarska vlaganja za razširitev in 
modernizacijo obstoječih ter gradnjo novih industrij- 
skih objektov, za razvoj tercialnih gospodarskih dejav- 
nosti, zlasti še turizma in malega gospodarstva, ter za 
modernizacijo kmetijske proizvodnje in krepili poslov- 
no sodelovanje med organizacijami združenega dela iz 
manj razvitih območij in razvitejših območij; 

— združevali sredstva za razvoj infrastrukture in 
družbenih dejavnosti na podlagi družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov ob upoštevanju načela 
solidarnosti; 
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— z medsebojnim usklajevanjem na podlagi komp- 
leksnih razvojnih programov zagotovili celovit pristop 
k reševanju razvojnih problemov in ustvarili ustrezne 
materialne pogoje ob razvejani pospeševalni dejavno- 
sti na vseh področjih družbenega dela. 

II. UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

8. člen 

Socialistična republika Slovenija bo v obdobju 
1976—1980 sodelovala pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij in izvajala naloge, ki so določene z 
zakonom o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji, zlasti: 

— z opredeljevanjem usmeritev v okviru samo- 
upravnega sistema družbenega planiranja; 

— z davčnimi olajšavami temeljnim organizacijam 
združenega dela, ki vlagajo na manj razvitih območ- 
jih in temeljnim organizacijam združenega dela, ki se 
oblikujejo na podlagi takih vlaganj; 

— z ukrepi lokacijske politike; 

— s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvoj- 
nih programov oziroma inicialnih razvojnih načrtov. 

Socialistična republika Slovenija bo te naloge iz- 
dvajala predvsem preko družbenega dogovarjanja s sa- 
moupravnimi nosilci razvoja. 

9. člen 

Občine v SR Sloveniji bodo sodelovale pri pospe- 
ševanju razvoja manj razvitih območij predvsem: 

— s solidarnostnim združevanjem sredstev za 
splošno porabo med občinami (na podlagi družbenega 
dogovora) zaradi zagotovitve izvajanja nalog, določe- 
nih z ustavo in zakoni; 

— pospeševale ekonomski, socialni in prostorski 
razvoj manj razvitih krajevnih skupnosti na svojem 
območju, pri čemer bodo kot manj razvite krajevne 
skupnosti obravnavale poleg tistih, ki jih določa odlok, 
tudi najmanj tiste krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo 
pogoje iz prve in druge alinee 4. člena in drugega od 
stavka 5. člena zakona o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji 
in so v razvitejših občinah, oziroma medobčinskih 
skupnostih. V ta namen bodo sprejemale ustrezne druž- 
bene dogovore, samoupravne sporazume, izvajale bodo 
politiko davčnih olajšav in sprejemale druge pospeše- 
valne ukrepe; 

— pri reševanju skupnih problemov v okviru med- 
občinskega sodelovanja, pri čemer bodo spodbujale tu- 
di sprejemanje družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov na medobčinski ravni o nalogah in ukre- 
pih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v 
okviru posameznih medobčinskih skupnosti (regij); v 
teh družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih 
bodo opredeljene tudi naloge samoupravnih nosilcev 
razvoja v močnejših centrih gospodarskega in družbe- 
nega razvoja v teh medobčinskih skupnostih. Pri tem 
bodo upoštevale razen manj razvitih območij iz od- 
loka izvršnega sveta skupščine SR Slovenije na podla- 
gi 6. člena zakona o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v Socialistični republiki Sloveniji tu- 
di krajevne skupnosti v skladu s predhodno alineo; 

— v interesu enakomernejšega razvoja SR Slove- 
nije bodo s svojimi srednjeročnimi plani družbenega 
razvoja spodbujale in usmerjale organizacije združe- 
nega dela k povezovanju z organizacijami združenega 

dela na manj razvitih območjih ter k naložbam na 
ta območja na podlagi njihovih skupnih interesov. 

10. člen 

Občine, ki so v celoti ali delno opredeljene kot 
manj razvita območja, ter skupnosti krajevnih skup- 
nosti na manj razvitih območjih, bodo sodelovale pri 
pospešenem razvoju predvsem: 

— pri ustvarjanju pogojev razvoja in združevanju 
sredstev ter na področju programiranja in informacij; 

— pri izobraževanju kadrov; 

— pri reševanju problemov zaposlovanja; 

— s hitrejšim prilagajanjem urbanistične in loka- 
cijske politike zahtevam pospeševanja razvoja; 

— pri razvoju lokalne infrastrukture in stanovanj- 
skega gospodarstva; 

— pri reševanju problemov samoupravno organizi- 
ranega kmetijstva, zlasti še v zvezi s pospeševanjem 
tržne proizvodnje; 

— pri reševanju skupnih problemov v okviru med- 
občinskega sodelovanja. 

11. člen 

Zveza socialistične mladine Slovenije bo v skladu 
s svojim družbenim dogovorom o mladinskih delov- 
nih akcijah za obdobje 1976—1980 prednostno sodelo- 
vala pri izgradnji regionalne in lokalne cestno-promet- 
ne in druge gospodarske infrastrukture ter pri izgrad- 
nji šol, vzgojno varstvenih domov, dijaških domov in 
drugih objektov, ki so pomembni za hitrejši gospo- 
darski in socialni razvoj manj razvitih območij v SR 
Sloveniji. 

12. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo skupno s svo- 
jimi medobčinskimi odbori spodbujala, usmerjala in 
povezovala interese združenega dela za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije in bo 
na tej podlagi organizirala aktivnosti, ki so potrebne 
za uresničevanje pogojev in ciljev hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji. V ta namen bo 
opravljala predvsem naslednje naloge: 

— na podlagi preučevanja obstoječih neizkorišče- 
nih prednosti, ki se kažejo zlasti v možnostih zapo- 
slovanja, pridobivanja surovin, njihove predelave, v 
prostorskih možnostih in drugih pogojih, bo organizi- 
rala izmenjavo informacij med organizacijami združe- 
nega dela iz manj razvitih območij in drugih območij 
v SR Sloveniji; 

— povezovala se bo z občinskimi skupščinami za- 
radi seznanjanja z možnostmi in pogoji za razvoj or- 
ganizacij združenega dela oziroma za odpiranje novih 
gospodarskih zmogljivosti ter povezovanje gospodarst- 
va na manj razvitih območjih z gospodarstvom na 
razvitejših območjih in obratno; 

— dajala bo pomoč organizacijam združenega de- 
la, ki se bodo pri načrtovanju svojega razvoja odlo- 
čile za vlaganje sredstev v manj razvita območja. 
Organizirala bo potrebne stike, razgovore in sestanke 
ter nudila druge oblike pomoči pri reševanju proble- 
mov in pri oblikovanju skupnih razvojnih programov . 
in projektov; 

— preučevala bo probleme in možnosti razvoja na 
manj razvitih območjih v okviru možnosti razvoja 
gospodarstva v celoti in po gospodarskih področjih 
ter posredovala te ugotovitve zainteresiranim organi- 
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zacijam združenega dela, vključno poslovnim bankam. 
Pri tem bo gospodarska zbornica Slovenije, skupno z 
medobčinskimi odbori in v sodelovanju s poslovnimi 
bankami, skrbela za uresničevanje družbenega dogo- 
vora o aktivni politiki zaposlovanja. 

13. člen 

Poslovne banke bodo v skladu s svojim položa, 
jem v okviru samoupravnega sistema ter ob upošte- 
vanju temeljnih načel bančnega poslovanja sodelovat 
le pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij 
zlasti v naslednjih smereh: 

— prednostno bodo dovoljevale kredite investitor- 
jem, ki vlagajo na manj razvitih območjih; 

— usmerjale bodo sredstva za investicije v skladu 
z raavojno politiko in raavojeimii možnostmi teh ob- 
močij ter nujnostjo ustvarjanja pogojev za zadržanje 
prebivalstva na posameznih območjih; 

— sodelovale bodo pri izbiri in proučevanju inve- 
sticijskih programov in projektov, pri oblikovanju fi- 
nančnih konstrukcij za vlaganje iz domačih in tujih 
sredstev ter dajale iniciative za proizvodno sodelova- 
nje in skupna vlaganja med organizacijami združene- 
ga dela iz manj razvitih območij ter razvitejših ob- 
močij; 

— sklepale bodo bančno-kreditne aranžmaje z do- 
mačimi in tujimi bankami za skupno kreditiranje in- 
vesticij na teh območjih. 

Poslovne banke bodo dovoljevale ugodnejše kredit- 
ne pogoje pri investicijah na manj razvitih območjih: 

— dovoljevale bodo kredite v višini najmanj 50 
odstotkov predračunske vrednosti investicije, razen v 
primerih ko investitor zagotavlja večjo udeležbo last- 
nih in drugih sredstev; 

— dovoljevale bodo kredite po največ 10 odstot- 
ni obrestni meri; 

— odplačilna doba kredita praviloma ne bo kraj- 
ša od 6 let; 

— dovoljevale bodo odložitev pričetka odplače- 
vanja kredita, in sicer praviloma za 1 leto po pri- 
četku obratovanja objekta, izjemoma pa tudi za dalj- 
šo dobo, in sicer v primerih, ko gre za naložbe v no- 
ve gospodarske zmogljivosti, na manj razvitih območ- 
jih ob državni meji pa tudi v primerih, ko gre za vla- 
ganja v obstoječe gospodarske zmogljivosti; 

— za izdane garancije bodo zaračunavale provizi- 
jo po ugodnejših pogojih; 

Poslovne banke bodo sklenile medsebojni samo- 
upravni sporazum, s katerim bodo opredelile najmanj- 
ši obseg sredstev za kreditiranje gospodarskega raz- 
voja manj razvitih območij ter določila enotne krite- 
rije in merila za uresničevanje prednjih nalog. 

14. člen 

Samoupravna interesna skupnost za cestno gospo- 
darstvo SR Slovenije bo v vlaganjih za modernizacijo 
magistralnega in regionalnega cestnega omrežja daja- 
la manj razvitim območjem prednost predvsem z uve- 
ljavljanjem kriterija prometnega odpiranja posameznih 
območij. 

Prednost bodo imele ceste, ki povezujejo ta ob- 
močja z bližnjimi razvojnimi središči, ter cestne pove- 
zave, ki imajo večji pomen za hitrejši gospodarski 
razvoj, zlasti še za razvoj kmetijstva in turizma. 

V obdobju 1976—1980 bo v SR Sloveniji moderni- 
zirano skupno 613,65 km republiških-magistralnih in 

regionalnih — cest, od tega v manj razvitih območ- 
jih 222,9 km ali 36,1 odstotka. S tem bo v letu 1980 v 
SR Sloveniji modernizirano 81,2 odstotka (v letu 1975 
je znašal ta odstotek 68,3), v manj razvitih območjih 
pa 79,4 odstotka (v letu 1975 je bil ta odstotek 58,0) 
republiških cest. S tem bo obseg modernizacije repub- 
liških cest v manj razvitih območjih iznad republiške- 
ga poprečja, kar je pogoj, da se zagotovi v letu 1980 
približno isti kvalitetni nivo republiških cest na teh 
območjih kot poprečno v SR Sloveniji. 

V srednjeročnem obdobju 1976—1980 bo v SR Slo- 
veniji na novo ojačanih in rekonstruiranih že moder- 
niziranih republiških cest v dolžini 804,65 km, od tega 
v manj razvitih območjih 130,05 km ali 16,2 odstotka. 

Za modernizacijo in rekonstrukcijo republiških 
cest na manj razvitih območjih bo v obdobju 1976 do 
1980 uporabljeno 29,0 odstotkov vseh sredstev, ki bodo 
v ta namen predvidoma razpoložljiva v SR Sloveniji. 

Samoupravna interesna skupnost za cestno gospo- 
darstvo SR Slovenije bo neposredno financirala tudi 
izgradnjo oziroma modernizacijo naslednjih lokalnih 
cestnih povezajv Kanal—Lig—Britof (v smislu druge- 
ga in tretjega odstavka 10. člena zakona), Robedišče 
—Braginj in Brezno—Remšnik. 

Samoupravna interesna skupnost za cestno gospo- 
darstvo bo sklenila z območnimi cestnimi samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi samoupravni sporazum 
za solidarnostno združevanje sredstev za modernizam 
cijo lokalnih cest, ki imajo pomembno vlogo za hit- 
rejše aktiviranje manj razvitih območij. 

