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POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1976-1980 v letu 1980 in prva ocena možnosti razvoja 

v letu 198.1 

Na podlagi 194. č lena Zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije, na osnovi Ana- 
lize uresničevanja družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1976-1980 ter prve ocene možnosti razvoja v letu 
1981, kot tudi na podlagi razprav v organih in delovnih 
telesih Izvršnega sveta, daje izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije 

POROČILO 
o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1980 in prvo oceno 

možnosti razvoja v letu 1981 

Smo sredi zadnjega leta uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980, ko je že mogoče dokaj 
celovito oceniti dosežene rezultate v tem srednjeročnem 
obdobju. Ob tem je potrebno analizirati poglavitne razvojne 
probleme In odgovoriti na vprašanja, ki se zastavljajo pred 
vse nosilce razvoja ob nalogah za odločnejšo spremembo 
negativnih trendov in za uresničevanje ukrepov ekonomske 
stabilizacije ter ob snovanju in pripravah na sprejem sred- 
njeročnih planov za prihodnje petletno obdobje. 

Obenem smo letos tudi ob koncu obdobja, v katerem smo 
sprejeli in začeli izvajati zakon o združenem delu In vrsto 
drugih pomembnih sistemskih zakonov, s katerimi smo v 
glavnem zaokrožili naš družbenoekonomski In politični si- 
stem v skladu s temeljnimi načeli ustave. Vendar pa je v 
izpeljavi in v praktičnem Izvajanju pred nami še vrsta nalog 
pa tudi potreba po premagovanju nekaterih subjektivnih 
slabosti in odporov. 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da /e 
uresničevanje ciljev In nalog družbenega plana SR Slove- 
nije v preteklem štiri in pol letnem obdobju potekalo v zelo 
zapletenih notranjih in zunanjih pogojih gospodarjenja in 
razvoja. Ena temeljnih značilnosti je zlasti necelovita izgra- 
jenost In prepočasno stvarno uveljavljanje instrumentov in 
mehanizmov samoupravnih ekonomskih odnosov ob pre- 
majhni razvitosti ekonomskih vzpodbud za učinkovitejše 
gospodarjenje in za poglabljanje dohodkovnih odnosov. To 
je med drugim Imelo za posledico često prisotnost dvojnosti 
sistema, vendar ne v funkciji neogibnega dopolnjevanja, 
temveč s slabostmi neopredeljenosti in zanašanja drug na 
drugega. Spremembe nosilcev ekonomske politike, ki so 
bile Izvršene z decentralizacijo številnih ekonomskih funkcij 
države, krepitvijo vloge republik In pokrajin ter samou- 
pravno organiziranega združenega dela, so sicer kvalita- 
tivno spremenile ekonomske odnose, niso pa bile dosledno 
In do kraja izpeljane. Poleg tega je bilo delovanje sprejetih 
rešitev in ukrepov često neučinkovito tudi zaradi premajhne 
medsebojne usklajenosti, pa tudi necelovitega ukrepanja. 
Pri konkretni razdelavl mehanizmov in Instrumentov eko- 
nomskega sistema deluje še vedno preveč  administrativnih 
elementov tudi na tistih področ jih, kjer naj bi bile uporab- 
ljene predvsem tržne zakonitosti ter samoupravno povezo- 
vanje in dogovarjanje združenega dela pri obvladovanju 
ekonomskih zakonitosti; drugje pa so izostali odnosno niso 
bili podvzemanl pravočasno celo neogibni državni ukrepi. 
Za uresničevanje skupno dogovorjenih planskih ciljev tudi 
niso bili zagotovljeni vsi pogoji; pa tudi nalotje, ki so bile 
sprejete v sporazumih, dogovorih In planih, se niso dosle- 

dno izvajale. Udeleženci v procesu dogovarjanja so si pogo- 
sto prizadevali pristopiti k dogovorom ali sporazumom le 
zato, ker so videli v njih le svoje pravice, man/ pa tudi 
obveznosti, ter vzajemnost In solidarnost na osnovi skupnih 
Interesov. Podobni problemi so prihajali do izraza tudi v 
odnosih med posameznimi področji združenega dela in med 
družbenopolitičnimi skupnostmi, ko se je bilo potrebno spo- 
razumeti, oziroma dosledno na vseh področ jih izvajati dogo- 
vorjene naloge razvojne in tekoče politike. Poglavitni vzrok 
za take odn se je v nerazvitosti ekonomske osnove in 
ekonomskih vzpodbud za razvijanje dohodkovnih odnosov 
in za gospodarjenje v celoti. Delavci dejansko še ne odlo- 
čajo o razpolaganju z več ino ustvarjenega dohodka in ni- 
majo še odločilnega vpliva na tokove družbene reproduk- 
cije. Odraz tega so tudi vseprepogosta razmišljanja pri no- 
silcih razvoja, da so rešitve za njihov nezadovoljiv ekonom- 
ski položaj predvsem v ukrepih države, ne pa v lastni orga- 
niziranosti in aktivnosti za odpravljanje ugotovljenih slabo- 
sti v njihovem gospodarjenju. V takih pogojih je v posamez- 
nih letih tegr srednjeročnega obdobjr prihajalo do močnih 
nihanj v gospodarskih tokovih, poglabljanja nesorazmenh v 
ekonomskih odnosih s tujino, zlasti zaradi premajhne 
izvozne usmerjenosti, visoke rasti vseh oblik porabe, neus- 
klajenosti celotne ponudbe in popraševanja, zmanjšanja 
konkurenčne sposobnosti na tujih tržišč ih in do stopnjeva- 
nja inflacijskega razvoja. 

Poleg notranjih slabosti so na izvajanje družbenega plana 
vplivala tudi nestabilna gibanja in močno zaostreni pogoji 
razvoja v svetovnem gospodarstvu. Zmanjševanje gospo- 
darske rasti, zlasti v razvitih zahodnih državah, ki jih je 
povzroč ila svetovna energetska kriza, pešanje rasti sve- 
tovne trgovine in širjenje protekcionističnih ukrepov razvitih 
držav predstavljajo precejšnjo dodatno oviro za enakoprav- 
nejše vključevanje našega gospodarstva v mednarodno 
menjavo in delitev dela. 

Analize uresničevanja družbenega plana kažejo, da smo 
sicer skoraj dosegli predvideno realno rast družbenega 
proizvoda In življenjskega standarda, industrijske in kmetij- 
ske proizvodnje ter investicij v osnovna sredstva, vendar pa 
tega razvoja niso spremljali ustrezni kvalitetni premiki in se 
zato nekateri dolgoročni problemi in strukturna neskladja še 
poglabljajo. Dosedanja sorazmerno visoka stopnja rasti je 
ob prepočasnem uveljavljanju kvalitetnih elementov gospo- 
darjenja temeljila v precejšnji meri na dodatnih sredstvih 
akumulacije iz tujine, s č imer so se ob prenizkem izvozu 
blaga in storitev še bolj zaostrili plač ilno-biiančni problemi. 

II. 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da seda- 

nji ekonomski položaj in dolgoročni vzroki obstoječih neu- 
godnih tendenc v družbeni reprodukciji, zlasti v ekonomskih 
odnosih s tujino zahtevajo, da se vsi nosilci razvoja zavedo 
resnosti položaja in da se odgovorno spopadejo in z boljšim 
In odgovornejšim delom odpravljajo probleme nizke produk- 
tivnosti dela, neučinkovitega poslovanja, nesmotrnega in- 
vestiranja, premajhne ekonomske vzpodbude za uspeš- 
nejše gospodarjenje in za izvoz, zaprtosti do zunanjih tržišč  
ter porabe preko možnosti realnega dohodka slabe po- 
slovne morale in nezaupanja do samoupravnega reševanja 
problemov. , , „ . 

Razmere v letu 1979 In v letu 1980 kaze/o, da smo kljub 
nekaterim pozitivnim premikom prišli do tiste točke v ceiot- 
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nem reprodukcijskem procesu, zlasti na področju ekonom- 
skih odnosov s tujino In zadolženosti v tujini, cen ter investi- 
cij, ko Je bilo potrebno odločno presekati z dosedanjo 
prakso in naglašenim potrošniškim obnašanjem. Zato smo 
tudi v SR Sloveniji že ob sprejemu Resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana v letu 1980 podpirali celovitejše 
ukrepanje za odpravljanje negativnih tendenc. 

V začetku junija sprejeta sprememba tečaja dinarja ter 
ukrepi, ki se v merilu celotne države pripravljajo za uskladi- 
tev porabe z realnimi dohodkovnimi in plač llno-bllančnlml 
možnostmi, so posledica dosedanjih negativnih gibanj, 
hkrati pa morajo pomeniti tudi enega od pogojev za poveča- 
nje ekonomskega Interesa za izvoz blaga in storitev ter za 
zmanjšanje uvoza blaga In storitev - kjer se že kažejo 
ugodne tendence - tako da bi v letu 1980 obdržali deficit 
plač ilne bilance Jugoslavije v planiranih okvirih. Tako velik 
preokret pa ne bo moč doseči le s spremembo tečaja, 
ampak predvsem z večjo produktivnostjo dela, racionaliza- 
cije vseh proizvodnih in poslovnih stroškov, k čemur mora 
prispevati svoj delež tudi višja stopnja reprodukcijskih po- 
vezav na dohodkovnih osnovah in z omejevanjem domače 
porabe, ki ne sloni na realnem dohodku ter na hitrejšem 
nadomeščanju uvoznih surovin in reprodukcijskega mate- 
riala z domač im. 

2. SR Slovenija je zaradi svoje strukture gospodarstva in 
velike uvozne odvisnosti občutljiva na spremembo v pogojih 
gospodarjenja. Sprejeti ukrepi bodo vplivali na zmanjšanje 
dinamike rasti, zlasti industrijske proizvodnje, na probleme 
pri zaposlovanju novih delavcev - zlasti mladine iz šol in na 
znižanje življenjske ravni prebivalstva. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije poudarja, da izvajanje politike ekonom- 
ske stabilizacije terja, da se odpovemo tistemu delu življenj- 
skega standarda, ki je bil ustvarjen na račun nezasluženoga 
dohodka !n tistemu delu dinamike razvoja, ki vodi v čedalje 
več jo in pretirano zadolževanje v tujini in v stalne velike 
primanjkljaje vplač ilni bilanci, da pa ohranimo tisto življenj- 
sko raven, ki je osnovana na doseženih rezultatih pri delu in 
tako dinamiko razvoja, ki sloni na lastnih silah in na uč inko- 
vitejši izrabi zmogljivosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v preteklih letih 
v svojih poroč ilih o izvajanju družbenega plana SR Slovenije 
Opozarjal na preveliko uvozno naravnanost ob kritičnem 
deficitu v trgovinski bilanci države, preveliko investicijsko 
aktivnost in strukturno neusklajenost ob nedoslednem Izva- 
janju sprejetih usmeritev na področju materialnih naložb, 
zaostajanje pri prestrukturiranju gospodarstva, na prevelik 
obseg in neustrezno strukturo zaposlovanja, ki povzroča 
probleme na drugih področ jih, na neusklajene odnose pri 
razporejanju dohodka, na previsoko rast osebne, skupne in 
splošne porabe ob prenizki rasti produktivnosti dela, na 
preveliko zadolževanje gospodarstva ob premajhni skrbi za 
lastne vire denarnih sredstev in kot posledica vsega tega na 
visoko rast cen in inflacijo. V okviru svojih pristojnosti je na 
teh področjih tudi ukrepal in spodbujal druge nosilce odloč i- 
tev za njihovo lastno aktivnost pri reševanju teh problemov. 

Vsi ti problemi so v veliki meri posledica določenih zavla- 
• čevanj in odstopanj od uresničevanja zakona o združenem 

delu, oziroma odraz prepočasnega, pogosto dokaj formal- 
nega uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, zlasti na področju ustvarjanja, pridobivanja in razpo- 
rejanja dohodka, primarne delitve, uveljavljanje novega si- 
stema ekonomskih odnosov s tujino, uresničevanje svobo- 
dne menjave dela, razširjene reprodukcije, preobrazbe 
bančništva in slabosti v samoupravni organiziranosti. 

Sprejeti ukrepi na zvezni ravni pomenijo začetek procesa 
preusmerjanja dosedanjih neugodnih .teženj v razvoju. V 
pripravah nadaljnjih ukrepov, tako na ravni federacije kot v 
republiki (na področ ju ekonomskih odnosov s tujino, cen, 
minimalne amortizacije, razširjene reprodukcije, pospeše- 
vanja stanovanjske Izgradnje) se bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zavzemal za nadaljnjo afirmacijo dohodkovnih 
odnosov, kar je eden bistvenih pogojev za popolnejšo in 
uč inkovitejšo izrabo razpoložljivih potencialov na celotnem 
jugoslovanskem prostoru. Vsi naši ukrepi bodo usmerjeni v 
mobiliziranje in vzpodbujanje združenega dela, dazavestno 
sprejme predložene usmeritve In jih v interesu lastnega 
razvoja tudi uresničuje. 

Sedanji gospodarski položaj in spreleti ukrepi terjalo od- 
govornejše ravnanje vseh nosilcev razvoja in tudi priprav- 
ljenost vseh delavcev in občanov, da z boljšim delom pripo- 
morejo k hitrejši Sanaciji problemov in k ustvarjanju pogojev 
za uspešni razvoj v prihodnjem petletnem obdobju. 

3. Nadaljnja aktivnost Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije pri Izvajanju nalog iz resolucije v letošnjem letu bo 
usmerjena na uresničevanje politike ekonomske stabiliza- 
cije. Pri tem se bo v okviru svojih pristojnosti in v sodelova- 
nju s Samoupravno interesno skupnostjo za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi 
samoupravno organiziranimi asociacijami združenega dela, 
s poslovnimi bankami, s skupščinami družbenopolitičnih 
skupnosti In njihovimi izvršilnimi organi, angažiral zlasti pri 
zagotavljanju pogojev za č im bolj nemoten tok proizvodnje 
in odstranjevanja ovir, ki utegnejo prekiniti normalen tok 
oskrbovanja s surovinami in reprodukcijskim materialom Iz 
uvoza, pa tudi Iz domače proizvodnje, na drugi strani pa tudi 
normalen tok prodaje končnih proizvodov na domačem trži- 
šču. Vsi odgovorni dejavniki so dolžni pozorno spremljati 
razvoj proizvodnje in v skladu s svojimi možnostmi In pri- 
stojnostmi posredovati tako, da bi proizvodnja ne upadla 
izpod realne možne in nujno potrebne ravni. V tem pogledu 
Je pomembna vloga Gospodarske zbornice Slovenije In Sl- 
SEOT, da zbirajo vse tovrstne Informacije In spodbujajo 
sklepanje dogovorov In sporazumov za č imbolj nemoten tok 
reprodukcije. 

V zaostrenih pogojih se bodo povečale potrebe organiza- 
cij združenega dela po denarnih sredstvih za tekočo repro- 
dukcijo. Kljub nizki likvidnosti organizacij združenega dela 
in bank In povečanih zahtevah po kreditih za tekočo repro- 
dukcijo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je 
potrebno vztrajati pri sprejetih okvirih kredltno-monetarne 
politike za letošnje leto s tem, da v okviru razpoložljivih 
denarnih sredstev zlasti banke, pa tudi organizacije združe- 
nega dela same dajeio prednost zagotavljanju pogojev za 
tekočo reprodukcijo. To pa zahteva ponovno proučitev že 
sprejetih odločitev o investicijah, vse nove odločitve o na- 
ložbah pa obravnavati skrajno selektivno v skladu z dogo- 
vorjenimi kriteriji prestrukturiranja. S tem v zvezi se bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še nadalje zavzemal za 
take ukrepe, ki naj vplivajo na zmanjšanje oziroma prepre- 
čevanje prelivanja kratkoročnih bančnih sredstev in dinar- 
ske vrednosti tujih finančnih posojil za naložbe v osnovna 
sredstva izven dogovorjenih okvirov. 

4. Zavestna akcija za racionalno zaposlovanje, poča- 
snejša dinamika proizvodnje in družbene usmeritve delitve 
dohodka, ki vplivajo na obseg osebnih dohodkov, so zmanj- 
šali zaposlovanje novih delavcev. Pojavljajo se prvi pro- 
blemi pri zaposlovanju mladine iz šol In pripravnikov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je usmeril akcijo za 
racionalno produktivno zaposlovanje in uvedbo bilanc za- 
poslovanja v organizacijah združenega dela in v skupnosti 
za zaposlovanje. Obenem je ukrepal zoper pojave nezakoni- 
tega zaposlovanja delavcev. 

V pripravah na oblikovanje planskih dokumentov za novo 
srednjeročno obdobje bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije vztrajal, da se zaposlovanje delavcev obravnava v ok- 
viru celotnih družbenih prizadevanj za ustvarjanje višjega 
dohodka na kvalitetnejših osnovah In uresničevanjih dolgo- 
ročnih ciljev kadrovske politike. 

Doseč i bo potrebno smotrnejše In racionalnejše gospo- 
darjenje z živim in minulim delom, več jo udeležbo kvalifici- 
ranega In ustvarjalnega dela, prilagajanje strukture izobra- 
ževanja novim potrebam ter aktiviranje vseh kadrovskih 
rezerv tako znotraj temeljnih in drugih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, kakor v širšem družbenem prostoru. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo spremljal proble- 
matiko zaposlovanja in dajal pobude in po potrebi predložil 
tudi ukrepe, da zaostreni pogoji gospodarjenja ne bodo 
Imeli težkih posledic na zmanjševanje števila štipendistov, 
zaposlovanja pripravnikov In sploh zaposlovanja mladih 
strokovnih kadrov. 

5. Zaradi nujnosti, da gospodarstvo v novih težjih pogojih 
gospodarjenja vendarle ustvari več ja sredstva za krepitev 
materialne osnove dela, morajo stabilizacijski ukrepi priza- 
deti vse oblike porabe. Zato bo potrebno kljub upadanju 
kupne moči osebnih dohodkov vztrajati na delitvenih raz- 
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merjih, kot so začrtana v resoluciji oziroma dogovoru o 
razporejanju dohodka za leto 1980. Višja rast dohodka in 
cen od predvidene omogoča nekoliko višjo rast nominalnih 
osebnih dohodkov v materialni proizvodnji. Priliv sredstev 
za splošno in skupno porabo in obseg osebnih dohodkov v 
družbenih dejavnostih pa je po resoluciji omejem na rast 
16%, kar pa ob hitrejši rasti dohodka pomeni zaostajanje v 
osebnih dohodkih v teh dejavnostih za osebnimi dohodki v 
materialni proizvodnji. Da bi ublažili prehitre spremembe v 
razmerjih med osebnimi dohodki v materialni proizvodnji in 
izven nje, predlaga izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da 
se omejitev rasti priliva sredstev in osebnih dohodkov v 
družbenih dejavnostih spremeni od 16% na 18%. 

Ob tem pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, 
da je v teh razmerjih, ko so globalne možnosti za rast 
osebnih dohodkov skromnejši, še toliko bolj pomembno, da 
pri delitvi osebnih dohodkov ne omejujemo rasti osebnih 
dohodkov delavcev, ki z ustvarjalnim delom, visoko produk- 
tivnostjo ter racionalnim delom prispevajo k hitrejši rasti 
dohodka. 

Ob hitri rasti življenjskih stroškov bo potrebno posebno 
pozornost posvetiti položaju delavcev z nizkimi osebnimi 
dohodki, upokojencev z nižjimi pokojninami in tistih obča- 
nov, ki so odvisni od socialnih pomoči kot edinega vira 
sredstev za preživljanje. Pristojne samoupravne interesne 
skupnosti bodo proučile vse socialne prejemke in položaj 
teh kategorij občanov ter po potrebi spremenila kriterije v 
korist teh kategorij občanov. 

6. Manjše možnosti za pridobitev dodatnih tujih posojil za 
investicije, kot tudi manjša domača bančna sredstva, razpo- 
ložljiva za te namene, postavljajo investicijsko aktivnost v 
letošnjem in prihodnjem letu v več ji meri kot doslej v okvire 
lastnih in združenih sredstev. Rezultati se že kažejo: te- 
meljne banke so v prvem trimeseč ju odobrile le tretjino 
novih investicijskih zahtevkov kot v istem obdobju prete- 
klega leta. Dokaj visoka investicijska aktivnost v prvih me- 
secih letošnjega leta je predvsem posledica odločitev pre- 
teklih let in je usmerjena predvsem na dokončanje investi- 
cijskih del. V zaostrenih pogojih gospodarjenja je primarna 
naloga bank in organizacij združenega dela zagotoviti sred- 
stva za tekočo proizvodnjo. Zato je še nadalje in vedno bolj 
aktualna naloga iz resolucije, da naj temeljne in druge 
organizacije združenega dela in drugi č initelji v gospodar- 
stvu in izven njega preverijo svoje investicijske odloč itve in 
jih ob polni lastni odgovornosti za reševanje problemov v 
tekoči reprodukciji zmanjšajo na vseh tistih področ jih, kjer 
to ne pomeni bistvenega odstopanja od nalog, ki izhajajo iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

Preširoka investicijska fronta v preteklih letih, podaljše- 
vanje investicijske izgradnje, prekorač itve proračunskih 
vrednosti investicij in s tem poslabševanje učinkovitosti 
investicij opozarjajo na to, da smo si v tem petletnem ob- 
dobju na nekaterih področjih zastavili nerealno visoke cilje 
in so bili plani v mnogih organizacijah združenega dela, 
oziroma družbenopolitičnih skupnosti bolj odraz želja in 
potreb kot pa realnih možnosti. Prav ta kritična ocena po- 
manjkljivosti iz tekočega obdobja zahteva, da je treba pri 
vsklajevanju nalog v sporazumih in dogovorih o temeljih 
planov za prihodnje srednjeročno obdobje soočiti razvojne 
potrebe z realnimi možnostmi, skrčiti listo prednostnih na- 
log in dejavnosti ter dati osnovni poudarek stabilizacijski in 
usklajevalni funkciji plana. 

7. Zavedajoč se v polni meri, da so omejitve pri vseh 
oblikah domače potrebe nujne, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije poudarja, da je treba z ukrepi in aktivnostmi na 
drugih področ jih ustvarjati zdrave osnove za nadaljnji ra- 
zvoj. Tu gre zlasti za nadaljevanje letošnjih ugodnih gibanj 
pri izvozu, ki je bistvenega pomena tako s plač ilnobilanč- 
nega vidika kot tudi z vidika vzdrževanja rasti proizvodnje. 
Vendar pa pri pospeševanju izvoza ne bi smeli zaiti v drugo 
skrajnost ter izvažati tudi tiste izdelke, zlasti pa surovine in 
reprodukcijski material, ki jih potrebuje domača proizvod- 
nja. Tako ravnanje je potrebno preprečevati z aktivnostjo in 
dogovori prizadetih organizacij združenega dela v okviru 
Gospodarske zbornice in SISEOT in sicer preko skupnega 
deviznega prihodka z izvozom proizvodov višje stopnje pre- 
dolove. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v okviru svojih 

pristojnosti podpiral in vzpodbujal druge pristojne dejavnike 
v pospeševanju tistih dejavnosti, ki pospešujejo rast proiz- 
vodnje, obenem pa ne zahtevajo velikega uvoza, omogo- 
čajo zaposlovanje, obenem pa pritegnejo sredstva občanov 
neposredno v proces družbene reprodukcije. 

Za zagotovitev stabilnosti kmetijske proizvodnje in boljše 
preskrbe bodo banke zagotovile sredstva za odkup kmetij- 
skih pridelkov, zlast' pšenice, koruze in grozdja. Do konca 
leta bodo v okviru programa racionalizacije klavno-predelo- 
valne industrije temeljne in delovne organizacije podpisale 
še manjkajoče samoupravne sporazume o uskladitvi kapa- 
citet. 

izvršiti svet bo poleg programiranih osnutkov zakonov s 
področja kmetijstva in gozdarstva do konca leta predložil 
skupšč ini predlog sistema intervencij v kmetijstvu in izhodi- 
šča za revitalizacijo hribovskega sveta. 

Vzdrževanje intenzivne stanovanjske gradnje bo zaradi 
svojega neposrednega in posrednega učinka na aktivnost 
nekaterih drugih dejavnosti (gradbeništvo, industrija grad- 
benega materiala, lesna industrija, kovinskopredelovalna 
industrija ter industrija električnih strojev in naprav) po- 
membno tako z vidika celotne gospodarske rasti, kot z 
vidika izboljševanja pogojev za življenje in delo. Zato bo 
potrebno pospešiti sprejem nove stanovanjske zakonodaje, 
v občinah pa pospešeno zagotavljati pogoje za hitrejše 
pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč , primernih 
za stanovanjsko gradnjo. 

Skupščine občin in njihovi izvršilni organi morajo zagoto- 
viti pogoje za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, ki naj 
dopolnjuje proizvodne programe v industriji, zmanjšuje po- 
trebo po uvozu in s hitrejšim razvojem storitvenih dejavnosti 
prispeva k boljši oskrbi prebivalstva z deficitarnimi stori- 
tvami. 

8. Že v preteklih mesecih je bilo tržišče slabo založeno z 
nekaterimi pomembnimi proizvodi. Poleg subjektivnih sla- 
bosti je razlog za slabšo preskrbo na nekaterih področ jih 
manjši uvoz in več ji izvoz, na drugih področjih pa zmanjša- 
nje domače proizvodnje in neustrezne cene. Za zagotovitev 
nemotene preskrbe je Izvršni svet Skupščine SR SLovenije 
pripravil programe republiških stalnih in tržnih rezerv, ki so 
bile tudi v celoti oblikovane v skladu s temi programi. Tudi v 
več ini občin so oblikovane občinske blagovne rezerve: ob- 
č ine, ki tega še niso storile, pa morajo rezerve čimprej 
oblikovati, vendar tako, da bi tega blaga ne primanjkovalo 
na tržišču. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tudi v 
prihodnjih mesecih skupaj z izvršnimi sveti občinskih skup- 
šč in namenil posebno skrb č im bolj nemoteni preskrbi trži- 
šča z življenjsko potrebnimi proizvodi. 

V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in SI- 
SEOT si bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadeval 
za oblikovanje pogojev za zagotavljanje potrebnih surovin 
in reprodukcijskega materiala, ki je potreben za proizvodnjo 
osnovnih izdelkov, ki jih tržišču primanjkuje. Preskrbljenost 
tržišča zahteva predvsem ustrezno proizvodnjo, ne pa pred- 
vsem intervencijski uvoz končnih izdelkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sprejel in predla- 
gal potrebne ukrepe za povečanje proizvodnje hrane v SR 
Sloveniji in še naprej pospeševal samoupravno sporazume- 
vanje z organizacijami združenega dela iz drugih republik za 
zagotovitev potrebnih količ in tistih prehrambenih izdelkov, 
ki jih v SR Sloveniji ni moč  pridelovati v zadostnih količ inah. 

9. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo sproti spremljal 
oskrbo z energijo in po potrebi sprejemal ustrezne opera- 
tivne ukrepe za enakomerno oskrbo z energijo po območjih 
SR Slovenije v okviru energetskih bilanc. Ustrezno količ ino 
energije, ki bo potrebna za tekočo proizvodnjo in za pokriva- 
nje potreb široke porabe, bo moč zagotoviti le ob dosle- 
dnem izvajanju sprejetih programov racionalnega in varč- 
nega ravnanja z energijo ter č imprejšnjim sprejetjem ukre- 
pov, potrebnih za nadomeščanje uvozne energije z doma- 
č imi energetskimi viri. 

Letošnji uvoz dogovorjenih količ in nafte in njenih deriva- 
tov, ki je bil usklajen z našimi plač ilno-bilančnimi mož- 
nostmi, terja posebno varčnost pri porabi tekoč ih goriv. 
Strukturni delež porabe naftnih derivatov v SR Sloveniji 
glede na celotno porabo v Jugoslaviji seje v zadnjih 3 letih 
stalno manjšal. Zato bo Izvršni svet še naprej vztrajal, da se 
v okviru federacije č im prej učinkovito rešuje vprašanje 
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enakomerne oskrbe s tekočimi gorivi v vseh SR in SAP pod 
enakimi pogoji. 

Primarna naloga energetskega gospodarstva v doseda- 
njem obdobju, pa tudi dolgoročno, pa je zmanjšanje uvozne 
odvisnosti, povečanje izrabe lastne energetske osnove, 
zmogljivosti v drugih SR in SAP ter pospešeno geološko, 
hidrološko in drugo raziskovanje za aktiviranje obstoječ ih in 
novih energetskih virov. 

10. Uspeh pri izvajanju spremembe tečaja dinarja, sana- 
cije in prestrukturiranja gospodarstva je odvisen zlasti od 
tega, koliko bomo uspeli zagotoviti, da ne pride do prevali- 
tve povišanih stroškov na cene zaradi podražitve surovin, 
reprodukcijskega materiala in opreme iz uvoza in zaradi 
povečanja dinarskih obveznosti za odplač ila tujih posojil. 
Pri tem bo položaj posameznih dejavnosti različen. Neka- 
tere dejavnosti bodo imele zaradi povečanih stroškov 
manjši dohodek (zlasti tiste, ki veliko uvažajo, prodajajo pa 
predvsem na domačem tržišču), v drugih dejavnostih, ki 
imajo več jo udeležbo izvoza v celotnem prihodku, pa bo 
prišlo do povečanja dohodka. V skladu s tem utegne priti 
ponekod tudi do več jih pritiskov na rast cen. Za zagotovitev 
ekonomske stabilizacije in zaustavitev neugodnih tendenc 
pri rasti cen, ki lahko resno ogrozijo življenjski standard in 
konkurenčno sposobnost domačega gospodarstva na tujih 
trgih morajo vsi nosilci odloč itev o cenah z ustreznim ravna- 
njem in ukrepi zagotoviti, da se zavre rast cen. 

Izvršni svet sodi, da od uveljavitve odloka o določ itvi 
najvišje ravni cen za vse proizvode in storitve, ki ga je 
sprejel Zvezni izvršni svet, sicer ni bilo veliko primerov 
hujših kršitev tega odloka, vendar pa je povzroč ilo nekatere 
probleme in nejasnosti, zlasti kar zadeva cene kmetijskih 
pridelkov, cene uvoženih izdelkov, cene turističnih storitev 
itd. To med drugim zahteva ustrezna pojasnila in tolmačenja 
ter hitro reševanje nastalih problemov in nelogičnosti s 
strani odgovornih zveznih organov. 

Pri izvajanju politike cen bodo morali vsi nosilci oblikova- 
nja cen odločno in odgovorno izhajati Iz načela, da mora biti 
več ji dohodek predvsem rezultat krepitve kvalitativnih de- 
javnikov gospodarjenja kot so: večja produktivnost dela, 
več ja uč inkovitost in gospodarnost poslovanja, usklajenost 
dohodkovnih odnosov, boljša organizacija dela, več ji obseg 
dela predvsem z boljšo izrabo zmogljivosti ipd., ne pa rezul- 
tat zviševanja cen. Ker smo močno odvisni od uvoza, ni- 
mamo dovolj možnosti, da bi. ublažili posledice naraščanja 
uvoznih cen. Zato moramo storiti, kar je mogoče, da obrz- 
damo domače vire inflacije tudi z vsestranskim varčeva- 
njem in močnejšim aktiviranjem vseh kvalitativnih dejavni- 
kov gospodarjenja. 

Tudi v okviru sprejetih administrativnih ukrepov je treba v 
največ ji možni meri usklajevati interese zainteresiranih or- 
ganizacij združenega dela. Z doslednejšim uveljavljanjem 
načela skupnega deviznega prihodka bi lahko ublažili ek- 
streme v materialnih posledicah spremembe tečaja dinarja 
na posamezne organizacije združenega dela. Pri odločanju 
o cenah posameznih proizvodov in storitev bo treba vključ iti 
vse nosilce odločanja o cenah in zainteresirane dejavnike, 
da bi se tako poiskale najustreznejše rešitve. Za tiste samo- 
upravne sporazume o udeležbi v skupnem prihodku, skup- 
nem dohodku in trajnem poslovnem sodelovanju, ki niso v 
skladu z zakoni, niti po vsebini, niti po postopku sprejema- 
nja, in ki v bistvu pomenijo le povečanje cen mimo dogovor- 
jenih kriterijev in pristojnih organov za cene, morajo te- 
meljne organizacije združenega dela sprožiti postopek za 
njihovo spremembo in uskladitev z zakoni. V ta postopek se 
morajo vključ iti tudi organi tržnih inšpekcij in družbeni pra- 
vobranilci samoupravljanja. 

Čeprav se bodo pri izvajanju politike cen v novih pogojih 
uporabljala posebna merila in metode, bo treba, kjer se le 
da, upoštevati izhodišča novega zakona o sistemu cen in 
družbeni kontroli cen. Uveljavitev novih predpisov o cenah 
je sicer preložena na začetek prihodnjega leta, vendar bo 
treba intenzivno nadaljevati s pripravo In sprejemom vseh 
aktov vse od federacije pa do obč in, da bi uveljavili nove 
predpise v začetku prihodnjega leta. Izvršni svet skupščine 
SR Slovenije je že predložil predlog republiškega zakona o 
cenah. 