15. člen 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo s svojimi let- 
nimi finančnimi načrti zagotavljala potrebno združeva- 
nje sredstev med posameznimi območnimi vodnimi 
skupnostmi za realizacijo vodnogospodarskih investi- 
cijskih del na manj razvitih območjih v skladu s 
srednjeročnim načrtom vodnogospodarskih del v Slo- 
veniji. 

Zveza vodnih skupnosti bo zlasti skrbela za to, da 
se poleg rednega vzdrževanja vodotokov in vodnogos- 
podarskih objektov ter naprav zagotovijo večja vla- 
ganja za izboljšanje vodnega režima glede obrambe 
pred poplavami, erozijo in hudourniki ter glede melio- 
racij. Poseben poudarek je dan zagotovitvi potrebnih 
vodnih količin na teh območjih in finančni soudelež- 
bi pri izgradnji regionalnih pa tudi lokalnih vodovo- 
dov za boljšo oskrbo prebivalstva in gospodarstva s 
pitno vodo in tehnološko vodo ter za čiščenje voda. 

V obdobju 1976—1980 bodo izvršena vlaganja za 
pospešeni vodnogospodarski razvoj manj razvitih 
območij v višini 532,650.000 din, kar je 27,76 odstotka 
sredstev, ki bodo v SR Sloveniji predvidoma razpolož- 
ljiva za vodno gospodarstvo. 

Za uresničitev tega programa bodo tiste območne 
skupnosti, ki vključujejo manj razvita območja v smi- 
slu odloka izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, di- 
rektno financirale vlaganja v višini 244,869.000 din, 
sredstva v višini 287,781.000 din pa bodo solidarnostno 
zagotovile vse vodne skupnosti v SR Sloveniji, ki bo- 
do v ta namen združevale pri zvezi vodnih skupnosti 
Slovenije 15 odstotkov razpoložljivih sredstev za vod- 
no gospodarstvo. 

16. člen 

Samoupravna interesna skupnost za PTT promet 
bo v okviru svojega programa razvoja PTT prometa 
v SR Sloveniji v obdobju od leta 1976—1980 dala pred 
nost izgradnji, razširitvi in modernizaciji PTT omrež- 
ja v manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

Z uresničevanjem zasnovanega programa bo omo- 
gočila izboljšanje pogojev za izvajanje PTT prometa 
v vsej SR Sloveniji, kar bo prispevalo k pospešenemu 
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razvoju gospodarstva in družbenih dejavnosti v manj 
razvitih območjih. 

Program razvoja PTT zmogljivosti na manj razvi- 
tih območjih je sestavni del programov PTT organiza- 
cij, ki ta območja pokrivajo. V obdobju 1976—1980 je 
na teh območjih predviden naslednji globalni razvoj, 
izkazan v fizičnem obsegu: 

Telegrafski promet 
— genteks priključki (javni promet) 

— teleks naročniki 
Telefonski promet 
— zmogljivosti krajevnih 

central — priključki 
— telefonski naročniki 
— javne telefonske govorilnice 
Število pošt 

iži? 03 ■6 T* 
.s •• 

20 
72 

34 170,0 
137 190,0 

10.493 20.567 196,0 
6.678 14.963 224,0 

86 150 174,0 
123 126 102,5 

Samoupravna interesna skupnost za PTT promet 
bo skupno z drugimi sovlagatelji zagotovila sredstva 
za telefonske povezave na manj razvitih obmejnih ob- 
močjih v SR Sloveniji. 

Predračunska investicijska vrednost za naložbe v 
PTT zmogljivosti — po cenah iz leta 1974 — znaša za 
obdobje 1976—1980: 

— za poštni promet 
— za telegrafski promet 
— za telefonski promet 
skupaj 

26.656.170,00 din 
2.353.000,00 din 

224.363.000,00 din 
253.372.170,00 din 

Samoupravna interesna skupnost za PTT promet 
bo zato sklenila samoupravni sporazum z območnimi 
PTT skupnostmi, da bi na ta način zagotovili solidar- 
nostno združevanje sredstev za hitrejšo modernizacijo 
in razširitev PTT prometa, ki naj bi kvalitetnejše po- 
vezovalo manj razvita območja z drugimi območji. 

17. člen 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva Slovenije bo skupaj s skupnostmi preskrbovalnih 
območij z investicijskimi vlaganji v distribucijske 
elektroenergetske objekte zagotovila enake možnosti 
oskrbe vseh območij v SR Sloveniji z električno ener- 
gijo. 

Za vključitev manj razvitih območij v enoten m 
povezan sistem oskrbe z električno energijo v SR Slo- 
veniji bo samoupravna interesna skupnost elektrogos- 
podarstva Slovenije vložila v izgradnjo 110 kv daljno- 
vodov in RTP 110/xkV 745,606.000 din, skupnosti pre- 
skrbovalnih območij pa bodo vložile v izgradnjo dist- 
ribucijskih elektroenergetskih objektov za srednjo in 
nizko napetost 686,061.000 din (zneska sta izračunana 
na podlagi eskaliranih cen, ki bodo predvidoma v ča- 
su izgradnje). 

18. člen 

Zadružna zveza SR Slovenije bo pri organiziranju 
in uresničevanju pospeševalne službe v kooperacijskem 
kmetijstvu v SR Sloveniji dajala prednost in zagotav- 
ljala ugodnejše pogoje manj razvitim območjem Hkra- 
ti bo izvajala ali sodelovala pri izvajanju drugih ukre- 
pov, ki zagotavljajo hitrejši napredek zasebnega kme- 

tijstva in njegovo povezovanje z družbenim sektorjem 
kmetijstva na teh območjih. 

19. člen 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo 
SR Slovenije bo poleg gozdnobiološkiii vlaganj dodelje- 
vala brezobrestne kredite za gradnjo tistih gozdnih cest, 
ki so pomembne za socialni in gospodarski razvoj na 
posameznih manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

20. člen 

Kmetijska razvojna skupnost Slovenije bo v skla- 
du z družbenim dogovorom o uresničevanju dolgoroč- 
nega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za 
obdobje 1974—1980 skrbela, na podlagi konkretnih raz- 
vojnih programov temeljnih organizacij združenega 
dela, za razvoj kmetijstva in predelave kmetijskih pri- 
delkov na manj razvitih območjih. Pri tem bo, upo- 
števajoč tudi gospodarsko moč območja, zagotavlja- 
la ugodnejše pogoje za najemanje investicijskih kre- 
ditov za naložbe v kmetijstvu. 

V cilju modernizacije in preusmeritve kmetijstva 
bo spodbujala hitrejše vnašanje strokovnih znanstve- 
nih dognanj v razvoj kmetijstva. Z namenom, da se 
zagotovi perspektivnejši razvoj kooperacijskega kme- 
tijstva in večja ekonomska stabilnost kmetov—koope- 
rantov, bo dajala prednost tistim naložbam, ki v po- 
vezavi z družbenim kmetijstvom združujejo sredstva 
in delo. Podpirala bo zadružno zvezo SR Slovenije v 
organizirani pospeševalni dejavnosti pri preusmerjanju 
kmetij. 

21. člen 

Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
bo spodbujala aktivnost interesnih skupnosti otroške- 
ga varstva ter organizacij združenega dela, organov 
družbenopolitičnih skupnosti in drugih dejavnikov pri 
iskanju in sprejemanju ustreznih rešitev za hitrejši 
razvoj otroškega varstva na manj razvitih območjih, 
pri čemer bo izboljševala pogoje tudi za varstvo 
kmečkih otrok. 

S solidarnostnim združevanjem sredstev na podla- 
gi samoupravnih sporazumov bo zveza skupnosti 
otroškega varstva SR Slovenije zagotavljala na manj 
razvitih območjih: 

— večje zajetje predšolskih otrok v razne oblike 
vzgojnovarstvene dejavnosti; 

— v poprečju tretjino sredstev predračunske vred- 
nosti investicij za izgradnjo vzgojno varstvenih objek- 
tov; 

— pri združevanju sredstev za pospeševanje raz- 
voja otroškega varstva (razvoj, dejavnosti in kadri) 
se bo zavzemala za izpeljavo takšnega obsega dopol- 
njevanja, ki bo zmanjševal razliko med sredstvi, ki jih 
po enotnih kriterijih zagotavlja občinska skupnost 
otroškega varstva na predšolskega otroka iz manj raz- 
vitih območij in poprečjem SR Slovenije; 

— sodelovala z Izobraževalno skupnostjo Slovenije 
pri ustvarjanju pogojev za polno zajetje predšolskih 
otrok v mali šoli; 

— hitrejši razvoj zdravstvenega varstva predšol- 
skih otrok; 

— zboljšanje kadrovske strukture v vzgojnovarst- 
venih ustanovah s štipendijami, nagradami in drugimi 
stimulativnimi ukrepi; 

22. člen 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo skrbela za 
izenačevanje pogojev in možnosti izobraževanja na 
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manj razvitih območjih s pogoji na razvitejših območ- 
jih SR Slovenije. 

Za izvajanje te politike bo izobraževalna skupnost 
Slovenije na podlagi samoupravnega sporazuma z ob- 
činskimi izobraževalnimi skupnostmi sodelovala na 
manj razvitih območjih: 

— s polno vključitvijo otrok v malo šolo, 

— s solidarnostnimi sredstvi za financiranje red- 
ne osnovnošolske dejavnosti, določene z merili. Soli- 
darnostna sredstva za te namene bodo predstavljala 
razliko med sredstvi, ki jih po enotni metodologiji za- 
gotavljajo občinske izobraževalne skupnosti na manj 
razvitih območjih in poprečjem SR Slovenije, 

— z zagotavljanjem solidarnostnih sredstev za raz- 
vijanje oddelkov podaljšanega bivanja in prehajanja 
na celodnevno šolo v skladu s povprečno dinamiko v 
SR Sloveniji, 

— z zagotavljanjem solidarnostnih sredstev za šti- 
pendiranje pedagoških delavcev in s tem za izboljša- 
nje, kadrovske strukture na osnovnih šolah, 

— z modernizacijo pouka in učnih sredstev, 

— na manj razvitih območjih ob državni meji bo- 
do zagotovile delovanje osnovnih šol ne glede na pe- 
dagoške normative, potrebna sredstva pa bodo vklju- 
čena v solidarnostni program 

— s solidarnostno oblikovanimi sredstvi za inve- 
sticije v osnovnošolske objekte v poprečni višini 50 
odstotkov predračunske vrednosti investicije. 

V zvezi z večjim vključevanjem mladine iz manj 
razvitih območij v usmerjeno izobraževanje bodo izo- 
braževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževal- 
ne skupnosti: 

— zagotovile večja sredstva za štipendiranje mla- 
dine iz manj razvitih območij za pedagoške poklice, 

— zagotovile delno kritje stroškov prevozov učen- 
cev iz manj razvitih območij, 

— sodelovale pri investicijah v zmogljivosti usmer- 
jenega izobraževanja, 

— skrbela za izvajanje programa gradnje domov 
za učence in študente v SR Sloveniji v obdobju 1976 
do 1980, ki vključuje tudi domove na manj razvitih ob- 
močjih. 

23. člen 

Kulturna skupnost Slovenije bo spodbujala :n po- 
speševala kulturno rast prebivalstva s tem, da bo z 
združenimi sredstvi sofinancirala prireditve na manj 
razvitih območjih, gledališka gostovanja, koncerte, li- 
kovne in druge razstave itd., sofinancirala razvijanje 
knjižnic in knjižnične dejavnosti v skladu z normati- 
vi, popolno možnost spremljanja televizijskega progra- 
ma, dejavnost na spomeniškovarstvenem področju in 
na drugih področjih, ki so odločilnega pomena za na- 
daljnji kulturni razvoj. Kulturna skupnost Slovenije 
bo z. združenimi sredstvi sofinancirala tudi gradnjo in 
adaptacije kulturnih domov na teh območjih. 

24. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo prednostno so- 
financirala študije in raziskave, ki bodo obravnavale 
probleme razvoja manj razvitih območij in prispeva- 
le k pospešenemu aktiviranju njihovih razvojnih mož- 
nosti. 

25. člen 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo posebej skrbela 
za izboljšanje pogojev zdravstvenega varstva prebival- 
stva na manj razvitih območjih in v zvezi s tem spre- 
jemala preventivne in kurativne ukrepe. Skrbela bo za 
sistematične zdravstvene preglede otrok in mladine ter 
odraslih oseb in na podlagi samoupravnih sporazumov 
pospeševala solidarnostno združevanje sredstev za raz- 
širitev in izboljšanje kvalitete mreže zdravstvenih usta- 
nov ter povečanje obsega in kvalitete zdravstvenega 
kadra na teh območjih. 

26. člen 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo zdru- 
ževala sredstva za zagotovitev družbenih denarnih po- 
moči vsem osebam v SR Sloveniji, katerim je druž- 
bena denarna pomoč edini vir preživljanja. Do leta 
1980 bodo občani, ki nimajo drugih virov preživljanja, 
prejemali denarno pomoč v višini najmanj 75 odstot- 
kov varstvene pokojnine. 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo na os- 
novi solidarnosti zagotavljala občinskim skupnostim 
socialnega skrbstva na manj razvitih območjih, ki sa- 
me ne bodo mogle zbrati dovolj sredstev, dopolnilna 
sredstva v višini, ki bo omogočala enako rast pora- 
be sredstev za socialno skrbstvo, kot v razvitejših ob- 
činah 

27. člen 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije bo omogo- 
čila manj razvitim območjem za izgradnjo telesnokul- 
turnih objektov najetje kreditov pod ugodnejšimi po- 
goji. Za to bo namenila najmanj 50 odstotkov vseh 
sredstev iz kreditnega sklada, ki ga bo oblikovala iz 
združenih sredstev telesnokulturnih skupnosti občin iz 
prispevka iz osebnega dohodka. 

28. člen 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo pri re- 
ševanju stanovanjskih problemov, ki neposredno po- 
gojujejo uresničevanje pomembnejših nalog v zvezi s 
pospeševanjem razvoja manj razvitih območij (izobra- 
ževanje, zdravstvo itd.). V ta namen bo na podlagi 
samoupravnega sporazuma s stanovanjskimi skupnost- 
mi v občinah solidarnostno združevala sredstva za- 
gradnjo stanovanj. 

29. člen 

Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bo 
v procesu samoupravnega sporazumevanja s skupnost- 
mi za zaposlovanje in drugimi dejavniki v skladu z 
družbenim dogovorom o aktivni politiki zaposlovanja 
sodelovala v oblikovanju in izvajanju politike zaposlo- 
vanja na manj razvitih območjih SR Slovenije ter po- 
speševala hitrejšo rast zaposlenosti in nadaljnje zniže- 
vanje števila brezposelnih ter v skladu z uresničeva- 
njem programiranih ciljev zaposlovanja in potrebami 
celotnega družbenoekonomskega razvoja teh območij: 

— tekoče ugotavljala delovne razmere med kmeč- 
kim in drugim delovno sposobnim prebivalstvom in 
možnosti za njihovo zaposlitev; 

— posredovala informacije o možnostih zaposlova- 
nja organizacijam združenega dela in njihovim asocia- 
cijam, še posebej gospodarski zbornici Slovenije, zara- 
di učinkovitega izvajanja njihovih nalog v zvezi z 
usmerjanjem oziroma lociranjem novih gospodarskih 
obratov na ta območja v skladu z ugotovljenimi de 
lovnimi potenciali; 

— ugotavljala kadrovske potrebe in sodelovala pri 

9S 



njihovem načrtovanju v skladu z razvojem manj raz- 
vitih območij; 

— razvijala intenzivne oblike informiranja učencev 
osnovnih in srednjih šol o kadrovskih potrebah teh 
območij ter skrbela za usmerjanje učencev v poklice 
in nadaljnje šolanje v skladu s potrebami teh obmo- 

— dajala pobudo, da bodo organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti in občinske 
skupne komisije podpisnic samoupravnih sporazumov 
o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike uve- 
ljavljale tako štipendijsko politiko, ki bo zagotavljala 
pokrivanje kadrovskih potreb teh območij in prepre- 
čevala, da bi se strokovni kadri izseljevali na druga 
področja; 

Skupnosti za zaposlovanje bodo skrbele za razvoj 
in financiranje svojih dejavnosti na manj razvitih ob- 
močjih s tem, da bodo solidarnostno namenile relativ- 
no večja sredstva za usposabljanje in pripravo delav- 
cev za zaposlitev za ta območja, ki bodo znašala vsa- 
ko leto 25 odstotkov sredstev, ki jih skupnosti name- 
nijo za pripravo. 

III. KONČNE DOLOČBE 

30. člen 

Udeleženci se zavezujejo, da bodo v svojih letnih 
planih oziroma programih upoštevali naloge in ukrepe 
iz tega dogovora in tekoče analizirali izvajanje nalog, 
ki so opredeljene s tem dogovorom, ter po potrebi 
sprejemali dodatne ukrepe za njihovo izvajanje. 

31. člen 

Udeleženci tega družbenega dogovora ustanovijo ko- 
ordinacijski odbor za sprejemanje izvajanja tega dogo 
vora (v nadaljnjem besedilu: odbor). 

Odbor, ki šteje 11 članov, sestavljajo: predstavnik 
izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ki odboru predseduje, predstavniki republiške 
konference socialistične zveze delovnih ljudi, republi- 
škega sveta Zveze sindikatov, Gospodarske zbornice 
Slovenije ter predstavniki drugih udeležencev družbe- 
nega dogovora, ki jih udeleženci pooblastijo, da zasto- 
pajo v odboru njihove interese. 

Odbor ima naslednje naloge: 
— spremlja uresničevanje z družbenim dogovorom 

sprejetih nalog in s svojimi ocenami in stališči sezna- 
nja udeležence tega dogovora; 

— skrbi za enotno metodologijo za spremljanje so- 
cialnih in ekonomskih gibanj na manj razvitih ob- 
močjih in predlaga ukrepe za usklajevanje teh gibanj 
s cilji sprejete družbenoekonomske politike. Strokovna 
opravila v zveza s to nalogo bo za odbor opravljal zavod 
SR Slovenije za družbeno planiranje. Za spremljanje 
teh gibanj in za druga strokovna opravila lahko odbor 
angažira tudi ustrezno strokovno institucijo; 

— obravnava vprašanja, ki jih postavljajo udeležen- 
ci ter jim predlaga rešitve; 

— koordinira akcijo udeležencev. 
Odbor sprejme svoj poslovnik, s katerim podrob- 

neje določi svoje delo. 

32. člen 

Odbor je pooblaščen tolmačiti določila tega do- 
govora. 

33. člen 

če posamezni udeleženci po mnenju drugih udeležen- 
cev kršijo ta dogovor, mora o tem takoj razpravljati 
odbor. Če se ob razpravi ne zagotovi odprava kršitve, 
obvesti odbor takoj vse udeležence dogovora o spor- 
nem primeru, hkati predlaga tudi ustreznemu organu 
udeleženca, ki krši dogovor, da o tem razpravlja. 

V primeru, da tudi po tej poti ni odpravljena krši- 
tev dogovora, se bodo udeleženci zavzemali za sprejetje 
ustreznih predpisov. 

V primeru neodgovornega dela predstavnika orga- 
na udeleženca tega dogovora odbor o tem obvesti organ, 
ki ga je predstavnik zastopal. 

34. člen / 

Ta dogovor se lahko spremeni ali dopolni samo na 
način in po postopku, kakor je bil sklenjen. 

35. člen 

K dogovoru lahko pristopijo tudi druge družbeno- 
pravne osebe, če s podpisom sprejmejo pravice in ob- 
veznosti, ki iz njega izhajajo. 

36. člen 

Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1. 1. 1976. 

\vj 
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PREDLOG 

Družbeni dogovor k srednjeročnemu r; 

okolja do 1.1980 

PREDLAGATELJ: 

Republiški komite za varstvo okolja 
Ljubljana, Parmova 33 
Republiški komite za varstvo okolja je poslal ta 

predlog vsem samoupravnim dejavnikom v združenem 
delu, v občinah in v republiki, da bi z njim sprejeli 
KRITERIJE in konkretne OBVEZNOSTI za varstvo in 
urejanje okolja, ki so trajne narave in obenem pome- 
nijo NEPOSREDNE NALOGE do leta 1980. 

Družbeni dogovor terja odpravljanje sedanjih ob- 
lik onesnaževanja, preprečevanje nastajanja novih ža- 
rišč, racionalno upravljanje s prostorom in varstvo pro- 
duktivnih zemljišč. 

Družbeni dogovor že neposredno zavezuje vse udele- 
žence s predlaganimi določili. Republiški komite je po- 
zval največje onesnaževalce okolja, da sprejmejo kon- 
kretne sanacijske programe z navedbo ukrepov in na- 
ložb do leta 1980 (ali za še daljšo dobo); takšna dolo- 

načrtu o varstvu 

čila bodo v posebnih členih vključena v ta dogovor. 
Samoupravni dejavniki SIS v gospodarskih in družbe- 
nih dejavnostih bodo svoje predloge konkretno obliko- 
vali. 

Republiški komite za varstvo okolja PREDLAGA 
vsem samoupravnim dejavnikom ili še posebej vsem 
občinam, da sprejmejo ta družbeni dogovor z upošte- 
vanjem, da bodo pred podpisom dobili v verifikacijo še 
vse dodatne člene, ki bodo učinek tega dogovora samo 
še dopolnili. Tak postopek je potreben po načelu sočas- 
nega načrtovanja in zaradi upoštevanja pravice in od- 
govornosti slehernega udeleženca, da sam prispeva k 
oblikovanju dogovora. Člani in sodelavci komiteja v 
neposrednih stikih sodelujejo pri oblikovanju manjka- 
jočih členov. 

Izboljšanje razmer v okolju bomo dosegli, če bo 
VSAK dejavnik v okolju konkretno prispeval k prepre- 
čevanju onesnaževanja in sprejel ustrezne ukrepe (za 
varstvo ali sanacijo okolja). 

Za uresničevanje pravic in dolžnosti delovnih ljudi 
in občanov, organizacij združenega dela, družbenopoli- 
tičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in drugih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, ki jih glede varstva 
naravnega in z delom ustvarjenega okolja oziroma nje- 
govega izboljševanja zagotavljajo določbe 104. člena 
ustave SR Slovenije, do leta 1980 na področju varstva 
in izboljševanja človekovega okolja, 

sklenejo 

(navedeni udeleženci) 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O URESNIČEVANJU SREDNJEROČNEGA NACRTA 
GOSPODARSKEGA IN DRUŽBENEGA RAZVOJA SR 

SLOVENIJE DO LETA 1980 NA PODROČJU VARSTVA 
IN IZBOLJŠEVANJA ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

* V družbenem dogovoru ob podpisu bodo udele- 
ženci navedeni v posebni prilogi. 

1. člen 
Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo v 

vsej svoji gospodarski, družbeni in upravni dejavnosti 
načrtovali in uresničevali nove naložbe, prenavljali ali 
širili sedanje dejavnosti in opremljali delovno ali bi- 
valno okolje na osnovi obstoječih predpisov in tehno- 
loških rešitev ter sprejeli vse potrebne ukrepe, tako 
da bodo zagotovili varstvo in izboljševanje človekovega 
okolja. 