III. 
1. Z letom 1980 se zaključuje obdobje izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. V skladu s siste- 
mom samoupravnega družbenega planiranja pripravljamo 
prve osnove politike družbenoekonomskega razvoja v letu 
1981 v času, ko še niso usklajene in opredeljene naloge in 
smeri razvoja republike za obdobje 1981-1985. Odločna 
usmerjenost v odpravljanje temeljnih vzrokov nestabilnosti 
zahteva, da že z ekonomsko politiko v letu 1981 dosežemo 
prve pozitivne rezultate v procesu stabilizacije, hkrati pa 
tudi krepimo delovanje samoupravnega družbenoekonom- 
skega sistema. Da bi v letošnjem letu sprejeti ukrepi vnesli v 
razvoj - poleg premagovanja tekočih problemov - nove 
prvine, zlasti pa več ji vpliv kvalitativnih dejavnikov, bo v letu 
1981 potrebno usmerjati vso aktivnost samoupravnega 
združenega dela, ekonomske politike in družbe kot celote v: 

- dosledno povezovanje vprašanj materialnega razvoja 
in utrjevanja samoupravnih odnosov v neloč ljivo, notranje 
povezano in soodvisno celoto ter na tej osnovi zaostriti 
odgovornost za uresničevanje samoupravno sprejetih na- 
log in obveznosti, 

- konkretno preobrazbo družbenoekonomskih odnosov v 
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela v SIS 
materialne proizvodnje in družbenih dejavnostih krajevnih 
in družbenopolitičnih skupnostih na podlagi že sprejetih 
sistemskih rešitev, da bi se tako družbeno organizirali za 
hitrejše povečanje družbene produktivnosti dela, in na tej 
osnovi učinkovitejšo izpeljavo strateških razvojnih nalog, 

- pospeševanje in krepitev dohodkovnega povezovanja 
in pridobivanja dohodka z udeležbo v skupnem dohodku in 
prihodku na podlagi združevanja dela in sredstev v ekonom- 
skih celotah reprodukcijskega procesa ter s tem utrjevanje 
vloge samoupravnega združenega dela pri odločanju o ra- 
zvoju in premagovanju strukturnih neskladij, 

- povečevanje produktivnosti dela zlasti s prispevkom 
znanosti, znanja in inovacij, uč inkovitosti pri gospodarjenju 
z živim in minulim delom ter varčevanja na vseh ravneh in v 
vseh sredinah, 

- uveljavljanje dogovarjanja o cenah, ki naj z upošteva- 
njem kriterijev družbeno priznanega dela ter pri tem z iska- 
njem notranjih rezerv in s sporazumevanjem o politiki ra- 
zvoja in oskrbe v reprodukcijskih procesih, preseže doseda- 
njo prakso, da cene pokrivajo posledice slabih poslovnih in 
razvojnih odločitev ter neučinkovitega gospodarjenja, 

- spremljanje gospodarskega razvoja v svetu, tako glede 
strukture proizvodnje in tehnologije, kot tudi produktivnosti 
dela in konkurenčne sposobnosti na tujih trgih, 

- povečevanje izvoza blaga in storitev, kot osnovnega 
generatorja rasti v letu 1981 in pomembnega dejavnika 
razvoja ter s tem ob doseganju skladnejših odnosov v pla- 
č ilnobilančnem položaju republike, omogočati najnujnejšo 
preskrbo z energijo, surovinami, reprodukcijskim materia- 
lom in opremo iz uvoza, 

- večje in bolj racionalno koriščenje domačih virov ener- 
gije ter nadomeščanje uvoza surovin, reprodukcijskega ma- 
teriala in blaga povsod, kjer je to racionalno, 

- krepitev deleža sredstev za razširitev materialne 
osnove dela in oblikovanje vseh oblik domače porabe v 
okviru razpoložljivega dohodka; v okviru takšne politike 
delitve bo potrebno krepiti stimulativne elemente v porabi, 

- rast denarne mase, ki bo prispevala k skladnejšim od- 
nosom med denarnimi in blagovnimi skladi ter v tem okviru z 
bančnimi sredstvi predvsem zagotavljati č imbolj nemoten 
potek tekoče proizvodnje, hkrati pa povečati odgovornost 
organizacij združenega dela in bank za svojo dinarsko in 
devizno likvidnost ter izboljšati koeficient obračanja sred- 
stev, 

- doslednejše uveljavljanje sprejetih kriterijev investira- 
nja, z odločilnim poudarkom na plač ilno-bilančnem kriteriju, 
kriteriju družbene učinkovitosti vlaganj ter zagotavljanju 
kvalitetnih virov sredstev za izvajanje prednostnih nalog na 
področju investicij ob hkratnem usklajevanju investicijskih 
programov z dejanskimi materialnimi možnostmi, 

- razvijanje in krepitev stimulativnih elementov v delitvi 
osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah združenega 
dela ter uvajanje oblik stimulacije kot motiva za racional- 
nejše gospodarjenje z minulim delom, več je angažiranje 
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lastnih delovnih In ustvarjalnih sposobnosti, razvijanje so- 
dobnejše organizacije dela In poslovanja ter ekonomično 
uporabo sredstev za delo in predmetov dela. 

2. Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije ugotavlja, da so 
ustvarjeni pogoji da samoupravno organizirano združeno 
delo prevzame pretežni del pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti za uresničevanje razvojne politike in reševanje teko- 
č ih problemov razvoja. Zato je razvijanje samoupravne or- 
ganiziranosti in konkretno utrjevanje družbenoekonomskih 
odnosov v temeljnih, delovnih in sestavljenih organizacijah 
združenega dela v medsebojnih dohodkovnih povezavah ter 
v samoupravnih interesnih skupnostih ena ključnih nalog 
celotnega razvoja, od katere je v veliki meri odvisno tudi 
uresničevanje materialnih razvojnih ciljev in ustvarjanje po- 
gojev za čvrstejše in trajnejše medsebojno povezovanje ob 
več jem uveljavljanju tržnih zakonitosti v procesu družbene 
reprodukcije. 

Razprave o uresničevanju družbenega plana in politike 
ekonomske stabilizacije na prehodu v novo srednjeročno 
obdobje bodo morale zajeti vse nosilce razvoja in jih aktivi- 
rati za doslednejše uresničevanje samoupravnih obvezno- 
sti v skladu z zakonom o združenem delu in zakonom o 
sistemu družbenega planiranja ter drugimi sistemskimi za- 
koni. Le tako bo moč gospodarske tokove obvladovati in 
preusmerjati brez ohranjanja ali celo krepitve administrativ- 
nih posegov na področju tekoče politike, zlasti na področju 
združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, cen In me- 
dnarodne menjave. 

Ocene kažejo, da se bodo v prvem letu novega srednje- 
ročnega obdobja prepletale nekatere prenesene tendence 
iz preteklih let z vplivi spre/etlh ukrepov ekonomske stabili- 
zacije v letu 1980. Zlasti v prvi polovici leta se bo gospodar- 
ska aktivnost odvijala pod močnim vplivom ukrepov za spre- 
membo negativnih tendenc, odvisnim od intenzivnosti pro- 
cesov prestrukturiranja In uveljavljanja kvalitetnih elemen- 
tov na podlagi usmeritev novih srednjeročnih planov ter 
dogovorov in sporazumov o njihovih temeljih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi na 
prehodu v novo srednjeročno odbobje morala biti gibanja 
na vseh področjih družbene reprodukcije podrejena uresni- 
čevanju politike ekonomske stabilizacije, ki postaja ključni 
cilj razvoja v prihodnjem petletnem obdobju. Takšna usme- 
ritev vključuje tudi zavestno odpovedovanje tistemu delu 
gospodarske rasti, ki temelji na potrošnji preko materialnih 
možnosti, koriščenje vseh notranjih rezerv, več jo racional- 
nost pri zaposlovanju ter prizadevanja za ohranitev realne 
ravni osebnega In družbenega standarda, dosežene v letu 
1980. Glede na velike obveznosti za odplač ila tujih kreditov 
v prihodnjem letu bo ena osnovnih nalog nadaljnja rast 
Izvoza blaga in storitev ter zadrževanje uvoza v okviru 
plač llno-bilančnih možnosti. Da ne bi prišlo do nadaljnje 
upočasnitve gospodarske rasti v razmerah, ko so vsi ukrepi 
usmerjeni na omejevanje domačega povpraševanja, se ob 
močnejši dohodkovni motiviranosti večja Izvozna usmerje- 
nost kaže še izraziteje kot dejavnik, ki mora nadomestiti 
zmanjšan vpliv povpraševanja, pospeševati strukturne 

spremembe in okrepiti vpliv kvalitetnih dejavnikov na go- 
spodarsko rast. 

3. Po prvih ocenah so dejanske možnosti razvoja v pri- 
hodnjem letu sorazmerno skromne, saj bodo v letu 1980 
sprejeti ukrepi prišli do svojega polnega izraza šele v letu 
1981. Tako bi se družbeni proizvod povečal za 2 do 3 od- 
stotke, podobni pa so tudi ocenjeni okviri rasti industrijske 
proizvodnje. Osnovni generator rasti bo izvoz, ki bi se kljub 
doseženi visoki dinamiki rasti v letih 1979 in 1980 moral 
povečati za najmanj 'S do 7 odstotkov. 

Na področju investicij se v naslednje srednjeročno ob- 
dobje prenašajo nekateri pomembni razvojni programi, za- 
četi še v tem obdobju, ki jih je potrebno č imprej aktivirati. Pri 
novih Investicijskih odloč itvah, kakor tudi pri vseh tistih, ki 
so šele v začetnih fazah izgradnje, pa mora dosledno pre- 
vladati ocena izvozne usmerjenosti, trajnih plač llno-bilanč - 
nih uč inkov ter tehnoloških novosti in racionalnega izkori- 
ščanja energije ter drugih domačih virov. 

Z obvladovanjem vseh oblik domače porabe je potrebno 
ustvariti možnosti, da se popraševanje bolj uskladi s po- 
nudbo in da se na tak nač in ustvarijo pogoji za močnejše 
uveljavljanje tržišča ter postopno odpravljanje disparitet v 
domačih cenah, vendar tako, da bi splošna rast cen ne 
presegla bistveno rasti cen v državah, s katerimi imamo 
intenzivnejše ekonomske odnose. V ceni posameznega 
blaga oziroma storitve naj bi zato v več ji meri prišlo do 
izraza družbeno potrebno in priznano delo za njegovo proiz- 
vodnjo. 

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije ugotavlja, da bi bilo z 
vidika osnovnih materialnih dejavnikov, zlasti razpoložljivih 
zmogljivosti, ki bodo do prihodnjega leta še nekoliko pove- 
čane zaradi novih investicij, tekoč ih rekonstrukcij in moder- 
nizacije, tudi v letu 1981 moč  doseč i sorazmerno dinamično 
rast proizvodnje. Vendar pa so možnosti materialnega ra- 
zvoja v prihodnjem letu v veliki meri odvisne od izkoriščanja 
pogojev za. večje vključevanje v mednarodno menjavo. 
Glede na dosežen razvoj proizvajalnih sil in strukturo slo- 
venskega gospodarstva je več ja in učinkovitejša usmerje- 
nost na mednarodno tržišče vse bolj objektivna nujnost, ki 
jo narekujejo ne le usklajevanje razvoja, plač ilno-bilančni 
položaj in politika stabilizacije, temveč predvsem pogoji in 
potrebe nadaljnjega razvoja SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da obsta- 
jajo možnosti, da v letu 1981 dosežemo glede na prve ocene 
nekoliko višjo rast proizvodnje in dohodka ter s tem tudi 
povečamo možnosti za razvoj družbenega in osebnega 
standarda delovnih ljudi in občanov. Topa bo zahtevalo, da 
bodo vsi nosilci odločitev v letu 1980 izvajali sprejete ukrepe 
s polno odgovornostjo in selektivnim pristopom tako na 
področ ju zagotavljanja nemotene tekoče reprodukcije, kot 
tudi pri usklajevanju deviznih tokov, pri Izvajanju politike o 
cenah, pri razporejanju dohodka in pri investicijskih odloč i- 
tvah in če bodo v polni meri izkoristili možnosti, ki jih dajejo 
sprejeti stabilizacijski ukrepi za nadaljnje povečanje izvoza. 
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UVODNA OBRAZLOŽITEV 

osnutka dogovora o temeljih družbenega 

plana SR Slovenije za obdobje 

1981-1985 

1. Namen osnutka dogovora o temeljih 
družbenega plana SRS 1981-1985 

V skladu s sistemom družbenega planiranja bo dogovor o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 vseboval naloge, 
ki jih bo združeno delo predhodno oblikovalo v elementih za 
samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih pla- 
nov ter jih uskladilo z ustreznimi samoupravnimi sporazumi. 
Vendar je potrebno, da vzporedno s tem samoupravnim spo- 
razumom organizacije in skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije, strokovne in raziskovalne ustanove ter organi druž- 
benopolitične skupnosti na ravni republike vzpodbujajo raz- 
pravo o tistih ključnih nalogah, ki naj bi zaradi svoje pomemb- 
nosti v naslednjem srednjeročnem obdobju našle mesto v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985. To bo 
olajšalo izbor elementov, ki naj bi jih vseboval dogovor o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, po drugi strani pa 
bo omogoč ilo krepitev samoupravne in družbenopolitične 
aktivnosti v temeljnih organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih, ki naj zagotovi oblikovanje tistih elementov 
za dogovarjanje družbenega plana republike, ki jih TOZD in 
krajevne skupnosti še niso pripravili in bi to utegnilo povzro- 
č iti, da bi nekatere pomembne skupne naloge, ki naj bi vsto- 
pile v dogovor o temeljih družbenega plana SRS, ostale brez 
ustrezne samoupravne podlage. 

Iz podobnih razlogov tudi v občinah še nastajajo osnutki 
dogovorov o temeljih družbenih pianov obč in, na ta nač in pa 
teče delo tudi v federaciji. 

2. Dosedanje delo na dpgovoru o temeljih 
družbenega plana SRS 1981-1985 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 18. oktobra 1979 
določ il svoj program dela na dogovoru o temeljih družbenega 
plana SRS, poleg tega pa je dne 28. 9. 1979 funkcijo Iniciativ- 
nega odbora za pripravo dogovora o temeljih družbenega 
plana SRS 1971-1985 poveril Odboru podpisnikov dogovora 
o temeljih družbenega piana SRS 1976-1980. 

Iniciativni odbor za pripravo dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SRS 1981-1985 je 7. 10. 1979 sprejel svoj Opera- 
tivni program za pripravo osnutka dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije 1981-1985. V novembru in decem- 
bru 1979 je organiziral razprave o Konceptu dogovora o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, čigar končna 
verzija je bila sprejeta 9. 1. 1980. 

Za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1986 je Iniciativni odbor določ il 16 delovnih skupin, v 
katere so vključeni strokovni organi samoupravnih asociacij 
na ravni republike in republiški upravni organi. Poleg tega je 
Izvršni svet Skupščine SRS zadolžil svoje č lane, da aktivno 
sodelujejo pri pripravi posameznih točk dogovorov o temeljih 
družbenega plana SRS 1981-1985. 

Prvo gradivo za dogovor, ki so ga pripravile delovne sku- 
pine, je Inciativni odbor obravnaval na več ih daljših sestankih 
februarja in marca letos. Sprejel je umseritve, na podlagi 
katerih so delovne skupine pripravile nova besedila posamez- 
nih točk dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985. 

Na svoji seji 16. in 19. 5. 1980 je Iniciativni odbor po daljši 
razpravi o delovnem osnutku dogovora z dne 10. maja 1980 
poleg oblikovanja konkretnih pripomb sklenil, da je treba 
pripraviti novo besedilo delovnega osnutka dogovora, ki bo 
bolj usklajen z bilančnimi možnostmi, s Smernicami za pri- 

pravo družbenega plana SRS 1981-1985, s samoupravnim 
sistemom razširjene reprodukcije (v dogovoru predvidene 
naložbe naj v več ji meri slonijo na samofinanciranju) in s 
sistemom samoupravnega družbenega planiranja (dogovor 
naj vsebuje ključne naloge skupnega razvoja SRS, vse pa 
morajo izhajati iz gradiv za planske samoupravne sporazume 
asociacij združenega dela za dogovor o temeljih družbenih 
planov obč in). Poleg tega naj bi v tej fazi uresnič ili smisel 
odloč itev, da imamo v republiški samo en dogovor o temeljih 
družbenega plaha SRS (druge republike imajo po več  takšnih 
dogovorov), ki je v tem, da je treba zagotoviti medsebojno 
usklajenost posameznih področ ij razvoja oziroma poglavij 
dogovora. 

Na osnovi teh sklepov so delovne skupine v ožjih sestavih, 
kjer so se posebej angažirali ustrezni člani Izvršnega sveta. 
Skupšč ine SRS, osnutek dogovora že dopolnila. V vseh de- 
lovnih skupinah so sodelovali predstavniki Zavoda SRS za 
družbeno planiranje z nalogo, da pripravijo strokovne pod- 
lage ter prispevajo k takšni sistemski in vsebinski usmerjeno- 
sti gradiva za dogovor, ki ustreza Zakonu o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SRS ter Smernicam 
skupščine SRS za pripravo družbenega plana SRS 
1981-1985. 

Iniciativni odbor je na svoji seji 13. 6. 1980 ocenil da osnu- 
tek dogovora v možni meri vsebuje njegove gornje sklepe, 
potrebni pa bodo še nadaljnji napori za njihovo izvedbo. Ko 
bo odpravljeno zaostajanje pri pripravi samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana asociacij združenega dela, bo treba z 
njihovimi usmeritvami dopolniti osnutek oziroma predlog do- 
govora o temeljih družbenega plana SRS. 

Delo na planskih dokumentih v samoupravnih interesnih 
skupnostih na ravni republike teče z različno intenzivnostjo. V 
energetiki ima delovni osnutek samoupravnega sporazuma o 
temeljih svojega plana samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin, medtem kokdruge samoupravne interesne skup- 
nosti in sestavljene organizacije na tem področ ju tega še 
nimajo. Kmetijska živilska razvojna skupnost SRS in v tem 
okviru poslovne skupnosti računajo, da bodo delovne 
osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov 
pripravile do druge polovice junija. Samoupravna intersna 
skupnost za železniški in luški promet ter samoupravna inte- 
resna skupnost PTT promet Slovenije sta v zaključni fazi 
pripravljanja delovnih osnutkov samoupravnih sporazumov o 
temeljih svojih planov. Republiška skupnost za ceste je že 
izdelala delovni osnutek samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih svojega plana, samoupravna interesna skupnost za letali- 
ški promet pa še vedno ni ustanovljena. Ostale asociacije 
združenega dela v prometu in zvezah pripravljalo delovne 
osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih svojih č lenov. 
Delovni osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih svo- 
jega plana imaj tudi Zveza vodnih skupnosti. Poslovne skup- 
nosti v turizmu pripravljajo samoupravne sporazume o teme- 
ljih svojih planov, poslovni skupnosti tranzitni in gorski pro- i 
met pa že imata delovna osnutka samoupravnih sporazumov 
o temeljih svojih planov. 

V SISEOT je v zaključni fazi priprav delovni osnutek samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana SISEOT Izobraže- 
valna skupnost Slovenije bo v teh dneh pripravila delovni 
osnutek samoupravnega sporazuma o svojih temeljih in ga 
poslala v javno razpravo; Zdravstvena skupnost Slovenije je 
svoj program že dala v javno razpravo, Skupnost socialnega 
skrbstva je svoj sporazum dala v razpravo marca, Skupnost 
otroškega varstva je že pripravila delovni osnutek samouprav- 
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nega sporazuma v teh dneh, Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov 
sta tudi pripravila svoje osnutke. Zveza skupnosti za zaposlo- 
vanje je oblikovala delovni osnutek samoupravnega spora- 
zuma o temeljih svojega plana. 

Očitno je, da je več ina samoupravnih sporazumov intere- 
snih skupnosti na ravni republike oblikovala delovne osnutke 
samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov, pri tem 
pa so že opozorili, da bo moralo to delo v prihodnje teč i v 
tesnejši povezavi s temeljnimi nosilci planiranja. 

Več ina temeljnih bank je v aprilu izdelala svoje analize 
možnosti razvoja, trenutno pa jih ima dobra tretjina izdelane 
delovne osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov. 

Tudi v drugih asociacijah združenega dela (delovne organi- 
zacije, sestavljene organizacije združenega dela, poslovne 
skupnosti itd.) pripravljajo svoje planske dokumente z raz- 
lično intenzivnostjo. Temeljna znač ilnost tu pa je, daje plani- 
ranje premalo usmerjeno v izvozno usmeritev in tehnološko 
intenzifikacijo, premalo se razmišlja o novih proizvodnih pro- 
gramih na podlagi doslej realiziranih investicij in v povezova- 
nju organizacij združenega dela na skupnih nalogah, pre- 
težna pozornost je usmerjena v nove investicije, ki pa več i- 
noma niso dobro pripravljene in dokumentirane. 

3. Osnutek dogovora o temeljih družbenega 
plana SRS 1981-1985 v luč i stabilizacije 

Najnovejši stabilizacijski ukrepi so nastopili med intenziv- 
nim delom na osnutku dogovora. Zato še niso v celoti vgrajeni 
v dogovor, čeprav je inciativni odbor skušal to v največ ji 
možni meri storiti. 

Izhajal je od tega, da stabilizacija ne pomeni samo omejeva- 
nje, temveč pomeni usklajevanje tokov družbene reproduk- 
cije, ki naj zagotovijo nemoteno in stabilno rast ter razvoj. 
Predvsem gre za usklajevanje posameznih segmentov vre- 
dnostne in namenske strukture družbenega bruto proizvoda, 
ki seveda v posameznostih lahko pomeni tudi omejevanje, še 
posebno, ker za našo preteklost vemo, da smo trošili prek 
razpoložljivih možnosti oziroma ustvarjenega dohodka. 

Dogovor o temeljih plana sodi v okvir srednjeročnih plan- 
skih dokumentov in ti imajo pri stabilizacijskih prizadevanjih 
svoj povsem določen domet. Medtem ko kratkoročno planira- 
nje lahko k stabilizaciji prispeva predvsem na finančnem 
področ ju in z operativnim ukrepanjem pri cenah, dolgoročno 
planiranje pa ima možnost stabilizacijskega vplivanja pri obli- 
kovanju ponudbe, to je pri proizvodni orientaciji oziroma 
oblikovanju odnosov v fizično-namenski strukturi družbe- 
nega bruto proizvoda, je vloga srednjeročnega planiranja pri 
stabilizaciji povsem v oblikovanju odnosov planirane in se- 
kundarne delitve, prerazdelitve in finalne delitve družbenega 
bruto proizvoda, lahko pa tudi oblikuje temeljne pogoje pri 
zagotavljanju dolgoročnih stabilizacijskih nalog. 

Tako je v osnutku dogovora podana usmeritev k realnejšim 
cenam proizvodov in storitev gospodarske infrasturkture, ki 
naj infrastrukturi postopno zagotovijo enostavno reproduk- 
cijo, ostalemu združenemu delu pa stvarnejšo osnovo pri 
preverjanju svojih proizvodnih in investicijskih odloč itev. 

V infrastrukturni delitvi se osnutek dogovora zavzema za 
hitrejšo rast denarne akumulacije od dohodka, kar naj okrepi 
materialno osnovo zduženega dela. 

V prerazdelitvi računamo, da bo v okviru povečevanja sred- 
stev za družbene dejavnosti, ki pa je v osnutku dogovora 
zaenkrat nakazano še nerealno visoko, treba vzpodbujati 
predvsem dejavnosti, ki neposredneje prispevajo k rasti pro- 
duktivnosti, to so raziskovalno delo, usmerjeno izobraževanje 
in osnovno zdravstvo. 

Glede finalne delitve družbenega bruto proizvoda si je Ini- 
ciativni odbor prizadeval, da bi bil obseg investicij relativno 
manjši kot je v tekočem planskem obdobju, saj se družba 
nahaja še prek meje absorbcijske sposobnosti, od katere je 
odvisna racionalna uporaba investicijskih sredstev. Uč inkovi- 
tost investicij pada in že samo zmanjšanje relativnega obsega 
investicij lahko prispeva k večanju njihove uč inkovitosti. Na 
račun investicij pa se ne bo krepila potrošnja, temveč  bo treba 
bolj kot doslej kreditirati prodajo v tujini in na enotnem 
jugoslovanskem trgu, skupna vlaganja na območ jih drugih 
rpublik in pokrajin v SFRJ ter izgradnjo investicijskih objektov 

v tujini. Poleg tega je znižanje investicijske stopnje (deleža 
investicij v družbenem proizvodu) pomembno tudi zaradi ve- 
čanja samofinanciranja investicij s strani združenega dela, 
kar bo tudi prispevalo k njihovi uč inkovitosti in krepitvi samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov v razširjeni repro- 
dukciji. Investicijska vlaganja naj bi se znižala za okrog 4,5 
odstotka točke. 

Stabilizacijska usmeritev je prisotna tudi pri oblikovanju 
primarne strukture: V ustreznih členih si osnutek dogovora 
prizadeva za takšna razmerja v vložkih v proizvodnjo, ki bodo 
manj računali na novo zaposlovanje, bolj pa na prispevek 
opremljenosti dela in tehnološkega napredka oziroma pro- 
duktivnosti dela k rasti družbenega proizvoda. Na strani rezul- 
tatov proizvodnje si osnutek s kriteriji prestrukturiranja go- 
spodarstva in projekti prestrukturiranja industrije prizadeva 
za oblikovanje izvozne in tehnološko napredne proizvodnje 
na vseh področ jih gospodarstva, še najbolj pa v investicije, ki 
je in bo z izbranimi programi še naprej hrbtenica gospodar- 
skega razvoja. Za stabilen razvoj je v osnutku dogovora 
pomembna tudi skrb za hrano, nekatere surovine in gospo- 
darsko infrastrukturo. 

Glede stabilizacije osnutek dogovora torej izhaja iz oprede- 
litve, da morajo stabilizacijski napori v prvi vrsti predstavljati 
krepitev motivov in odgovornosti za intenzivnejše in boljše 
delo in za racionalnejše izkoriščanje sredstev, česar pa se- 
veda ni migoče v celoti opredeliti v dogovoru. 

4. Vsebinske osnove za obravnavo osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985. 

4.1. Smernice za pripravo družbenega plana SRS 
1981-1985, ki jih je sprejela Skupščina SRS julija 1979. (Ur. I. 
SRS, št. 25-1167/79), opredeljujejo osnovne smeri razvoja v 
naslednjem srednjeročnem obdobju, ki jim mora dogovor o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 zagotoviti po- 
trebne materialne in organizacijske pogoje. 

Te smeri so: postopna, vendar odločna usmeritev gospo- 
darstva na povečanje deleža proizvodnje in storitev, ki imajo 
dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zapo- 
slenega in na vložena sredstva; oblikovanje v izvoz usmerje- 
nega gospodarstva; skladen razvoj gospodarske infrastruk- 
ture; povečanje vloge razvojnega in raziskovalnega dela v 
združenem delu in celotni družbi; razvoj izobraževanja v tesni 
povezavi s prihodnjimi družbenimi potrebami po kadrih; kre- 
pitev osnovne zdravstvene dejavnosti kot težišča razvoja 
zdravstvene dejavnosti; hitrejši kulturni razvoj kot temeljni 
pogoj za oblikovanje ustvarjalne osebnosti, socialističnih vre- 
dnot in samoupravnih odnosov ter s tem nadaljnje rasti gmot- 
nih in duhovnih osnov združenega dela; skladnejši regionalni 
razvoj in pospešeni razvoj manj razvitih območ ij; smotrna 
raba prostora in izboljševanje č lovekovega okolja; razvoj po- 
gojev življenja in dela v funkciji večanja družbene produktiv- 
nosti dela. 

Na podlagi Smernic za pripravo družbenega plana SRS 
1981-1985 in Analize možnosti razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 (Poročevalec Skupščine SRS in Skupščine 
SFRJ, Ljubljana, 26. 6. 1969) ter upoštevaje pogojev razvoja v 
naslednjem sredjeročnem obdobju je Zavod SRS za družbeno 
planiranje pripravil ocene bilančnih okvirov razvoja v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju, ki so pomagali pri obravnava- 
nju nalog iz osnutka dogovora o temeljih družbenega plana 
SRS 1981-1985. 

Najnovejši stabilizacijski ukrepi pa v bilančna razmerja vna- 
šajo nove prvine, zato dosedanji izračuni niso več v celoti 
aktualni. Številke se na podlagi usklajevanja in ukrepov pred- 
vsem na ravni federacije najhitreje spreminjajo glede eko- 
nomskih odnosov s tujino, to in drugi ukrepi pa povzroča 
spremembe tudi glede cen, delitve in potrošnje. Vendar je na 
osnovi preliminarnih izračunov in ob upoštevanju dosledne 
stabilizacijske politike mogoče z dokajšnjo verjetnostjo pred- 
postaviti, da bo razvojna dinamika v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju v vsej državi počasnejša od doslej predvidene, 
zaradi česar moramo tudi v SRS računati na okoli 3% pov- 
prečno letno rast družbenega proizvoda. Če smo prej računali 
na okrog 209 milijard din sredstev za vlaganje v osnovna 
sredstva gospodarstva (vključno z naložbami v druge repu- 
blike in pokrajine in tujino), za zdaj kaže, da jih bo okrog 
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185 milijard din (cene 1979), kar je treba pripisati predvsem 
spremenjenim okolišč inam za oblikovanje združenih sredstev 
v bankah in za zadolževanje v tujini. 

Strokovno usklajevanje pri pripravljanju osnutka dogovora 
še ni moglo upoštevati teh okvirov. Zaenkrat osnutek vsebuje 
predloge, po katerih bi za investicije v gospodarsko infra- 
strukturo namenili okrog 42% razpoložljive akumulacije, za 
investicije v osnovna sredstva, kar je številka, ki je za okrog 5 
odstotnih točk več ja od tiste pred gornjimi izračuni in za 
okrog 16 odstotnih točk več ja od dosežene v tekočem plan- 
skem obdobju in ki bi morala po Smernicah za pripravo 
družbenega plana SRS 1981-1985 predstavljati okvir tudi za 
naslednje plansko obdobje. Pred nami je oč itno zelo zahtevno 
usklajevanje kazno pa je, da minimalne potrebe po razvoju 
infrastrukture zahtevajo nekoliko več ji delež investicij v infra- 
strukturo v investicijah v osnovna sredstva gospodarstva odti- 
stega, ki so ga zahtevale smernice in sicer ob predpostavki 
5% poprečne letne rasti družbenega proizvoda v SRS. 

Ne glede na spremenjene bilančne okvire je treba opozoriti, 
da bo naloge v osnutku dogovora treba še intenzivno usklaje- 
vati pa tudi skrč iti, saj računajo na dokajšnje obvezno združe- 
vanje sredstev, predvidevajo pa tudi velike potrebe po finanč- 
nih sredstvih. Brez projektov prestrukturiranja, ki v osnutku 
dogovora še nimajo celovitih finančnih konstrukcij, bi v 
osnutku predvidene investicije zahtevale kar okrog 64% sred- 
stev, za katera računamo, da se bodo v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju združila v bankah. To seveda ni v skladu z 
značajem dogovora, ki se mora usmeriti le na nekatere 
ključne naloge, in objektovno nasprotujejo uveljavljanje eko- 
nomskih zakonitosti v gospodarjenju. 

S. Metodološke osnove za obravnavo osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985 

5.1. Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SRS (Ur.*Ust SRS, št. 1-4/80) v 188. členu govori, 
da "udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije sprejemajo pravice, obveznosti in odgovornosti v 
zadevah, ki so skupnega pomena za družbeni razvoj SRS in za 
nujne potrebe družbene reprodukcije, od katerih je odvisno 
uresničevanje osnovnih ciljev družbenega plana zlasti glede 
razvoja gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, 
sprememb v strukturi proizvajalnih sil, sprememb v kadrovski 
in zaposlitveni sestavi, vključevanje v mednarodno delitev 
dela, varstva oziroma pogojev rabe prostora, varovanje po- 
membnejših naravnih virov ter naravne in kulturne dedi- 
šč ine. « Poleg tega v skladu s tem členom dogovor vsebuje 
tudi pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih udeleženci 
dogovora sprejemajo z dogovorom o temeljih plana SFRJ. 

5.2. Smernice za pripravo družbenega plana SRS 
1981-1985 vsebujejo naslednja področ ja, ki naj bi vseboval 
dogovor o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 - krite- 
riji v zvezi s prestrukturiranjem za potrebe intenzifikacije 
gospodarskega razvoja in naloge nosilcev na področ jih, na 
katerih bo temeljila sodobna gospodarska in industrijska 
struktura; politika in obveznosti udeležencev dogovora glede 
ustvarjanja in razporejanja dohodka ter delitve sredstev za 
osebne dohodke; določene naloge s področ ja ekonomskih 
odnosov s tujino, zlasti glede izvoza in uvoza blaga in storitev, 
zadolževanja v tujini in kreditiranja tujine kot tudi glede regio- 
nalne usmeritve; določene naloge v zvezi z uresničevanjem 
Osimskih sporazumov; nekatere ključne obveznosti in naloge 
glede združevanja sredstev za izgradnjo energetskih zmoglji- 
vosti, vključno raziskave energetskih in drugih surovin doma 
in v deželah v razvoju; temeljne naloge in obveznosti v zvezi s 
proizvodnjo hrane in naložbe v kmetijsko infrastrukturo; ne- 
katere ključne obveznosti in naloge glede izgradnje in združe- 
vanja sredstev za modernizacijo prometne infrastrukture; 
skupne naloge na področju stanovanjsko-komunalne dejav- 
nosti, vključno politika prehoda na ekonomske stanarine; 
skupne naloge v zvezi z nadaljnjim razvojem drobnega go- 
spodarstva; kriteriji in naloge regionalne politike glede reše- 
vanja nekaterih specifičnih vprašanj razvitih območij ter hi- 
trejšega razvoja manj razvitih območij in še zlasti manj razvi- 
tih obmejnih območij; skupne neloge pri urejanju prostora v 
zvezi z zašč ito nekaterih elementov prostora in sanacijo ključ- 
nih ekoloških problemov ter kriteriji na področju razvoja na- 

selij in poselitve; določene obveznosti s področ ja splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite; obveznosti in na- 
loge razvojnega značaja, ki jih SRS prevzema z dogovarja- 
njem s posameznimi republikami in avtonomnima pokraji- 
nama; naloge, kriteriji in materialne obveznosti za razvoj 
funkcij s področ ja družbenih dejavnosti, ki so v naslednjem 
srednjeročnem obdobju skupnega pomena za razvoj SRS; 
obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana Jugosla- 
vije. 