V ta namen bodo udeleženci: 

— uresničevali v ustavi zagotovljeno pravico in 
dolžnost delovnih ljudi in občanov do zdravega okolja 
kot načela socialističnega humanizma in samouprav- 
nega odnosa v združenem delu; 

— skrbeli za smotrno izkoriščanje naravnih dobrin 
splošnega pomena ter za varstvo nepremičnin in drugih 
stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena; 

— skrbeli za urejenost delovnega okolja za vse 
delavce in učence z namenom, da se preprečujejo po- 
škodbe pri delu, poklicne bolezni in škodljivosti, ki 
zmanjšujejo delovno storilnost. V tem pogledu bodo 

proučili razmere in sprejeli organizacijske, tehnične, 
zdravstvene in druge varnostne ukrepe oziroma samo- 
upravne odločitve ter opravili ustrezno raziskovalno, 
vzgojno-izobraževalno in drugo potrebno delo; 

— posvečali posebno pozornost urbanemu okolju 
in izpopolnjevanju vseh oblik načrtovanja in drugih 
oblik usmerjanja rekonstrukcije in izgradnje mest in 
naselij z vidika varovanja in razvijanja naravnih in 
kulturnih vrednot človekovega okolja; 

— načrtno urejali bivalno okolje in tako vplivali 
na kulturo življenja, navade občanov in izboljševanje 
pogojev za počitek in krepitev delovne sposobnosti 
vseh občanov, prispevali k preprečevanju zdravju ško- 
dljivih učinkov zunanjega okolja in urejali odnose med 
ljudmi na načelih socialističnega humanizma; 

— skrbeli za gospodarjenje s prostorom oziroma 
zemljišči po načelu, da je treba ohraniti rodovitna zem- 
ljišča za rastlinsko proizvodnjo in gojitev živali, zava- 
rovati naravne vire za življenje, zlasti čiste vode in 
območja naravnih parkov kot rezervate, v katerih niso 
dovoljeni bistveni posegi v naravno okolje, usmerjati 
stanovanjsko in drugo gradnjo po skrbno in vsestran- 
sko preučenih prostorskih načrtih in urejevati dejavno- 
sti tako, da ne bodo zavarovane le koristi zainteresira- 
nih dejavnikov, temveč širšega okolja in vseh občanov; 

— dajali pobudo za kompleksno raziskovanje oko- 
lja v Sloveniji kot ekološke celote ter aktivno sodelovali 
v tem raziskovanju z namenom, da postane in ostane 
politika varovanja in razvijanja vrednot okolja strate- 
ška sestavina razvojne politike SR Slovenije; 

— spodbujali pri gradnji in rekonstrukciji ekstrak- 
tivne in predelovalne industrije kakor tudi v prometni 
dejavnosti take tehnologije, ki odpravlja ali omejuje 
onesnaževanje in uničevanje naravnih in kulturnih vre- 
dnot okolja, posebno pa tehnologije zbiranja in prede- 
lave odpadnih snovi za njihovo vračanje v naravne in 
proizvodne krožne tokove; 

— organizirali opazovalne, informativne in statistič- 
ne službe o pojavnosti in gibanju onesnaževanja vode, 
zraka in hrupa; 
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— obveščali udeležence dogovora in vse drage zain- 
teresirane dejavnike o lastnih odločitvah in ukrepih, 
ki lahko vplivajo na prostor in človeka zunaj tistega* 
ki ga upravljajo. O svojih posegih bodo obveščali prizar 
dete dejavnike in upravne ali družbene dejavnike za 
varstvo okolja v takšni fazi preučevanja in načrtovanja, 
da potrebni varstveni ukrepi ali prepovedi ne bodo 
povzročili škode ali zahtev, da bi se spregledali potrebni 
ukrepi; 

— skrbeli in v svoji dejavnosti zagotavljali, da bo 
vzgoja za varstvo in preobraženje okolja sestavni del 
samoupravne vzgoje, usposobljena za delo in perma- 
nentno izobraževanje delavcev, zavzemali se bomo za 
to, da bo vzgojno-izobraževalna dejavnost primerno 
đpoštevala ta odnos kot sestavino na vseh stopnjah 
izobraževanja. Visokošolske in raziskovalne organizacije 
univerze v Ljubljani in v Mariboru bodo osnovale ma- 
tične katedre, organizirale reden in podiplomski študij 
ekoloških ved in varstva okolja ter s svojim razisko- 
valnim delom prispevale k izboljševanju vzgoje in iz- 
obraževanja 6 okolju; 

— pospeševali medrepubliško sodelovanje ter gojili 
dobre sosedske odnose med državami in mednarodno 
solidarnost v prizadevanju za obnovo, ohranitev in raz- 
voj naravnih in kulturnih vrednot človekovega okolja 
kot dobrine vsega človeštva. 

2. člen 

Udeleženci tega dogovora se bomo pri odpravi ali 
zmanjševanju onesnaževanja okolja ravnali po nasled- 
njih načelih: 

— vsak povzročitelj onesnaževanja se mora z odgo- 
vornostjo do vseh prizadetih zavzemati za odstranitev 
neprimernega vpliva na človekovo okolje in sprejemati 
ustrezne ukrepe, npr. spreminjati neustrezno tehnolo- 
gijo, zmanjševati takšno dejavnost in jo po potrebi 
nadomeščati s primernejšo, postavljati očiščevalne na- 
prave, uvajati predelavo odpadnih snovi v uporabne 
surovine, ali pa takšno dejavnost prestavljati na drugo 
dovoljeno lokacijo; 

— pri odpravljanju posledic onesnaževanja so po- 
samezni dejavniki dolžni usklajevati napore in upošte- 
vati prednost skupnih rešitev, zlasti, če so zasnovane 
po načrtih za tisto območje, v katerem je razvrščena 
dejavnost udeleženca; 

— v primeru onesnaženja, ki ga je povzročilo več 
dejavnikov, se morajo udeleženci dogovora sami spora- 
zumeti glede odgovornosti ukrepov in deleža potrebnih 
sredstev za sanacijo razmer in se pri tem opirati na 
strokovno presojo za to usposobljene raziskovalne orga- 
nizacije; 

— z denarnim nadomestilom za povzročeno škodo 
zaradi onesnaženega okolja se udeleženec ne razvezuje 
dolžnosti za odpravo ali preprečitev onesnaženega 
okolja. 

3. člen 

Zaradi preprečevanja nastajanja novih žarišč one-, 
snaženja naravnega in z delom ustvarjenega okolja so 
vsi investitorji dolžni ob naložbah zagotoviti ustrezne 
rešitve in potrebna sredstva za varstvo okolja. Prav 
tako so dolžni zagotoviti uvedbo in rabo takšne teh- 
nologije delovnih sredstev in varnostnih naprav, ki so 
učinkovite in niso nevarne ljudem, pri izbiri različnih 
postopkov in sredstev pa upoštevati stopnjo preizkuše- 
nosti in varnosti. 

Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo 
pri vseh naložbah dosledno uresničevali načrte in ukre- 
pe glede varstva ali preprečevanja onesnaženja okolja, 
zato v primerih podražitev in sprememb načrtov ne 
bodo dovolili rešitev na škodo varstva okolja. Opustitev 
izvedbe varnostnih ukrepov in naprav ni dovoljena. 

4. člen 

Odpravljanje ali postopno zmanjševanje obstoječih 
virov onesnaževanja ter preprečevanje nastajanja novih 
žarišč onesnaženja ter raziskovalno delo, lasten razvoj 
ustrezne tehnologije in opreme oziroma njen uvoz, 
preureditve in druge ukrepe. V tem pogledu udeleženci: 

— organizirajo in pospešujejo raziskovaleo delo in 
načrtovanje za reševanje ekoloških problemov, zlasti še 
s sodelovanjem univerz v Ljubljani in Maribora, Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti, samoupravnih 
raziskovalnih skupnosti, specializiranih strokovnih or- 
ganizacij in društev, medtem ko se zavezujejo republi- 
ška in področne raziskovalne skupnosti, da bodo vklju- 
čevale v svoj program usmerjanja, organiziranja in 
financiranja ustrezne raziskovalne naloge o varstvu in 
načrtnem urejanju človekovega okolja; 

— se samoupravno sporazumevajo za solidarno 
ukrepanje in združevanje sredstev za postopno reševa- 
nje posameznih problemov onesnaževanja okolja; 

— zagotavljajo kredite in posebne olajšave pri uvo- 
zu potrebne opreme ali nakupu licence z oprostitvijo 
depozitov in z zmanjšanjem obveznosti do družbeno- 
politične skupnosti. 

5. člen 

Republiški komite za varstvo okolja in republiški 
sekretariat za urbanizem se v okviru svojih upravnih 
pooblastil in odgovornosti posebej zavezujeta: 

— da bosta predlagala Skupščini SRS in njenemu 
Izvršnemu svetu enoten zakon o varnosti okolja in so- 
delovala pri izpopolnjevanju vseh zakonov in predpisov, 
ki zadevajo dejavnosti v okolju; 

— zagotovila stalno spremljanje pojavov v okolju, 
njihovih razsežnosti, širjenja in vplivov ali posledic ter 
v primerih, ki terjajo družbeno intervencijo, ustrezno 
ukrepala; 

— da bosta stalno sodelovala med seboj in z vsemi 
drugimi upravnimi in družbenimi dejavniki, ki so odgo- 
vorni za določena področja ali dejavnosti v okolju ali 
ki načrtujejo razvoj in vplivajo na dogajanje ter o tej 
dejavnosti obveščala strokovno in širšo javnost; 

— pomagala občinskim skupščinam in samouprav- 
nim dejavnikom v gospodarstvu ali v družbenih dejav- 
nostih, da se ustrezno usposobijo in organizirajo za 
oblikovanje politike in izvajanje nalog glede varstva 
okolja; 

— podpirala organizacije združenega dela in poslov- 
ne skupnosti pri uresničevanju načrtov za odpravo ža- 
rišč onesnaževanja in vsestransko varstvo okolja ter 
sprejemala ustrezne ukrepe. 

6. člen 

Republiški komite za družbeno planiranje in infor- 
macijski sistem se glede na svoja upravna pooblastila 
in odgovornosti posebej zavezuje: 

— da bo pri opravljanju nalog na področju eko- 
nomskega, socialnega in prostorskega planiranja vklju- 
čeval politiko varovanja in urejanja okolja kot dejav- 
nik razvoja. ' 

7. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije se s tem dogovo- 
rom posebej zavezuje 

8. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije se s tem dogovo- 
rom posebej zavezuje 
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9. člen 

Občinske skupščine se s tem dogovorom še posebej 
zavezujejo, da bodo: 

— v statutu občine določile dolžnosti občine, kra- 
jevnih skupnosti in organizacij združenega dela, ki jih 
imajo na področju varstva človekovega okolja, in ure- 
dile način opravljanja njihovih nalog, s tem bodo zago- 
tovile občanom, delovnim ljudem in organizacijam zdru- 
ženega dela uresničevanje neposrednih interesov var- 
stva in urejanja okolja; 

— v družbenem planu bodo občine določile politi- 
ko, skupne in posebne naloge za varstvo človekovega 
okolja in sprejemale sanacijske programe za odpravo 
žarišč ali virov onesnaževanja okolja; 

— posvetile posebno pozornost urbanističnim in za- 
zidalnim načrtom ter skrbele za njih revizijo z vidika 
celovitega varstva človekovega okolja. 

— sodelovale s sosednimi občinami in republiškimi 
organi pri dogovarjanju o skupnih interesih in nalogah 
na tem področju; 

— pospeševale ustrezne oblike družbene in samo- 
upravne organiziranosti, skrbele za uspešno delovanje 
ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti, komunal- 
nih služb, nadzornih služb in raziskovalnih skupnosti; 

— spodbujale samoupravno sporazumevanje ali 
družbeno dogovarjanje o akcijah in naložbah za pre- 
prečevanje ali odpravljanje onesnaževanja človekovega 
okolja; 

— sprejemale predpise in odloke v svoji pristoj- 
nosti za zaščito pravic občanov glede urejenosti, var- 
nosti in čistosti človekovega okolja. 

10. člen 

Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo v 
okviru svojega delovnega področja dali prizadetim or- 
ganizacijam združenega dela, krajevnim skupnostim 
oziroma drugim samoupravnim organizacijam in skup- 
nostim pobude za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov, s katerimi bodo deiovni ljudje v okviru temeljnih 
organizacij združenega dela in občani v okvira, krajev- 
nih skupnosti uresničevali naloge iz tega družbenega 
dogovora. 