5.3. Koncept dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985 (Odbor udeležencev dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, Ljubljana, 9. 
1. 1980) na podlagi Zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije ter Zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SRS 
podaja nekatere dodatne osnove za oblikovanje dogovora o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985: 

- podpisnik mora sprejeti konkretne naloge v zvezi z ure- 
sničevanjem skupnih interesov in zadev razvoja SRS, obvez- 
nosti, ki jih bo sprejel z dogovorom o temeljih družbenega 
plana, pa morajo biti predhodno usklajene in pokrite s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih planov oziroma o usklajeva- 
nju planov oziroma o temeljih skupnih planov ter z dogovori o 
temeljih družbenih planov obč in. Podpisniki dogovora naj bi 
praviloma ne bile posamezne temeljne organizacije, temveč 
združene temeljne in druge organizacije združenega dela, ki 
naj, še predno podpisujejo dogovor, s samoupravnimi spora- 
zumi v svojem okviru razčistijo notranje odnose pri planira- 
nju: 

- naloge v dogovoru o temeljih družbenega plana SRS naj 
bodo formulirane tako, da bodo vsebovale konkretne mate- 
rialne obveznosti podpisnikov, morebitne konkretne kriterije 
za posamezne aktivnosti in konkretne organizacijske naloge 
in ukrepe, ki jih posamezni podpisniki prevzemajo; 

- naloge naj se omejujejo na tiste, ki so skupnega pomena 
za skladen razvoj republike v celoti. 

5.4. Osnutek dogovora še ni v celoti izčiščen. V njem je 
veliko nalog, ki sodijo v družbeni plan SRS, v samoupravne 
sporazume o temeljih planov asociacij združenega dela na 
ravni republike in v dogovore o temeljih družbenih planov 
obč in. Na mnogih področ jih se v dogovoru skuša reševati 
probleme, ki so sicer težki, a jih ni mogoče rešiti z dogovorom 
o temeljih družbenega plana. 

Tako ima osnutek dogovora dvojni značaj: 
- predstavlja delovno fazo v pripravi dogovora o temeljih 

družbenega plana SRS, 
- je vzpodbuda asociacijam združenega dela in občinam, 

da v svojih planskih aktih opredelijo naloge, ki so zaenkrat še 
prisotne v dogovoru o temeljih družbenega plana SRS. 

6. Komentar o poglavitnih nalogah v osnutku 
dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985 

6.1. Prestrukturiranje je obdelano v dveh poglavjih in to v 
kriterijih prestrukturiranja gospodarstva in v konkretnih pro- 
jektih prestrukturiranja industrije. 

Kriteriji so že v preverjanju prakse, čeprav strokovno še niso 
dovolj dodelani oziroma testirani. Normalno je, da se organi- 
zacije združenega dela že zdaj primerjajo s kriteriji, realna pa 
je bojazen, da bi pritiski posameznih organizacij združenega 
dela kriterije skušali prilagoditi svoji meri, kar bi vodilo v 
njihovo razvodenitev, kar je bil vse preveč slučaj v tekočem 
planskem obdobju. Seveda za strogost kriterijev govorijo 
skupščinske Smernice za pripravo družbenega plana 
1981-1985, resolucija Skupščine za leto 1980 in številna poli- 
tična stališča. 

Pomembno pri tem je, da osnutek dogovora vsebuje v 
nasprotju s prejšnjimi verzijami natančna določ ila o namenu 
kriterijev in da so v posameznih poglavjih dogovora razčle- 
njeni specifični kriteriji za različna gospodarska področ ja, ki 
tudi njim omogočajo dosledno izpolnjevanje sprejete politike 
prestrukturiranja. 

Poglavje o konkretnih projektih prestrukturiranja industrije 
vsebuje usmeritev, ki jo želi družba na tem področ ju doseč i in 
obveznosti organizacij združenega dela, da v okviru planskih 
dokumentov pripravijo konkretne projekte za prestrukturira- 
nje. Ti se ne omejujejo na investicije, temveč  je potrebno na 
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podlagi v preteklosti že realiziranih investicij oblikovati 
ustrezne proizvodne usmeritve. Poleg tega so v gradivu ilu- 
strativno navedeni projekti, ki na podlagi dosedaj znanih 
informacij ustrezajo kriterijem prestrukturiranja. Gradivo vse- 
buje tudi informacijo o vseh zaenkrat prijavljenih projektih za 
investicije v naslednjem srednjeročnem obdobju. Za vse pro- 
jekte velja, da jih bo potrebno do sprejema dogovora analizi- 
rati na podlagi kriterijev in se potem odloč iti, katere od tistih, 
ki bodo kriterijem ustrezali, bi zaradi njihove pomembnosti, 
obsega investicijskih sredstev itd, kazalo vključ iti v dogovor o 
temeljih družbenega plana SRS. Vsekakor pe je oč itna po- 
treba, da se s konkretno akcijo zagotovi pripravo č im več ih 
proizvodnih programov in investicijskih projektov, ki bodo 
zagotavljali materialno osnovo prestrukturiranju našega go- 
spodarstva v naslednjem srednjeročnem obdobju in na daljši 
rok. 

6.2. Ekonomski odnosi s tujino 
To je eno najzahtevnejših poglavij, saj na tem področju 

samoupravni sistem še ni v celoti zaživel in subjekti, ki morajo 
tu postati odloč ilni - predvsem delavci v TOZD - še niso v 
celoti prevzeli svoje vloge. To je tudi sektor, kjer se kaže vsa 
paša težka gospodarska situacija in bo potrebno prav tu 
opraviti ključne razvojne naloge. Poleg tega pa je tu zelo 
pomembna vloga federacije. 

Zaradi vsega tega dogovora vsebuje veliko sistemskih č le- 
nov, ki v dogovor o temeljih družbenega plana sodijo, in 
č lenov, ki opredeljujejo politiko in jim je mesto v samem 
družbenem planu. Več č lenov je takšnih, da bodo morali biti 
stavni del samoupravnega sporazuma o temeljih plana Sl- 
SEOT. Planiranje ekonomskih odnosov s tujino zaostaja, zato 
osnutek dogovora vsebuje veliko »pedagoških členov«, ki[ 
nosilcem planiranja svetujejo, kaj naj vgradijo v svoje planske 
akte. 

V tem delu dogovora je še premalo konkretnih obveznosti, 
ki bi zagotavljale realizacijo težkih ciljev glede ekonomskih 
odnosov s tujino, predvsem oblikovanje izvozne ponudbe 
združenega dela. 

6.3. Dohodek in zaposlovanje 
Razkorak med zaostrenimi narodno-gospodarskimi pro- 

blemi (ekstenzivno zaposlovanje, nesorazmerja v delitvi do- 
hodka na račun akumulacije itd.) na eni ter dejstvom, da 
nimamo uč inkovitega mehanizma usklajevanja zaposlovanja 
ih politike delitve na drugi strani se v veliki meri odraža v 
besedilu osnutka dogovora. Zaradi neekonomskih pogojev 
gospodarjenja dandanes odločajo o zaposlovanju in dohodku 
poteka brez ekonomskih posledic za nosilce tovrstnih odloč i- 
tev in zato prihaja do disproporcev, ki povzročajo neskladja v 
družbeni reprodukciji. Potrebno bo težiti k dosledni politiki 
stabilizacije, poleg tega pa v okviru sistema razviti konkretne 
instrumente, ki bodo omogoč ili usmerjanje zaposlovanja in 
delitve dohodka v skladu s sprejetimi planskimi usmeritvami. 

Odraz te problematike je tudi besedilo osnutka dogovora, ki 
je splet usmeritev, političnih opredelitev in konkretnih pro- 
porcev, ni pa bilo mogoče izpeljati dovolj konkretnih obvez- 
nosti In odgovornosti za njihovo izvedbo. Vendarle je prisoten 
napor, da se zagotovi materialna podlaga družbenemu planu, 
ki računa na smotrno rast zaposlovanja in delitev dohodka v 
korist akumulacije. 

6.4. Gospodarska infrastruktura 
Pomen gospodarske infrastrukture je nesporen in je tako 

opredeljen tudi v Smernicah za pripravo družbenega plana 
SRS 1981-1985. Smernice so razvoj infrastrukture povezale s 
potrebami, pa tudi s stvarnimi možnostmi združenega dela za 
finansiranje razvoja infrastrukture. 

Dosedanje delo pri pripravi planskih dokumentov kaže, da 
minimalne fizične potrebe razvoja infrastrukture po svoji vre- 
dnosti presegajo okvir, ki so ga zastavile Smernice, to je v 
tekočem planskem obdobju doseženi delež infrastrukturnih 
investicij v investicijah v osnovna sredstva vsega gospodar- 
stva. Poleg tega se tu kažejo tudi nekateri problemi v zvezi s 
sistemom financiranja, to je združevanja sredstev za infra- 
strukturo, kar obdeluje posebna delovna skupina Izvršnega 
sveta in bodo rezultati njenega dela sprotno vgrajeni v dogo- 
vor. Odprta so tudi nekatera institucionalna vprašanja, saj 
republiška skupnost za ceste še ni konstituirana kot samou- 
pravna interesna skupnost, letališča pa tudi še nimajo svoje 
samoupravne interesne skupnosti. 

Prisotni so pritiski, da bi se kot infrastruktura prikazale 
dejavnosti, ki to niso in ki se lahko pod normalnimi pogoji 
vključ ijo v tržne pogoje gospodarjenja. 

Sredstva, ki jih osnutek dogovora predvideva za infrastruk- 
turo, so velika, res pa je, da so programi še več ji in glede cene 
infrastrukturnih storitev v osnutku dogovora ni veliko rezerv. 
Pri usklajevanju in soočanju teh programov z realnimi mož- 
nostmi združenega dela bo nujna njihova selekcija, pri čemer 
bi kazalo težiti, da bi dogovor vseboval č im realnejši program 
infrastrukturnih nalog, kajti sicer bo praksa uresničevanja 
dogovora nujno privedla do selekcije predvidenih nalog, kar 
pa realnosti planiranja ne bi kazalo v najboljši luč i. 

Pri infrastrukturi se v zaostreni obliki kažejo tudi prostorske 
naloge, saj predvideni infrastrukturni objekti niso dovolj jasno 
opredeljeni glede svojih zahtev do prostora. Če v prihodnjih 
postopkih pripravljanja dogovora ta vprašanja ne bodo re- 
šena bomo naleteli na zahtevne probleme vsklajevanja z do- 
govori o temeljih družbenih planov obč in, katerih vloga je, da 
opredelijo namembnost prostora na svojem območ ju. 

6.5. Področja, kjer imajo veliko težo nalogo na ravni obč in, 
so predvsem kmetijstvo, turizem, stanovanjsko-komunalno 
gospodarstvo, prostorske naloge ter splošna ljudska 
obramba in družbena samozaščita. V osnutku dogovora je še 
vedno veliko nalog, ki sodijo v dogovore o temeljih družbenih 
planov obč in. V prihodnje bo treba v dogovoru o temeljih 
družbenega plana republike ohraniti naloge, ki naj zagotovijo 
nujno enotnost uresničevanja usmeritev, ki jih zastavlja druž- 
beni plan republike. Poseben pomen imajo tudi naloge glede 
urejanja in organizacije prostora, saj je ta vidik planiranja v 
okviru družbenega planiranja netradicionalen. Čeprav ne gre 
podpirati zapiranje in lokalizma obč in, pa je dejstvo, da sistem 
družbenega planiranja zahteva, da ni mogoče sprejeti nobene 
odloč itve o prostoru, ne da bi bila vsebovana v dogovoru o 
temeljih družbenega plana ustrezne občine. 

6.6. Regionalni razvoj in naloge u okviru SFRJ 
Glede regionalnega razvoja v republiki se prav ta čas obli- 

kujejo sistemske rešitve, ki jih bo treba sproti uveljavljati tudi 
v dogovoru o temeljih družbenega plana republike. 

V samoupravnih interesnih skupnostih in drugih asociaci- 
jah združenega dela je predvidenih še premalo nalog, ki bi 
prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju. Pri tem še 
ni dovolj jasno definirana vloga bank. 

Glede razvoja SRS v okviru SFRJ bomo sproti vgrajevali 
obveznosti, kijih bomo sprejemali pri dogovarjanju o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije. 

Za povezovanje združenega dela Slovenije v okviru enot- 
nega jugoslovanskega trga zaenkrat dogovor vsebuje jasna 
načelna izhodišča, v prihodnje pa bo treba oblikovati č im več 
konkretnih projektov, ki bodo uresničevali dogovorjeno poli- 
tiko. 

6.7. Družbene dejavnosti 
Osnutek dogovora vključuje predvsem naloge, ki so z za- 

koni opredeljene kot obvezni programi v družbenih dejavno- 
stih, poleg tega pa tudi nekatere - sicer neobvezne - naloge 
splošnega pomena za republiko. Pri objektivizirani oceni po- 
trebnih sredstev se je pokazalo, da je obseg obveznih progra- 
mov sorazmeroma prevelik glede na materialne možnosti. 
Zato bo potrebno ponovno opraviti preverbo vseh teh progra- 
mov, pri čemer pa bo treba vztrajati na opredelitvi Smernic za 
pripravo družbenega plana SR Slovenije in zato bo treba 
zlasti dodatne programe v družbenih dejavnostih, ki v ožjih 
materialnih okvirih nimajo prednosti, neposredno sooč iti z 
možnostimi dohodka in osebnih dohodkov na ravni obč in. Pri 
tem ne gre zgolj za pripravljenost delovnih ljudi, da prispevajo 
k razvoju družbenih dejavnosti - pomembna je namenska 
struktura družbenega bruto proizvoda, ki mora zagotavljati 
nemoten proces družbene reprodukcije. 

7. Nadaljnje delo na dogovoru o temeljih 
družbenega plana SRS 1981-1985 

Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985 bodo zbori Skupščine SRS obravnavali 23. julija 
1980. 

Vzporedno bo zaradi sočasnosti planiranja teklo delo tudi 
pri drugih nosilcih planiranja. Asociacije združenega dela 
(delovna organizacija, sestavljena organizacija, samoupravne 
interesne skupnosti) in občine naj bi osnutke samoupravnih 
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sporazumov oziroma dogovorov o temeljih svojih planov obli- 
kovale do konca tega meseca, pri čemer bi na ravni republike 
morali zagotoviti sočasno objavo osnutkov samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti na ravni republike, da bi delavci v tozdih lahko obravna- 
vali celoto predvidenih razvojnih prizadevanj. 

Vzporedno z razpravo o osnutku dogovora o temeljih druž- 
benega plana SRS 1981-1985 je treba v samoupravnih orga- 

nizacijah in skupnostih ter občinah razpravljati tudi o samo- 
upravnih sporazumih oziroma dogovorih o temeljih njihovih 
planov. To bo omogočilo, da bodo pripombe na dogovor o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985 odraz predho- 
dnega samoupravnega oblikovanja in usklajevanja interesov v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter občinah, kar je 
pogoj za vsidranost dogovora o temeljih družbenega plana 
SRS 1981-1985 v samoupravno oblikovanih interesih in mož- 
nostih republike kot celote. 

OSNUTEK DOGOVORA 

o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 

Na temelju 318. č lena Ustave SR Slovenije ter 188. in 189. 
člena Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije sklepajo udeleženci 

DOGOVOR O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 

Člen 1. 
Udeleženci s tem dogovorom opredeljujejo skupne inte- 

rese, ki so v razdobju 1981-1985 temeljnega pomena za 
družbeni razvoj SR Slovenije. V zvezi s tem prevzemajo neka- 
tere konkretne naloge in obveznosti za njihovo usklajeno 
uresničevanje na področ jih, ki jih je opredelila Skupščina SR 
Slovenije v Smernicah za pripravo družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje od 1981. do 1985. leta: kriteriji za prestruk- 
turiranje gospodarstva; ustvarjanje in razporejanje dohodka; 
ekonomski odnosi s tujino; energija; proizvodnja hrane; pro- 
metna infrasktruktura; stanovanjsko-komunalna dejavnost; 
drobno gospodarstvo; regionalni razvoj; urejanje prostora in 
zaščita okolja; splošna ljudska obramba in družbena samoza- 
šč ita; družbene dejavnosti; dogovarjanje s posameznimi re- 
publikami in pokrajinama; dogovarjanje o temeljih družbe- 
nega plana SFRJ. 

Poleg tega prevzemajo še nekatere konkretne naloge na 
področ ju zaposlovanja, gozdarstva, vodnega gospodarstva in 
turizma. 

Te naloge so sestavni del samoupravnih sporazumov ozi- 
roma dogovorov o temeljih planov udeležencev tega dogo- 
vora. 

L KRITERIJI PRESTRUKTURIRANJA 
GOSPODARSTVA 

PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SRS, izvršni sveti 
skupšč in obč in, mesta Ljubljana in obalne skupnosti Koper, 
Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke Ljubljan- 
ske banke, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugo- 
banka - TB Ljubljana, RS ZSS, RK SZDL. 

Člen 2 
izhajajoč iz spoznanj o nujnosti kvalitetne preobrazbe slo- 

venskega gospodarstva v smeri povečanja deleža proizvodnje 
in storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega 
dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva, sprejemajo 
udeleženci tega dogovora naslednje temeljne razvojne krite- 
rije (opredeljene na podlagi skupščinskih Smernic za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985) za investicijske in 
proizvodne programe: 

- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje in storitev, 
znač ilna po visoki stopnji avtomatizacije proizvodnih proce- 
sov in po visoki udeležbi visokokvalificiranega ustvarjalnega 
dela, 

- izvozna usmerjenost (neposredno in posredno) proizvod- 
nje in storitev na trajnejših osnovah, 

- gospodarna raba energije in surovin, 
- produktivnost in.racionalizacija zaposlovanja, 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora ter razporedi- 

tev proizvodnje in v skladu s policentrično zasnovo regional- 
nega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne 
možnosti posameznih regij. 

Člen 3 
Razvojne kriterije iz predhodne točke tega dogovora bodo 

uporabljali pri odloč itvah o investicijskih in proizvodnih pro- 
gramih nosilci družbenega planiranja v gospodarstvu, zlasti 
še v asociacijah združenega dela, in v družbenopolitičnih 
skupnostih. Proizvodnje in finančne asociacije združenega 
dela bodo v skladu s specifičnostmi posamezne dejavnosti te 
kriterije v samoupravnih sporazumih o temeljih svojih planov 
razčlenile in kvantitativno opredelile s kazalci. 

V industriji in rudarstvu1, razen v panogah elektrogospo- 
darstva, pridobivanja premoga in proizvodnje naftnih deriva- 
tov, so minimalne zahteve oziroma omejitve2 za kvantitativno 
opredelitev kriterijev naslednje: 

1. Minimalni zahtevi glede ustvarjanja višjega dohodka 
ustreza investicijski oziroma proizvodni program, ki zagotav- 
lja letni dohodek na delavca najmanj v višini 400.000 din, 
izraženo v cenah3 iz leta 1978 in 0,75 dinarjev dohodka na 
uporabljen dinar poslovnih sredstev, upoštevajoč stopnjo 
sredstev za reprodukcijoN v v višini najmanj 14,5%4 

2. Investicijski oziroma proizvodni programi izpolnjujejo 
minimalne zahteve kriterija razvojno-tehnološke intenzivno- 
sti, če ustrezajo eni od naslednjih dveh skupin zahtev: 

A. - delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazboN 

mora biti več ji kot 15% od skupnega števila predvidenih 
zaposleni delavcev, 

- delež delavcev ozkega strokovnega profila (delavci z 
nižjo izobrazbo, polkvalificirani in nekvalificirani) ne sme zna- 
šati več kot 40% skupnega števila predvidenih zaposlenih, 

- program mora predvidevati vlaganja v razvoj in raziska- 
veN poprečno letno vsaj 6% od planiranega bruto dohodka 
(dohodka, povečanega za amortizacijo po minimalnih stop- 
njah); 

B. - delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delovnih pri- 
prav" v vrednosti vseh delovnih priprav, ki jih predvideva 
projekt oziroma program, mora biti več ji od 80%, 

1 Vrednostni kazalci to začasno Izraženi v cenah 1978, ker še nI na razpolago vseh podatkov za preračun v cene 1979. Valorizadjskl faktor Iz 9. č lena tega dogovora znaša za leto 1979 114,7, zaaleto 1980 pa }e ocenjen na 116,0. 2 Minimalna zahteva oziroma njeno doseganje pomeni pridobivanje točk, razdeianlh v sistemu vrednotenja kazalcev. Omejitev pa zahteva določene korekcije, sicer pa program ne upošteva. 3 Vrednostni kazalci so začasno izraženi v cenah 1978, ker ie ni na razpolago vseh podatkov za preračun v cene 1979. Vatorizacijskl faktor Iz 9. člena tega dogovora znaša za leto 1979 114,7, za leto 1980 pa je ocenjen na 118,0. 4 Zahteve aH definicije z označbo »N« so v navodilih podrobneje opredeljene. 
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- delež delavcev ozkega strokovnega profila ne sme zna- 
šati več kot 55% skupnega števila predvidenih zaposlenih, , 

- projekt oziroma program mora predvidevati vlaganja v 
razvoj in raziskave poprečno letno vsaj 3% od planiranega 
bruto dohodka. 

3. Investicijski projekti oziroma novi proizvodni programi 
izpolnjujejo minimalne zahteve kriterija izvozne usmerjenosti, 
če predvidevajo več kot 50% svoje proizvodnje za izvozM in 
pozitivni plač ilno-bilančni uč inekN. Izvoz osnovnih uvoznih in 
na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek 26 suro- 
vin in reprodukcijskega materialase ne upošteva. 

Ta kriterij zadovoljujejo tudi investicijski projekti in pro- 
grami, ki za domač i trg predvidevajo proizvodnjo osnovnih 
uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spi- 
sek 26 surovin in reprodukcijskega materiala). Pri teh progra- 
mih mora biti izpolnjen pogoj, da devizni odliv" ne sme biti 
več ji od polovice vrednosti nove proizvodnje. 

4. Investicijski oziroma proizvodni program zadovoljuje 
kriterij smotrne rabe energije, če predvidena poraba energije 
ne presega porabeN 0,4 tj na milijon din bruto dohodka. 

5. Investicijski oziroma proizvodni program zadovoljuje 
kriterij racionalne rabe osnovnih uvoznih in na jugoslovan- 
skem trgu deficitarnih surovin, če njihova skupna poraba 
(spisek 26 surovin in reprodukcijskega materiala) ne pre- 
sega ... denarnih enot na eno denarno enoto bruto dohodka. 

6. Investicijski oziroma proizvodni program zadovoljuje 
kriterij racionalnega zaposlovanja, če na 10 milijonov din 
vrednosti investicij v opremo (cene iz leta 1978) predvidena 
vrsta proizvodnje ne zahteva več kot 3 delavce v bazični 
industrijiN oziroma ne več kot 10 delavcev v predelovalni 
industrijiN. 

Navedene zahteve se poostrijo aH ublažijo s korektivnim 
faktorjemN, ki izraža različnost delovnih rezerv po občinah. 

7. Prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve so na- 
slednje:5 

Zemljišč , ki po svojih lastnostih ustrezajo prvi kategoriji6 

kmetijskih zemljišč , ni moč uporabiti za stavbna zemljišča. 
Izjema so infrastrukturni objekti in naprave, za industrijo 
določena območja oziroma cone in stanovanjska zazidava 
nad 300 prebivalcev na ha, če za to ni mogoče uporabiti 
drugih površin in če jih vključujejo družbeni plani obč in. K 
infrastrukturi štejejo energetski, prometni, komunalni in vo- 
dnogospodarski objekti in naprave. 

Zemljišč , ki so vključena v varstvene pasove zajetja (najožji 
varstveni pasN in ožji varstveni pasN zajetja po Odloku o 
obvezni enotni metodologiji in minimumu kazalcev razvoja) in 
so zašč itena zaradi zalog pitne vode, ni moč  uporabiti v druge 
namene, kot za kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo v okviru 
predpisanih režimov. 

Zaradi skupnega urejanja določenih ekoloških in infra- 
strukturnih projektov je le v območju oziroma conah, določe- 
nih za industrijo izven naselij, moč graditi nove gospodarske 
objekte, ki: 

- imajo škodljive vplive" na okolje, ki se jim ni moč  izogniti, 
- povzročajo prekomerne prometne obremenitveN, 
- porabijo za ustvarjanje tisoč din dohodka več kot ... m3 

tehnološke vode, izraženo po cenah iz leta 1973, 
- za ustvarjanje 1000 din dohodka porabijo več  kot... m2 

zemljišča, izraženo po cenah iz leta 1978. 
Predlagane lokacije za investicijski program ni moč odobriti, 
če več  kot 1/4 predvidoma zaposlenih na tej lokaciji potrebuje 
več  kot pol ure vožnje na delo z javnim prometnim sredstvomN 

aH je njihovo bivališče oddaljeno več  kot 20 km, merjeno po 
prometnicah. 

Člen 4 
Minimalne zahteve in omejitve iz predhodnega člena se v 

celoti uporabljajo pri vrednotenju investicijskih in proizvo- 
dnih programov nad 50 mio din7 v industriji in rudarstvu, 

* Opomba: Poglavitne proatorska-akoloike kriterija opredeljujejo »Icar urba- nlstlčni akti občin, če to dogovor o temeljih družbenega piana ne določa drugače. e Ta zemljišča bodo v skladu z 10. č lenom zakona o kmetijskih zemljišč ih opredeljena v obveznih navodilih Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdar- stvo in prehrano. 7) Po popisu investicij v teku na dan 30. 9. 1973 bi po tem kriteriju 11 % števila objektov, ki predstavljajo 78,5 % predračunske vrednosti v teku. 

razen v panogah elektrogospodarstva, pridobivanja premoga 
in proizvodnje naftnih derivatov. 

V drugih področ jih gospodarstva in v ponogah energetike 
se minimalne zahteve uporabljajo smiselno po posebnem 
postopku, opredeljenem v samoupravnih sporazumih o teme- 
ljih planov ustreznih samoupravnih asociacij. 

Poleg tega se po posameznih dejavnostih uporabijo še 
nekateri specifični kriteriji oziroma minimalne zahteve, ki so 
opredeljeni v nadaljnjih č lenih tega dogovora. 

Člen 5 
Temeljne banke Ljubljanske banke, Jugobanka-TB Ljub- 

ljana in Beograjska banka-TB Ljubljana zagotavljajo s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih svojih planov takšen sistem 
vrednotenja kazalcev za ocenjevanje investicijskih progra- 
mov, ki daje kriteriju iz tega dogovora, ki se nanaša na 
razvojnotehnoioško intenzivnost, 30 odstotni delež, kriteriju 
izvozne usmeritve 30 odstotni delež, kriterijema racionalne 
rabe energije in surovin 10% delež, kriterijema dohodka in 
racionalizacije zaposlovanja pa 30% delež. , 

Člen 6 
Pri podrobnejšem razčlenjevanju kriterijev iz tega dogovora 

pridobe asociacije združenega dela za programe, ki v enaki 
meri zadovoljujejo kriterije iz tega dogovora, prednost, če 
zagotavljajo več jo udeležbo lastnih ali združenih sredstev od 
predpisane.8 

Člen 7 
Udeleženci tega dogovora se obvezujejo, da bodo vsako 

leto na podlagi uradnih podatkov Zavoda za statistiko SR 
Slovenije o indeksu gibanja cen proizvajalcev industrijskih 
proizvodov valorizirali kriterije iz tega dogovora, ki so vred- 
nostno izraženi v 3. č lenu. 

II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
PODPISNIK: SISEOT, Gospodarska zbornica Slovenije, te- 
meljne banke Ljubljanske banke, LB-ZB, Jugobanka-TB 
Ljubljana, Beograjska banka-TB Ljubljana, Izvršni svet 
Skupščine SRS, izvršni sveti skupšč in obč in, mesta Ljub- 
ljane in obalne skupnosti Koper, RS ZSS, RK SZDL. 

Člen 8 
Podpisniki se zavezujejo, da bodo uveljavljali sklepe, ki so 

jih sprejele neuvrščene države na konferencah v Colombuin 
Havani, ter da bodo vsebino nove mednarodne ekonomske 
ureditve vnašali v multilateralno in bilateralno sodelovanje s 
tujino, zlasti pri razvijanju usmeritve kolektivnega naslanjanja 
na lastne sile držav v razvoju in neuvrščenih držav. 

Zavezujejo se, da bodo sprejemali ukrepe za krepitev 
izvozne usmerjenosti organizacij združenega dela, za zago- 
tavljanje višjih oblik vključevanja v mednarodno menjavo, ter 
za usklajevanje deviznega odliva in uvoza z devizno - bilanč- 
nimi in plač ilno - bilančnimi možnostmi. 

Člen 9 
Podpisniki se zavezujejo, da bodo zagotavljali pogoje go- 

spodarjenja tako, da bodo organizacije združenega dela v SR 
Sloveniji v obdobju 1981-1985 v poprečju dosegle za 2% 
točki9 hitrejšo realno rast izvoza blaga od rasti družbenega 
proizvoda. Ob pričakovanem porastu izvoznih cen za 10%'° 
bo v SR Sloveniji doseženo v letu 1985 za , , , , milijard din 
izvoza blaga in za ,,, , milijard din izvoza storitev. 

Organizacije združenega dela bodo zagotovile v obdobju 
1981-1985 87%" pokritje uvoza blaga z izvozom blaga ter 

8 Zakon o posebnih pogojih za Investicijske kredite (Ur. I. SFRJ, št. 62/79). 
9 Kvantifikacije so povzete po analizah razvojnih možnosti SRS in SFRJ za obdobje 1981-1985 (junij 1979) ter zasnovane na projekciji plač ilne bilance za leto 1980 (december 1979). Kvantifikacije so v postopku aktualizacije, ker je v' pripravi nov predlog projekcije za leto 1980 in osnutek dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije. Upoštevati bo potrebno tudi efekte nedavne devalvacije in stvarne uč inke gibanj svetovnih cen. 
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105%' pokritje uvoza blaga in storitev z izvozom blaga in 
storitev. Tako bodo omogočile v letu 1985 oblikovanje suficita 
v menjavi blaga in storitev v znesku ,,,, milijard din. 

Člen 10 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT 

1981-1985 bodo člani SISEOT opredelili obveznosti deviz- 
nega priliva iz izvoza blaga in izvoz blaga tako, da bo dose- 
žena 6%' realna rast izvoza, oziroma 16,5%" rast deviznega 
priliva. 

Pri tem bodo osnovni nosilci OZD iz industrije, ki proizva- 
jajo izdelke višje stopnje predelave na osnovi domač ih suro- 
vin, znanja in tehnologije, zlasti: proizvodnja električnih stro- 
jev in aparatov, kovinsko predelovalna industrija, predelava 
lesa (pohištvo in papir), strojna industrija, industrija promet- 
nih sredstev, farmacevtska industrija, tekstilna industrija, pre- 
hrambena industrija - v tem industrija mesa in gotovih jedil. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT za 
obdobje 1981-1985 bodo OZD v okviru ustvarjenih in združe- 
nih deviznih sredstev ter v okviru plač ilno-bilančnih možnosti 
lahko dosegle 3%' realno rast uvoza blaga pri 9-10%' rasti 
uvoznih cen ter 13% rast deviznega odliva za uvoz blaga. 

Člen 11 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT 

1981-1985 bodo člani SISEOT opredelili obveznosti za dose- 
ganje deviznega priliva od izvoza storitev, s katerimi bodo 
OZD dosegle najmanj 15%' povečanje neblagovnega deviz- 
nega priliva.11 

- devizni priliv od turizma se bo povečal poprečno letno za 
najmanj 15%";12 

- devizni priliv od transportnih storitev se bo povečal v 
obdobju 1981-1985 za 15%* poprečno letno; 

- devizni priliv od investicijskih del v tujini se bo povečeval 
poprečno letno za najmanj 15%'. 

OZD bodo zagotovile počasnejšo porabo deviz za nebla- 
govne izdatke tako, da bi neblagovni devizni odliv rastel 
počasneje od priliva, tj. 10%' poprečno letno. 

Člen.12 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT za 

obdobje 1981-1985 prevzemajo temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela konkretne izvozne obveznosti, pri čemer 
bo zagotovljeno zlasti hitrejše povečevanje izvoza blaga orga- 
nizacij združenega dela, ki proizvajajo izdelke višje stopnje 
predelave na osnovi domač ih surovin, znanja in tehnologije. 