11. čleu 

Samoupravne interesne skupnosti bodo prispevale 
k uresničevanju tega družbenega dogovora z nasled- 
njimi samoupravno dogovorjenimi obveznostmi: 

— Izobraževalna skupnost Slovenije, Izobraževalna 
skupnost za agroživilstvo, Izobraževalna skupnost za 
gozdarstvo in lesarstvo.... se zavezujejo financirati in- 
terdisciplinarni študij ekologije pri FNT in ustrezno 
raziskovalno delo, pripravo in izdajo priročnikov za 
ekološki študij in razvoj ustreznega gradiva za program 
šolske TV: 

— Samoupravna interesna skupnost za energetiko 
se zavezuje 

— Samoupravna interesna skupnost za železniški 
in luški promet 

— Samoupravna interesna skupnost za cestni pro- 
met (še neustanovljena) 

— Zveza vodnih skupnosti SRS 

12. člen 

Združenje Kemičnee industrije Slovenije se s tem 
dogovorom posebej zavezuje: 

13. člen 

Združeno podjetje Slovenske železarne se zavezuje: 

14. člen 

Rudnik svinca in topilnica Mežica sprejema v okvi- 
ru tega družbenega dogovora neposredno naslednje ob- 
veznosti: 

15. člen 

Rudnik živega srebra v Idriji se zavezuje, da bo 

16. člen 

Delovne organizacije usnjarske industrije v Slove- 
niji se obvezujejo 

17. člen (in dalje)* 
do predvidoma 26 člena 

* Členi 17 in naslednji bodo vključevali sprejete sa- 
moupravne sporazume posameznih OZD, ki se zavezu- 
jejo, da bodo v določenem obdobju razrešile probleme 
onesnaževanja okolja. Člani bodo vključeni v družbeni 
dogovor, ko bodo te OZD pristopile in samoupravno 
sprejele svoje obveznosti. 

Pričakujemo, da se bodo vse večje OZD, ki po- 
membno vplivajo na okolje, pridružile temu dogovoru 
in sprejele konkretne obveznosti ali pooblastila poslov- 
ne skupnosti, da v imenu vseh organizacij sprejmejo 
določene obveznosti. Konkretne odločitve je potrebno 
sprejeti do 28. februarja 1976 in jih sporočiti Republi- 
škemu izvršnemu svetu, oziroma Komiteju za varstvo 
okolja. 

... člen 

Udeleženci tega družbenega dogovora ustvarijo ko- 
ordinacijski odbor, ki bo spremljal uresničevanje dogo- 
vora (v nadaljevanju odbor). Odbor sestavljajo po en 
predstavnik tistih udeležencev družbenega dogovora, ki 
sprejemajo posebej označene naloge po tem družbe- 
nem dogovoru in so kot nosilci nalog imenovani v čle- 
nih 5, 6, 9, 10, 11, 12 (itn), ter predstavnik skupnosti 
slovenskih občan. 

Odbor izvoli izmed svojih članov predsednika, nje- 
govega namestnika in tajnika za dobo dveh let. Organi- 
zacijske in administrativne naloge opravlja za odbor 
republiški komite za varstvo okolja, če se odbor ne 
dogovori drugače. 

... člen 

Odbor ima naslednje naloge: 

— sprejema informacije o uresničevanju obveznosti, 
ki so jih sprejeli udeleženci tega dogovora; 

— obravnava nritožbe udeležencev tega dogovora 
ali informacije o kršitvah tega dogovora in o tem se- 
znanja vse udeležence dogovora; 

— predlaga udeležencem obravnavanje vprašanj, ki 
se nanašajo na njihove obveznosti iz tega dogovora; 

— daje ocene za javnost o vprašanjih, ki zadevajo 
zgoraj navedene naloge. 

Stališča odbora se objasnijo v biltenu RKVO. 

Odbor se sestane najmanj enkrat letno. O svojem 
delu sprejme poslovnik. 

Odbor lahko pooblasti izvoljene tri funkcionarje ali 
ožjo delovno skupino, da v njegovem imenu med dvema 
sejama odbora spremlja informacije in gradivo, ki se 
nanašajo na ta problem. 
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... člen 

Če posarhezni udeleženec po mnenju drugih udele- 
žencev krši ta dogovor, se zadeva obravnava po nasled 
njem postopku: 

— predsednik odbora zahteva poročila od prizade- 
tih udeležencev (vključno kršitelja) ter od RKVO ali 
RS za urbanizem, 

— če ugotovi RKVO ali RSU, da je kršitev dogo- 
vora nesporna, o tem obvesti vse udeležence dogovora, 

— po mnenju RKVO ali RSU predsednik odloči, 
ali se zaradi tega primera skliče seja odbora ali pa se 
zadeva lahko odloži do naslednje seje, 

— o sklepu odbora se obvestijo vsi udeleženci do- 
govora. 

Intervencijo RKVO ali RS za urbanizem zaradi 
mnenja o kršitvi dogovora je dolžan samoupravni organ 
prizadete organizacije upoštevati in obravnavati vpra- 
šanja oziroma njegove predloge. 

V težjih primerih kršitve dogovora in odklanjanja 
odgovornosti ali ustreznega ukrepanja povzročitelja je 
odbor dolžan o tem obvestiti javnost. 

... člen 

Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblar 
ščeni udeleženci in se objavi v Uradnem listu SRS. 
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Dohodek in njegovo razporejanje 

TEZE 

Družbeni dogovor o politiki razporejanja dohodka 

Zavod SRS za družbeno planiranje 
Ljubljana, Gregorčičeva 25 

Po programu dela za pripravo srednjeročnega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 ima Zavod SRS za 
družbeno planiranje nalogo, da pripravi osnutek druž- 
benega dogovora o politiki ustvarjanja in razporejanja 
dohodka v SR Sloveniji kot enega izmed temeljev sred- 
njeročnega družbenega plana. Delovna skupina, ki je 
neposredno delala na uresničitvi te naloge, doslej ni 
mogla izoblikovati dokončnega osnutka predloga, saj 
proces samoupravnega sporazumevanja o temeljih pla- 
nov v organizacijah združenega dela, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in drugih temeljnih nosilcih planira- 
nja še teče in še niso znani vsi elementi, ki bi jih mo- 
rali vgraditi v osnutek družbenega dogovora o politiki 
ustvarjanja in razporejanja dohodka. Delovna skupina 
je zato izhajala samo iz doslej znanih informacij, raz- 
prav v združenem delu ter sprejetih predhodnih plan- 
skih dokumentov oz. dokumentov o družbenoekonom- 
ski politiki (osnutek dogovora o družbenem planu SR 
Slovenije iz julija 1975, resolucija o družbeno-ekonomski 
politiki v letu 1976, razni že sklenjeni družbeni dogo- 
vori in samoupravni sporazumi ter predhodna gradiva 
zveznih organov v zvezi s pripravo srednjeročnega plana 
federacije). Na tej osnovi je izdelala teze za osnutek, 
ki jih je že obravnavalo koordinacijsko telo za pripravo 
družbenega plana pri Republiškem komiteju za druž- 
beno planiranje in informacijski sistem ter sklenilo, da 
se teze objavijo kot podlaga za nadaljnjo razpravo, med 
katero naj bi v smislu srečevalnega planiranja prišli do 
predloga družbenega dogovora. Zato Zavod SRS za 
družbeno planiranje objavlja naslednje: 

TEZE ZA DRUŽBENI DOGOVOR O POLITIKI 
RAZPOREJANJA DOHODKA V SR SLOVENIJI 

V OBDOBJU 1976—1980 

1. teza 

Udeleženci: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Republiška 
konferenca Socialistične ziveze delovnega ljudstva, Re- 
publiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin, 
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, Izvršni svet 
skupščine obalne skupnosti ter samoupravne interesne 
skupnosti za družbene dejavnosti, ki delujejo na celot- 
nem območju SRS. 

(Varianta; udeleženci so tudi temeljne in druge 
organizacije združenega dela in delovne skupnosti ter 
vse samoupravne interesne skupnosti za družbene de- 
javnosti). 

2. teza 

S tem družbenim dogovorom udeleženci določajo 
skupna načela in cilje za politiko razporejanja dohod- 
ka, ki jo bodo izvajali v obdobju 1976—1980. 

Ta družbeni dogovor je eden izmed temeljev sred- 
njeročnega družbenega plana družbeno-ekonomskega 
razvoja SR Slovenije 1976—1980. 

Njegove usmeritve so obvezne tudi za srednjeročne 
plane vseli udeležencev. 

3. teza 

Udeleženci bodo s politiko razporejanja dohodka 
uresničevali naslednje temeljne cilje: 

— razvijanje in poglabljanje samoupravnih dohod- 
kovnih odnosov v združenem delu in celotni družbeni 
reproduckiji; 

— dosledno uveljavljanje načela, da temelji dohodek 
na upravljanju družbenih sredstev ter na rezultatih la- 
stne in tudi družbene produktivnosti; 

— pravica in dolžnost vseh nosilcev samoupravnega 
odločanja, da se vključujejo v proces samoupravnega 

, in družbenega planiranja; 

— enakomernejši in skladnejši družbeni in gospo- 
darski razvoj ter čim hitrejša rast družbene produk- 
tivnosti dela. 

4. teza 

Temeljne in druge organizacije združenega dela v 
gospodarstvu in družbenih dejavnostih bodo pri obli- 
kovanju svojih samoupravnih planov ter pri samouprav- 
nem sporazumevanju in dogovarjanju upoštevale s 
tem dogovorom določena globalna delitvena razmerja 
in razvojne usmeritve. 

Samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, bodo posre- 
dovale delovnim ljudem in občanom ustrezno strokovno 
pomoč ter jih celovito in objektivno obveščale, da bo- 
do le-ti lahko celoviteje odločali o njihovih programih 
in potrebnih sredstvih. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije si bo 
prizadeval za nadaljnje utrjevanje samoupravnega po- 
ložaja delavcev pri odločanju o razporejanju dohodka, 
dajal pobude za sklepanje in izpopolnjevanje samo- 
upravnih sporazumov in družbenih dogovorov ter bo 
tudi sam sodeloval pri usklajevanju njihovih interesov. 
Še zlasti bo pospeševal spodbudne oblike nagrajevanja 
po delu. 

Organizacije združenega dela, organizirane v Gospo- 
darski zbornici Slovenije, bodo dajale pobude in sode- 
lovale v samoupravnem sporazumevanju in povezova- 
nju med temeljnimi organizacijami združenega dela, 
zlasti pri urejanju medsebojnih dohodkovnih odnosov, 
ter strokovno pomagale pri uresničevanju dogovorjene 
politike razporejanja dohodka. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo skupaj z 
republiškimi upravnimi organi spremljal in analiziral 
uresničevanje s tem dogovorom opredeljene politike, o 
tem obveščal vse udeležence ter predlagal ali sprejel 
potrebne ukrepe, če posamezni udeleženci ne bi upošte- 
vali svojih obveznosti ali če bi tekoča gospodarska gi- 
banja odstopala od planskih predvidevanj. 
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Izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet skupščine 
mesta Ljubljane in Izvršni sveit skupščine skupnosti 
obalnih občin bodo skrbeli, da bodo dogovorjena na- 
čela politike razporejanja dohodka upoštevana tudi v 
sporazumih in dogovorih o temeljih planov ter v planu 
občine. Če se dogovorjena politika ustvarjanja in raz- 
porejanja dohodka ne bo uresničevala, bodo izvršni 
sveti občin v skladu s svojimi pristojnostmi sprejeli 
potrebne ukrepe. 

5. teza 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
bodo s svojimi odločitvami o razporejanju dohodka ne- 
nehno spodbujali rezultate gospodarjenja; zlasti bodo 
pospeševali rast produktivnosti, uveljavljali delitev po 
delu, razvijali delovno sposobnost in strokovno znanje 
vse'h zaposlenih, izboljševali organizacijo dela, uvajali 
v delovne procese sodobne znanstvene metode in teh- 
nične novosti, bolje izkoriščali delovne naprave ter spo- 
štovali dogovore o družbeni delitvi dela. 

6. teza 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
bodo predvsem krepili materialno podlago svojega in 
družbenega dela. Ustvarjeni dohodek bodo razporejali 
tako, da bodo poslovni in rezervni skladi ter sredstva 
za amortizacijo rasti hitreje kakor dohodek. 

Kolikor bi v svojem gospodarjenju realizirali del 
dohodka, ki bi ne bil rezultat njihove produktivnosti, 
temveč rezultat izjemno ugodnih zunanjih okoliščin, bo- 
do ta del dohodka v celoti razporedili v poslovne skla- 
de ali v rezervo svoje organizacije ali pa ga bodo sa- 
moupravno združevali v skupne rezerve z drugimi orga- 
nizacijami združenega dela. 

Iz dela dohodka, ki ga bodo razporedili za razširje- 
no reprodukcijo, bodo delavci na podlagi samouprav- 
nih sporazumov ali z neposrednimi pogodbami vlagali 
potreben delež za dogovorjene prednostne naložbe v go- 
spodarstvu, za razvojne in druge raziskave ter za ne- 
posredne potrebe na področju dopolnilnega strokovnega 
izobraževanja kadrov. 

Kot upravljalci bank se bodo delavci samoupravno 
dogovorili o skupni kreditni politiki na območju SR 
Slovenije. 

7. teza 

Udeleženci tega dogovora bodo pri uresničevanju 
dogovorjene politike o razporejanju dohodka upošteva- 
li nujnost, da se v prvih letih srednjeročnega planske- 
ga obdobja pospešeno razvija materialna osnova zdru- 
ženega dela, zlasti na področju gospodarske infrastruk- 
ture, kjer so v preteklem obdobju nastali večji zaostan- 
ki. Materialno podlago za uskladitev gibanja osebne, 
skupne in splošne porabe z rastjo produktivnosti, bo 
možno zagotoviti šele proti koncu petletnega planskega 
obdobja. 

8. teza 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
bodo pri razporejanju dohodka za pokrivanje osebnih, 
splošnih in skupnih potreb upoštevali naslednja merila: 

— razporejanje dohodka za osebne, splošne in skup- 
ne potrebe mora biti usklajeno z razvojnim planom 
njihove organizacije združenega dela, s samoupravnimi 
sporazumi, katere so sklenili ter z družbenim planom 
občine, SR Slovenije in SFR Jugoslavije; 

■— sredstva za materialno osnovo morajo rasti hi- 
treje od dohodka, sredstva za osebno, skupno in sploš- 
no porabo pa počasneje od dohodka; 

— osebni dohodek posameznega delavca mora biti 
odvisen od osebne produktivnosti, s katero je prispeval 

k dohodku svoje organizacije združenega dela, od pro- 
duktivnosti te organizacije združenega dela ter od širše 
družbene produktivnosti; 

— poprečni realni osebni dohodki na zaposlenega 
morajo rasti počasneje od družbene produktivnosti, s 
tem da se bo hitrost naraščanja realnih osebnih dohod- 
kov med planskim obdobjem približala hitrosti nara- 
ščanja produktivnosti; 

— vsakemu delavcu mora biti zajamčen osebni do- 
hodek najmanj v višini, ki zagotavlja njegovo socialno 
varnost. 

J. teza 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih bodo s samoupravnimi spora- 
zumi določili in izpopolnili merila za ugotavljanje delov- 
nega prispevka posameznega delavca. Pri tem bodo 
upoštevali zlasti obseg in kvaliteto opravljenega dela, 
vrsto in zahtevnost delovnega mesta, strokovnost in de- 
lovno izkušenost, odgovornost in delovne pogoje, zlasti 
pa varčnost delavca s surovinami, materialom in ener- 
gijo, njegovo učinkovitost pri delu, pravočasnost izvrše- 
vanja delovnih nalog, ustvarjalnost in organizacijske 
vrline. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo po- 
skrbel za oblikovanje popolnejših skupnih kazalcev in 
meril za samoupravno razporejanje dohodka, zlasti pa 
za izdelavo metodologije za merjenje osebne in družbe- 
ne produktivnosti dela. 

10. teza 

S tem družbenim dogovorom zagotavljajo udeleženci, 
da bo razvoj vseh družbenih dejavnosti neposredno 
usmerjen v: 

— produktivni, dinamični, stabilni in skladni gospo- 
darski razvoj ter s tem v stalno izboljševanje življenj- 
skih in delovnih razmer občanov; 

— nadaljnje izgrajevanje in krepitev sistema soli- 
darnosti, da bo le-ta učinkoviteje prispevala k postopni 
odpravi razlik glede gospodarske in socialne razvitosti 
posameznih območij; 

— uresničevanje družbeno dogovorjene socialne po- 
litike, nacionalne kulturne politike ter sodelovanja na 
ravni SFR Jugoslavije in z drugimi deželami. 

Takšna usmeritev bo dosežena predvsem s poglab- 
ljanjem samoupravne organiziranosti družbenih dejav- 
nosti. Svobodno menjavo dela v samoupravnih interes- 
nih skupnostih je treba razvijati tako, da se bo poglo- 
bilo sodelovanje med uporabniki in izvajalci. Samo- 
upravne interesne skupnosti morajo nenehno proučevati 
tokove in posledice družbenega in gospodarskega raz- 
voja ter jim sproti prilagajati svoje načrte in programe. 
V vseh družbenih dejavnostih je treba skrbeti za var- 
čevanje in racionalizacijo stroškov. 

V obdobju 1976—1980 bodo imele prednost tiste na- 
loge in aktivnosti, ki lahko izdatneje prispevajo k večji 
družbeni produktivnosti, kar velja zlasti za usmerjeno 
izobraževanje, raziskovalno dejaivnoist, neposredno otro- 
ško varstvo, nekatere zvrsti kulture in osnovno zdrav- 
stveno varstvo. 

Srednje in visoko šolstvo je treba preobraziti ter 
načrtno graditi sistem sodobnega usmerjenega izobra- 
ževanja. Bistveno je trefoa izboljšati kakovost in uspeš- 
nost vzgojno-izobraževalnega dela in še posebej visoko- 
šolskega študija ter zagotoviti, da ga bo večina študen- 
tov končala v dobah, ki jih za posamezne stopnje in 
vrste določajo zakoni. Težišče bo na razvijanju zlasti 
na tistih področjih, ki usposabljajo delavce vseh pro- 
filov za proizvodnjo, vzgojno-izobraževalno dejavnost, 
raziskovalno delo in za potrebe osnovnega zdravstvene- 
ga varstva. Vsebinska preobrazba šolstva mora zagoto- 
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viti krepitev delovne, marksistične in kulturne vzgoje v 
širšem pomenu. Izobraževalno delo na visokih šolah se 
mora povezati z raziskovalnim delom, usposabljanje ra- 
ziskovalcev pa mora temeljiti na reševanju konkretnih 
nalog iz naše družbene in gospodarske stvarnosti. 

Z družbeno akcijo za gradnjo domov za učence in 
študente, z razvijanjem regionalnih središč usmerjenega 
izobraževanja ter z ustrezno kadrovsko in štipendijsko 
politiko je treba načrtno odpravljati nesorazmerja v 
izobraževanju in zaposlovanju kadrov. 

V raziskovalnem delu bodo imele prednost raziska- 
ve, ki najbolj prispevajo k pospeševanju kvalitetnih de- 
javnikov gospodarskega iin družbenega razvoja, torej 
predvsem raziskave v tehnološko-prodornih gospodar- 
skih panogah ter raziskave s področja organizacije druž- 
benega in gospodarskega življenja. Pri tem morajo od- 
igrati pomembno vzpodbujevalno vlogo področne in ob- 
činske raziskovalne skupnosti. Povečala se bo udeležba 
uporabnikov pri določanju in financiranju raziskoval- 
nih nalog. Zato morajo organizacije združenega dela 
bistveno (varianta: za 10 do 20 odstotkov letno) pove- 
čati sredstva, ki jih neposredno iz svojih skladov na- 
menjajo za raziskovalno delo. 

Udeleženci tega dogovora bodo skrbeli za uresni- 
čevanje strukturnih premikov v okviru razpoložljivih 
sredstev v korist tako opredeljenih prioritetnih nalog. 

V vseh družbenih storitvah moramo v prihodnjem 
planskem obdobju uresničiti take notranje vsebinske in 
strukturne premike, da se bo povečala dostopnost teh 
storitev vsem občanom pod čimbolj enakimi pogoji: 

— V osnovnem šolstvu moramo še nadalje razvija- 
ti oblike podaljšanega bivanja in s tem ustvarjati po- 
goje za postopen prehod na celodnevno osnovno šolo, 
da bi čimbolj izenačili možnosti vseh otrok za uspešno 
šolanje. 

— Zdravstvo mora dati prednost kakovostni kre- 
pitvi osnovne zdravstvene službe, preventivni zdravstve- 
ni zaščiti otrok in mladine ter rodnih žena, s službo 
medicine dela pa je treba zmanjševati obolevnost za- 
poslenih. Izboljšano preventivno varstvo bo doseženo 
na osnovi sporazumno določenih programov in z raz- 
vijanjem ustrezne menjave dela. Medicinska fakulteta 
bo razširila usposabljanje zdravstvenih kadrov pred- 
vsem s študijem splošne medicine in z drugimi aktiv- 
nostmi za krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti. 
Ustrezno je treba izpopolniti tudi izobraževanje druge- 
ga medicinskega kadra. 

— V otroškem varstvu je treba zagotavljati učin- 
kovito varstvo zaposlenih mater z otroki do prvega leta 
starosti ter nadaljevati z gradnjo vzgojno-varstvenih 
zmogljivosti, zlasti v večjih industrijskih centrih. 

— Na področju kulture in telesne kulture morajo 
imeti prednost tiste oblike in aktivnosti, ki se jih ne- 
posredno udeležuje najširši krog delovnih ljudi. 

— V naslednjem petletnem obdobju maramo izpo- 
polniti in dograditi radiodifuzno omrežje ter hkrati 
okrepiti njegovo vlogo in učinkovitost pri posredovanju 
znanja in vrhunskih kulturnih dobrin najširšemu kro- 
gu občanov. 

Na področju pokojninskega zavarovanja bo treba 
čimprej razviti nov sistem, ki bo stimuliral delovne lju-. 
di za čimdaljše aktivno delo in ki jim bo zagotavljal 
ustrezen materialni in družbeni položaj, odvisen od nji- 
hovega minulega dela. 

. Nadaljnji razvoj starostnega zavarovanja kmetov 
ter' njihova socialna varnost bo še vedno povezana s 
potrebo po solidarnosti s strani delavcev v združenem 
delu. Z nadaljnjo krepitvijo samoupravljanja in izpo- 

polnitvijo sistema obveznega starostnega zavarovanja 
kmetov bo treba to zavarovanje postopoma približati 
pokojninskemu zavarovanju delavcev. 

Temeljna naloga na področju družbenega stanovanj- 
skega standarda bo tudi v prihodnjih letih intenzivna 
gradnja stanovanj, da bi ob koncu planskega obdobja 
v glavnem odpravili stanovanjski primanjkljaj. Vendar 
bomo morali stanovanjsko gradnjo v večji meri pospe- 
ševati z lastnimi sredstvi občanov tor z raznimi obli- 
kami namenskega varčevanja, medtem ko bomo delež 
sredstev, ki se zbirajo iz stanovanjskega prispevka, po- 
stopoma zmanjševali ter ga nadomeščali z ekonomsko 
stanarino. 

Družbeno usmerjena gradnja mora postati prevla- 
dujoča oblika stanovanjske gradnje, kateri bo podreje- 
na tudi zemljiška politika in urbanistično načrtovanje 
mest in stanovanjskih sosesk v smislu dolgoročne za- 
snove policentričnega urbanega razvoja Slovenije- 

11. teza 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter izvršni sveti 
občinskih skupščin bodo v okviru tekoče ekonomske po- 
litike sprejemali ukrepe, ka bodo izhajali iz njihove 
družbene vloge v samoupravnem družbenem sistemu, 
opredeljene v ustavi in zakonih, ter iz nalog, ki se jim 
nalagajo z dogovori o temeljih družbenih planov. Pri 
oblikovanju politike splošne porabe bodo izhajali iz gi- 
banja družbene produktivnosti dela ter ustvarjenega 
družbenega proizvoda SR Slovenije ter hkrati upošte- 
vali dogovorjene planske in sistemske usmeritve, po 
katerih se morajo določene naloge hkrati z viri sred- 
stev za njihovo realizacijo prenašati na samoupravne 
subjekte. 

Pri oblikovanju samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov krajevnih skupnosti bodo udeleženci izha- 
jali iz vloge krajevne skupnosti ter uveljavljali nepo- 
sredni in primarni interes krajanov in delovnih ljudi, 
da v teh samoupravnih celicah uresničujejo določene 
skupne in splošne potrebe in interese, vezane na kraj 
njihovega bivanja in dela, v skladu z dogovorjeno po- 
litiko razporejanja dohodka. 

12. teza 

Zaradi ustvarjanja pogojev za stabilen in skladen 
družbenoekonomski razvoj ter zaradi preprečevanja in- 
flacijskih teženj bodo udeleženci tega dogovora pri sa- 
moupravnem sporazumevanju in planiranju izhajali iz 
realne vrednosti in gibanj dohodka. 