V okviru sprejetih obveznosti izvoza č lanov SISEOT v samo- 
upravnem sporazumu o temeljih plana SISEOT bodo nasled- 
nje organizacije združenega dela zagotovile v letih 1981-1985 
izvoz in pokritje uvoza reprodukcijskega materiala z izvozom 
kot sledi: 
Iskra .... mio din izvoza ob ... % pokritju uvoza z izvozom 
Gorenje .... mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z 
izvozom 
Slovenija papir . . . mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z 
izvozom 
Slovenijales .... mio din izvoza ob ... . % pokritju uvoza z 
izvozom 
Uniles mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
Slovenske železarne .... mio din izvoza ob ... . % pokritju 
uvoza z izvozom 
Unial mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
IMV. . . . mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
Cimos mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
IUV.... mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
ZPS .... mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
TAM mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 

10 vse kvantifikacije, KI to označene z *, so povzete v podrobni obrazložitvi 
prlloiene preliminarne pro|ekcl|e Zavoda SRS za družbeno planiran|e. Po pred- logih Zveznega zavoda za družbeno planiranje, ki so vkl|učenl v Analize razvol- nlh možnosti Jugoslavije v obdobju 1961-1985 (marec 1980). 11 Gre le za direktni devizni priliv na devizne račune temeljnih organlzeclj združenega dela. Obenem pa ostaja odprto vpraian|e vloge In kvantifikacije dinarjev, ki lma|o značaj deviz (transport, turizem). 12 Preliminarno predvideva turistično gospodarstvo le 12% povečan|e deviz- 
nega priliva. 

Emona mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
Kema mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
Krka.... mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
Lek.... mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
Sava mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
HP ... . mio din izvoza ob ... . % pokritju uvoza z izvozom 
HTP Portorož .... mio din izvoza ob % pokritju uvoza z 
izvozom 
Intereuropa .... mio din izvoza ob ... . % pokritju uvoza z 
izvozom 
Gruda mio din izvoza ob % pokritju uvoza z izvozom 
Mura mio din izvoza ob ... . % pokritju uvoza z izvozom 
Mehanotehnika .... mio din izvoza ob % pokritju uvoza z 
izvozom 
MTT. .. . mio din izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
Splošna plovba 3800 mio din neto deviznega priliva 
Železniško gospodarstvo Ljubljana 1800 mio din neto deviz- 
nega priliva 
lnex Adria Aviopromet 2300 mio din neto deviznega priliva 
Poslovna skupnost Avtoprevozništvo 3500 mio din neto deviz- 
nega priliva 
Poslovna skupnost slovenskih naravnih zdravilišč  — mio din 
izvoza ob .... % pokritju uvoza z izvozom 
Obalno kraška turistična poslovna skupnost .... mio din 
izvoza ob ... . % pokritju uvoza z izvozom 
Kompas Ljubljana (za področ ja gorskega turizma) .... mio 
din izvoza ob ... . % pokritju uvoza z izvozom 
Turistična poslovna skupnost Ljubljana (za področ je mest- 
nega in tranzitnega turizma) .... mio din izvoza ob ... . % 
pokritju uvoza z izvozom 
Luka Koper 470 mio din neto deviznega priliva. 

Člen 13 
Podpisniki bodo spodbujali samoupravno sporazumevanje 

o združevanju dela in sredstev OZD za izvozne proizvodne 
progame in za programe, s katerimi bo mogoče racionalno 
nadomeščanje oziroma zmanjšanje uvoza surovin in repro- 
dukcijskega materiala pod pogojem, da se relativna odvisnost 
od uvozne energije ne povečuje, da so izvozno usmerjeni in 
da zagotavljajo trajnejše pozitivne uč inke na devizno bilanco. 

Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja bodo 
prek medobžinskih gospodarskih zbornic nadaljevale s priza- 
devanji za organizirano zbiranje in koriščenje sekundarnih 
surovin, ki nastanejo iz koristnih industrijskih in komunalnih 
odpadkov. V ta namen bodo dajali predloge za vzpodbujanje 
izgradnje tovrstne predelave in zbiralnega omrežja ter zago- 
tovili sistem tekočega obveščanja o razpoložljivih tovrstnih 
surovinah na tržišču. 

V letu 1985 bodo zagotovljene naslednje količ ine. 3 jeklenih 
odpadkov in ostržkov,,,,,,,,,, 300.000 t starega papirja in 
papirnatih odpadkov,,,,, 110.0001 tekstilnih odpadkov,,,,, 
stekla ,,,,,, odpadnih olj,,,,, plastike ,,,,, barvnih kovin 
(svinec, baker, aluminij) 

Člen 14 
Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije, SISEOT in banke bodo delovali tako, da se bo 
regionalna struktura ob globalnem porastu izvoza in uvoza v 
5-letnem obdobju odvijala v naslednjih deležih od celotnega 
izvoza in uvoza: 

- izvoz blaga: - razvite države od 59% v letu 1980 na 55% v 
letu 1985, 

- socialistične države 25% v letu 1980 do leta 1985, 
- DVR od 16% v letu 1980 na 20% v letu 1985, - uvoz 

blaga: — razvite države od 75% v letu 1980 na 68% v letu- 1985, 
- socialistične države 18% v letu 1980 do leta 1985, — DVR 

od 7% na 14%. 
Podpisniki bodo delovali tako: 
- da bo menjava z razvitimi zahodnimi državami ob več ji 

izvozni aktivnosti in zmanjševanju uvozne odvisnosti realizi- 
rana na enakopravnejših osnovah. 

- da se bo menjava s socialističnimi državami realizirala na 
več jem in uravnoteženem nivoju ter na medsebojnih ekonom- 
skih interesih in dolgoročnih programih; 

- da bo pospešeno sodelovanje z državami v razvoju in 

13 Prellminlrane ocene GZS In ZDP. 
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neuvrščenimi državami, zlasti višjih oblik proizvodnega sode- 
lovanja na osnovi skupnih vlaganj, skupnega razvoja tehnolo- 
gije in skupnega organiziranega nastopanja. 

Člen 15 
V SISEOT člani planirajo ekonomske odnose s tujino ta- 

kole: OZD morajo planirati in uskladiti plane prilivov in odli- 
vov deviz, kreditnih odnosov s tujino ter izvoza in uvoza blaga 
in storitev po namenih, valutnih področjih in dinamiki najprej 
v okviru asociacij združenega dela. 

Nosilci planiranja tako usklajene plane dokončno uskladijo 
v enotah SISEOT. 

Plani OZD so usklajeni, kadar so njihova gibanja uvoza in 
izvoza usklajena v okviru plač ilno-bilančne pozicije Slovenije 
z njihovimi deviznimi prilivi in odlivi v okviru devizno-bilančne 
pozicije SR Slovenije v enotni projekciji plač ilne bilance in 
enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije. 

Pri tem morajo OZD zagotoviti, da z ustvarjenimi in združe- 
nimi deviznimi sredstvi pokrijejo lastne potrebe, skupne pro- 
izvodne potrebe in skupne družbene potrebe. 

SISEOT in banke bodo spremljale uresničevanje planov 
svojih č lanic glede ekonomskih odnosov s tujino. 

Člen 16 
Možnosti uvoza in njegovega plačevanja za vsak subjekt 

ekonomskih odnosov s tujino - kakor tudi v celoti - bodo 
odvisne od uresničevanja s plani sprejetih obveznosti deviz- 
nega priliva od izvoza, kar bo podrobneje opredeljeno s 
samoupravnim sporazumom o deviznem režimu. 

Ob združevanju dinarskih sredstev za določene programe 
ali naloge skupnega družbenega pomena bo s samoupravnim 
sporazumom o deviznem režimu na podlagi planov zagotav- 
Ijena možnost plač ila iz združenih sredstev. 

V obdobju 1981-1985 bodo člani SISEOT na osnovi dogo- 
vorjenih kriterijev15 združili devize za realizacijo skupno do- 
govorjenih programov v energetiki, malemu gospodarstvu, 
komunalni dejavnosti, informativni dejavnosti, za pokrivanje 
dela stroškov zbiranja deviznih sredstev občanov v tujini, za 
SIS v družbenih dejavnostih, pri čemer za Skupnost invalid- 
skega in pokojninskega zavarovanja SRS za neblagovna pla- 
č ila po mednarodnih konvencijah o socialni varnosti iz na- 
slova plač il za pokojninske dajatve do višine obveznosti. 

Znesek deviz potrebnih za realizacijo skupno dogovorjenih 
programov ne more presegati 12% ustvarjenih deviznih prili- 
vov. 

Člen 17 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal, da 

bodo devizne potrebe organov in organizacij družbenopoli- 
tičnih skupnosti opredeljene v skladu z možnostmi, ki izhajajo 
iz ustvarjenega deviznega priliva v OZD, in da v obdobju 
1981-1985 ne bodo presegle ,,,,,, din. 

Potrebe družbenopolitičnih skupnosti, opredeljene s po- 
sebnim odlokom, vključujejo tudi potrebe za materialne re- 
zerve. 

Člen 18 
Za proizvodnjo v okviru obmejnega gospodarskega sodelo- 

vanja iri za skupno proizvodno sodelovanje z državami v 
razvoju bodo članice SISEOT združevale devizna sredstva16 

do 3% ustvarjenih deviz. Združena devizna sredstva'bodo 
usmerjena za uresničevanje konkretnih programov, vsebova- 
nih v planih in skladno s plač ilno-bilančnimi možnostmi ob 
upoštevanju konkretnih programov: 

- v poslih dolgoročne proizvodne kooperacije (najmanj 
5 let) bo v prvih dveh letih poslovanja moč plačevati dodatni 
uvoz v višini 40% od vrednosti izvoza v kooperaciji; 

" Ta č lan po avo|l vsebini sodi v aploinl akt SISEOT, a katerim ae konkretizi- ralo določ ila Zakona o alatemu družbenega planlran|a In o družbenem planu SR Slovenije. 19 V favni razpravi je potrebno doseč i konkretno opredelitev teh kriterijev in Jih v naslednji fazi neposredno vgraditi v ta dogovor. 16 Uresničevanje In kvantifikacije posameznih Instrumentov Je potrebno pro- gramirati v okviru rednih motnosti. 
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- naložbe v lastna ali mešana podjetja v tujini bo možno 
devizno pokrivati iz združenih sredstev v naslednjih primerih: 
• nove naložbe do 80%, 
• povečanje kapitala do 60%, 
• pri mešanih podjetjih mora biti udeležba našega vlagate- 

lja najmanj ena tretjina celotne naložbe, 
- plač ilo uvoza iz lastnih oziroma mešanih podjetij v tujini 

bo možno pokriti iz združenih sredstev, upoštevajoč merila 
skupnega družbenega interesa, dogovorjena v Gospodarski 
zbornici Slovenije (diferencirane stopnje v odvisnosti od 
družbenega pomena naložbe od 20-100%), 

- devizni odliv za predinvesticijska dela bo mogoče pokriti 
iz združenih sredstev v višini do 5% od lastnih oziroma zdru- 
ženih dinarskih sredstev v okviru in pod pogoji samouprav- 
nega sporazuma o izvajanju investicijskih del v tujini ter 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za pospe- 
ševanje gospodarskega sodelovanja z DVR, 

- devizne stroške skupnih predstavništev, konzorcijev in 
drugih oblik skupnega nastopa bo mogoče pokrivati iz zdru- 
ženih sredstev v prvem letu poslovanja do 70%, v drugem letu 
do 50%, od tretjega leta dalje pa do 30%, 

- za odplač ila kreditov za naložbe v podjetje v tujini za 
nove naložbe do 80% in za povečanje kapitala do 60%, 

- za naložbe tistih OZD, ki bodo v okviru obmejnega sode- 
lovanja pridobile soglasje za dolgoročno proizvodno koope- 
racijo, v višini 100%, 

- naložbe tistih OZD, ki bodo investirale v okviru obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja, v višini, do 50%. 

Člen 19 
V svojih planih in v samoupravnem sporazumu o deviznem 

režimu bodo člani SISEOT združili del deviznih sredstev za 
rezervo v višini do 2,5% ustvarjenih deviznih prilivov. V okviru 
sredstev rezerve bo možno tudi plačevanje intervencijskega 
uvoza. 

Intervencijski uvoz, ki se odobrava v izjemnih okolišč inah 
(višja sila, naravne nesreče, izjemni meteorološki pogoji, 
ipd.), se lahko nanaša na vse namenske kategorije uvoza. 
Merila, postopek in pristojni organ bodo določeni s samoup- 
ravnim sporazumom o deviznem režimu. 

Člen 20 
Izvršni svet, Gospodarska zbornica Slovenije, SISEOT in 

banke se zavezujejo, da bodo pospeševali dolgoročno vklju- 
čevanje OZD v mednarodno delitev dela z razvijanjem dolgo- 
ročnejših oblik sodelovanja, vlaganjem sredstev tujih oseb v 
domače OZD ter odstopanjem in pridobivanjem materialne 
pravice do tehnologije v skladu z uveljavljanjem načel nove 
mednarodne ekonomske ureditve. 

Člen 21 
Temeljne banke bodo v samoupravnem sporazumu o zdru- 

žitvi temeljnih bank v združeno banko in v samoupravnih 
sporazumih o združevanju dela in sredstev ustanoviteljev v 
temeljnih bankah opredelile pogoje, nač ine, merila in po- 
stopke za vzdrževanje devizne likvidnosti17 

Člen 22 
Banke bodo s samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih 

planov in z letnimi dogovori o njihovem uresničevanju zago- 
tovile prednost združevanju sredstev za programe s trajnejšim 
pozitivnim uč inkom na devizno bilanco, ki bo dosežen zlasti s 
povečanjem izvoza. S planskimi dokumenti bodo zagotavljale 
uresničevanje sprejetih programov, obenem pa natančno 
spremljale doseganje deviznih uč inkov, predvidenih z investi- 
cijskimi programi. Člani SISEOT bodo s samoupravnim spo- 
razumom o deviznem režimu predvideli za primere negativnih 
odstopanj od planskih nalog proporcionalna zmanjšanja 
možnosti razpolaganja z devizami. - 

Banke bodo dajale posebno prednost naložbam, ki pome- 
nijo pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v 
razvoju in z obmejnimi območji s tem, da bodo zagotavljale 
dopolnilna bančna sredstva pod ugodnejšimi pogoji. 

17 V tem dogovoru bi morali povzeti konkretne naloge in odgovornosti vseh subjektov za Izgraditev in vzdrževanje sistema devizne likvidnosti. 

poročevalec 



Člen 23 
Zadolževanje OZD v tujini mora biti v skladu z možnostmi 
plač ilne in devizne bilance Jugoslavije ter plač ilno-biianč- 
nega in devizno-bilaninega položaja republike. 

Organizacije združenega dela v SR Sloveniji bodo lahko v 
obdobju 1981-1985 koristile najmanj... milijarde din oziroma 
najmanj 1860 mio $*. 

Podpisniki dogovora se zavezujejo, da v SR Sloveniji ne bo 
presežena sedanja stopnja zadolženosti na konvertibilnem 
področju. 

V tujini se bodo lahko zadolževale tiste organizacije združe- 
nega dela, ki bodo lahko prevzele tudi polno odgovornost za 
vračanje najetih kreditov z ustvarjenimi in z združenimi deviz- 
nimi sredstvi. Člani SISEOT bodo v samoupravnem spora- 
zumu o uresničevanju kreditnih odnosov s tujino opredelili 
takšna merila in postopke, ki bodo obseg najetih tujih kredi- 
tov usmerjali v naložbe, ki bodo zagotavljale povečanje neto 
deviznega priliva oziroma zmanjševale neto devizni odliv. Za 
dogovorjene programe skupnega družbenega plana bodo 
opredeljena posebna merila, s katerimi se bo dej deviznih 
sredstev za odplač ilo kreditov zagotavljal z združevanjem v 
okviru SISEOT. 

Člani SISEOT bodo dajali finančne kredite tujini, če razpo- 
lagajo z ustvarjenimi ali združenimi devizami oziroma, če 
imajo pravico pridobljenih deviz, kupljenih na deviznem trgu 
na podlagi planov in v skladu s pogoji, določenimi v soglasju z 
dajanjem finančnih kreditov.18 

Del deviznih sredstev se bo združeval v okvire SISEOT za 
odplač ilo kreditov za naložbe v DVR in v okviru obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. 

Člen 24 
Poleg sredstev, ki pripadajo izvoznikom na podlagi samo- 

upravnega sporazuma v SISEOT o pospeševanju izvoza, bodo 
organizacije združenega dela v okviru asociacij združenega 
dela in z drugimi OZD združevale dinarska sredstva za interne 
izvozne stimulacije, s katerimi bodo zagotavljale več jo dohod- 
kovno motiviranost za izvoz prek sklepanja samoupravnih 
sporazumov o udeležbi v skupnem deviznem prihodku ter v 
zvezi s tem prevzemale tudi skupno odgovornost za poslova- 
nje s tujino. 

Člen 25 
Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o teme- 

ljih svojih planov in z letnimi dogovori o njihovem uresničeva- 
nju zagotavljale več jo usmerjenost OZD v izvoz tudi: 

- z dajanjem prednosti kratkoročnim kreditom za izvoz in 
pripravo izvoza v okviru kratkoročnega kreditiranja ne glede 
na delež primarne emisije za te namene, 

- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju izvoza in 
njegove priprave, zlasti pri kreditiranju izvoza opreme in izva- 
janju investicijskih del v tujini, posebno v države v razvoju, 

- z dajanjem prednosti izvozno usmerjeni proizvodnji pri 
koriščenju združenih sredstev za kreditiranje ostalih selektiv- 
nih namenov. 

Člen 26 
Gospodarska zbornica Slovenije bo spodbujala izvajanje 

investicijskih del in kompleksnih objektov v tujini ter transfer 
tehnologije v tujino. Organizacije združenega dela bodo to 
zagotavljale s svojim usklajenim nastopom v okviru samo- 
upravnega sporazuma o pogojih usklajenega nastopa pri 
izvajanju investicijskih del, kompleksnih objektov in transfera 
tehnologije v tujini. 

Člen 27 
Izvršni svet in Gospodarska zbornica Slovenije si bosta 

prizadevala, da bo v Zveznem izvršnem svetu ob soglasju 
republiških in pokrajinskih izvršnih svetov ter mnenju Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije č imprej sprejet dolgoročni pro- 
gram usmerjanja zunanjetrgovinske menjave. Na njegovi pod- 

18 V samoupravnem sporazumu o uresničevanju kreditnih odnosov s tujino v SISEOT, bo potrebno opredeliti namene, za katere bodo č lani dajali finančne kredite tujini. 

lagi si bosta prizadevala za tako politiko blagovnih režimov ter 
določanja in razdelitve blagovnih in deviznih kontingentov, ki 
bo usmerjena v zaščito domače proizvodnje in ne bo uporab- 
ljana kot instrument dodatnih plač ilno-bilančnih omejitev. Pri 
tem je potrebno bistveno zmanjšati kvantitativne omejitve. 

Člen 28 
Izvršni svet in Gospodarska zbornica Slovenije si bosta 

prizadevala, da bodo s predpisi in drugimi ukrepi v federaciji: 
- postopno zmanjšana carinska zaščita v smeri njenega 

izenačevanja z zaščito v drugih državah, 
- postopno ukinjeni dopolnilni instrumenti fiskalnega zna- 

čaja, 
- carinskih kontingentov razporejeni tako, da bo zagotov- 

ljen več ji uvoz surovin in opreme iz DVR in v okviru obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja. 

Člen 29 
Gospodarska zbornica Slovenije bo prevzela pobudo za 

bolj usklajeno in organizirano nastopanje gospodarstva na 
razstavah, sejmih in podobnih mednarodnih prireditvah doma 
in v tujini. Na teh prireditvah bo poleg predstavitev blaga 
vključena tudi storitvena dejavnost. 

Člen 30 
Gospodarska zbornica Slovenije bo v sekcijah in splošnih 

združenjih spodbujala organizacije združenega dela, da bodo 
sprejele programe svojih poslovnih aktivnosti, s katerimi 
bodo uč inkovito uresničevale svoje plane na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

Programi poslovnih aktivnosti bodo predvem vsebovali na- 
slednje: 

- programiran in usklajen nastop na tujih trgih, 
- ukrepe za stabilno rast blagovnih tokov predvsem z razvi- 

janjem višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino, 
- ukrepe za razširjanje gospodarskega sodelovanja z neu- 

vrščenimi državami in državami v razvoju. 
Gospodarska zbornica Slovenije bo v sekcijah in splošnih 

združenjih spodbujala oblikovanje interesnih skupnosti, ki 
bodo z združevanjem dela in sredstev na podlagi skupnih 
interesov za uresničevanje trajnih ali občasnih ciljev nasto- 
pale na tujih trgih in tako prodorneje razširile ekonomske 

Izvršni sveti skupšč ine občine bodo pospeševali povezova- 
nje organizacij združenega dela ter združevanje deta in sred- 
stev na enotnem jugoslovanskem trgu za zagotavljanje več- 
jega deviznega priliva ter izvoza blaga in storitev. V tem 
smislu bodo v okviru svojih pristojnosti zagotavljali ustrezno 
investicijsko in davčno politiko. 

Člen 32 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo zagotovil, da 

bodo osnovne organizacije sindikata v organizacijah združe- 
nega dela na podlagi njihovih programov poslovnih aktivnosti 
na področ ju ekonomskih odnosov s tujino zahtevale tudi 
programe zagotavljanja potrebnih kadrov za njihovo uresni- 
čevanje. 

Še posebej bo Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
od osnovnih organizacij sindikata zahteval, da bodo v organi- 
zacijah združenega dela skrbno izbirali delavce s strokovnimi 
in družbenopolitičnimi kvalitetami za delo na zunanje-trgo- 
vinskih poslih doma in v tujini ter delavce s posebnimi poo- 
blastili in odgovornostmi. 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije bosta skupno razvijala dopolnilno in funk- 
cionalno izobraževanje delavcev za ekonomske odnose s 
tujino. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo posebej spremljala in 
predlagala strokovne in družbenopolitično ustrezne kadre v 
izvršilne organe sekcij v Gospodarski zbornici Jugoslavije ter 
v organe skupnih gospodarskih predstavništev v tujini. 

Člen 33 
Splošna združenja in sekcije pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije za pospeševanje ekonomskih odnOsov s tujino bodo 
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pospeševale sporazume med organizacijami združenega dela 
za boljšo regionalno usmerjenost nabave surovin in repro- 
dukcijskih materialov, pri katerih lahko s koncentriranim na- 
stopom aH dolgoročnimi aranžmaji dosežejo ugodnejše po- 
goje nabave ter obenem povežejo in s tem dosežejo več ji in 
uspešnejši izvoz. 

Gospodarska zbornica Slovenije, SISEOT in banke bodo s 
svojimi samoupravnimi akti zagotovile, da se bodo večje na- 
ložbe za razširjeno reprodukcijo (nad 10 mio din) programi- 
rale in uresničevale s koordinirano in skupno dejavnostjo za 
dosego č im ugodnejših finančnih in komercialnih pogojev ter 
za povezovanje nakupov z dodatnim izvozom. 

Člen 34 
Izvršni svet Skupščine S RS in Koordinacijski odbor pri 

Izvršnem svetu za OZD, ki opravljajo zunanjetrgovinski pro- 
met, bosta še naprej spodbujala koncentracijo, specializacijo 
in povezovanje organizacij združenega dela pri ekonomskih 
odnosih s tujino. Pri tem bo Koordinacijski odbor letno pre- 
verjal uresničevanje programov poslovnih aktivnosti in ra- 
zvoja kadrov organizacij združenega dela registriranih za 
promet blaga in storitev s tujino. 

Izvršni svet Skupščine SRS in Koordinacijski odbor pri 
Izvršnem svetu za OZD, ki opravljajo posle zunanjetrgovin- 
skega prometa, bosta na podlagi sprejete regionalne usmeri- 
tve posebej usmerjala razmestitev in ustanavljanje podjetij in 
poslovnih enot v tujini. 

Pospešeno se bo širila mreža v neuvrščenih državah in 
državah v razvoju, zlasti mreža, ki bo rezultat konzorcialnih 
oblik sodelovanja ali drugih medsebojnih povezav. Pospe- 
šeno se bodo tudi širile gospodarske dejavnosti v obmejnem 
gospodarskem sodelovanju. V socialističnih vzhodnoevrop- 
skih državah bomo pospeševali razvoj take mreže, ki bo 
zagotavljala svoje skladno delovanje, v zahodnih razvitih dr- 
žavah pa razvoj predvsem izvozne usmerjene mreže, ki bo 
sposobna razvijati tudi višje oblike gospodarskega sodelova- 
nja. 

Člen 35 
Da bi omogoč ili temeljnim organizacijam združenega dela 

in tudi na vseh višjih nivojih do republike zadovoljive podatke 
za spremljanje realizacije planov glede ekonomskih odnosov 
s tujino, projekcije devizno-bilančnega in plač ilno-bilančnega 
položaja in za tekoče ukrepanje pri ekonomskih odnosih s 
tujino, bodo podpisniki zagotovili: 

- oblikovanje celovitega informacijskega sistema z 
ustrezno institucionalno obliko ter kadrovsko in tehnično 
opremljenostjo; 

- enotno metodologijo planiranja in spremljanja ekonom- 
skih odnosov s tujino; 

- medsebojno obveščenost in posredovanje informacij s 
svojega področ ja oziroma baze podatkov; 

- z urejenimi evidencami na nivoju temeljnih organizacij 
združenega dela ažurno, popolno in točno spremljanje izvaja- 
nja projekcije plač ilno in devizno-bilančnega položaja SR 
Slovenije ter samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
SISEOT; 

- Narodna banka Slovenije bo v sodelovanju s temeljnimi 
bankami zagotavljala evidence na nivoju TOZD, potrebne za 
izvajanje samoupravnega sporazuma o merilih, pogojih, 
nač inih tin postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva deviz, samoupravnega sporazuma 
o merilih in postopku za uresničevanje kreditnih odnosov s 
tujino ter samoupravnega sporazuma o pospeševanju izvoza 
blaga in storitev in druge naloge; 

- temeljnim organizacijam združenega dela vse potrebne 
dokumente iz njihovega poslovanja s tujino; 

- da se bodo temeljne organizacije združenega dela ozi- 
roma interne banke dogovorile o dosledni uporabi deviznih 
računov pri eni teritorialno pristojni temeljni banki za ves 
devizni promet s tujino. 

III. USTVARJANJE IN RAZPOREJANJE 
DOHODKA 
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni r 
sveti skupščin obč in, mesta Ljubljana In obalne skupnosti' 

Koper. Gospodarska zbornica Slovenije, RS, ZSS, RK SZDL, 
samoupravne Interesne skupnosti gospodarske infrastruk- 
ture In družbenih dejavnosti na ravni republike-. 

Člen 36 
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je za stabilnejše go- 

spodarjenje in obvladovanje tokov družbene reprodukcije s 
strani delavcev v združenem delu treba nadaljevati gospodar- 
sko rast ob več jem uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov ra- 
zvoja. Udeleženci dogovora si bodo prizadevali za takšne 
pogoje gospodarjenje, da bo: 

1. omogočena rast celotnega prihodka in dohodka. To bo 
doseženo s hitrejšim prilagajanjem proizvodnje zahtevam do- 
mačega in tujih trgov glede obsega in vrste proizvodov in 
storitev ter z oblikovanjem proizvodnje in storitev, kot izhaja 
iz sprejetih razvojnih kriterijev; 

2. povečana uč inkovitost družbenih sredstev: 
- z združevanjem sredstev v temeljnih organizacijah zdru- 

ženega dela materialne proizvodnje, zlasti v reprodukcijsko 
povezanih celotah, za pridobivanje večjega dohodka z ude- 
ležbo v skupnem dohodku; 

- z uresničevanjem svobodne menjave dela zato, da bi se 
večala produktivnost skupnega družbenega dela; 

- z uresničevanjem takšne politike na področ ju cen in 
drugih oblik pridobivanja celotnega prihodka (kompenzacij, 
premij, regresov in pod.), ki bo temeljne organizacije združe- 
nega dela vzpodbujale k več ji uč inkovitosti gospodarjenja in 
več jemu vključevanju v mednarodno delitev dela. 

Člen 37 
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da morajo organizacije 

združenega dela in delovne skupnosti skrbeti za izboljšanje 
uč inkovitosti gospodarjenja s sredstvi, za popolnejšo upo- 
rabo proizvajalnih in drugih delovnih zmogljivosti, za pri- 
hranke pri surovinah, energiji in reprodukcijskem materialu, 
za razvijanje in zboljševanje organizacije dela, večanje upo- 
rabe znanja in modernih tehnoloških postopkov, ter uvajanje 
drugih racionalnih rešitev ter na tej osnovi zmanjševati mate- 
rialne in druge proizvodne stroške tako, da bodo porabljena 
sredstva (brez amortizacije) naraščala počasneje od rasti ce- 
lotnega prihodka. Udeleženci dogovora bodo delovali v smeri 
gospodarnejše uporabe proizvajalnih zmogljivosti. 

Člen 38 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela si mo- 

rajo prizadevati za realno vrednotenje osnovnih sredstev in 
pri tem upoštevati hiter razvoj znanosti in tehnologije v svetu 
ter tako zagotavljati sredstva za modernizacijo osnovnih sred- 
stev, predvsem pa opreme. 

Udeleženci dogovora se bodo zavzemali za takšne predpi- 
sane amortizacijske stopnje, ki bodo omogočale delavcem v 
temeljnih organizacijah združenega dela realno zamenjavo 
ekonomsko in tehnološko zastarelih osnovnih sredstev. 

Člen 39 
Udeleženci dogovora bodo vztrajali, da bodo delavci iz 

dohodka razporejali sredstva za namene, kot jih določa Zakon 
o združenem delu v 110. č lenu.Pri tem si bodo delavci priza- 
devali, da bodo ta sredstva smotrno uporabljana. 

V ta namen si bodo v svobodni menjavi dela in pri zagotav- 
ljanju sredstev za druge skupne in splošne potrebe za delo in 
razvoj družbe uporabniki in izvajalci prizadevali za izvajanje 
dogovorjenih programov dela, zlasti pa za obseg, vrsto in 
kakovost storitev ter za racionalnost gospodarjenja s sredstvi. 
Zato bodo analizirali prispevke, ki jih dajejo negospodarske 
dejavnosti k povečanju družbene produktivnosti dela, in pred- 
lagali aktivnosti za povečanje učinkovitosti sredstev za te 
namene. 

Na teh osnovah si morajo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela prizadevati za počasnejšo rast teh sredstev 
od rasti dohodka, kar bo omogočalo hitrejšo rast čistega 
dohodka od dohodka. 

Člen 40 
Udeleženci dogovora bodo vztrajali, da bodo delavci pri 

razporejanju čistega dohodka upoštevali zlasti: 
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- višino ustvarjenega dohodka in pogoje njegovega prido- 
bivanja, 

- prispevek živega dela pri ustvarjanju dohodka, 
- učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s sredstvi raz- 

širjene reprodukcije, 
- družbeno dogovorjeno raven materialne in socialne var- 

nosti delavcev. 
Pri tem morajo delavci uresničevati takšna razmerja v raz- 

porejanju čistega dohodka, da bodo naraščala sredstva za 
osebne dohodke, za zadovoljenje skupnih potreb in splošnih 
družbenih potreb za najmanj 10% počasneje od rasti do- 
hodka. 

Pred odloč itvijo o dokončni razporeditvi č istega dohodka 
na sredstva za osebne dohodke, skupno porabo, za razširitev 
materialne osnove dela in rezerve morajo delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela zagotovoti pokritje obvezno- 
sti, za katere so se dogovorili s samoupravnimi sporazumi z 
drugimi organizacijami združenega dela glede združevanja 
dela in sredstev, obveznosti iz dogovorov temeljnih družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti in obveznosti, nastale s 
pogodbami o posojilih oziroma z drugimi obveznostmi. 

Organizacije združenega dela, ki imajo v virih sredstev velik 
delež bančnih kreditov, bodo pri razporejanju dohodka sora- 
zmerno več  sredstev namenjale za razširjeno reprpdukcijo. 

Delavci v organizacijah združenega dela si morajo prizade- 
vati, da bodo s svojim boljšim tekoč im delom in aktiviranjem 
minulega dela ustvarili tolikšen dohodek, da bo ob predvide- 
nih razmerjih v razporejanju dohodka zagotovljeno narašča- 
nje njihovega življenjskega standarda. Udeleženci si bodo 
prizadevali, da bo v okviru rasti življenjskega standarda hitreje 
naraščal družbeni kot pa osebni standard. 

Člen 41 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotovil, da bodo 

službe družbenega informacijskega sistema vsako leto omo- 
goč ile analize izvrševanja sprejetih razmerij. 

V primeru, da razmerja, predvidena v tem dogovoru, ne 
bodo uresničena, bodo podpisniki sprejeli posebne letne do- 
govore, s katerimi bodo podrobneje opredelili izvajanje spre- 
jetih usmeritev v tem dogovoru tako, da bodo usklajena s 
tekočo ekonomsko politiko. 

Zveza sindikatov Slovenije bo skupaj z drugimi družbenimi 
dejavniki nadaljevala s vsakoletno akcijo »Zaključni računi« 
ter usmerjale obravnavo rezultatov poslovanja in gospodarje- 
nja tudi v smislu določ il tega dogovora in spodbujala delavce, 
da sprejemajo ukrepe, s katerimi bodo uveljavljali družbeno 
dogovorjena razmerja pri ustvarjanju in razporejanju do- 
hodka. 