Če se bodo spremenile gospodarske razmere, kakor 
jih bo predvidel družbeni plan razvoja SR Slovenije do 
leta 1980, se bodo udeleženci tega dogovora v skladu z 
načeli neprekinjenega planiranja dogovorili o novih ele- 
mentih politike razporejanja dohodka, da bi zagotovili 
uresničevanje dogovorjenih razvojnih ciljev in usmeritev. 

13. teza 

Udeleženci tega družbenega dogovora bodo, vsak v 
skladu s svojo pristojnostjo in obveznostjo, spremljali 
uresničevanje tega in drugih družbenih dogovorov ter 
samoupravnih sporazumov in planov. Oblikovani pa bo- 
do tudi usklajevalno telo, ki bo spremljalo in analizi- 
ralo uresničevanje tega dogovora ter predlagalo udele- 
žencem potrebne ukrepe. 

Ko bo na podlagi samoupravnega usklajevanja med 
temeljnimi nosilci planiranja izdelana in sprejeta sploš- 
na bilanca družbenih sredstev za obdobje 1976—1980, 
postane le-ta sestavni del tega dogovora. 
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TEZE 

Družbeni dogovor o splošni porabi v občinah 

Republiški sekretariat za finance 
Ljubljana, Župančičeva 3 

V programu dela za pripravo srednjeročnega plana 
SR Slovenije je predvideno, da se v okviru tega plana 
oziroma dogovorov o osnovah plana opredeli tudi poli- 
tika oblikovanja splošne porabe za to srednjeročno ob- 
dobje. Republiški sekretariat za finance je pripravil 
prve delovne teze za oblikovanje dogovora o temeljih 
politike splošne porabe v letih 1976 do 1980, na podlagi 
katerih naj bi se v javni razpravi oblikovala dokončna 
stališča za opredelitev navedenega področja v planskih 
dokumentih. Pri pripravi teh delovnih tez je sekretariat 
izhajal iz sprejete zvezne in republiške resolucije o druž. 
beno-ekonomski politiki v letu 1976, iz medrepubliškega 
dogovora o sredstvih in politiki financiranja splošnih 
in skupnih družbenih potreb v letu 1976, in dogovora o 
splošni porabi v občinah v letu 1976 in iz ustreznih pred- 
hodnih gradiv za pripravo srednjeročnega plana. Te 
delovne teze, ki naj se uporabljajo kot podlaga za na- 
daljnjo razpravo o tem vprašanju, se glasijo: 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji 
sklenejo 

DOGOVOR 
O TEMELJIH POLITIKE SPLOŠNE PORABE 

V LETIH 1976—1980 

1. teza 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (v nadaljnjem besedilu: udeleženke) se dogovo- 
rijo, da bodo pri oblikovanju splošne porabe v letih 
1976 do 1980 (v nadaljnjem besedilu: srednjeročno ob- 
dobje) izhajale iz naslednjih temeljnih načel: 

— zagotoviti neposredni vpliv delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela in občanov v krajevni 
skupnosti na oblikovanje splošne porabe, 

— vključiti splošno porabo v napore za gospodar- 
sko stabilizacijo, 

— z razpoložljivimi sredstvi racionalno gospodariti 
in varčevati pri vseh oblikah splošne porabe, 

— zagotoviti kvaliteto opravljanja nalog in okrepi- 
ti skrb za učinkovitejše uresničevanje ustavnosti in za- 
konitosti, 

— dokončati proces preoblikovanja splošne porabe 
v skladu z načeli nove ustave. 

2. teza 

Udeleženke se zavezujejo, da bo splošna poraba v 
srednjeročnem obdobju rastla počasneje od rasti na- 
rodnega dohodka in se oblikovala v skladu z vsakolet- 
nimi planskimi akti o uresničevanju družbeno-ekonom- 
skega razvoja v ustreznem obdobju. 

3. teza 
\ 

Udeleženke se dogovorijo, da se v okviru splošne 
porabe zagotavljajo sredstva samo za tiste naloge, ki 

so z ustavo in zakoni opredeljene kot funkcije družbe- 
no politične skupnosti. 

Udeleženke ugotavljajo, da se v skladu z ustavo in 
zakonom sredstva za financiranje splošnih družbenih 
potreb uporabljajo predvsem za naslednje namene: 

— na ravni republike: za delovanje republiških orga- 
nov in organizacij, za pomoč manj razvitim območjem 
v republiki, za zaščito borcev ter vojaških vojnih invali- 
dov, za investicije na področju družbenih dejavnosti za 
potrebe narodnosti, za financiranje z zakonom določe- 
nih splošnih družbenih potreb v občinah, ki jih te ne 
morejo financirati z lastnimi dohodki in za sofinancira- 
nje nalog federacije; 

— na ravni občine: za delovanje občinskih organov 
ter deloma za izvedbo programov krajevnih skupnosti, 
družbeno političnih organizacij, za priznavalnine bor- 
cev NOV in za del dejavnosti splošnega ljudskega od- 
pora. 

4. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da bodo v dogovoru z 
organizacijami združenega dela ter z drugimi organiza- 
cijami in skupnostmi postopoma poiskale nove oblike 
in poti samoupravnega oblikovanja sredstev za interven- 
cije v gsopodarstvu, tako da se sredstva za te namene 
ne bodo več zagotavljala v proračunih družbeno poli- 
tičnih skupnosti. 

5. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da v breme splošne po- 
rabe ne bodo prevzemale novih obveznosti kadar gre 
za uresničevanje določenih nalog na področju skupne 
porabe, kjer so oblikovane ustrezne samoupravne inte- 
resne skupnosti. 

6- teza 

V skladu z načelom iz 3. teze bo proces ustavnega 
preoblikovanja splošne porabe potekal takole: 

1. ker se bodo do konca leta 1976 ustanovile samo- 
upravne interesne skupnosti za komunalno dejavnost, 
se od leta 1977 v okviru splošne porabe ne bodo več 
zagotavljala sredstva za ta namen; 

2. za potrebe krajevnih skupnosti se bodo iz sploš- 
ne porabe zagotavljala sredstva le za izvajanje nalog 
v zvezi z uresničevanjem skupščinskega in delegatskega 
sistema ter za naloge, ki jih udeleženke prenesejo v 
uresničevanje krajevni skupnosti; 

3. glede na to, da je v skladu s konceptom delo 
vanja splošnega ljudskega odpora težišče v izvajanju 
nalog in zagotavljanju sredstev postavljeno v krajevno 
skupnost, se v okviru splošne porabe zagotavljajo za 
potrebe splošnega ljudskega odpora samo sredstva za 
redno dejavnost organov, ki skrbe za izvedbo programa 
ljudske obrambe; 

4. pri zagotavljanju sredstev za delovanje družbeno- 
političnih organizacij bi bilo treba postopoma uresni- 
čiti načelo, da se pretežni del nalog teh organizacij 
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financira s sredstvi, ki jih te organizacije zberejo 
same; 

5. za izvajanje nekaterih drugih nalog, ki jih po- 
samezne udeleženke še financirajo s svojimi sredstvi, 
pa po ustavi ali z zakonom niso obveznost družbeno- 
politične skupnosti, je potrebno v srednjeročnem ob- 
dobju poiskati druge samoupravne oblike financiranja. 

7. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da bo potreben obseg 
sredstev za posamezne vrste splošne porabe ugotovljen 
takole: 

— za delovanje republiških in občinskih organov 
ter za potrebe splošnega ljudskega odpora — s poseb- 
nimi dogovori med udeleženkami, 

— za potrebe krajevnih skupnosti in za dejavnost 
družbenopolitičnih organizacij s posebnim družbenim 
dogovorom, sklenjenim med zainteresiranimi organi in 
organizacijami v okviru socialisitene zveze delovnega 
ljudstva. 

8- teza 

Udeleženke se dogovorijo, da bodo po dogovoru s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi oziroma drugi- 
mi ustreznimi organizacijami ali skupnostmi uredile 
vprašanje plačevanja anuitet in drugih obveznosti za 
vlaganja na ustrezna področja porabe tako, da se po 
letu 1980 v okviru splošne porabe za ta namen ne bodo 
več zagotavljala sredstva. 

9. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da bodo za naloge, ki se 
sicer izvajajo v občini, imajo pa širši družbeni značaj 
(določene naloge s področja splošnega ljudskega odpo- 
ra, priznavalnine in druge oblike pomoči borcem), pro- 
učile možnosti za prenos financiranja teh nalog iz ob- 
činskih proračunov v republiški proračun. 

10. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da bodo sredstva za 
splošno porabo v skladu z zakonom zagotavljale iz na- 
slednjih virov: 

1. občine: 

— davek od osebnega dohodka iz kmetijske dejav- 
nosti, 

— davek od osebnega dohodka iz samostojnega 
opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, 

— davek od osebnega dohodka iz samostojnega 
opravljanja intelektualnih storitev, 

— davek od osebnega dohodka iz avtorskih pravic, 

— davek na dohodek od premoženja, 

— davek od premoženja, 

— davek na dobitek od iger na srečo, 

— posebni davek od prometa proizvodov in storitev, 

— davek na promet nepremičnin, 

— takse (upravne in komunalne), 

— denarne kazni; 

t. republika: 

— davek iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela, 

lOti 

— davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
stopnji, 

— davek od skupnega dohodka občanov, 

— davek na dediščine in darila, 

— prometni davek (temeljni davek od prometa pro- 
izvodov in posebni republiški davek od prometa pro- 
izvodov in storitev,) 

— davki, ki jih plačujejo tuje osebe (davek od 
dobička, doseženega z investicijskimi deli, davek od 
dobička, doseženega z vlaganjem sredstev v domačo 
organizacijo za skupno poslovanje in davek od dohodka, 
doseženega z opravljanjem prevozov potnikov in blaga), 

— sodne takse, 

— denarne kazni. 

11. teza 

Udeleženke se dogovorijo, da se bodo ob morebit- 
nem prenosu nalog in ob vsakoletnem usklajevanju 
splošne porabe z družbeno dogovorjenimi merili spo- 
razumevale o prerazporeditvi posameznih virov iz prej- 
šnje teze. 

12. teza 

Davčni sistem na področju obdavčevanja občanov 
bodo občine uskladile z novo ustavno ureditvijo, pri 
čemer bodo upoštevale tudi spremenjene pogoje za pri- 
dobivanje dohodka in premoženja. 

Pri določanju politike obdavčevanja občanov bodo 
občine izhajale iz naslednjih načel: 

— zaradi uresničevanja načela enakomernosti ob- 
remenitve je treba v čimvečji meri uveljaviti načelo 
ugbtavljanja dejansko doseženega dohodka na vseh pod- 
ročjih pridobivanja dohodka in z ustrezno politiko ob- 
davčitve doseženega dohodka zagotoviti načelno izenače- 
vanje občanov, ki opravljajo dejavnost z osebnim de- 
lom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, z delavci v 
združenem delu; 

— z ustreznim vodenjem davčne politike in uva- 
janjem davčnih oprostitev in olajšav je treba vplivati 
na spodbujanje razvoja posameznih dejavnosti in ures- 
ničevanje ukrepov ekonomske in socialne politike; 

— prizadevati si je treba za usklajevanje davčne 
politike med občinami zaradi zagotovitve enakopravnosti 
občanov in za preprečevanje neutemeljenih razlik v 
možnostih pridobivanja dohodka na posameznih - ob- 
močjih; 

— da bi se zagotovilo doslednejše izvajanje ukre- 
pov davčne politike, je treba vložiti vse napore v stro- 
kovno usposabljanje delavcev v davčni službi ter si 
prizadevati za večjo stalnost delavcev in boljšo tehnič- 
no opremljenost te službe. 

13. teza 

Pri obdavčevanju dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela bo davčna politika zasledovala zlasti na- 
slednje cilje: 

1. dosledna realizacija obdavčevanja rezultatov po- 
slovanja; 

2. višina obveznosti, ki jo prispeva davčni zavezanec, 
je neposredno odvisna od njegove ekonomske moči; 

3. preko sistema odbitnih postavk in davčnih olajšav 
bo z obdavčevanjem dohodka stimuliran razvoj zlasti 



prioritetnih dejavnosti (določenih na ravni republike 
in federacije), pospeševanje izvoza, pospeševanje raz- 
voja manj razvitih območij oziroma iavajanije drugih 
z republiško resolucijo začrtanih nalog. 