IV. ZAPOSLOVANJE 
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni 
sveti skupšč in obč in, mesta Ljubljane In obalne skupnosti 
Koper, Zveza skupnosti za zaposlovanje, Izobraževalna 
skupnost Slovenije, posebne Izobraževalne skupnosti, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, temeljne banke Ljubljanske 
banke, LB - ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugo- 
banka - TB Ljubljana, RS ZSS, RK SZDL. 

Člen 42 
Podpisniki bodo v prid prestrukturiranju gospodarstva uve- 

ljavili: 
- zaposlovanje, ki omogoča višjo produktivndst dela, več ji 

dohodek in višjo udeležbo visokostrokovnega in ustvarjal- 
nega dela; 

- neposredno pokrivanje celotnih družbenih stroškov ob 
novem zapošlovanju; 

- zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih v zvezi s pre- 
strukturiranjem gospodarstva in reševanjem viškov delavcev s 
pravočasnim izpopolnjevanjem strokovne izobrazbe ter pre- 
hajanjem delavcev iz organizacije združenega dela v organi- 
zacijo združenega dela; 

- aktiviranje kadrovskih virov v SR Sloveniji v okviru zapo- 
slitvenih bilanc (usposabljanje in zaposlovanje nezaposlenih, 
invalidnih oseb, pospeševanje organiziranega vračanja in za- 
poslovanja delavcev z začasnega dela v tujini). 

Člen 43 
Izvršni sveti skupšč in obč in bodo v sodelovanju z izobraže- 

valnimi skupnostmi, medobčinskimi gospodarskimi zborni- 
cami, bankami in obč inskimi sveti Zveze sindikatov Slovenije 
zagotovili, da bodo delavci usklajevali zaposlitvene načrte, 
bilance organizacij združenega dela v občinskih skupnostih 
za zaposlovanje in sprejemali občinske in območne zaposli- 
tvene bilance, v katerih bodo delavci sprejemali konkretne 
usmeritve in obveze. 

Zveza skupnosti za zaposlovanje, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije, banke in Zveza sindikatov Slovenije bodo 
nosilci pobude za usklajevanje občinskih in območnih zapo- 
slitvenih bilanc z bilanco na ravni SR Slovenije, pri čemer 
bodo vztrajali, da se doseže konsolidirana zaposlitvena poli- 
tika, ki bo temeljila na naslednjih razmerjih: rast zaposlenosti 
za okoli 2,0% v popreč ju na leto, povečanje deleža visokih in 
višjih kadrov na 9,1% in srednjih na 50,9% ter zmanjšanje 
deleža poklicev ozkega profila na 40,0%. Na tej podlagi bo 
Zveza skupnosti za zaposlovanje sprejemala zaposlitveno bi- 
lanco za obdobje 1981-1985 in letne zaposlitvene bilance, kot 
spremljajoč i dokument srednjeročnega piana oziroma letnih 
resolucij, v katerih bodo/podrobneje opredeljene naloge in 
ukrepi za uresničevanje dogovorjene zaposlitvene politike. 

Člen 44 
Za več jo skladnost med izobraževanjem in usklajenimi po- 

trebami združenega dela ter za intenziviranje izobraževanja 
za deficitarne poklice bo Izobraževalna skupnost Slovenije v 
sodelovanju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje in Gospodar- 
sko zbornico Slovenije uveljavila stimulativnejše kadrovsko 
štipendiranje in prednosti pri sprejemu v dijaške in študent- 
ske domove, oblikovala mrežo izobraževalnih institucij in 
dimenzionirala izobraževalne zmogljivosti tako, da bo to sti- 
muliralo mladino in odrasle za študij na družbeno najbolj 
potrebnih vzgojnoizobraževalnih programih. 

Člen 45 
Ko se z novo investicijo povečuje zaposlenost, posebej še 

na območ ju, kjer primanjkuje delavcev, bodo banke odobra- 
vale kredite le, če se z investicijo zagotavlja pridobivanje 
tolikšnega dohodka, da se lahko investira tudi v razširitev 
stanovanjskih zmogljivosti, zmogljivosti družbenih dejavnosti 
in objektov družbenega standarda najmanj v takšnem ob- 
segu, kot ga predvideva družbeni dogovor o minimalnih stan- 
dardih oziroma ustrezni občinski samoupravni sporazumi. 

Pri presoji investicijskih zahtevkov bodo banke upoštevale 
mnenja skupnosti za zaposlovanje o realnosti načrtov zapo- 
slovanja in pridobivanja kadrov za nove zmogljivosti z vidika 
bilance zaposlovanja v obč ini oziroma na območ ju. 

Člen 46 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slove- 

nije in izvršni sveti skupšč in obč in 'si bodo prizadevali, da se 
bodo v tem srednjeročnem obdobju v organizacijah združe- 
nega dela Številčno in strokovno okrepile kadrovske službe, 
tako, da bodo lahko zagotavljale uč inkovito opravljanje stro- 
kovnih nalog celovite kadrovske politike. 

Podpisniki bodo poenotili in posodobili kadrovski informa- 
cijski sistem kot podlago za enovitost informacij in metodolo- 
škega postopka pri izdelavi kadrovskih programov temeljnih 
organizacij združenega dela in zaposlitvenih bilanc na ob- 
močju družbenopolitičnih skupnosti. 

V. KONKRETNE NALOGE 
PRESTRUKTURIRANJA (v industriji brez 
energetike) 

PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, Temeljne 
banke Ljubljanske banke, LB - ZB, Beograjska banka - TB 
Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine 
SRS, Izvršni sveti skupščin obč in, mesta Ljubljana In obalne 
skupnosti Koper, prizadete organizacije združenega dela, 
RS ZSS, RK SZDL. 
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Člen1' 47 
Usmeritev v razvojno tehnološko intenzivnejšo proizvodnjo 

kot podlago za tehnološki razvoj vsega združenega dela in 
pogoj za kvalitetnejšo gospodarsko rast ter enakopravnejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela terja povečanje vla- 
ganj za realizacijo ključnih proizvodnih programov v nasled- 
njih industrijskih skupinah oziroma podskupin ali orodje; 
stroji in naprave (brez električnih in kmetijskih); oprema v 
poklicne in znanstvene namene, merilni in kontrolni instru- 
menti in naprave za avtomatizirano upravljanje; električni 
stroji in naprave; sestavni deli elektronskih aparatov in na- 
prav; komunikacijski aparati in naprave; merilna in regulacij- 
ska oprema, sredstva za upravljanje in avtomatizacijo v indu- 
striji in prometu; proizvodnja neomenjenih elektronskih apa- 
ratov in naprav ter proizvodnja nekaterih kemikalij in farma- 
cevtskih surovin.1 

Ti proizvodni programi imajo ob enaki oceni po kriterijih iz 
tega dogovora prednost pred drugimi zlasti, če se na osnovi 
združevanja dela in sredstev trajneje reprodukcijsko povezu- 
jejo za realizacijo kompleksnih ponudb oziroma objektov kot 
so: energetski objekti, procesni objekti in linije, proizvodni 
sistemi, tehnološko zahtevnejši sistemi za izboljšanje in za- 
šč ito okolja, integrirani telekomunikacijski sistemi, objekti s 
kompletnimi sistemi za nadzor in vodenje v industriji, rener- 
getiki in prometu, računalniki ter mikroelektronika20. 

Člen21 48 
Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodenj, ki na osnovi ra- 

zvojnotehnološke intenzivnosti prispevajo k nadaljnji gospo- 
darski rasti in zagotavljajo več ji delež izvoza v skupni proiz- 
vodnji, ter proizvodenj, ki prispevajo k surovinsko-reproduk- 
cijski preskrbljenosti, prevzemajo organizacije združenega 
dela in skupnosti organizacij na podlagi planskega usklajeva- 
nja znotraj zborničnega mehanizma naslednje obveznosti. 

Člen 49 
Organizacije združenega dela, združene v Združena po- 

djetja strojegradnje Ljubljana, ter z njimi interesno povezane 
organizacije združenega dela v postopku usklajevanja sred- 
njeročnih planov zagotovijo več jo specializacijo na osnovi 
višje stopnje predelave za kompleksno ponudbo objektov in 
proizvodnih linij na področju energetike, metalurgije, gradbe- 
ništva, zaščite okolja, agroživilstva, obdelovanja strojev, us- 
njarstva in komponent. 

Poleg povečanih vlaganj v lastno raziskovalno delo bodo s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih članov opredelile naj- 
manj 30% obseg združevanja sredstev za skupne prednostne 
programe. 

Člen 50 
EMO Celje bo na osnovi lastnega razvojnega dela in sodelo- 
vanja s kooperanti preusmeril program kotlov v proizvodnjo 

19 Ključni proizvodni programi so navedeni v priloženih Navodilih h kriterijem prestrukturiranja gospodarstva. Opredeljeni so na podlagi Nomenklature Inve- sticijskih objektov po namenu in zmogljivosti (MG it. 5/77) 20 Energetski objekti: hidroelektrarne, termoelektrarne, oprema za nuklearne, sistemi za prolzvodhjo novih virov energije In za varčevanje z energijo Procesni objekti: usnjarne, livarne, proizvodne linije za farmacijo, kemijo, živilsko Industrijo Itd., rudnlikl kopi, cementarne... Proizvodni sistemi: avtomatizirane preoblikovalne linije, težki obdelovalni NC 
stroji, orodjarne Tehnoloiko zahtevnejii sistemi za Izboljianje In zaičito okolja: za čiščenje odpadnih voda in zraka Mikroelektronika: monolitna, tankoplastna in debeloplastna vezja Integrirani telekomunikacijski sistemi: telekomunikacijski sistemi na osnovi digitalne tehnike, integriranih vezij, procesnih računalnikov In elektrooptičnlh efektov. 21 Z elementi za dogovor so organizacije združenega dela industrije predla- gale nad 150 konkretnih Investicijskih programov, ki naj se kot obveznosti ftlrftega družbenega Interesa opredelijo v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. TI programi zahtevajo skupaj nad 108 milijarde din vlaganj v osnovna sredstva v obdobju 1981-1985, kar pa zaradi omenjenih narodnogospodarskih sredstev ni uresnič ljivo. Zato Je nujno, da predlagatelji elementov za dogovor v nadaljnjih fazah priprave dogovora Izpopolnijo dokumentacijo, da bo možno oceniti razvojne programe glede na kvantiflclrane kriterije In se na tej osnovi opredeliti do predlaganih naložb. Pri tem bo tudi upoštevano, v koliki meri odražajo programi skupni Interes združenega dela pri usklajevanju reprodukcijskih tokov (delež združenih sredstev), v kakinl fazi je priprava ustreznega samoupravnega spora- zuma, v kakinl fazi pripravljanja Je investicijska dokumentacija In če odraža realnost izvedbe. 

kompletnih več jih energetskih naprav, kjer bo dana prednost 
trdim gorivom in odpadkom. S tem bo poleg racionalnejšega 
pridobivanja in porabe energije ter reciklaže odpadkov, pri- 
speval k nadomeščanju uvoza in se leta 1985 z okoli 12% 
deleža proizvodnje vključ il v izvoz. 

ZIV TAM Maribor bo na osnovi dogovarjanja specializacije v 
Skupnosti avtomobilske proizvodnje in sodelovanja s koope- 
ranti izpopolnila sortiment in osvojila pretežni del glavnih 
sklopov za gospodarska in specialna vozila. 

Za povečano proizvodnjo iz prejšnjega odstavka od 11.000 
na 15.000 vozil se bo ZIV TAM poleg 30% lastnih sredstev v 
usklajevanju s porabniki dogovorila za združevanje njihovih 
sredstev najmanj v višini 10% vrednosti naložb. 

Člen 51 
Proizvajalci računalniške opreme ISKRA - DO Elektrome- 

hanika in Avtomatika: GORENJE - DO TGA, Varstroj in Elrad, 
ELEKTROTEHNA - DO Delta bodo na osnovi usmeritve v 
specializirane komplementarne programe in oblikovanja 
skupnih programov v okviru plansko poslovne skupnosti za 
računalništvo uskladila razvoj računalniške opreme in to: 
centralno procesno enoto, periferne enote (video terminali, 
printerji itd.), specifične proizvodnje računalniške opreme za 
vodenje procesov, sklopov in podsklopov. Skupno vrednost 
usklajene proizvodnje v obdobju 1981-85 ocenjujejo na 59 
milijard din, za 6 milijard din pa bi se je izvozilo. 

Zaradi racionalnejšega izkoriščanja računalniških enot se 
bodo veliki sistemi (PTT, ŽTP, EGS in drugi) vključ ili v plansko 
poslovno skupnost računalništva. 

ISKRA - DO Elementi bo v okviru usklajenih programov 
nadaljevala z razvijanjem proizvodnje mikroelektronskih in 
profesionalnih elektronskih elementov in komponent, ki bo v 
obdobju 1981-85 dosegla vrednost 8 milijard din. 

Člen 52 
Na osnovi dogovora o specializaciji jugoslovanskih žele- 

zarn bodo Slovenske železarne Ljubljana kot prednostno 
plansko nalogo v obdobju 1983-87 zgradila novo elektroje- 
klarno na Jesenicah z zmogljivostjo 450.000 t. Ker se sočasno 
ukinja proizvodnja v SM pečeh, se bo proizvodnja surovega 
jekla povečala od 900.000 na 1 milijon ton. Članice SOZD 
bodo zagotovile 16%, porabniki proizvodov pa 15% potrebnih 
investicijskih sredstev; delež tujih kreditov bo 20%. 

V okviru razpoložljivih finančnih možnosti bodo Slovenske 
železarne nadaljevale z modernizacijo drugih, zlasti repro- 
dukcijsko soodvisnih zmogljivosti tako, da bo ob izboljšanju 
sortimenta proizvodov znašal delež plemenitih jekel več kot 
polovico količ inske proizvodnje. 

Za usklajevanje proizvodnje in predelave izdelkov Sloven- 
skih železarn bo preoblikovana »poslovna skupnost jekla« v 
skupnost plansko poslovnega sodelovanja proizvajalcev, po- 
rabnikov jekla in OZD za zbiranje odpadnih surovin. 

Člen 53 
Surovinske zmogljivosti barvaste metalurgije se bodo za- 

radi pokrivanja domačih potreb razvijale tako, da bodo v izvoz 
usmerjeni predvsem izdelki višje faze predelave. 

- Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
UNIAL Maribor in samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev med proizvajalci in porabniki aluminija so se proiz- 
vajalci in porabniki dogovorili za izgradnjo nove elektrolize 
primarnega aluminija v Kidričevem z zmogljivostjo 50.000 din. 
S tem se bo skupna proizvodnja do leta 19B5 povečala od 
45.000 na 75.000 ton, ker se ukinja del stare elektrolize. 
Približno 50% potrebnih sredstev bodo zagotovili porabniki, 
okoli 13% pa investitor. 

- Mariborska livarna Maribor bo predvsem na osnovi odpa- 
dnih surovin razširila proizvodnjo zlitin in sekundarnega alu- 
minija za 7500 ton in reprodukcijskih materialov na osnovi 
bakra za 1200 ton. Porabniki aluminijevih zlitin bodo združe- 
vali 44% potrebnih vlaganj. 

Člen 54 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 

skupnosti za plansko in poslovno sodelovanje naftno-plin- 
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skega gospodarstva in svojih planskih dokumentov bodo č la- 
nice skupnosti uskladile naslednje obveznosti: 

- Iplas Koper za proizvodnjo 73.000 ton baznih kemikalij na 
osnovi oksosinteze 1981-83), 30.000 ton akrilne kisline in 
45.000 ton monoestrov (1981-83). Okoli polovica vrednosti 
nove proizvodnje je namenjena izvozu: 

- SOZD Bivet - DO Belinka Ljubljana za kompleks 6900 din 
pentaeritritola (2000 ton mravljinčne kisline, 3300 natrijevega 
sulfata in 50.000 ton formaldehida v obdobju 1980-85) in 
povečano proizvodnjo perspojin za 22.400 ton (1980-84); 
- POLIKEM Ljubljana za povečano in novo proizvodnjo 
umetnih smol za 50.000 ton (1980-85) in kompleksne furan- 
ske kemije z 3500 ton furfurilalkohola (1981-B5); 

- Ingrad Ljutomer bo skupaj s porabniki intenziviral pri- 
pravo za izgradnjo zmogljivosti 50.000 ton kaprolaktama, da 
bi lahko že konec tega srednjeročnega obdobja začeli z 
realizacijo projekta. 

V bazni anorganski, farmacevtski in drugi organski kemiji 
se bodo s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in 
drugimi samoupravnimi sporazumi organizacije združenega 
dela dogovorile za naslednje obveznosti: 

- Cinkarna Celje za izgradnjo nove zmogljivosti 160.000 
ton žveplove kisline na osnovi elementarnega žvepla 
(1980-82). Pretežni del investicijskih sredstev bodo zagotovili 
porabniki; 

- Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik za povečanje zmog- 
ljivosti proizvodnje natrijevega tripolifosfata za 35.000 ton in 
30.000 ton alkalij (1980-85); 

- KEMA Maribor za 2000 ton zaščitnih rastlinskih sredstev 
in 24.000 ton umetnih gnojil (1982-83); 

- FARMAKEM Novo mesto za proizvodnjo baznih farma- 
cevtskih surovin in organskih kislin na osnovi lastnega razi- 
skovalnega dela in tehnologije; 

- Krka Novo mesto bo do leta 1986 povečala proizvodnjo 
antibiotikov za 300 ton v vrednosti 1500 milijard din in proiz- 
vodnjo zdravilnih substanc naravnega izvora z vrednostjo 311 
milijonov din. Okoli 60% te proizvodnje bo izvozila; 

LEK Ljubljana bo do leta 1985 z novo proizvodnjo organske 
sinteze aktivnih substanc in s programom fermentacije ergot 
alkaloidov proizvedla za 1031 milijonov din vrednosti proiz- 
vodnje od česar bo več  kot 3/4 izvozila; 

TOK Ilirska Bistrica bo s povečano proizvodnjo citronske in 
drugih organskih kislin za 15.000 ton dosegla vrednost proiz- 
vodnje 661 milijonov din do leta 1985, s č imer bo zadostila 
vsem domačim potrebam in okoli 30% te proizvodnje izvozila. 

Člen 55 
Za kritje potreb domačega trga s cementom bodo do leta 

1985 povečane zmogljivosti v Cementarni Trbovlje za 500.000 
ton, s čimer bo dosežena letna proizvodnja 1 milijon ton. 

• Poleg ukinitve dela starih energetsko neracionalnih peč i bo 
nova proizvodnja prilagojena uporabi domač ih energetskih 
virov. Kvaliteto cementa bo cementarna prilagajala potrebam 
porabnikov, ki združujejo okoli 50% potrebnih investicijskih 
sredstev. 

Člen 56 
Da bi prispevali k izvajanju novih predpisov o dopustnih 

toplotnih izgubah v gospodarskih in stanovanjskih objektih 
ter s tem k racionalnejši porabi energije, bodo proizvajalci 
termoizolacijskih materialov (Termika Ljubljana, Izolirka 
Ljubljana, Krka Novo mesto, TIM Laško) uskladili povečano 
proizvodnjo in sortiment (kamena in steklena volna, styropor) 
v skupnosti plansko poslovnega sodelovanja. 

Člen 57 
Pomembno vlogo pri povezovanju specializiranih proizva- 

jalcev za doseganje skupnega in urejanje tokov reprodukcije 
imajo poleg interesnih oblik združevanja investicijskih sred- 
stev in skupnosti plansko poslovnega sodelovanja (jekla, ra- 
čunalništva, termoizolacij) tudi razne oblike inženiring orga- 
nizacij. Inženiring organizacije se obvezujejo, da bodo s pove- 
zovanjem tržnih raziskovalnih, razvojno-projektantskih, po- 
slovno-komercialnih, kreditno-finančnih, organizacijsko-iz- 
vajalskih in montažnih del pomembno prispevala h kom- 
pleksnejši ponudbi objektov in proizvodnih Unij. 

- Poslovna skupnost RUDIS Trbovlje bo na osnovi samo- 

upravnega sporazuma o temeljih skupnega plana članic iz 
raziskovalnega, projektantskega in proizvodnega področ ja v 
obdobju 1981-85 zgradila za vrednost milijon din 
kompleksnih objektov v rudarstvu, industriji gradbenega ma- 
teriala in predelavi kovin. Od tega bo 75% vrednosti realizirala 
v tujini, pretežno v deželah v razvoju. Članice Rudisa pa bodo 
v povezovanju s proizvodnimi organizacijami tekstilne, us- 
njarsko-predeiovalne in farmacevtske industrije ponudile za 
vrednost.... milijonov din objektov na ključ ; 

- Poslovna skupnost za inženiring lesnopredelovalne 
opreme (v ustanavljanju pri Lesnini Ljubljana) bo ob sodelo- 
vanju članic s projektantskega, trgovskega in proizvodnega 
področ ja ponudila kompletirane lesnopredelovalne linije s 
tehnologijo in opremo domač im porabnikom. V obdobju 
1981-85 bo povečala plasman od 612 na 1045 milijonov din, s 
č imer bo prispevala k nadomeščanju uvoza, leta 1985 pa bo 
izvozila za 100 milijonov din. 

Člen 58 
Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo v pripra- 

vah predloga dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 198185 spodbujali aktivnosti za dokončno 
oblikovanje plansko poslovnih skupnosti na dogovorjenih 
področ jih združenega dela. Hkrati bodo spodbujali in podvze- 
mali organizacijske ukrepe, da se ob dopolnjeni plansko- 
analitični dokumentaciji sprejmejo samoupravni sporazumi o 
temeljih planov, samoupravni sporazumi o usklajevanju pla- 
nov in samoupravni sporazumi o skupnih planih, na osnovi 
katerih bodo organizacije združenega dela za programe, ki so 
skupnega interesa za razvoj republike, prevzela konkretne 
obveznosti v Dogovoru. 

VI. ENERGIJA 
PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno 
združenje energetike, Samoupravna Interesna skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije, Združena elektrogospodar- 
ska podjetja Slovenije, Plansko poslovna skupnost za pre- 
mogovništvo, Rudarsko elektroenergetski kombinat Vele- 
nje, Revirski energetski kombinat Edvard Kardelj Trbovlje, 
Samoupravna Interesna skupnost za nafto in plin Slovenije, 
Poslovna skupnost za realizacijo programa gazlflkaclje v SR 
Sloveniji, INA - Nafta, Lendava, Železniško gospodarstvo 
Ljubljana, Petrol Ljubljana, Istra-benz Koper, Izvršni svet 
Skupščine SRS, RS ZSS, RK SZDL. 

Člen 59 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Sa- 

moupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slove- 
nije in samoupravnega sporazuma o temeljih plana Plansko 
poslovne skupnosti za premogovništvo bodo slovenski pre- 
mogovniki zagotovili v obdobju 1981-1985 elektrogospodar- 
stvu in drugim gospodarskim dejavnostim ter ostalim porab- 
nikom v SR Sloveniji naslednjo količ ino premoga: 
 - v mio ton 

Skupaj Od tega za potrebe 
 1981-1985 elektrogospodarstva 

REK Velenje - lignit , 23,5 22,4 
REK EK skupaj z rudniki 
Senovo, Kanižarica, 
Laško - rjavi premog 9,97 6^2 

' i 
Za zagotovitev omenjenega obsega proizvodnje bo v mo- 

dernizacijo premogovnikov, za odpiralna dela, nadomestne 
objekte, geološke raziskave in v zboljšanje pogojev poslova- 
nja vloženo v osnovna sredstva rudnikov premoga po cenah 
leta 1979 okoli 7230 mio din. 

Poleg vlaganj v obstoječe rudnike (izgradnja nadomestnih 
objektov Preloge, novih jam na območju Hrastnika, Trbovelj, 
Kotredeža in Senovega ter rudarskih objektov v Kanižarici s 
sodobno opremo in uvajanjem mehaniziranih odkopov) bo z 
intenzivnim raziskovanjem že znanih nahajališč  premoga še v 
tem obdobju omogočena po letu 1985 proizvodnja rjavega 
premoga v rudnikih Dol, Krmelj in Trebni dol ter lignita v 
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rudniku Globovo. Sredstva za vlaganje v premogovništvo 
bodo ovirno zagotovljena iz naslednjih virov: 

a) Sredstva za program SIS elektrogospodarstva v višini 
6218 mio din bodo zagotovljena z viri, ki so predvideni za 
razvoj elektrogospodarstva. 

b) Sredstva iz programa PPS za premogovništvo znašajo 
1012 mio din in bodo zagotovljena iz naslednjih virov: 
- lastna sredstva 13% 
- združena sredstva gospodarstva 41% 
- domača bančna sredstva 34% 
- inozemski krediti ' 12% 

Ker proizvodnja slovenskih premogovnikov ne bo zadostila 
domačim potrebam, bo treba dobaviti manjkajoče količ ine 
premoga in drugim SR in SAP. Združena elektrogospodarska 
podjetja Slovenije in SAP Kosovo dobavo rjavega premoga in 
lignita skupaj okoli 6 mio ton. 

Člen 60 
Za kritje potreb v SR Sloveniji po električni energiji v ob- 

dobju 1981-1985 bodo zgrajeni elektroenergetski objekti, ki 
bodo povečali inštalirano moč na 706 MW, od tega v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah 250 MW in v tujini 
12 MW. V SRS bodo po samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana Samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodar- 
stvo za obdobje 1981-1985 do leta 1985 zgrajeni naslednji 
proizvodni objekti: termoelektrarna - toplarna Ljubljana II. 
50 MW (1982), nuklearna elektrarna Krško 332 MW (1983), 
hidroelektrarna Solkan 21 MW (1983), hidroelektrarna Mav- 
č iče 38 MW (1984) in male ejektrarne skupaj 3 MW ter ustrezni 
objekti za prenos in transformacijo električne energije na 
napetosti 380 kV, 220 kV in 110 kV ter objekti distribucije 
110 kV. Za preskrbo NE Krško z jedrskim gorivom se bodo 
zaključ ila dela pri odpiranju rudnika urana na Žirovskem vrhu 
tako, da bo dosegel v letu 1983 letno planirano zmogljivost 
160.000 ton rude in proizvodnjo 120 ton koncentrata urano- 
vega oksida. Poleg tega bo elektrogospodarstvo Slovenije 
zaradi kontinuirane preskrbe z električno energijo po letu 
1985 še v tem petletnem obdobju pričelo uresničevati pro- 
gram izgradnje objektov s skupno močjo 978 MW, ki bodo 
pričeli obratovati v obdobju 1985-1990. 

Celotna vlaganja v osnovna sredstva, potrebna za realiza- 
cijo navedenega razvojnega programa samoupravne intere- 
sne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije v letih 
1981-1985, in za druge objekte23 vključene v ta sporazum - 
razen za premogovnike - znašajo v cenah I. 1979 okoli 23.757 
mio din. Ta sredstva bodo zagotovljena okvirno iz naslednjih 
virov: 
- lastna sredstva24 35 
- združena energ. sredstva 50% 
- bančna sredstva 5% 
- inozemski krediti 10% 

Člen 61 
S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov Samo- 

upravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, 
Poslovne skupnosti za gazifikacijo SR Slovenije, Poslovne 
skupnosti za izgradnjo energetsko-industrijske cone Koper, 
Poslovne skupnosti za vlaganja v rafinerijo nafte INA-Nafta 
Lendava in drugih asociacij združenega dela, zainteresiranih 
za realizacijo posameznih delov razvojnega programa Samo- 
upravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, bo 
zagotovljena realizacija srednjeročne energetske bilance za 
obdobje 1981-1985 glede proizvodnje, nabave, transporta in 
distribucije naftnih derivatov in zemeljskega plina za energet- 
ske in neenergetske potrebe v SR Sloveniji. 

22 Obravnavani ob|ektl kontinuitete: termoelektrarna-toplarna Trbovlje III. 150 MW (1986), črpaina elektrarna Kozjak I. agregat 140 MW (1987), hidroelek- trarna Vrhovo 34 MW (1g87), termoelektrarna-toplarna Maribor 120 MW (1988), termoelektrarna Tuzla B 350 MW (1987), hidroelektrarna Fala - 9. agregat 30 MW 
(1989), termoelektrarna-toplarna Dolsko 120 MW (1989) In hidroelektrarna Bo- Stanj 34 MW (1989). . 23 Pod to postavko so predvidena vlaganja v rudnik urana Zirovski vrh, rekonstrukcije objektov, izgradnjo poslovno-intormatlvnega sistema, Izgradnjo malih HE in investicijsko dokumentacijo za Izgraditev hidroelektrarn na poreč |lh Save, Mure, Soče In man|iih vodotokih ter pripravljalna dela za drugo nuklearno elektrarno, ki jo bomo zgradili skupaj s SR Hrvatsko. " S temi sredstvi je mliljeno tudi delno pokrivanje razširjene reprodukcije, kar pa ni dorečeno In bo treba ie prouč iti. 

Za uresnič itev tega cilja bodo realizirane predvsem nasled- 
nje prednostne razvojne naloge: 

- geološke raziskave nahajališč nafte in zemeljskega plina 
in sekundarna eksploatacija vrtin, 

- izgradnja II. faze rafinerije nafte Lendava z dodatno 
zmogljivostjo 2 mio ton letne predelave in pričetek del na lil. 
fazi izgradnje, ~ 

- zgraditev najnujnejših priključnih plinovodov na magi- 
stralni sistem, povezava z italijanskim plinovodnim sistemom 
za zagotovitev posojila Alžiriji za pridobitev dodatnih količ in 
zemeljskega plina, 

- zgraditev I. faze terminala za tekoč i naftni plin in propilen 
z zmogljivostjo 30.000 m3 ter priprava investicijske dokumen- 
tacije za izgraditev terminala za utekočinjeni zemeljski plin po 
letu 1985, 

- zgraditev skladiščnih zmogljivosti za tekoča goriva in 
tekoč i naftni plin v obsegu 60.000 m3. 

Celotna vlaganja potrebna za realizacijo navedenega pro- 
grama razvoja naftno-plinskega gospodarstva v cenah iz leta 
1979 znašajo okoli 7956 mio din, od tega v objekte kontinui- 
tete 1090 mi din. Ta sredstva pa bodo okvirno zagotovljena iz 
naslednjih virov: 
- lastna sredstva OZD s področ ja proizvodnje, 
predelave in distribucije nafte, 
njenih derivatov in, zemeljskega plina, 6% 
- združena sredstva,25 54 % 
- bančna sredstva, 20% 
- inozemski krediti 20% 

VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN 
ŽIVILSTVO 

PODPISNIKI: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva In 
živilske Industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, 
Izvrinl svet Skupič lne SR Slovenije, Izvršni sveti skupšč in 
občin, mesta LJubljane In obalne skupnosti Koper, temeljne 
banke Ljubljanske banke. LB -ZB, Beograjska banka - TB 
LJubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Zveza vodnih skupno- 
sti Slovenije, splošna združenja za kmetijstvo, živilsko Indu- 
strijo In prehrano, za trgovino, za turizem In gostinstvo ter za 
Industrijo, Gospodarska zbornica Slovenije. RK SZDL. 

Člen 62 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 

se zavezuje, da bo do leta 1985 na podlagi obvez, ki so jih 
prevzele podpisnice samoupravnega sporazuma o temeljih 
njenega plana, zagotovila tako rast proizvodnje hrane,26 da bo 
doseženo najmanj 85% pokrivanja bilančnih potreb?7 SR Slo- 
venije po hrani. Tako bo v letu 1985 proizvedeno: 

Vrsta proizvoda EM Raven proizv. v letu 1985 
 skupna tržna 

Kmetijska proizvodnja 
- meso goveda 
- meso prašičev 
- meso perutnine 
- mleko 
- jajca 
- pšenica 
- koruza 
- hmelj 
- krompir 
- sladkorna pesa 
- sadje 
- grozdje 
Ribištvo 
- ribe ulov 
- vzreja 
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" Združena sredstva sestavljajo okvirno: - združena sredstva na podlagi samoupravnega sporazuma z velikimi upo- rabniki naftnih derivatov v gospodarstvu In sovlagan|a v posamezne objekte, - izvirna sredstva (namenski prispevek) v maloprodajni ceni motornih benci- 
nov, dlesel goriv, petrole|a In kurilnega olja v zasebni porabi In drugI malopro- daji. 

* Fizični obseg kmetl|ske proizvodnje se bo povečeval povprečno za 3,5% 
® y letu 1980 so se potrebe po hrani v SR Sloveniji pokrivale okoli 81%. 
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Predelava 
- konzumno mleko 
- mlečni izdelki 
- kruh in testenine 
- konzervirano sadje, 
sokovi in konzervi- 
rana zelenjava 
- mesni in ribji iz- 
delki 
- rastlinska olja 
in maščobe 
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Člen 63 
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in pre- 

hrano bo s samoupravnim sporazumom o zagotovitvi ukrepov 
za uskladitev republiške prehranske bilance s splošnimi zdru- 
ženji za trgovino, za turizem in gostinstvo in za industrijo 
zagotovilo vsakoletno sporazumevanje med organizacijami 
združenega dela kmetijske proizvodnje, živilske predelave in 
oskrbe glede prevzema in oskrbe z glavnimi kmetijskimi in 
prehranskimi proizvodi ter reprodukcijskim materialom. S 
tem samoupravnim sporazumom se ureja tudi sporazumeva- 
nje z organizacijami združenega dela iz drugih republik in 
pokrajin, ki bo temeljilo na dolgoročnih poslovnih odnosih in 
medsebojno usklajenih sovlaganjih sredstev kmetijskih in ži- 
vilskih OZD iz drugih republik in pokrajin v razvoj trgovine in 
živilske predelave v Sloveniji ter sovlaganjih slovenskih OZD 
trgovine, živilske industrije in kmetijstva v primarno kmetijsko 
proizvodnjo pri OZD z drugih območij v državi. 

Člen 64 
Za uresničevanje nalog iz predhodnih dveh č lenov organi- 

zacije združenega dela sprejemajo na področju kmetijske 
proizvodnje in ribištva naslednje naloge in ukrepe: 

- uveljavitev skupnega planiranja letnih količ in proizvod- 
nje s porabniki hrane in uveljavitev rizične in dohodkovne 
povezanosti, kar bo zagotavljalo več jo ekonomsko stabilnost, 

- prevzemanje vseh razpoložljivih kmetijskih zemljišč , ki 
bodo prvenstveno uporabljene za krepitev družbenih obratov 
oziroma za oblikovanje skupnih zemljiških kompleksov zdru- 
ženih kmetov, 

- pospešitev uvajanja sodobne agrotehnike in sprejemanje 
skupnih letnih setvenih planov, ki bodo trajno zagotavljali 
povečanje rastlinske proizvodnje, zlasti poljedelske proizvod- 
nje, 

- zagotovitev povečanja osnovne črede govedi za 15% na 
podlagi povečane rabe domače krme oziroma intenzivnejše 
rabe travnatega sveta, prednost razvoja mesno mlečnih pa- 
sem in zagotovitev pitanja vseh za rejo sposobnih telet tako, 
da se bo poprečna teža ob klanju povečala za okrog 10%, 

- v hribovitih in planinskih območjih s pospešenimi vlaga- 
nji, na podlagi regresiranja višjih proizvodnih stroškov in ob 
povečani aktivnosti pospeševalne dejavnosti zagotoviti več jo 
proizvodnjo v govedoreji in ovčereji ter s tem boljšo izrabo 
razpoložljivih kmetijskih površin, zlasti tistih, na katerih je bila 
kmetijska proizvodnja opuščena, 

- pospešitev vlaganj v družbena pitališča (40.000 stojišč ) in 
pitališča, ki bodo osnovana oziroma zgrajena na podlagi 
skupnih vlaganj v organizacijah združenih kmetov (30.000 
stojišč ), za povečanje prireje svinjskega mesa, 

- uskladitev prireje perutninskega mesa z izvozom (eno- 
dnevni piščanci, meso, tehnologija) oziroma z izvozom pri- 
dobljenimi deviznimi pravicami za uvoz reprodukcijskega ma- 
teriala, 

- zagotovitev nabave novih ladij za povečanje ulova mor- 
skih rib in povečanje objektov za vzrejo sladkovodnih rib, 

- ureditev novih nasadov na več jih kompleksih v družbenih 
obratih in v proizvodnih skupnostih oziroma s skupnim vlaga- 
njem 1600 ha sadovnjakov, 3000 ha vinogradov, 1250 ha hme- 
ljišč , v obstoječ ih pa z izboljšanjem tehnologije doseganje 
več jih pridelkov; pri proizvodnji na dolgoletnih nasadih razši- 
ritev izbora sadja (breskve, marelice, češnje, višnje, jago- 
dič je), uveljavljanje skupne proizvodnje sadja za potrebe živil- 
ske industrije in povečanje kvalitete, 

- združevanje sredstev v poslovnih skupnostih za skupne s 
pianom opredeljene namene in interese v določenem deležu 
od č istega dohodka ali od skupnega dohodka. 

Člen 65 
Pri investiranju v kmetijstvu se upoštevajo razvojni kriteriji, 

ki so opredeljeni v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske indu- 
strije Slovenije in natančneje določeni v tehnično-tehnoloških 
osnovah za pripravo investicijskih programov sprejetih pri 
Poslovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije. 

Prednosti pri sprejemanju investicijskih programov v kme- 
tijski proizvodnji imajo naložbe v: 

- pridobivanje novih obdelovalnih zemljišč , usposabljanje 
obstoječ ih zemljišč za racionalno proizvodnjo in ukrepe za 
zmanjšanje parcelne in posestne strukture, 

- povečanje tržne poljedelske proizvodnje, 
- združevanje dela in sredstev med organizacijami združe- 

nega dela ter skupne naložbe v okviru organizacije združenih 
kmetov, 

- proizvodne usmeritve, ki bodo povečevale delež domače 
krme v živinorejski proizvodnji, 

- proizvodnjo, ulov in predelavo rib, 
- trajne nasade, 
- zagotovitev surovinske osnove za živilsko industrijo na 

osnovi dolgoročnih planov. 
V živilski industriji je na podlagi sprejetih samoupravnih 

sporazumov o usklajevanju planov zagotovljen nadaljnji ra- 
zvoj v smeri velikoserijske specializirane proizvodnje, visoke 
tehnologije in širjenja izbora izdelkov. Pri tem se upoštevajo 
tudi naslednji kriteriji: vlaganja bodo mogoča le ob predhodni 
trajnejši zagotovitvi surovin, od tega najmanj 70% dolgo- 
ročno, ob zagotovljenem plasmanu izdelkov in urejenih odno- 
sih s proizvajalci surovin ter z upoštevanjem v Poslovni skup- 
nosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije uskla- 
jenih razvojnih programov. Prednost pri naložbah imajo kapa- 
citete, ki omogočajo intenziviranje izrabe kmetijskega pro- 
stora v SR Sloveniji ali ki, ob urejenih odnosih deviznega 
prihodka, povečujejo izvoz in naložbe v predelavo odpadnih 
surovin živilske industrije za potrebe živinske krme. 

Člen 66 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije se zavezujeta, da bosta 
s takšnimi oblikami združevanja dela, sredstev in zemlje, ki 
zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost ter doseganje 
višje produktivnosti združenih kmetov pospešili vključevanje 
kmetov v različne oblike združene proizvodnje. 

Člen 67 
Zaradi povečanja izvoza bodo organizacije združenega dela, 
č lanice podpisnic, zagotovile hitrejši razvoj proizvodnje za 
izvoz, ureditev odnosov skupnega deviznega prihodka, 
skupno proučevanje izvozne konjunkture in se dogovorile o 
skupnem nastopu na zunanjih trgih. V sestavljenih organiza- 
cijah združenega dela in v poslovnih skupnostih bodo združe- 
vale sredstva za pospeševanje izvoza. Zagotovile bodo 7-8% 
povprečno rast izvoza kmetijskih proizvodov, tako, da bi med 
pomembnejšimi proizvodi v letu 1985 dosegli izvoz 8000 ton 
govejega mesa,™ 15.000 perutninskega mesa, 30 milijonov 
dan starih piščancev, 2200 vagonov vina,2B 2700 ton hmelja, 
,8000 ton ribjih in mesnih konzerv. 

Člen 68 
Zaradi povečanja rastilnske proizvodnje, zlasti pšenice, ko- 

ruze in sladkorne pese, se Poslovna skupnost za razvoj kme- 
tijstva in živilske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slove- 
nije in Zveza vodnih skupnosti Slovenije zavezujejo, da bodo 
kmetijske organizacije meliorirale 15.000 ha in odkupile 
10.000 ha kmetijskih zemljišč . 

Člen 69 
Za uresnič itev navedenih nalog bo vloženo v kmetijstvo in 

ribištvo 8,6 m trd. 

28 Poleg tega še 18.000 ton mete in 2400 vagonov vina Iz drugih republik izvoženih preko alovenaklh organizacij združenega dela. 
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Struktura sredstev za naložbe v kmetijstvu bo naslednja: 
- v mio din 
- cene 1979 

- lastna sredstva 860 
- združena sredstva Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva 
in živilske industrije 800 
- sredstva odškodnine od sprememb 
namembnosti kmetijskih zemljišč 750 
- krediti bank, hranilno-kreditnih 
služb, sovlagatelji 4.450 
- nepovratna sredstva?9 1.740 

Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Splošno združenje kmetijstva, živilske industrije 
in prehrane, občine in upravljalci temeljnih bank se z dogovo- 
rom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, živilstva in 
ribištva v obdobju 1981-1985 obvezujejo, da bodo ustvarili 
pogoje za uresnič itev dogovorjene proizvodnje predvsem pa 
kriterije vlaganj, pogoje razvoja ter združevanje sredstev za 
proizvodnjo hrane. 

Zaradi pomena kmetijstva za stabilizacijo in skladnejši ra- 
zvoj gospodarstva, socialnega in družbenega razvoja SR Slo- 
venije ter različnosti lokacije proizvodnje in porabe hrane v 
SR Sloveniji, bo še naprej zagotovljeno namensko vzajemno 
združevanje sredstev uporavljalcev temeljnih bank za 
osnovno kmetijsko proizvodnjo. 

Člen 70 
V skladu s svojimi pristojnostmi bodo obč ine delovale zlasti 

pri izvedbi naslednjih nalog: 
- z zemljiško politiko bodo dolgoročno zagotovile zaščito 

zlasti najboljše kmetijske zemlje in podprle izvedbo prostor- 
sko-zemljiških operacij, 

- z usmerjanjem samoupravnega organiziranja zagotav- 
ljale nadaljnje širjenje družbeno organizirane kmetijske proiz- 
vodnje, 

- s pospeševanjem razvoja hribovskih in manj razvitih pre- 
delov zagotavljale skladnejši razvoj znotraj obč ine, 

- z organizacijo povezovanja med proizvodnjo, predelavo 
in trgovino ter porabniki hrane v obč ini aH regiji zagotavljale 
ustrezno preskrbo prebivalstva s hrano. 

Člen 71 
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabo 

hrane v občinah in na ravni republike, SR Slovenija in obč ine, 
kmetijske zemljiške skupnosti in območne vodne skupnosti v 
okviru Zveze vodnih skupnosti Slovenije bodo za namene 
razvoja kmetijstva, ki vplivajo na prestrukturiranje proizvod- 
nje, na hitrejši razvoj družbeno organizirane proizvodnje v 
organizacijah združenih kmetov, na področ jih, kjer tržna me- 
njava dobrin ne omogoča normalnih pogojev družbene repro- 
dukcije in razvoj proizvodnje, ki predstavlja pogoj za trajno in 
uč inkovito rabo travniških območ ij SR Slovenije ter pogoju- 
jejo uresnič itev nalog iz 64. č lena, zagotovili izvedbo inter- 
ventnih ukrepov za hitrejše povečanje družbeno organizirane 
kmetijske proizvodnje, za dolgoročne naložbe in naloge, ki 
predstavljajo pogoj za trajnost in dolgoročno stabilnost kme- 
tijske proizvodnje. 

Za izvedbo intervencijskih ukrepov bodo SR Slovenija, ob- 
č ine in porabniki hrane - delavci temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti ter občani, ki delujejo na 
področ ju dejavnosti, ki se opravlja s samostojnim delom s 
sredstvi, ki so lastnina občanov - s prispevki iz proračunov in 
osebnega dohodka zagotovili 6,1 mlrd din. 

V okviru teh sredstev bo zagotovljeno: 
- v mio din 
- cene 1979 

1. Na ravni republike: 
- Intervencije v okviru enostavne reprodukcije 3.160 
- od tega na intervencije v hribovskih predelih 750 
- Intervencije v okviru razširjene reprodukcije 1.740 

2. Intervencije na ravni obč in: 
- Intervencije v okviru enostavne reprodukcije 1.200 

Pravico do pridobitve intervencijskih sredstev imajo OZD, ki 
izpolnjujejo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 

30 V tem |e vštetih tudi 2,3 mio m1 lesnih ostankov. 

Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije 
Slovenije sprejete obveznosti. 

VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN 
UREJANJE LESNOBILANČNIH 
RAZMERIJ 

PODPISNIKI: Samoupravna Interesna skupnost za goz- 
darstvo SRS, Izvršni svet Skupščine SRS, Izvršni sveti skup- 
šč in obč in, mesta Ljubljane In obalne skupnosti Koper, 
temeljne banke Ljubljanske banke LB - ZB, Beograjske 
banke,- TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Splošno združenje gozdarstva, 
Splošno združenje lesarstva, Splošno združenje celulozne, 
papirne In papirno predelovalne Industlje, RS ZSS, RK SZDL 

Člen 72 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samo- 

upravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije se 
zagotavlja, da bo ob optimalni izrabi naravnih potencialov 
dosežena hkrati tudi nadaljnja krepitev splošno koristnih 
funkcij gozdov. Takšen razvojni program bo zagotovil 67% 
pokritje potreb po lesu z gozdnimi sortimenti, medtem ko 
bodo vse potrebe po lesu skupaj z lesnimi ostanki pokrite z 
domačo lesno surovino 79%. 

Podpisniki s področ ja gozdarstva bodo v obdobju 1981-85 
zagotovili skupno sečnjo 18,3 mio m3, od tega za blagovno 
proizvodnjo gozdnih sortimentov 13,2 mio m3. Po dinamiki bo 
v letu 1985 sečnja znašala 3,75 mio m3, blagovna proizvodnja 
pa 2,8 mio mi3. Tak obseg proizvodnje gozdnih sortimentov bo 
omogočen z izvedbo gozdnogojitvenih del, ki bodo zajemala 
poprečno letno v obnovi 3700 ha, v negi gozdov 19.000 ha, v 
melioracijah 3500 ha, v povečanih redčenjih 10.000 ha, z 
osnovanjem 50 ha plantaž hitrorastočega drevja ter z izgrad- 
njo in rekonstrukcijo 350 km gozdnih cest letno. Zaradi smo- 
trnejše rabe prostora, zaščite pred plazovi in izboljšanja č lo- 
vekovega okolja bodo pogozdili letno 1000 ha opuščenih 
kmetijskih zemljišč . Proti koncu srednjeročnega obdobja se 
bo pričelo tudi z osnovanjem plantaž iglavcev v obsegu 
2000 ha povprečno letno. 

Člen 73 
Za uresničevanje omenjenega programa bo vloženo v ob- 

dobju 1981-1985 3294 mio din (po cenah 1979). Ta sredstva 
bodo zagotovljena okvirno iz naslednjih virov: 
- lastna sredstva TOZD in TOK gozdarstva 51% 
- združena sredstva SIS za gozdarstvo SR Slovenije 10% 
- združena sredstva porabnikov lesa v lesni, 
celulozni in papirni industriji 15% ' 
- sredstva republiškega proračuna 9% 
- krediti bank 15% 

Sredstva republiškega proračuna bodo zagotovljena na 
osnovi posebnega zakona (v skladu z Zakonom o gozdovih), 
ki ga bo Izvršni svet predložil Skupščini SRS v sprejem. Ta 
sredstva se bodo uporabljala za pogozdovanje opuščenih 
kmetijskih zemljišč in melioracijo grmišč . 

Ljubljanska banka-združena banka in temeljne banke bodo 
v samoupravnih sporazumih v temeljih svojih planov zagoto- 
vile sredstva za kreditiranje gradnje gozdnih cest v višini 504 
mio din (po cenah 1979) pod pogoji, ki ustrezajo naravi 
gradnje in rabe teh cest. 

Člen 74 
Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 

Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slove- 
nije bo v obdobju 1981-1985 od skupnih potreb po lesu v 
obsegu 19,6 mio m3 zagotovljeno z viri v SR Sloveniji 15,5 
mio m3.30 V letu 1985 bo od skupnih potreb 4,1 mio m3 z viri v 
SR Sloveniji zagotovljeno 3,25 mio m3 oziroma 79% pokritje 
kot sledi: 
- les za mehanično predelavo 88% 
- les za proizvodnjo vlaknin in proizvodnjo plošč 65% 
- tehnični les za neposredno porabo in drva 100% 

29 Navedena nepovratna sredstva so zagotovljena med Intervencijami v ok- 
viru raziirjene reprodukcije v č lenu 74. 
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IX. VODNO GOSPODARSTVO 
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SRS, Izvršni sveti 

skupščin obč in, mesta Ljubljane In obalne skupnosti Koper, 
Zveza vodnih skupnosti Slovenl/e, Zveza komunalnih skup- 
nosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne 
banke Ljubljanske banke, Beograjska banka - TB Ljubljana, 
Jugobanka - TB Ljubljana, LB - ZB, RK SZDL. 

Člen 75 
Območne vodne skupnosti bodo na osnovi samoupravnih 

sporazumov, o temeljih svojih planov za svojo redno dejav- 
nost zagotovile v obdobju 1981-1985: 

- 3986 mio din, od tega za vzdrževanje 2732 mio din, za 
investicije v objekte za obrambo pred poplavami in zadrževal- 
nike 1036 mio din, za študije in za raziskave 218 mio din; 

- izgradnjo osnovne odvodne mreže ki bo omogočila 
izvedbo kmetijskih melioracij na 15.000 ha predvsem na ob- 
moč jih, predvidenih za proizvodnjo sladkorne pese, na več jih 
kompleksih in pri združevanju kmečke zemlje. V ta namen 
bodo zagotovile za osnovno odvodno mrežo v okviru investi- 
cij 484 mio din, za zadrževalnike, ki bodo posredno koristili 
tudi kmetijskim melioracijam, pa 180 mio din. 

Območne vodne skupnosti bodo na podlagi samoupravnih 
sporazumov o temeljih svojih planov sodelovale: 

- s komunalnimi interesnimi skupnostmi in bankami pri 
gradnji objektov za č iščenje voda in drugih ukrepov za izbolj- 
šanje kakovosti voda; sodelovanje bo usmerjeno v izgradnjo 
objektov, ki zagotavljajo izboljšanje kakovosti na odsekih 
vodotokov IV. in lll.-IV. razreda in so v skladu z izdelanimi 
sanacijskimi programi. Pri tem bodo gradile predvsem ob- 
jekte za uč inkovito zmanjševanje onesnaženja industrijskih 
odpadnih voda in skupne č istilne naprave. Za soudeležbo pri 
gradnji objektov za č iščenje bodo območne vodne skupnosti 
združevale za uresničitev programa 1130 mio din; 

- za vodno oskrbo in zašč ito vodnih virov bodo zagotovile 
soudeležbo 570 mio din. v 

Člen 76 
Za zagotovitev oskrbe s pitno in tehnološko vodo iz količ in- 

sko in kakovostno zadovoljivih in zanesljivih virov, kar bo 
terjalo enovito reševanje v enem ali več povodjih, to je v 
okviru širših medobčinskih območ ih, bodo: 

- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 
območnimi vodnimi skupnostmi bodo občine z vododeficitar- 
nih območij Lenart, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Murska Sobota, 
Cerknica, Logatec, Postojna, Sežana, Koper, Izola, Piran, Slo- 
venska Bistrica z dogovori o skupnih temeljih svojih planov 
uskladile prevajanja vode med posameznimi vodozbirnimi in 
vodooskrbnimi območji; 

- obč ine se bodo v dogovorih o skupnih temeljih svojih 
planov uskladile glede novelacije in razširitve varstvenih ob- 
moč ij in varstvenih pasov ter izdaje varstvenih odlokov za 
zašč ito vodozbirnih območij zlasti naslednjih, za oskrbo s 
pitno vodo posebej pomembnih območ ij podtalnicr31 

- podtalnica Murskega polja, 
- podtalnica Dravskega in Ptujskega polja, 
- podtalnica v Celjski kotlini in posameznih vodozbirnih 

območij Savinje, 

- podtalnica Krško-Brežiškega polja, 
- podtalnico Mengeškega polja, 
- podtalnico na Sorškem polju; 
- obč ine bodo v skupnih temeljih svojih planov začasno 

zavarovale površine za morebitne akumulacije pred posegi, ki 
bi ovirali kasnejšo gradnjo zadrževalnikov. Za potencialne 
akumulacijske prostore, kjer so interesi navzkrižni, bodo no- 
silci planiranja do konca leta 1985 sprejeli odloč itve glede 
namembnosti teh območij: 

- T rebuša (Idrijca), 
- Planina (Unec), 
- Cerkniško jezero, 
- Radovljica (Sava), 
- Padež (Notranjska Reka), 
- Bolehnič ič i (Ščavnica), 
- Vrbica (Iška); 
- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in 

Interesno skupnostjo elektrogospodarstvo Slovenije bodo v 
dogovoru o skupnih temeljih svojih planov občine Metlika, 
Črnomelj in Kočevje uskladile s sosednimi občinami v SR 
Hrvatski (Čabar, Delnice, Duga resa, Ozalj in Vrbovsko) nač in 
rabe reke Kolpe; 

- udeleženci dogovora bodo zagotovili ukrepe za prepre- 
čevanje onesnaženja in sanacijo Blejskega jezera. 

X. PROMET IN ZVEZE 
PODPISNIKI: Samoupravna Interesna skupnost za želez- 

niški In luški promet, Republiška skupnost za ceste, Samou- 
pravna Interesna skupnost PTT prometa Slovenije, Samou- 
pravna Interesna skupnost za letališki promet, Poslovna 
skupnost Avtoprevoznlštvo, Železniško gospodarstvo Ljub- 
ljana, Združene PTT organizacije Slovenije, Splošna plovba, 
Blagovno transportni centri, Splošno združenje prometa In 
zvez, temeljne banke Ljubljanske banke, LB - ZB, Beograj- 
ska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni 
svet Skupščine SRS, Izvršni sveti skupščin obč in, mesta 
Ljubljane In obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica 
Slovenije, RK SZDL 

Člen 77 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 

planov za obdobje 1981-1985 in upoštevaje samoupravne 
sporazume o: 

- pospešeni racionalizaciji pretoka blaga v SR Sloveniji, 
- skladnem razvoju in delitvi dela med cestnim in železni- 

škim prometom v blagovnem prometu, 
- skladnem razvoju in delitvi dela med javnim, avtobusnim 

in železniškim potniškim prometom, 
- planiranju, izgradnji eksploataciji in vzdrževanju skup- 

nih telekomunikacijskih sistemov zvez, 
bodo podpisniki dogovora vplivali predvsem na zmanjšanje 

transportnih stroškov, gospodarnejšo rabo pogonske ener- 
gije, pospešeno uvajanje integralnega transporta in izboljša- 
nje našega plač ilno bilančnega položaja: 

a) v skladu s temi cilji bo v suhozemskem prometu delitev 
dela okvirno naslednja.-33 

panoga Delež prometnega dela (%) 
potniški promet (pkm) blagovni promet (tkm) 

(1976-1980) (1981-1985) <1976-1980) (1981-1985) 
železniški promet 
javni cestni promet 
režijski in zasebni 
promet  

24 
74 

23 
76 

48 
38 

14 

51 
37 

12 
SKUPAJ 100 100 100 100 

Nalog* j* zaradi ilriega pomena za razvoj republike kot celote potrebno vključ iti v republliki dogovor kot organlzadjake naloge, katerih noallcl co obilne 
In Intereene skupnosti. 

33 Ta aamoupravna Interesna skupnost fte nI ustanovljena in 6e ne bo, tudi naloge In obveze, ki se tičejo letališke dejavnosti, ne bodo v dogovoru. 33 Na prvi pogled nerazumljivo povečanje deleža cestnega prometa v potni- ikem prometu Je pripisati predvsem preusmerjanju potnikov z osebnimi avtomo- 
bili na Javna prometna sredstva zaradi ukrepov za itednjo z energijo. V veliki meri gre tu za lokalne vožn|e, za katere ni realno, da bi Jih ie v tem obdobju prevzela železnica. 
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Pri takšni delitvi dela bo zmanjšana poraba pogonske ener- 
gije na enoto prometnega dela v suhozemskem prometu za 
okrog % (oz. pri takšni delitvi dela bo poraba pogonske 
energije v suhozemskem prometu za približno. . .. manjša). 

b) Za pospešen razvoj integralnega transporta bodo ŽG 
Ljubljana, Splošna plovba Piran, PS Avtoprevozništvo, Letali- 
šče Ljubljana, Luka Koper in podpisniki samoupravnega spo- 
razuma o usklajevanju planov pretvorne, skladiščne in špedi- 
terske dejavnosti za obdobje 1981-198534 povečali svoje 
zmogljivosti tako, da bodo omogočile najmanj naslednji ob- 
seg pretoka blaga skozi razne oblike in sredstva integralnega 
transporta: 

panoga 1980 1985 
ŽG Ljubljana 
- število kontejnerjev 36.711 72.500 
- palete 
- oprtni promet 
Splošna plovba 
- število kontejnerjev 8.300 13.000 
- RO-RO 
PS Avtoprevozništvo - kontejnerji 
- palete 
Letališče Ljubljana (tone) 3.770 5.714 
Luka Koper 
- TEU kontejnerjev 66.000 150.000 
Blagovno transportni centri 
- število kontejnerjev 28.000 45.000 
- palete, oprtni promet (000 ton) 1.533 1.715 

c) V skladu s težnjami po izboljšanju plač ilno bilančnega 
položaja SR Slovenije se ŽG Ljubljana, PS Avtoprevozništvo, 
lnex Adria Aviopromet, Splošna plovba in Luka Koper zavezu- 
jejo doseč i v celotnem obdobju 1981-1985 najmanj okrog 
12.400 mio din neto deviznega priliva, v cenah 1979.35 

d) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, izvršni sveti skupščin obč in in banke bodo za 
dosego navedenih nalog sprejeli naslednje ukrepe: 

1. Pripravili bodo dogovor o politiki cen v prometu in zve- 
zah, kjer naj se upoštevajo: 

- nadzorovana rast cen za nizke gradnje, 
- pokrivanje enostavne reprodukcije z lastnimi prihodki. 
2. Pripravili bodo občinske in medobčinske dogovore za 

planiranje kapacitet zasebnih avtoprevoznikov (tudi pri eno- 
stavni reprodukciji). 

3. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije bodo inicirali 
akcijo pri režijskih cestnih prevoznikih, da tudi oni pristopijo k 
samoupravnemu sporazumu o skladnem razvoju in delitvi 
dela med cestnim in železniškim prometom v blagovnem 
prevozu. 

Člen 78 
Gospodarska zbornica Slovenije bo v okviru splošnih zdru- 

ženj uveljavljala spremljanje transportnih stroškov in izdelavo 
analiz transportnih stroškov po enotni metodologiji za zaje- 
manje transportnih stroškov v gospodarstvu (zunanji in notra- 
nji transport). 

Banke pa bodo pri odobravanju kreditov (združevanju sred- 
stev) za investicije zahtevale tudi izračun transportnih stro- 
škov za predvideno proizvodnjo (pri tem se naj upoštevajo 
stroški prevoza surovin in ostalih potrebnih materialov ter 
distribucija izdelkov na tržišče).36 

34 Blagovni transportni center Ljubljana (TOZD Pretovor, TOZD Javna skladi- šča, TOZD Skladišča Novo mesto, TOZD Restavracija) STC Javna skladišča Cel|e, STTC Maribor, TOZD Terminal Sežana, Intereuropa Koper - TOZD Špedi- cija Koper, Intertransport Ljubljana, Transjug Ljubljana... 
39 Niso upoštevani dinarji priznani kot devizni priliv, ampak le prihodki In odhodki v tuji valuti. M Ocenjuje se, da Je delei transportnih stroikov v vrednosti blagovne proiz- vodnje v SFRJ zrastel na približno 22%, v SR Sloveniji pa za nekoliko manj predvsem zaradi povečanih cen pogonskih goriv. 

Člen 79 
Javni prevozniki bodo povečali neto devizni priliv, ki je v 

letu 1979 znašal 1.900 mio din (14,4% celotnega prihodka od 
izvoza blaga in storitev v SR Sloveniji), na približno 2.800 mio 
dinarjev v letu 1985. 

V tem okviru so obveze največ jih prinašalcev deviznega 
priliva v prometni dejavnosti sledeče: 

- Splošna plovba Piran bo ob povečevanju neto deviznega 
priliva za okrog 7,7% letno dosegla v obdobju 1981-1985 
skupni neto devizni priliv okoli 3.800 mio dinarjev. Za dosego 
teh ciljev bo v skladu z Družbenim dogovorom v okviru fede- 
racije o gradnji ladij v domač ih ladjedelnicah in z uvozom 
rabljenih ladij ustrezno povečala floto: 

- Inex Adria Aviopromet bo povečeval neto devizni priliv 
približno za 10% letno, ker pomeni v vsem planskem obdobju 
okrog 2.300 mio dinarjev. Za dosego navedenih rezultatov bo 
IAA nabavil dodatna letala; 

- ŽG Ljubljana bo povečevalo obseg neto deviznega priliva 
za 3,7% letno, kar pomeni v celotnem planskem obdobju 
1.800 mio dinarjev 
- javni cestni prevozniki bodo povečali obseg neto deviz- 

nega priliva po povprečni letni stopnji rasti 5%, kar znaša v 
vsem obdobju okrog 3500 mio dinarjev. Za dosego navedenih 
ciljev bodo obnavljali prevozne kapacitete v skladu s samoup- 
ravnim sporazumom o temeljih plana PS Avtoprevozništvo za 
obdobje 1981-1985; 

Člen 80 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Sa- 

moupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet 
za obdobje 1981-1985 bo Železniško gospodarstvo Ljubljana 
uresnič ilo naslednji razvojni program: 

nadaljnjo modernizacijo prog (Dobova-Ljubljana, Zidani 
most-Sentilj, Ljubljana-TrebnjeSevnica, Jesenice-Nova Go- 
ricaSežana, Ljubljana-Pivka-Reka, Divača-Koper in Prager- 
skoSredišče), remonte zgornjega in spodnjega ustroja prog, 
signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave na stran- 
skih progah, naložbe v integralni transport (kontejnerska ter- 
minala v Ljubljani in Mariboru, prekladalna mehanizacija, 
industrijski tiri in drugo), nabavo potniških in tovornih vozov 
ter lokomotiv. 

Za realizacijo teh in ostalih naložb (bruto investicij) bo 
vloženih 16.590 mio din v cenah 1979.33 

(v mio din: cene 1979) 
Infrastruktura 
Integralni transport 
Promet in vleka 
Ostalo 

7.725 
2.000 
5.055 
1.810 

Skupaj 16.590 

Viri bodo okvirno naslednji:39 

cene 1979 

Del združenih sredstev 
Domače banke 
Domač i komercialni krediti 
Eurofima in ^ostale tuje 
banke 

mio din 
1.935 
8.465 
2.990 

3.200 

12 
51 
18 

19 
Skupaj 16.590 100 

" Ta znesek Je možno povečati približno za polovico, če se odpravi pok>ža| železnice kot menjalnice dinarjev v devize za potrebe železniških prevozov domačih komitentov v tujini. w Osnovni krlteri| za opredelitev razvojnega programa Je č im enakomernejši razvoj železniških zmogljivosti glede na planirane potrebe. Glede na omejene možnosti družbene skupnosti bodo odpravl|ena le na|bol| kritična ozka grla, posebna pozornost pa bo posvečena Integralnemu transportu. Podrobnejši program vsebuje samoupravni sporazum o temel|lh plana Samoupravna Intere- sne skupnosti za železniški In luški promet za področ |e železniškega prometa v obdobju 1981-1985. Če pride do odločitve o gradnji nova železniške proge Murska Sobota-Srebrnl breg-Szentgotthard, se progrsm poveča za približno 1450 mlo din, za kar pa finančna konstrukcija še nI dogovorjena. M V finančni konstrukciji ŽO Ljubljana predvideva nepovratno združevanje sredstev v višini 14.500 mlo din v petih letih po cenah 1979. V osnovi tak nač in zagotavljanja sredstev |e bil realiziran v tekočem srednjeročnem obdob|u. Si- stemske rešitve glede kompenzacije In zagotavljanja sredstev za razširjeno reprodukcijo naše železnice v prihodnjem petletju pa osta|aJo še odprte. 
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Delavci ŽG Ljubljana bodo z uresničevanjem akcijskih pro- 
gramov povečali kvaliteto železniških storitev: 

1980 19 85 
kazalec na enoto potniški blagovni potniški blagovni 
prometnega dela promet promet promet promet 
obrat vagonov 
zamude ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
hitrost gibanja 
blaga L_1J — — u_: 

in s tem zmanjšali stroške za enoto opravljenega dela za. . . 
Člen 81 

V skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški pro- 
met za obdobje 1981-1985 bo luka Koper povečala luške 
zmogljivosti za letni obseg prometa 2,85 mio ton generalnega 
blaga, z boljšim izkoriščanjem obstoječ ih in z izgradnjo novih 
zmogljivosti. Ključne naložbe bodo usmerjene v izgradnjo II. 
faze kontejnerskega in RO-RO terminala s kapaciteto 150.000 
TEU in dograditev terminala za sipke tovore, ki bo omogočil 
pretovor 500.000 ton tovorov, pretežno surovin za živinsko 
krmo. Z vlaganjem v tehnično opremo bo zagotovljena več ja 
uč inkovitost, nadaljnje zmanjševanje fizičnega dela in izbolj- 
ševanje kvalifikacijske strukture zaposlenih. 