Na področju dogovarjanja z drugimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama bo SR Slovenija aktivno 
sodelovala pri iskanju enotnih rešitev za temelje davč- 
nega sistema v Jugoslaviji. 

14. teza 

Občine se bodo z vsakoletnimi dogovori sporazumele 
o tem, kako za vse občine na enak način ugotoviti 

IZHODIŠČA K IZRAČUNU OBLIKOVANJA IN 

Sedanji napori za stabilizacijo in bolj uravnotežen 
razvoj, nekoliko počasnejša rast proizvodnje v letu 
1975 kot je bila planirana in počasnejša oživitev sve- 
tovnih gospodarskih gibanj so hahtevali, da na začetku 
novega srednjeročnega obdobja ponovno proučimo 
predpostavke in možnosti za oceno nekaterih osnovnih 
predvidevanj o bodočem ekonomskem razvoju. 

Dosedanja rast družbenega proizvoda je bila dose- 
žena ob dokaj ekstenzivni rabi produkcijskih tvorcev in 
visoki stopnji zaposlovanja, to pa postavlja v prihod- 
njem obdobju pred našo proizvodnjo potrebo po raz- 
voju, ki bo slonel na večji udeležbi produktivnosti dela, 
boljšem izkoriščanju kapacitet in racionalnejšem go- 
spodarjenju s sredstvi ob zmanjšanju stroškov proiz- 
vodnje. Izhajajoči iz teh potreb in ob dejstvu, da bo 
treba v prihodnjih letih vložiti večji del sredstev kot 
doslej v infrastrukturne dejavnosti, za katere so zna- 
čilni nizki finančni učinki ter ob istočasnih velikih 
zahtevah po bolj izravnani plačilni bilanci ocenjujemo, 
da bi mogel rasti družbeni proizvod za okoli 6 odstot- 
kov letno, od tega nekoliko hitreje v družbenem sek- 
torju in sicer po stopnji okoli 6,4 odstotka. Delovanje 
gospodarskih in družbenih činitelj ev bi moralo biti 
usmerjeno v oblikovanje takšnih odnosov v rasti pro- 
izvodnje, da bi produktivnost prispevala okoli 65 od- 
stotkov in zaposlenost okoli 35 odstotkov. 

Upoštevaje doslej izražena stališča v zvezi z nasta- 
janjem srednjeročnih družbenih planov na vseh rav- 
neh ter prej omenjeno situacijo glede razvojnih mož- 
nosti se kažejo v razporejanju dohodka naslednja raz- 
merja, ki seveda utegnejo biti še spremenjena v po- 
stopku srečevalnega planiranja: 

— intenzivnejši razvoj ter potrebe po prestruktu- 
riranju bodo zahtevale povečanje sredstev za investi- 
cije v osnovna sredstva, kreditiranje kupcev in ustrez- 
no oblikovanje primernih zalog. Na tej osnovi raču- 
namo s povečanjem deleža sredstev za razširitev ma- 
terialne podlage združenega dela, (poslovni skladi in 
amortizacija) od 29,4 odstotka v letu 1975 na 31,8 od- 
stotka v letu 1980, kar bi pomenilo poprečno letno 
stopnjo rasti v višini 8 odstotkov. V okviru skupnih 
sredstev bi morala hitreje naraščati sredstva za amor- 
tizacijo, tako, da bi se njen delež v družbenem pro- 
izvodu od okoli 12 odstotkov, kar je bilo doseženo v 
preteklih letih povečal na okoli 14 odstotkov. Predpisi 
o revalorizaciji osnovnih sredstev ob koncu leta 1975 
in predvideni tekoči letni valorizaciji bodo prispevali 
k izvršitvi predvidene predpostavke; 

— osebni dohodki na zaposlenega naj bi nekaj let 
še zaostajali za rastjo produktivnosti, proti koncu ob- 

možnosti, da se z lastnimi dohodki zagotovijo potreb- 
na sredstva za izvajanje njihovih nalog. 

15. teza 

Občine se dogovorijo, da bodo po načelih vzajem- 
nosti s sredstvi, ki presegajo njihove dogovorno opre- 
deljene potrebe, zagotavljale izvajanje dogovorno opre- 
deljenih nalog pri tistih občinah, ki izvajanja teh nalog 
ne morejo zagotoviti z lastnimi dohodki. 

Z izvajanjem dogovorno opredeljenih nalog v obči- 
nah, ki izvajanja teh nalog ne morejo zagotoviti z last- 
nimi dohodki, bo potrebna dopolnilna sredstva v glo- 
balu zagotovila tudi republika iz svojega proračuna. 

RAZPOREJANJA DOHODKA TOZD 

V OBDOBJU 1976—1980 

dob j a pa naj bi bila rast usklajena. Na osnovi te pred- 
postavke bi mogli rasti neto osebni dohodki po po- 
prečni stopnji 5,8 odstotka. V delitvi dohodka pred- 
stavljajo osebni dohodki okoli 35 odstotkov, kar je ne- 
koliko več, kot znaša delež sredstev za reprodukcijo. 
To pomeni, da večja ali manjša rast sredstev za oseb- 
ne dohodke v približno enaki meri vpliva na zmanjša- 
nje ali povečanje sredstev za reprodukcijo. Glede na 
pomisleke, ki so bili izrečeni na Operativno-političnem 
štabu pri Komiteju za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem o predvidenem začasnem zaostajanju re- 
alnih osebnih dohodkov za rastjo produktivnosti opo- 
zarjamo na ta problem. Smatramo, da se bo moralo 
to -vprašanje v postopku srečevalnega planiranja razči- 
stiti in sprejeti dokončno načelo o politiki oblikovanja 
osebnih dohodkov do sprejetja družbenega plana; 

— sredstva za stanovanjsko izgradnjo in skupno 
porabo za potrebe zaposlenih v TOZD se bodo v tem 
obdobju zmanjševala, predvsem na računu zmanjševa- 
nja prispevkov, ki se iz sredstev TOZD oblikujejo za 
stanovanjsko izgradnjo. Po programu stabilizacijske po- 
litike je potrebno v tem obdobju postopoma začeti z 
uvajanjem stroškovnih stanarin. V izračunu razporeja- 
nja dohodka se računa z zniževanjem poprečne stop- 
nje prispevka za stanovanjsko izgradnjo od okoli 6,3 
odstotka, M je veljala v letu 1975 na okoli 4,5 odstotka 
v letu 1980; 

— prispevki za skupno porabo naj bi se s samo- 
upravnim dogovarjanjem oblikovali tako, da bi njihova 
rast ne presegla rasti družbenega proizvoda, v izračunu 
je upoštevana rast 6,4 odstotka. Po posameznih vrstah 
dejavnosti pa se bodo, glede na dogovorjene priorite- 
te, oblikovale različne stopnje rasti. Sredstva pokoj- 
ninsko-invalidskega zavarovanja, preko katerega se za- 
gotavlja pokrivanje pravic iz minulega dela, bodo mo- 
rala glede na ugotovljene obveznosti rasti nekoliko hi- 
treje. V izračunu so upoštevane predpostavke iz samo- 
upravnega sporazuma, kjer je predvideno, da bo stop- 
nja prispevka od dosedanjih 12,5 odstotka porasla na 
12,68 odstotka, kar pomeni, da bodo sredstva naraščala 
po poprečni stopnji 7,3 odstotka letno; 

— davek iz dohodka TOZD je dohodek republiške- 
ga proračuna, vendar se je doslej v pretežni meri upo- 
rabljal za pokrivanje obveznosti do gospodarstva, ki 
so še ostale na nivoju republiškega proračuna (pospeše- 
vanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Slove- 
niji, regresi za mleko, regresirane obresti in pod.). V 
prihodnje se računa naj bi proračunska t. j. splošna 
poraba rasla počasneje od družbenega proizvoda, zato 
je tudi v izračunu predvidena nižja stopnja rasti tega 
davka in sicer okoli 5,6 odstotka letno; 
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— v ostalih zakonskih in pogodbenih obveznostih 
so zajete obveznosti, ki jih združeno delo plačuje na 
osnovi zakonskih predpisov (vodni prispevek, mestno 
zemljišče) ali pa nastajajo zaradi sprejetih obveznosti 
po pogodbah (obresti zavarovalne premije in pod.) in 
deloma predstavljajo tudi del sredstev za reprodukci- 
jo. Ocenjuje se, da bi se zaradi postopnega prenosa 

vseh sredstev za reprodukcijo na združeno delo moral 
tudi ta delež zmanjševati; v izračunu je predvidena 
poprečna stopnja rasti 5,2 odstotka. 

Upoštevajoč navedene predpostavke in izhodišča bi 
se moglo v obdobju 1976—1980 oblikovati in razporediti 
dohodek takole: 

— v milj. din 
po cenah 1975 

1975 1980 Skupaj 
1976—1980 

Indeks 
1980/75 

Popr. 
letna, 
stop. 

% 

OBLIKOVANI DOHODEK (BRUTO) 68,797 
Samoupravno dogovorjeni prispevki in 
Obveznosti v tem: 12.697 
— prisp. SIS iz dohodka 1.915 
— pogod. prisp. SIS iz dohodka* 396 
— prisp. SIS iz OD 6.026 
— prisp. za pokojninsko-invalidsko 

zavarovanje 4.360 
Osebni dohodki (neto) in drugi 
osebni prejemki 24.524 
Stanovanjski prispevek 2.108 
Sklad Skupne porabe TOZD 2.723 
Druge zakonsike in pogodbene 
obveznosti 6.505 
Sredstva za razširitev materialne 
baze združenega dela (amortizacija in 
poslovni skladi) 20.240 
Začasno rezervirana sredstva 2.195 
Razpoložljiva sredstva za razširitev 
materialne baze (amortizacija in 
poslovni skladi) 18.045 

93.794 

17.646 

3.147 
8.211 

6.288 

32.508 
2.010 
3.426 

8.387 

29.781 

29.781 

411.036 

76.936 

13.739 
35.922 

27.275 

143.512 
10.649 
15.203 

37.301 

127.435 
2.911 

124.524 

136,3 

139.0 

136.2 
136.3 

144,2 

132,6 
95,3 

127.1 

128,9 

147,1 

6,4 

6,8 

6,4 
6,4 

7,3 

5.8 
-0,9 
4.9 

5,2 

8,0 

* v letu 1975 za bilančne postavke po 61. družbenega 
dogovora, ki so v letu 1976 prenesene v redne stopnje 

Struktura v% 

1975 
Skupaj 

1980 1976—1980 

Bruto dohodek 100,0 100,0 100,0 

Samoupravno dogovorjeni 
prispevki in obveznosti 18,4 18,8 18,7 

Osebni dohodki (neto) 35,7 34,7 34,9 

Skupna poraba v TOZD 
in stanovanjski prispevek 7,0 5,8 6,3 

Zakonske in pogodbene 
obveznosti 9,5 8,9 9,1 

Sredstva za razširitev 
materialne baze združenega 
dela 29,4 31,8 31,0 
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NAROČILNICA 

Naročamo . , . . Izvodov »POROČEVALCA«, od tega 

 izvodov za (Ime tri naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

izvodov za (Ime to naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov M. (ime ln naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemniKa): 

Letno naročnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnali na žiro račun: Skupščina SR Slovenije, 
Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne 1976 2ig, podpis naročnika: 





Ređakciija Je biHa končana 18. IH. 1976 

Izdajata Skupščina SR Slovenije ta Skupščina SFRJ # Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, 
Darko Marin, Jože PaceK, dir France Petrlč, Pranj o Turk Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: 
Zoran Lenard — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subačeva 4, telefon 22-743 $ UrednišK. odibor glasila Skupščine SFRJ: 
Kiro Hadžd Vastlev (predsednik), Aijuš Gaši, Jožef tpač, Radmila Matič Svetaslav Popovič Dušan Cehovin Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarič, 
Ivica Cačlc, Moma Rađosavljevič, Simša Puoar. Krste Caiovskn, dr Peta? Vajovič. Aleksandar Petkovi«' in leodoi OLič - Odgovorni urednik: Teo- 
cLOir Udw — Naslrn uredništva: Skupščina SKRJ Beograd, IV? Marksa i t&igelsa 13 telefon 334-149 © risk. CGF DeLo -Cena posamičnega izvoda 

4 din — Naročnina za leto 1976 liOO din — 2iax) račun: Skupščina SR Sito veni je, Ljubljana 50100 845 50204 
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