Člen 82 
Za uresnič itev plana Luke Koper bo v naslednjem petletnem 

obdobju vloženo 3480 mio din (cene iz leta 1979), od tega: 
- za enostavno reprodukcijo 770 mio din 
- za razširjeno reprodukcijo 2.710 mio din 

Sredstva bodo zagotovljena okvirno iz naslednjih virov40: 

cene 1979 % 
v mio din 

združena sredstva gospodarstva 
bančna sredstva in združena sredstva 
drugih OZD 
tuji krediti 
SKUPAJ 

2.830 81 

510 
140 

3.480 

15 
4 

100 

Člen 83 
Za uresničevanje politike razvoja cestne infrastrukture 

bodo na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Republiške skupnosti za ceste za obdobje 1981-1985: 

cene 1979 
v mio din 

1. na dosedanjem nivoju vzdrževanje 
avtoceste v dolžini do 134 km, hitre ceste v 
dolžini do 64 km, magistralne ceste v dolžini 
1065 km in regionalne ceste v dolžini 
3731 km 
2. modernizirane regionalne ceste v dolžini 
138 km 
3. ojačana vozišča na magistralnih in 
regionalnih cestah v skupni dolžini 194 km 
4. rekonstruirane magistralne in regionalne 
ceste v skupni dolžini 78,0 km 
5. investicijsko vzdrževanje magistralnih in 
regionalnih crest (obveznost iz 1980) 
6. prioritetno se bodo gradili odseki 

4.527,7 

1.704,7 

955.1 

1.438.7 

1.450.8 

Predlagana finančna konstrukcl|a predpostavila nepovratno združevan|e sredstev In povečanje prispevne stopnje od 0,5% v obdobju 1976-1980 na 1,8%, ugodne dolgoročne kredite brez lastne udeležbe, konverzijo te odobrenih kredi- tov za osnovna in obratna aredstva, odpia sanacijskih kreditov, nekatere ola|- 
iave pri davku Iz dohodka TOZD in fte nekatere ugodnosti, ki so tako kot naložbe podrobno opredeljene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana SIS za železniikl in lutki promet SR Slovenije za področje lutke dejavnosti v obdobju 1981-1985. 

oziroma objekti, ki so že bili vključeni v 
temelje plana za obdobje 1976-1980, in tisti 
odseki, ki izhajajo iz že sklenjenih 
dogovorov z mesti Ljubljana, Maribor, Celje, 
Kranj, Nova Gorica, obala in to: 
odsek ljubljanske obvoznice Celovška 
c.-Dolgi most, priključek k Semedela, mejni 
prehod Šentilj, II. 
etapa HC skozi Maribor, priključek Rožna 
dolina, odsek Labore-Orehek, odsek AC 
Naklo-Ljubljana, južna obvoznica Ljubljana, 
rekonstrukcija Tržaška cesta, predor 
Karavanke, Ruda-Strunjan s priključkom 
Ruda, III. etapa HC skozi Maribor, 
Solkan-Brda (Osimo), Zasavska cesta, 
Uranska cesta, vzhodna obvoznica Kranj, 
Iskra-Orehek, zahodna magistrala II. etapa 
(Celje), Rožna dolina-Vrtojba, obvoznica 
Sežana, AC Vrtojba- Sela, AC 
šentilj-Pesnica in dodatni vozni pasovi na 
odseku AC šmarje-Sap-Višnja gora, skupaj 
7. dokončani in na novo zgrajeni mostovi 
8. ostale naložbe (zidovi, črne točke) 
9. odplačani krediti, ki zapadejo v plač ilo v 
obdobju 1981-1985 
10. izdelana investicijsko-tehnična 
dokumentacija za vse načrtovane objekte, 
izvajano upravljanje na vseh avtocestah, 
hitrih cestah, magistralnih in regionalnih 
cestah v SR Sloveniji   

13.069,3 
1.251,3 
1.148,6 

4.836,0 

930,9 

Člen 84 
Program vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij in gra- 

denj magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji bo predvi- 
doma financiran iz naslednjih virov 

cene 1979 
v mio din 

5.240,7 

2.505.0 
315,5 

1.088.1 

6.135,7 

2.418.0 
3.506.1 
3.627,1 

6.477,0 
31.313,1 

a) iz izvirnih virov 
- prispevka od prodaje pogonskih goriv 
- pristojbine na cestna motorna vozila - do- 
mača 
- pristojbine na tuja motorna vozila 
- cestnine 
- združenih sredstev TOZD (4% od osnove 
za davek iz dohodka TOZD41 

b) iz ostalih virov 
- posojila domačih bank 
- posojila tujih bank 
- ljudskega posojila za ceste 
- prerazporeditev prometnega davka na go- 
rivo 
SKUPAJ VIRI  

Člen 85 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Sa- 

moupravne interesne skupnosti PTT prometa Slovenije se 
bodo zmogljivosti ptt omrežja po ključnih kazalcih povečale 
za število pošt, telegrafov in telefonov s poštnimi izpostavami 
za 36 število telegrafskih priključkov za 1081, od tega teleks 
naročnikov za 876 kapacitete telefonskih central za 181.752 
priključkov število telefonskih naročnikov (priključkov) za 
156.180 in število javnih telefonskih govorilnic za 1167. 

Za to bo vloženo 10.090 mio din (cene 1979). V okviru te 
vsote bodo vlaganja v posamezne dele ptt omrežja naslednja: 

cene 1979 
v mio din 

- mednarodne, magistralne in tranzitne ptt zmogljivosti 1.100 
- glavne telefonske centrale 1.453 
- prenosni sistemi med glavnimi vozliščnimi in 
telefonskimi centralami *09 
- vozliščne telefonske centrale l uuu 

" Predlagano Je nepovratno združevanje sredstev. 
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- prenosni sistemi med vozliščnimi in končnimi 
telefonskimi centralami 630 
- končne telefonske centrale s telefonskim omrežjem 3.350 
- poštno omrežje in kapacitete 1.566 
- informacijski ptt sistem Slovenije 166 
- ostala vlaganja 336 
SKUPAJ 10.090 

Začrtan obseg razvoja ptt prometa bodo organizacije združe- 
nega dela v ptt prometu zagotovile iz lastnih sredstev, združe- 
nih sredstev uporabnikov v okviru SIS PTT prometa oziroma 
drugih nač inov združevanja ter s krediti Poštne hranilnice, 
poslovnih bank in komercialnih kreditov. 

Viri financiranja razvoja bodo okvirno naslednji: 

cene 1979 
v mio din % 

lastna sredstva 1.614 16 
združena sredstva 3.834 38 
krediti 4.642 46 
SKUPAJ 10.090 100 

Navedena finančna konstrukcija predpostavlja: 
- usklajenost rasti cen ptt storitev s cenami ostalih proiz- 

vodov in storitev; 
- združevanje sredstev uporabnikov v višini 20% vrednosti 

impulza (oziroma alternativa: združevanje sredstev skladno z 
enotno sistemsko rešitvijo zagotavljanja sredstev v okviru SIS 
materialne proizvodnje - nepovratna združena sredstva TOZD 
po stopnji 1% od osnove, od katere se plačuje davek od 
dohodka TOZD); 

- zagotovitev financiranja krajevne telegrafske-telefonske 
mreže in sredstev za komunalno urejanje stavbnih zemljišč ; 

- sovlaganje uporabnikov za razširjeno reprodukcijo tele- 
fonskih zmogljivosti v višini 30% vrednosti naložb za izgrad- 
njo posameznega telefonskega priključka; 

- zagotovitev 80% sredstev Poštne hranilnice razpoložlji- 
vih za investicijska vlaganja v SR Sloveniji; 

- znižanje stopnje obveznega posojila za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
pokrajine od 3 na 1% s tem, da se ta sredstva v okviru SIS PTT 
prometa usmerja v hitrejši razvoj na manj razvitih območjih in 
manj razvitih obmejnih področ jih; 

- za kreditiranje razvoja ptt kapacitet na manj razvitih ob- 
moč jih in manj razvitih obmejnih območjih je upoštevano 
20% sredstev Poštne hranilnice (od 80% omejenih v gornji 
alinei). 

Člen 86 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS 

za letališko dejavnost42 bodo v obdobju 1981-1985 vložena 
sredstva za začetek gradnje južnega terminala Aerodroma 
Ljubljana in bo pokrita izguba letališča Maribor. 

Gradnja južnega terminala Aerodroma Ljubljana v znesku 
1.036,8 mio din (cene iz leta 1979) bodo leta 1985 obsegala: 
- izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo manevrskih 

površin s spremljajoč imi objekti v znesku 236,0 mio din; 
- gradnjo potniškega terminala in komunalna ureditev v 

znesku 597,3 mio din; 
- ostalo, 203,5 mio din. 
Viri sredstev za predvidene naložbe in za pokrivanje izgube, 

kar znaša 148,0 mio din, so: 
cene 1979 

 v mio din % 
lastna sredstva 118,5 10 
združena sredstva 900,5 76 
krediti 165,8 1_4 
Skupaj 1.184,8 100 

" Samoupravna Interesna skupnost za letallikJ promet *e nI ustanovljena In 
bo ta člen v dogovoru le pod pogojem, da bo ustanovljena In da bo spre|ela samoupravni sporazum o temeljih plana, v katerem bodo vse te naloge oprede- 
ljene. 

Stopnja združevanja sredstev združenega dela za razvoj 
letališke dejavnosti bo znašala 0,7% od osnove za davek iz 
dohodka TOZD43 

XI. TURIZEM 
PODPISNIKI: Poslovna skupnost slovenskih naravnih 

zdravilišč , Obalnokraška turistična poslovna skupnost, 
Kompas Jugoslavija, Turistična poslovna skupnost LJub- 
l/ana, temeljne banke Ljubl/anske banke, LB-ZB, Beograj- 
ska banka-TB Ljubljana, Jugobanka-TB LJubljana, Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti skupšč in občin, 
mesta Ljubljana In obalne skupnosti Koper, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Splošno združenje gostinstva In turizma, 
RK SZDL. 

Člen 87 
Organizacije združenega dela s področ ja turizma in gostin- 

stva se v okviru Poslovne skupnosti slovenskih naravnih zdra- 
vilišč , Obainokraške turistične poslovne skupnosti, Kompasa 
Jugoslavija in Turistične poslovne skupnosti Ljubljana zave- 
zujejo, da bodo v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 ustvarile 
okoli 10 milijard din deviznega priliva. Ustvarjen devizni priliv 
bodo povečale od 1.600 milijonov din v letu 1980 na 2.335 
milijonov din v letu 1981.44 

V prenočitvenih objektih bodo zgradile 15.000 ležišč  
vključno z ožjo turistično infrastrukturo, od tega 8.000 ležišč  v 
osnovnih zmogljivostih in 7.000 ležišč v dopolnilnih zmoglji- 
vostih. 

Člen 88 
Za realizacijo v prejšnjem členu opredeljenih nalog bodo 

organizacije združenega dela: 
- smotrneje in v večjem obsegu izkoriščale že obstoječe 

gostinske in turistične zmogljivosti predvsem z izboljšanjem 
kvalitete storitev, podaljšanjem turistične sezone in poveča- 
njem obsega stacionarnega turizma; 

- popestrile turistično ponudbo z izgradnjo raznovrstnih 
manjših objektov ter s pritegnitvijo trgovine in nekaterih dru- 
gih dejavnosti, ki bodo obogatile turistično ponudbo; 

- povečale osnovne gostinske in turistične zmogljivosti v 
smeri dograditve že obstoječ ih turističnih centrov in komple- 
tiranja turistične ponudbe; 

- poleg osnovnih gostinskih in turističnih kapacitet zgra- 
dile tudi ustrezne infrastrukturne objekte; 

- enotno nastopile na tujih trgih in izvajale skupno propa- 
gando; 

- izboljšale organizacijo poslovanja in vzpostavile dohod- 
kovne odnose z organizacijami združenega dela, s katerimi so 
poslovno in proizvodno povezane; 

- za uresničevanje skupnih razvojnih programov združe- 
vale ustvarjene devize; 
- preko kooperacijskih odnosov povezovale in združevale 

zmogljivosti zasebnega sektorja v smeri enotne turistične 
ponudbe v kraju oziroma turističnem centru; 

- v realizacijo programov turizma in gostinstva vključevale 
organizacije združenega dela (proizvodnje, trgovine, servisne 
dejavnosti, obrti), ki so neposredno ali posredno vključene v 
turistično ponudbo tako, da bodo le-te predvsem sodelovale 
pri kompletiranju turistične ponudbe in na osnovi dohodkov- 
nih odnosov vlagale sredstva za gradnjo turističnih objektov. 

Člen 89 
Za izgradnjo v tem poglavju navedenih zmogljivosti bodo 

organizacije združenega dela turizma in gostinstva v SR Slo- 
veniji investirale okoli 6,5 milijarde din45, od tega bodo v 
gradnjo osnovnih zmogljivosti vložile 4,8 milijarde din, v do- 
polnilne zmogljivosti in drobne gostinske objekte brez preno- 
č itvenih zmogljivosti 0,7 milijarde din, za druge potrebne 

" Predpostavljeno Je nepovratno zdrulev«n|e sredstev. 44 Izračunano na podlagi metodologije, ki Je v skladu z zakonom o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter vsebuje direktne nakazila In dinarska 
sredstva, Id ae v akladu z 78. č lenom tega zakona Me|eJo kot devizni priliv. 

" Poleg navedenih vlaganl bodo občani za lzgradn|o dopolnilnih prenočitve- 
nih zmogl|lvoeti In drobnih gostinskih obratov vložile ie okoli 1 mlrd din, od tega 
najmanl 70% lastnih sredstev. 
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turistične in infrastrukturne objekte pa 1,0 milijarde din. V tem 
okviru bodo: 

- organizacije združenega dela zdraviliškega turizma na 
podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Po- 
slovne skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč zgradile 
naslpdnje gostinske in turistične objekte s pripadajočo infra- 
strukturo: 

- ene 1979 
- v mio din 

Namen investicije Predračunska vrednost 
- prenočitveni objekti 2.000 ležišč  
- zdraviliška in ostala infrastruktura 

1.400 
600 

Skupaj 2.000 
Viri financiranja 
Lastna sredstva 
Združena dinarska sredstva 
Sovlaganja na bazi deviznih sredstev 
Bančna sredstva 

300 
250 
196 

1.254 
Skupaj 2.000 

- organizacije združenega dela obmorskega turizma na 
podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Obalno- 
kraške turistične poslovne skupnosti zgradile naslednje go- 
stinske in turistične objekte s pripadajočo infrastrukturo: 

- cene 1979 
- v mio din 

Namen investicije Predračunska vrednost 
- prenočitveni objekti 1.100 ležišč 450 
- ožja infrastruktura pri izgradnji prenoč itvenih objektov 150 
- širša infrastruktura (letališče, marine, 
drugi komunalni objekti)   400 
Skupaj 1.000 

Viri financiranja 
Lastna sredstva 
Združena sredstva-dinarska 
Sovlaganja na bazi deviznih sredstev 
Bančni krediti 

110 
50 

250 
590 

Skupaj 1.000 
- organizacije združenega dela gorskega turizma na pod- 

,agi samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov v ok- 
viru Kompasa-Jugoslavija zgradile naslednje gostinske in tu- 
ristične objekte s pripadajočo infrastrukturo: 

- cena 1979 
- v mio din 

Namen investicije Predračunska vrednost 
0 prenočitveni objekti 2.500 ležišč  
- ožja infrastruktura pri izgradnji 
prenočitvenih objektov 
- širša infrastruktura (komunalni objekti, žičnice) 

1.120 

380 
600 

Skupaj 2.100 
Viri financiranja 
Lastna sredstva 
Združena dinarska sredstva 
Sovlaganja na bazi deviznih sredstev 
Bančni krediti   
Skupaj   

210 
150 
460 

1.280 
2.100 

- organizacije združenega dela mestnega in tranzitnega 
turizma na podlagi samoupravnega sporazuma o usklajeva- 
nju planov v okviru Turistične poslovne skupnosti Ljubljana 
zgradilo naslednje gostinske in turistične objekte s pripada- 
jočo infrastrukturo: 

- cene 1979 
- v mio din 

Namen investicije Predračunska vrednost 
- prenoč itveni objekti 2.400 ležišč  
- ožja infrastruktura pri izgradnji 
prenočitvenih objektov  

1.030 

370 
Skupaj 1.400 

Viri financiranja 
Lastna sredstva 
Združena dinarska sredstva 
Slovlaganja na bazi deviznih sredstev 
Bančni krediti 

90 
180 
350 
780 

Skupaj 1.400 

Člen 90 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo pri sprejemanju 

investicijskih oziroma razvojnih programov imele prednost 
naložbe: 

- v objektu, ki bodo namenjeni pretežno inozemskemu 
turizmu in bodo dajale več je devizne efekte, 

- v objekte, ki bodo vplivali na zmanjševanje deviznih odli- 
vov, 

- v objekte, s katerimi bo dosežena več ja kompietiranost 
turističnih centrov, 

- pri katerih bo dosežen velik delež združenih sredstev 
zaradi poslovnih interesov, 

- pri katerih bo upoštevano prestrukturiranje v smeri ce- 
nejše izvedbe gradnje turističnih ležišč , 

- pri katerih obveznosti za anuitete (za stare in nove obvez- 
nosti) ne presegajo 15% v strukturi celognega prihodka ozi- 
roma 25% dohodka 

Člen 91 
Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o teme- 

ljih svojih planov: 
- zagotovile združevanje sredstev v višini 3.904 mio dinar- 

jev za skupne naložbe v turistične objekte namenjene pre- 
težno inozemskemu turizmu in za razvoj kmečkega turizma 
predvsem s skupnim pridobivanjem deviz prek kooperacijskih 
odnosov z združenimi in turističnimi organizacijami združe- 
nega dela, 

- usmerjale vlaganja občanov, še zlasti devizna vlaganja 
zdomcev, ki se vključujejo prek kooperacijskih odnosov z 
organizacijami združenega dela v izgradnjo in adaptacijo 
zasebnih turističnih sob ter drugih gostinskih in turističnih 
objektov. 

Člen 92 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo za realizacijo temelj- 

nih ciljev turizma: 
- pripravil predloge za ukrepe za znižanje obveznega po- 

sojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in AP Kosovo s spremembo osnove 
za obračun tega posojila tako, da bo osnova dohodek ali 
(varianta) predlagal oprostitev tega prispevka za sezonsko 
gostinsto, za ostalo gostinstvo pa znižanje obveznosti za 
50%, 

- pripravil predlog za znižanje posebnega republiškega 
davka na promet alkoholnih in brezalkoholnih pijač , ki se 
prodajajo tujim gostom, ter dal pobudo za znižanje temelj- 
nega in posebnega občinskega davka na promet teh pijač . 
Sredstva, ki bodo rezultat tega znižanja, bodo organizacije 
združenega dela na podlagi samoupravnega sporazuma upo- 
rabile za gradnjo turističnih infrastrukturnih objektov, 

- dal pobudo za spremembo posebnega prispevka iz do- 
hodka za letno valorizacijo pokojnin in invalidnin s spre- 
membo osnove za obračun tega prispevka tako, da bodo 
osnova osebni dohodki, 

- dal pobudo Interesni skupnosti elektrogospodarstva za 
spremembo osnove za obračun prispevka za energetiko, da 
bo osnova instalirana moč v kW, 

- dal pobudo občinam za oprostitev nekaterih obveznosti 
za turistično infrastrukturo, 

- prouč il možnost uvedbe poskusnega obratovanja za no- 
vozgrajene turistične in gostinske objekte ter v ta namen 
pripravil predloge konkretnih olajšav. 

Člen 93 
Občinske skupščine bodo sprejele predvsem naslednje 

ukrepe: . 
- odlok za organizirano prodajo zasebnih turističnih sob in 

drugih gostinskih objektov v zasebnem sektorju v cilju zago- 
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tovitve enotne turistične ponudbe v kraju oziroma turističnem 
centru, 

- s stimulativno davčno politiko in drugimi ukrepi vzpod- 
bujale vlaganje sredstev občanov, zlasti zdomcev, v gostinske 
in turistične objekte, 

- z vidika ustvarjanja celovite turistične ponudbe z davčne 
politiko pospeševale razvoj servisnih dejavnosti ter domače in 
umetne obrti, 

- znižale davek za promet alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač i, ki se prodajajo tujim gostom, 

- v dokumentih za urejanje prostora upoštevale gradnjo 
drobnih gostinskih in trgovskih objektov, servisne dejavnosti 
in turističnih infrastrukturnih objektov. 

XII. DROBNO GOSPODARSTVO 

PODPISNIKI: Splošno združenje drobnega gospodarstva 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza obrtnih 
združenj Slovenije, temeljne banke Ljubljanske banke, LB- 
ZB, Beograjska ba-ka - TB Ljubljana. Jugobanka - TB Ljub- 
ljana, Izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane In 
obalne skupnosti Koper, Izvršni svet Skupšč ine SR Slove- 
nije, Zveza stanovanjske skupnosti, RK SZDL. 

Člen 94 
Na osnovi dogovorov o temeljih družbenih planov občin 

bodo v urbanističnih planih in zazidalnih načrtih upoštevane 
potrebe za poslovne prostore za osebne storitve in storitve 
gospodinjstvom ter za obratne cone, v katerih bodo predvsem 
tiste dejavnosti drobnega gospodarstva, ki povzročajo hrup, 
obremenjujejo promet in rabijo več je parkirne površine. 

Občine bodo iz dela davkov in drugih virov pospeševale 
razvoj deficiranih dejavnosti drobnega gospodarstva pred- 
vsem na področju storitev. 

S selektivno davčno politiko bodo vzpodbujale razvoj defi- 
citarnih dejavnosti drobnega gospodarstva. 

Člen 95 
Na osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih pla- 

nov bodo banke s kreditno politiko pospeševale razvoj drob- 
nega gospodarstva in prioritetno obravnavale financiranje 
razvojnih programov. Za to bodo med drugim oblikovale 
posebne kreditne linije. 

Banke bodo zagotavljale stanovanjskim skupnostim kredite 
za gradnjo poslovnih prostorov za deficitarne dejavnosti s 
področja osebnih storitev in storitev gospodinjstvom pod 
pogoji, ki so določeni za gradnjo stanovanjskih površin. Te 
prostore bodo stanovanjske skupnosti dajale v najem ozdom 
drobnega gospodarstva in občanom za opravljanje navedenih 
dejavnosti za najemnino, ki ustreza stanarini za stanovanjske 
prostore. 

Člen 96 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 

samoupravnih interesnih skupnostih za izobraževanje v obči- 
nah in dogovorov o temeljih družbenih planov obč in bodo 
zaradi zboljšanja kadrovske strukture v drobnem gospodar- 
stvu izdelali programe kadrov ter na tej osnovi zagotovili 
sprejem ukrepov za vzgojo in izobraževanje, za izobraževanje 
ob delu in z dela ter iz združenih sredstev zagotovili štipendije 
za usposabljanje kadrov v okviru posebnih izobraževalnih 
skupnosti za določene obrtne poklice ter za dopolnilno uspo- 
sabljanje vodstvenih delavcev obrtnih OZD in tudi samostoj- 
nih obrtnikov za delo in poslovanje v POZD. 

XIII. STANOVANJSKO IN 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

PODPISNIKI: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, Splošno združenje stanovanjskega in komu- 
nalnega gospodarstva, Izobraževalna skupnost Slovenije, 
Splošno združenje gradbeništva In IGM, temeljne banke 
Ljubljanske banke, LB - ZB, Beograjska banka - TB Ljub- 

ljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine 
SRS, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane In obalne 
skupnosti Koper, RS ŽSS, RK SZDL 

Člen 97 
V zvezi s prizadevanji za izgradnjo ca. 65.00046 stanovanj v 

razmerju 60% družbena in 40% zasebna gradnja, izboljšanje 
razmer v starem stanovanjskem fondu, zagotovitev družbene 
pomoč i v obliki gradnje stanovanj za solidarnostne namene in 
delnega nadomeščanja stanarin, bodo podpisniki na podlagi 
samoupravnih sporazumov o temeljih pianov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti obč in, samoupravnega sporazuma o 
temeljih piana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in 
planov obč in v letih 1981-1985 uresnič ili naslednje naloge in 
ukrepe: 

1. Stanovanjska gradnja se bo finansirala iz sredstev č i- 
stega dohodka TOZD in drugih organizacij in skupnosti. 

2. Sredstva iz dohodka se bodo uporabljala za zagotavlja- 
nje družbene pomoč i v TOZD in drugih organizacijah in skup- 
nostih ter občinah z izgradnjo stanovanj družbene pomoč i, 
subvencioniranjem stanarin, sofinansiranjem gradnje domov 
za učence in študente47 ter gradnje stanovanj za udeležence 
NOB. 

3. Zveza stanovanjskih skupnosti bo dala pobudo za sofi- 
nanciranje gradnje kadrovskih stanovanj v manj razvitih ob- 
močjih in manj razvitih obmejnih območjih republike. 

4. Do leta 1985 bodo s postopnim prehodom uveljavljene 
ekonomske stanarine in tako zagotovljena materialna osnova 
za samoupravno odločanje o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini. 

5. Izobraževalna skupnost Slovenije bo sprejela program 
za gradnjo (največ 7500) ležišč v domovih za učence in štu- 
dente ter skupaj z Zvezo stanovanjskih skupnosti in obč in- 
skimi skupščinami zagotovila gradnjoz. 

6. Za sočasnost gradnje kompleksnih stanovanjskih sosesk 
bodo v občinah odnosno v regijah udeleženci stanovanjske 
gradnje ob sodelovanju medobčinskih gospodarskih zbornic 
in splošnih združenj organizirali ustanavljanje poslovnih 
skupnosti za gradnjo stanovanjskih sosesk. Gospodarska 
zbornica bo organizirala ustanovitev skupnosti za plansko in 
poslovno sodelovanje na področju graditeljstva. Zveza stano- 
vanjskih skupnosti bo sprejela normative in standarde za 
gradnjo in opremljenost stanovanjskih sosesk in standarde za 
graditev stanovanj pripravila enotna izhodišča za uresničeva- 
nje ukrepov in nalog splošne ljudske obrambe, zlasti civilne 
zašč ite na področ ju stanovanjskega gospodarstva do 30. 12. 
1981. 

Člen 98 
Da bi zagotovili pridobivanje ca. 5800 ha zemljišč  in komu- 

nalno opremljanje 4100 ha zemljišč 48, izboljšano kvaliteto ko- 
munalnih storitev in smotrnejše ravnanje z odpadki, bodo 
podpisniki na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih komunalnih skupnosti obč in, samo- 
upravnega sporazuma o temeljih planov Zveze komunalnih 
skupnosti in planov obč in v letih 1981-1985 uresnič ili nasled- 
nje naloge in ukrepe: 

1. Občine bodo v svojih planih opredelile stavbna zemljišča 
in v upravnem postopku zagotovile, da bo 5800 ha zemljišč v 
naseljih na razpolago za komunalno opremljanje. Na osnovi 
programa odkupa zemljišč bodo zagotovile opremljanje 
4100 ha zemljišč  s komunalnimi objekti in napravami. 

2. Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bosta do 
konca leta 1982 zagotovila pripravo standardov minimalnega 
zagotavljanja oskrbe s komunalnimi dobrinami49. Na osnovi 
opredeljenih komunalnih standardov in normativov bosta pri- 
pravila program racionalnega izvajanja komunalnih storitev in 
ukrepe za racionalnejšo uporabo komunalnih dobrin. Posebej 

" Število 65.000 stanovan| |a predpostavka, ki bo verificirana takrat, ko bo dogovorjena v dogovorih o temeljih planov občin. " Odprto Je vpra*an|e, te na| bi ae tovretnl objekti izvajali v okviru stanovanj- skega gospodarstva. Jasno bo po spre|et)u Zakona o stanovanjskem gospodar- stvu (24. 6. Skupščina SR Sk>venl|e obravnava osnutek). u Kvantifikacije so predpostavke glede na potrebe In bodo verificirane le, £e bodo dogovorjene v dogovorih o temeljih planov občin. Za odkup 5800 ha zeml|l«č In opremljanje 4100 ha zeml|ltč bi Mlo potrebno po izračunih Zveze komunalnih ekupnoatl Slovenije približno 52.000 milijonov din. 
* Za komunalno oskrbo na man| razvitih in obmejnih območ |lh, ter na s komunalnimi viri deficitarnih območjih te ni rešeno vprašanje solidarnosti, ker zanlo nI sistem. 
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bo opredeljen program nadomeščanja kvalitetne pitne vode v 
tehnoloških procesih z vodo nižje kvalitete. 

3. Občine bodo prek dogovorov o temeljih svojih planov in 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov komunalnih 
skupnosti ali posebnih odlokov zagotovile celovit sistem zbi- 
ranja, odstranjevanja in reciklaže komunalnih odpadkov. 
Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva bo organiziralo, da bodo komunalne organizacije 
posebnega družbenega pomena zbirale odpadke tako, da 
bodo sortirani v papir, steklo, tekstil in ostale odpadke. 

4. Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bo v sodelovanju 
s Centrom za družbeni sistem informiranja in informatiko 
pripravila metodologijo za enotni sistem izkazovanja podat- 
kov ter tako v sklopu družbenega informacijskega sistema 
zagotovila spremljanje stanja in razvoja te dejavnosti. 

XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SRS, Izvršni sveti 

skupščine obč in, mesta Ljubljana In obalne skupnosti Ko- 
per, RS ZSS, RK SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost 
Sloveni/e, Kulturna skupnost Slovenije, Zdravstvena skup- 
nost Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, 
Skupnost pokojninskega In Invalidskega zavarovanja v 
SRS, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SRS, 
Skupnost socialnega skrbstva SRS, Skupnost socialnega 
varstva Slovenije, Zveza skupnosti za zavarovanje, Tele- 
snokulturna skupnost Slovenije. 

Člen 99 
1. Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 

občinskih izobraževalnih skupnosti in dogovorov o temeljih 
planov občin bo v obdobju 1981—1985 vsem šoloobveznim 
otrokom zagotovljeno obvezno šolanje najmanj v obsegu, ki 
ga predpisuje 14. č len zakona o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št 
5/1980), kakor tudi z zakonom naložene prevoze v šolo ozi- 
roma oskrbo. Letno bo zagotovljeno 290.589 din za oddelek v 
osnovni šoli. 

2. Posebne izobraževalne skupnosti bodo zagotovile, da 
bodo vzgojnoizobraževalne organizacije izobrazile že vpisane 
učence in študente, ki končajo šolanje do leta 1985. 

Na novo pa bodo vpisovale v programe usmerjenega izo- 
braževanja učence naslednjih usmeritev: (S-srednja, V-visoka 
šola) 

1981 1982 1983 1984 T985 
SV ŠV šy ŠV ŠV 
Usmeritev 

- raziskave na področ ju družbenih in humanističnih ved, ki 
imajo poseben nacionalni pomen ter 

- temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovnih, te- 
hničnih, biotehničnih in medicinskih vedah, ki so posebnega 
ali ključnega pomena za skladen razvoj raziskovalne dejavno- 
sti. 

V ta namen bo zagotovila v 5-letnem obdobju naslednja 
sredstva za posamezne raziskovalne panoge, vključno z ra- 
zvojem pripadajoče infrastrukture in tekoče modernizacije 
opreme: 
- naravoslovno-matematične   
- tehnične   
-medicinske 
- biotehnične   
- družbene in humanistične   
SKUPAJ 2883 mio din 

SR Slovenija bo Raziskovalni skupnosti Slovenije iz sred- 
stev proračuna zagotovila za program odkrivanja in razisko- 
vanja surovin splošnega pomena 1330 mio din v celotnem 5- 
letnem obdobju. 

Člen 101 
Kulturna skupnost SLovenije bo: 
- z regresiranjem izdajateljskih stroškov založbam zniže- 

vala prodajno ceno knjigam posebnega družbenega pomena 
in z odkupom zagotavljala dotok najpomembnejših izdaj v 
splošnoizobraževalne knjižnice po kriterijih, ki so veljali že v 
letu 1980; v tq namen bo namenila v planskem obdobju 444 
mio din (cena 1979); 

- podpirala bo temeljno sanacijo in oživljanje najpomemb- 
nejših spomenikov I. reda po prednostnem seznamu, določe- 
nem v svojem samoupravnem sporazumu, ter za ta namen 
namenila v planskem obdobju 373 mio din (cene 1979); 

- zagotovila bo snemanje 5 celovečernih in 20 kratkih 
filmov letno, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 300 
mio din (cene 1979); 

- pospeševala bo kulturno dejavnost italijanske in madžar- 
ske narodnostne skupnosti, kulturno dejavnost Slovencev, ki 
živijo izven SR Slovenije, kulturne stike z drugimi narodi in 
narodnostmi v SFRJ ter kulturne stike s tujino, zlasti z neuvr- 
ščenimi, sosednjimi in državami v razvoju, za kar bo namenila 
v tem planskem obdobju 189 mio din (cene 1979); 
- zagotavljala bo osrednjim oziroma matičnim kulturnim 

ustanovam normalno opravljanje tistih posebnih funkcij, ki so 
s samoupravnim sporazumom kulturne skupnosti Slovenije 
opredeljene kot nujne za pospeševanje kvalitete in razvoja 
posameznih kulturnih dejavnosti na celotnem območju SR 
Slovenije, in bo za to namenila v tem planskem obdobju 517 
mio din (cene 1979); 

itd 49a 
3. Izobraževalna skupnost Slovenije bo: 
a) zagotavljala nemoten razvoj šolstva narodnosti in dvoje- 

zičnega šolstva, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 
210,6 mio din; 

b) omogočila izobraževanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju ter deloma razširila to 
dejavnost na področju usmerjenega izobraževanja, za kar bo 
v tem planskem obdobju namenila 744,7 mio din; 

c) v dopolnilno izobraževanje zajela več je število otrok 
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in razširila območje 
delovanja, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 37,8 
mio din: 

č ) omogočila vsakodnevne prevoze učencev in študentov v 
usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem planskem ob- 
dobju namenila 493,7 mio din. 

Člen 100 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo izvajala skupni pro- 

gram, ki ga sestavljajo: 

"i V tej točki število novih vpisov *e ni specificirano; znano bo potem, ko 
bodo poaebne Izobraževalne skupnosti pripravile osnutke ssmoupravnlh spora- zumov v skladu z akcijskim načrtom za uvedbo reforme, ki ga |e sprejela republiška konferenca SZDL 

Člen 102 
Zdravstvena skupnost Slovenije bo na podlagi samouprav- 

nega sporazuma o skupnih temeljih planov zdravstvenih 
skupnosti SR Slovenije za čas 1981-1985 zagotovila, da se 
obseg zajamčenega zdravstvenega varstva, opredeljen v 46. 
č lenu zakona o zdravstvenem varstvu ter konkretiziran z nor- 
mativi in standardi (priloge k omenjenemu sporazumu), v 
petletnem obdobju ne bo spreminjal. Cena zajamčenega 
zdravstvenega varstva ne bo presegla 2850 din na prebivalca 
letno (v cenah 1979). 

Člen 103 
Zdravstvena skupnost Slovenije bo uresničevala naloge, ki 

so skupnega in splošnega pomena ter določene z zakonom: 
- zdravstvene storitve za osebe neznanega prebivališča, 
- republiške naloge na področ ju socialne medicine in hi- 

giene, 
- naloge ljudske obrambe in družbene samozašč ite, 
- skupne naloge pri uresničevanju zakona o svobodnem 

odločanju o rojstvu otrok, 
- skupne naloge na področ ju zdravstvenega informativ- 

nega sistema. 
Za te naloge bo Zdravstvena skupnost Slovenije namenila v 

tem planskem obdobju skupaj 283,8 mio din (v cenah 1979). 
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Člen 104 
Z dogovori o temeljih svojih pianov bodo občine zagotovile, 

da sredstva nadomestil za bolezensko odsotnost z dela ne 
bodo naraščala hitreje od stopnje rasti zaposlovanja v obč ini. 

ČLen 105 
1. Skupnost otroškega varstva SR Slovenije bo zagotovila: 
- nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega do- 

pusta v višini 100% poprečnega osebnega dohodka upravi- 
čenca v preteklem letu, 

- kmečkim materam denarno nadomestilo ob porodu v 
višini enega in pol najnižjega osebnega dohodka v republiki, 
doseženega v preteklem letu, 

- paket opreme za novorojenca vsem upravičencem v SR 
Sloveniji v vrednosti 1200 din. 

Za izvedbo teh nalog bo namenila v planskem obdobju 
skupno 6.184,8 mio din. 

2. Skupnost otroškega varstva SR Slovenije bo družinam, v 
katerih dohodki na družinskega č lana ne presegajo 3300 din 
mesečno, zagotavljala minimalno denarno pomoč za preživ- 
ljanje otrok v višini 400 din mesečno na posameznega otroka. 
Socialno ogroženim kmečkim družinam bo zagotavljala de- 
narno pomoč v višini 218 din mesečno na posameznega 
otroka. Za izvedbo te naloge bo skupaj s občinskimi skup- 
nostmi otroškega varstva vzpostavila tak solidarnostni sistem, 
da bo zagotovljena minimalna denarna pomoč vsem upravi- 
čencem v SR Sloveniji ne glede'na dohodkovne možnosti 
posameznih obč in. 

3. Skupnost otroškega varstva SR Slovenije bo zagotav- 
ljala: 

a) zajamčeni program priprave na šolo za otroke zadnjega 
letnika pred vstopom v šolo (mala šola) v trajanju 120 ur letno, 

b) program vzgoje in varstva predšolskih otrok, motenih v 
telesnem in duševnem razvoju. 

V ta namen bo skupaj z občinskimi skupnostmi otroškega 
varstva vzpostavila tak solidarnostni sistem, da bo v vsaki 
občinski skupnosti zajamčeno izvajanje zgoraj opredeljenih 
programov ne glede na dohodkovne možnosti posameznih 
obč in. 

4. Skupnost otroškega varstva SR Slovenije bo zagotavljala 
sredstva za: 

a) predšolsko vzgojo v zavodih za usposabljanje otrok, 
motenih v telesnem in duševnem razvoju, 

b) sofinanciranje dvojezičnih vzgojnovarstvenih organiza- 
cij, slovenskih in italijanskih vzgojnovarstvenih organizacij na 
obali ter vzgojnih programov za otroke slovenskih delavcev v 
tujini, 

c) sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov. 
Za izvedbo teh nalog bo namenila v tem planskem obdobju 

skupno 82,5 mio din. 

Člen 106 
Za uresničevanje programa dejavnosti Skupnosti pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji bo v obdobju 
1981-1985 potrebno s prispevno stopnjo zagotoviti v letu 
1981 13.404 mio din, leta 1982 13.867mio din, leta 1983 14.348 
mio din, leta 1984 14.854 mio din in leta 1985 15.379 mio din 
oziroma skupaj 71.852 mio din. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo iz proračuna prispe- 
val sredstva za obveznosti skupnosti, ki nastajajo s priznava- 
njem in odmerjanjem pokojnin pod ugodnejšimi pogoji dolo- 
čenimi z Zakonom o pokojninsko invalidskem zavarovanju in 
drugimi republiškimi predpisi v letu 1981 537 mio din, leta 
1982 556 mio din, leta 1983 575 mio din, leta 1984 595 mio din 
in leta 1985 616 mio din oziroma skupaj za obdobje 
19B1-1985 2.879 mio din. 

Člen 107 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji bo 

z združevanjem sredstev na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana za obdobje 1981-1985 zagotovila za 
uresničevanje programa dejavnosti skupnosti leta 1981 830,0 
mio din, leta 1982 836,7 mio din, leta 1983 843,0 mio din, leta 
1984 849,3 mio din in leta 1985 856,0 mio din. Izvršni svet SR 
Slovenije bo v skladu z Zakonom o starostnem zavarovanju 
kmetov (Ur. I. SRS št. 30/79, č len 46) prispeval iz proračuna 

sredstva za pokojnine po posebnih predpisih in za varstveni 
dodatek kmetom-borcem NOV v naslednjih zneskih: leta 1981 
59,4 mio din, leta 1982 58,6 mio din, leta 1983 57,4 mio din, 
leta 1984 56,1, mio din in leta 1985 55,3 mio din. 

Člen 108 
Skupnost socialnega skrbstva SR Slovenije bo zagotavljala: 
a) občanom, ki so brez sredstev za preživljanje in nespo- 

sobni za pridobitno delo, družbene denarne pomoči in sicer: 
- družbeno denarno pomoč kot edini vir preživljanja 2.347 

din mesečno na upravičenca, 
- družbeno denarno pomoč kot dopolnilni vir preživljanja 

1.174 din mesečno na upravičenca. 
b) sredstva za delovanje centrov za socialno delo po ka- 

drovskem normativu 1 strokovni delavec na 4.000prebivalcev, 
pri čemer bo priznavala strokovnim delavcem z ustrezno 
visoko izobrazbo osebni dohodek v višini 12.387 din mesečno 
(bruto osebni dohodki). 

Člen 109 
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v obdobju 

1981-1985 usklajevala in spremljala uresničevanje socialno- 
varstvenih programov republiških in občinskih SIS, ki se 
vključujejo vanjo, dajala letno oceno izvajanja sociaino-var- 
stvene politike v SR Sloveniji in skupno z občinskimi skup- 
nostmi socialnega varstva sklenila samoupravni sporazum, s 
katerim bodo zagotovljeni: 

- enotni in skupni kriteriji in merila vseh samoupravnih 
interesnih skupnosti za ugotavljanje upravičenosti do social- 
nih dajatev, 

- enotni sistem evidence prejemnikov socialnih dajatev in 
njihovega materialnega položaja. 

Skupnost socialnega varstva Slovenije bo konec vsakega 
leta ugotavljala višino minimalnih življenjskih stroškov kot 
podlago za uveljavljanje enotnih kriterijev in meril za upravi- 
čenost do socialnih dajatev. 

Člen 110 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 

skupnosti za zaposlovanje in dogovorov o temeljih pianov 
obč in bodo delavcem med začasno brezposelnostjo zagotov- 
ljene pravice do: 

- denarnega nadomestila v višini 60% od osnove, ki ne sme 
biti nižja od zajamčenega osebnega dohodka; 

- denarne pomoči do zneska najnižjega ali zajamčenega 
osebnega dohodka; 

- zdravstvenega varstva po merilih, ki so dogovorjena z 
zdravstveno skupnostjo Slovenije; 

- povrač ila prevoznih in selitvenih stroškov do kraja nove 
zaposlitve. 

Za te namene bo potrebno na območju SR Slovenije v 
razdobju 1981-1985 združevati za denarna nadomestila 144,6 
mio dinarjev, za denarne pomoči 47,5 mio dinarjev, za zdrav- 
stveno varstvo 102,4 mio dinarjev, za selitvene in prevozne 
stroške 6,4 mio dinarjev, to je skupaj 300,9 mio dinarjev. 

Sredstva za te namene se bodo združevala po enotni stopnji 
od bruto osebnih dohodkov. S sistemom solidarnosti bo za- 
gotovljeno, da bo v okviru tako združenih sredstev dosežen 
predvideni program vzajemnosti, ki so ga sklenile občinske 
skupnosti za zaposlovanje in zveza skupnosti. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih pianov 
samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje in dogo- 
vorov o temeljih planov občin bo omogočena priprava za 
zaposlitev brezposelnim osebam v obsegu, kot ga bo predvi- 
deval dogovorjeni program priprave in usposabljanja v obč in- 
ski skupnosti za zaposlovanje. V okviru tega programa mora 
zainteresirana organizacija združenega dela za vsakega de- 
lavca, ki se usposablja za njene potrebe, zagotoviti polovico 
potrebnih sredstev, kar je pogoj, da se program priprave v 
okviru interesne skupnosti za zaposlovanje tudi izvaja. 

Člen 111 
Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slo- 

venije, Raziskovalna skupnost Slovenije, Telesnokulturna 
skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije in Zveza 
za zaposlovanje bodo sodelovale pri vsebinski bogatitvi pro- 
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gramov radia in televizije s tem, da bodo skupaj z RTV spreje- 
male letne programe ustreznih oddaj. 

Za programe RTV bodo letno namenili (cena 
■ v Kulturni skupnosti 
■ v Izobraževalni skupnosti 
■ v Raziskovalni skupnosti 
■ v Telesnokulturni skupnosti 
■ v Zdravstveni skupnosti Slovenije 
■ v Zvezi skupnosti zaposlovanja 
■ v RTV Ljubljana iz naročnin 

1979): 
87,0 mio din 
2,0 mio din 
1,7mio din 
2,2 mio din 
0,3 mio din 
0,5 mio din 

875,0 mio din 

Člen 112 
Telesnokulturna skupnost Slovenije bo zagotovila kako- 

vostni razvoj vrhunskega športa, zlasti prednostnih nalog v 
zvezi z zimsko olimpiado v Sarajevu 1984, za kar bo namenila 
v tem planskem obdobju skupno 100 mio din (cene 1979). 

Člen 113 
V obdobju 1981-1985 bodo imele prednost pri izgradnji 

naslednje nove zmogljivosti s področ ja družbenih dejavnosti, 
ki so temeljnega in skupnega pomena za razvoj SRS: 

Potrebna sredstva (v mio din) 

Objekt 
CTK Ljubljana 

Univerzitet, knjiž. Mrb. 

4000 učnih mest usmerjen, izobr. 
Visoka tehniška šola Maribor 

AGRFTV Ljubljana 
TK središče Maribor 
7500 mest v domovih za učence in 
študente 
BTF - oddelek za biologijo, Lj. 
- razisk. inšt. za biologijo 
Akademija za glasbo Lj. 
Telesnokulturni center v Lj. -1. faza 

Muzej NOB, Lj. 

Stavba SAZU (adaptacija) 
■ \ 

Onkološki inšt. (dokončanje) 
MF-predklinični inšt. (dokončanje) 
Zavod SRS za zdr. v. (laboratoriji) 
III. Zavod za var. in del. uspos. priza- 
detih otrok, Ig pri Ljublj. 
Zavod za duševno prizadete odrasle 

Nosilec inv. sredstev 
Izobr. skupnost Slovenije 67,3 67,1 
Razisk. skup. Slovenije 44,5 44,5 
Izobr. skupn. Slovenije 59,7 59,7 
Razisk. skupn. Slovenije 24,3 24,3 
Izobr. skupn. Slovenije 40,0 40,0 
PIS za kovin. pred. ind. - 42,0 
PIS za tekstil - 7,0 
PIS za elektro stroko - 44,5 
PIS za gradb. - 16,5 
PIS za kemijo - 9,5 
PIS za kulturo - 63,5 
PIS za vzgojo ped. kadra - - 

Zveza stan. skup. Slov. 210,0 210,0 
PIS agro-živil. 65,0 65,0 
Razisk. skupn. Slovenije 10,0 10,0 
Izobražev. skupn. Slov. 5,0 32,0 
Izobr. skupn. Slovenije 51,0 51,0 
Telesnokult. skupn. Slov. 17,0 17,0 
Izvršni svet SRS 28,0 28,0 
Kultur, sk. SI. 28,0 28,0 
Izobr. sk. SI. 12,0 12,0 
Razisk. sk. SI. 12,0 12,0 
Razisk. sk. SI. 25,0 25,0 
Kult. sk. SI. 7,5 7,5 
Zdravstvena skupn. Slovenije 70,0 36,1 
Zdravstvena skupn. Slov. 91,0 
Zdrav, skupn. Slovenije 

Sk. za soc. skrbst. Slovenije 42,3 42,3 
Skupnost soc. skrb. 

1981 1982 1983 1984 

Rok 
dogra- 

1985 Skupaj ditve 

40,0 
42,0 

7,0 
44,5 
16,5 
9;5 

53,5 
42,5 

210,0 
65,0 
10,0 
32,0 
76,5 
25,5 
28,0 
28,0 
12,0 
12,0 

15,0 

13,9 
12,0 

40,0 
42,0 

7,0 
44,5 
16.5 
9,5 

53.6 
42,5 

210,0 
65,0 
10,0 
33,0 
51,0 
17,0 
28,0 
28,0 
12,0 
12,0 

20.0 

18.1 

40,0 
42,0 

7,0 
44,5 
16,5 
9,5 

210,0 
65,0 
10,0 

25,5 
8,5 

28,0 
28,0 
12,0 
12,0 

12,0 

134,2 
89,0 

119,5 
48,6 

200,0 
168,0 
28,0 

178,0 
66,0 
38,8 

53,6 214,2 
85,0 

1050,0 
325,0 

50,0 
102,0 
255,0 

85,0 
140,0 
140.0 
60,0 
60,0 
50,0 
15,0 

106.1 
91,0 
47,0 

1982 
1982 
1982 
1982 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 
1985 

1985 
1985 
1985 
1984 
1985 

1985 

1982 
1982 
1985 

18,1 
98,5 1983 
48,2 se na- 

daljuje 
po I. 1985 

V tej točki navedeni nosilci investicij bodo dosledno izvajali 
investicijske projekte in ne bodo spreminjali investicijskih 
zneskov tako, da iz tega vzroka ne sme priti do investicijskih 
podražitev. <J/en 114 

SR Slovenija bo iz republiškega proračuna zagotovila del 
sredstev za vzdrževanje in modernizacijo tehnične baze za 
proizvodnjo in predvajanje radijskih in televizijskih progra- 
mov, ki so nacionalnega pomena. 

Občine in posebne družbenopolitične skupnosti bodo za- 
gotovile del sredstev za celovito pokrivanje slovenskega na- 
cionalnega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi 
signali. Sredstva bodo prispevale v razmerju s planiranim 
družbenim proizvodom (varianta: v razmerju z velikostjo ob- 
č inskih proračunov).51 

90 Kriteriji za Izbor so opredeljeni v obrazložitvi tega osnutka dogovora. 
" Po že sprejetih stališčih SZDL nI mogoče zagotavljati sredstev za Infra- strukturo RTV Iz radijskih In TV naročnin. Zato prlha|ata v pottev le dve možni sistemski rešitvi: neposredno združevanje sredstev iz dohodka TOZD, kar bi pa ter|alo ustanovitev posebne SIS, ali pa zagotavljanje teh sredstev iz proračunov 

DPS. Ponujeni osnutek gornjega člena se poslužu|e druge variante. Po Investicijskem programu RTV Ljubljana za naslednje petletno obdobje bi to pomenilo za republiški proračun v petih letih skupal 558 mlo din oz. po 111,6 mlo din letno, za občine pa v petih letih skupal 412,6 mlo din oz. po 82,5 mlo din letno. Pri tem bi posamezne občine prispevale ta sredstva v deležih, ki bi bili v sorazmerju s planiranim DP občin ali pa (variantno) v razmerju z velikostjo občinskih proračunov. 

Člen 115 
Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost 

Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost 
socialnega skrbstva Slovenije in Zveza skupnosti zaposlova- 
nja Slovenije bodo na podlagi samoupravnih sporazumov z 
ustreznimi občinskimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi zagotovile take mehanizme solidarnostnega združeva- 
nja sredstev, da bodo zajamčeni programi normalno potekali 
v vseh občinah na območju SRS, ne glede na različne mate- 
rialne možnosti obč in, merjene s prispevno osnovo. 

Sredstva za zajamčene programe se bodo združevala po 
enotnih merilih v vseh občinah. Za solidarnost bodo prispe- 
vali v obč inah, kjer po enotnih merilih združijo več  sredstev, 
kot bi jih potrebovali za planirani obseg zajamčenega pro- 
grama; iz solidarnosti pa bodo prejemali v občinah, kjer z 
lastnim združevanjem po enotnih merilih ne dosegajo potreb- 
nih sredstev za planirani obseg zajamčenega programa. 

Poleg tega osnovnega kriterija bodo posamezne dejavnosti 
s svojimi samoupravnimi sporazumi opredelile po potrebi še 
dodatne kriterije za upravičenost do solidarnosti. 

Samoupravne interesne skupnosti, navedene v tem členu, 
bodo po gornjih kriterijih pripravile vsako leto solidarnostne 
bilance, ob koncu leta pa poračun solidarnosti. Obveznosti iz 
solidarnostnih bilanc bodo imele absolutno prednost pred 
vsemi ostalimi deli programov. 
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Če bi v tem č lenu določeni cilji solidarnosti ne bili doseženi, 
bo Izvršni svet predlagal Skupščini SRS potrebne korektivne 
ukrepe. 

Člen 116 
Udeleženci tega dogovora bodo, vsak v okviru svojih pri- 

stojnosti, zagotovili: 
a) da cene storitvam v družbenih dejavnostih v obdobju 

1981-1985 ne bodo naraščale hitreje, kot bi smele na podlagi 
stroškovne strukture, dogovorjene s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in 
ob upoštevanju enotne metodologije za revalorizacijo, dolo- 
čene v tem poglavju dogovora; 

b) da se ne bodo spreminjali kriteriji in merila za ugotavlja- 
nje upravičenosti do socialnih dajatev in višina teh dajatev, 
določeni v samoupravnih sporazumih ustreznih samouprav- 
nih interesnih skupnostih, ter da se ne bodo širile obstoječe 
pravice ali uvajale nove; 

c) da se bodo ob zaključnih računih samoupravnih intere- 
snih skupnosti dosledno ugotavljala in poračunavala vsa 
sredstva, ki bi ostala po izvršitvi dogovorjenih programov, 
določenih s samoupravnim sporazumom. 

Člen 117 
Sredstva, ki se združujejo na osnovi samoupravnih spora- 

zumov samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti, se bodo oblikovala iz naslednjih virov in osnov: 

a) vir dohodek: 
- osnova dohodek 
1. usmerjeno izobraževanje 
2. raziskovalna dejavnost 
3. starostno zavarovanje kmetov 
- osnova osebni dohodek 
1. zdravstvo 
2. zaposlovanje 
3. pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za nesreče pri 

delu in poklicne bolezni ter za zavarovalno dobo, ki se šteje s 
povečanjem) 

b) vir osebni dohodek: 
- osnova osebni dohodek 
1. otroško varstvo 
2. osnovno izobraževanje 
3. kultura 
4. telesna kultura 
5. zdravstvo (za nadomestila osebnih dohodkov) 
6. socialno skrbstvo 
7. pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Samoupravne interesne skupnosti bodo vgradile ta instru- 

mentarij združevanja v svoje sporazume in opredelile višino 
prispevnih stopenj za prvo leto petletnega planskega ob- 
dobja, medtem ko bodo višino za naslednja leta planskega 
obdobja objavljale vsako leto pred iztekom leta na osnovi 
valoriziranih programov v skladu z metodologijo naslednjega 
člena tega dogovora. Oceno prispevnih osnov za vsako na- 
slednje leto bodo dajale pristojne občinske planske službe. 

Člen 118 
Višino sredstev, ki so jo določ ili udeleženci samoupravnih 

sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti, bodo samoupravne interesne skupnosti letno poveče- 
vale največ za povprečno rast cen na drobno v razdobju 
oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (obrazec 

RAD-1 
Zavoda SRS za statistiko). Svoje programe bodo tekoče prila- 
gajale tako ugotovljenemu obsegu sredstev. 

V okviru tako določenega obsega sredstev bodo samo- 
upravne interesne skupnosti prednostno izvajale zajamčene 
enotne programe, ki jih bodo letno valorizirale po naslednjih 
merilih: 

1. planirani del sredstev za osebne dohodke izvajalcev in 
planirani del za osebne prejemke iz naslova socialnih pravic 
bodo povečevale skladno z rastjo nominalnih osebnih dohod- 
kov na zaposlenega v SRS za razdobje oktober preteklega 
leta - oktober tekočega leta (na podlagi podatkov Zavoda 
SRS za statistiko - obrazec RAD-1) 

2. ostale elemente v ceni zajamčenega programa bodo 
povečevale sredstva z rastjo cen na drobno v obdobju oktober 

preteklega leta - oktober tekočega leta (na podlagi podatkov 
iz mesečnega statističnega pregleda Zavoda SRS za stati- 
stiko). 

Z dogovori o temeljih planov občin bo zagotovljeno, da del 
dohodka, ki se združuje v samoupravnih interesnih skupno- 
stih družbenih dejavnosti s prispevki na osnovi dohodka, ne 
bo presegel % dohodka, del dohodka, ki se združuje na 
osnovi osebnih dohodkov, pa ne bo presegel % mase 
osebnih dohodkov, ugotovljenih po domicilnem principu. 

- za izgradnjo Republiškega centra za obveščanje in alar- 
miranje za njegovo kadrovsko in organizacijsko pripravlje- 
nost, 

- za izvajanje ukrepov civilne zašč ite in realizacijo pro- 
grama oblikovanja rezerv materialnih sredstev za takojšnje. 
interveniranje za primer naravnih in drugih hudih nesreč , 

- za izgradnjo vežbališč in vzdrževanje Republiškega cen- 
tra za obrambno usposabljanje in za izvajanje izobraževalnih 
programov skupno z Izobraževalno skupnostjo Slovenije, 

- za organiziranje aktivnosti v zvezi z usmerjanjem mladih 
v vojaške šole in obrambne poklice ter za izdelavo programov 
usposabljanja izvenšolske mladine, delovnih ljudi in občanov 
in kadrov, ki delajo v SLO, 

- za izgradnjo prostorov v okviru Fakultete za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo za izvajanje študija SLO, 

- za prilagoditev določenih proizvodnih zmogljivosti za 
usmerjeno proizvodnjo. 

2. Občine, mesto Ljubljana in obalna skupnost bodo zago- 
tavljale materialne, kadrovske in druge pogoje v skladu s 
svojimi obrambnimi načrti: 

- za porast v enote in štabe civilne zašč ite vključenega 
prebivalstva od 11% na 16%, za zagotovitev 80% opremlje- 
nost enot in štabov CZ ter za izvajanje vseh drugih ukrepov 
CZ, 

- za izpopolnjevanje sistema vojnih zvez in službe opazo- 
vanja, obveščanja in alarmiranja za svoje organe in organiza- 
cije ter za opremljanje in usposabljanje za to potrebnih ka- 
drov, 

- za vzgojo in izobraževanje delovnih ljudi, občanov in 
izvenšolske mladine za obrambo in zaščito ter za pridobivanje 
mladih za vojaške šole in obrambne poklice s tem, da bi 
postopoma zagotovili ustrezno zastopanost SR Slovenije v 
oboroženih silah glede na število prebivalstva, 

- za opremljanje in oborožitev ter usposabljanje svojih 
organov in organizacij za delovanje v izrednih in vojnih ra- 
zmerah, 

XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraže- 
valna skupnost Slovenije, izvršni sveti skupšč in občin, me- 
sta LJubljane In obalne skupnosti Koper, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, temeljne banke Ljubljanske banke, LB- 
ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB 
Ljubljana, RK SZDL. 

Člen 119 
Izhajajoč  iz priporoč il in sklepov Skupščine SR Slovenije za 

uresničevanje zasnove splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite bodo občine in republika v obdobju 1981-1985 
zagotavljale materialne, kadrovske in druge pogoje, 

- za nadaljnjo dogradnjo in posodabljanje teritorialne 
obrambe, ustanavljanje novih štabov, enot in poveljstev, 

- za zagotovitev sodobne oborožitve s težiščem na sred- 
stvih za protioklepno in protizračno obrambo ter zadostne 
količ ine streliva za minskoeksplozitivna sredstva z ustreznimi 
skladišč i in preskrbo za varno hranjenje, 

- za izvajanje vzgoje in urjenja enot in štabov teritorialne 
obrambe po prilagojenih učnih nač rtih. 

V nadaljevanju procesa podružbljanja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozašč ite bo dan poseben poudarek 
nadaljnjemu oragniziranju narodne zašč ite v krajevnih skup- 
nostih in organizacijah združenega dela ter usposabljanju 
vsega prebivalstva za naloge v funkcioniranju narodne za- 
šč ite. 
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Člen 120 
1. Republika bo zagotavljala materialne, kadrovske in 

druge pogoje, . 
- za organizacijo in vzpostavitev avtonomnega sistema 

zvez na liniji republika - pokrajina - obč ine, za opremljanje, 
obogatitev in usposabljanje obveznikov služb zvez in OOA, 

- za izdelavo programov oblikovanja rezerv materialnih 
sredstev za primer naravnih in drugih hudih nesreč ter za 
njihove realizacije, 

- za načrtno in organizirano graditev zaklonišč  za prebi val- 
stvo in materialne dobrine v vojni v skladu s predpisi ter 
stališč i in usmeritvami za graditev zaklonišč  v SR Sloveniji, ki 
jih je maja 1980. leta sprejelo Predsedstvo SR Slovenije, 

3. Občine, mesto Ljubljana, obalna skupnost in republika 
bodo za realizacijo nalog splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite zagotavljale sredstva v svojih proračunih 
ter iz sredstev združenega dela zbranih na podlagi posebnih 
samoupravnih sporazumov za financiranje skupnih nalog 
splošne ljudske obrambe tako, da bodo skupna sredstva 
dosegala 0,5% narodnega dohodka ustvarjenega v SR Slove- 
niji v obdobju 1981-1985. 

4. Udeleženci dogovora bodo v skladu s plani splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite zagotavljali pogoje 
in sredstva za organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih 
razmerah. . 

Zagotavljali bodo sredstva za oblikovanje republiških in 
obč inskih blagovnih rezerv ter za izgradnjo skladiščnih pro- 
storov v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in na njem 
temelječem programu oblikovanja republiških in občinskih 
blagovnih rezerv za obdobje 1981-1985 tako, da bodo do 
1985 na ravni republike in na ravni občin oblikovane rezerve 
še za en mesec. 

Poleg tega bodo zagotavljali tudi sredstva za oblikovanje 
zalog naftnih derivatov za enomesečne potrebe in za ustrezne 
skladiščne zmogljivosti. 

Zagotavljali bodo tudi sredstva za oblikovanje zalog defici- 
tarnih surovin, repromaterialov in drugih industrijskih proiz- 
vodov v skladih z republiško bilanco za delovanje gospodar- 
stva v izrednih razmerah in v vojni. 

Člen 121 
Občine in republika bodo zagotavljale materialne in druge 

pogoje za nadaljnji razvoj in uč inkovito delovanje sistema 
družbene samozašč ite in v njem organov za notranje zadeve, 
ki kot strokovna služba skrbijo za varstvo ustavne ureditve, 
varnost ljudi, družbenega in zasebnega premoženja. 

Občine in republika bodo zagotavljale sredstva za dogradi- 
tev informacijskega sistema organov za notranje zadeve kot 
samostojnega podsistema v okviru družbenega informacij- 
skega sistema, za funkcionalne prostore organov za notranje 
zadeve in dopolnilna sredstva za stanovanja delavcev teh 
organov. • 

Republika bo zagotovila sredstva za izpopolnitev in moder- 
nizacijo funkcionalnih zvez organov za notranje zadeve, za 
izgradnjo in modernizacijo mednarodnih in meddržavnih mej- 
nih prehodov, za izpopolnitev tehnične opreme in oborožitve, 
za modernizacijo kriminalistično tehničnega centra ter pro- 
storov in opreme za posebne enote milice, za dograditev 
izobraževalnega centra RSNZ in za izvajanje obrambnih pri- 
prav organov za notranje zadeve. 

XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI 
RAZVOJ 

PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne 
banke Ljubljanske banke, LB-ZB, Beograjska banka - TB 
Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine 
SRS, izvršni sveti skupšč in občin, mesta Ljubljane in obalne 
skupnosti Koper, samoupravne interesne skupnosti na 
ravni republike, ki prevzemajo konkretne obveznosti, RK 
SZDL. 

Člen 122 j 
Udeleženci bodo za dogovorjene investicije zagotovili pro- 

storske pogoje, da bodo pospeševali policentrični razvoj in 
ustvarjali možnosti za zmanjševanje razlik v življenjskih in 
delovnih pogojih delovnih ljudi in občanov med posameznimi 

regionalnimi območji in naselji in tudi znotraj njih. 
Pri tem bodo občine v skladu z dolgoročno usmeritvijo 

pospeševale razvoj proizvodnih, oskrbnih in družbenih dejav- 
nosti ter infrastrukture tako, 

- da bodo optimalno razporejale dnevne oskrbne in de- 
lovne funkcije (potrebe); 

- da bodo ustvarile in razvijale središča za zadovoljevanje 
oskrbnih potreb na višji ravni za eno ali več občin; 

- da bo zagotovljena delitev oskrbnih dejavnosti med vec 
enakovrednih središč v več občinah tam, kjer zaradi bližine 
središč ni smotrno ločeno razvijati istih dejavnosti. 

Člen 123 
Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo pospeše- 

vale hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij in v ta namen: 

- spodbujale, usmerjale in povezovale interese organizacij 
združenega dela, organizirale aktivnosti, zlasti sestavljenih 
organizacij združenega dela in več jih delovnih organizacij, 
povezane s hitrejšim gospodarskim razvojem manj razvitih 
območij v SR Sloveniji;   

- ugotavljale neizkoriščene prednosti manj razvitih obmo- 
č ij, ki se kažejo v možnostih zaposlovanja, v možnostih prido- 
bivanja surovin in njihove predelave in v prostorskih možno- 
stih, ter na tej osnovi organizirale izmenjavo informacij orga- 
nizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij; 

- ob upoštevanju razvojnih usmeritev SR Slovenije ter po- 
gojev in možnosti razvoja na manj razvitih območjih bodo 
zainteresiranim organizacijam združenega dela iz razvitih in 
manj razvitih območij posredovale svoje predloge za kon- 
kretne investicijske odloč itve, dajale pomoč organizacijam 
združenega dela pri pripravi programov in projektov, ki bi bili 
lahko podlaga za vlaganja na manj razvitih območjih. 

Člen 124 
Ljubljanska banka, Jugobanka in Beograjska banka bodo 

na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih svojih pia- 
nov ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranjai iz poglavja i. 
tega dogovora pospeševale samoupravno združevanje dela in 
sredstev in v ta namen: . , 

- sodelovale z organizacijami združenega dela, splošnimi 
združenji, gospodarskimi zbornicami in občinami pri inicira- 
nju ter usklajevanju projektov, 

- v skladu z medsebojnim samoupravnim sporazumom 
združevale sredstva za kreditiranje naložb na manj razvitih 
obmejnih območjih in tistih naložb na manj razvitih območjih, 
pri katerih sodelujejo organizacije združenega dela z združe- 
vanjem dela in sredstev za skupna vlaganja» delež tako 
združenih sredstev bo znašal do 15% predračunske vrednosti 
investicije . . ... . _ ,  

- sprejele ugodnejšo obrestno mero in dajale druge Kre- 
titne olajšave investitorjem na manj razvitih območjih, pri 
čemer bodo obrestna mera in druge kreditne olajšave ugo- 
dnejše za investicije na manj razvitih obmejnih območjih in za 
investicije, pri katerih bodo udeležena skupna vlaganja na 
podlagi združevanja dela in sredstev; v tem okviru bodo 
uveljavile kreditne olajšave tudi za investicije za komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč , zlasti zemljišč , ki so predvi- 
dena za gospodarske objekte; banke bodo sklenile samoup- 
ravni sporazum o namenih in nekaterih pogojih kreditiranja 
naložb na manj razvitih območjih,x . 

- sklepale bančno-kreditne aranžmaje z domač imi m tujimi 
bankami za skupno kreditiranje investicij na teh območjih. 

Člen 125 
SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja manj 

razvitih območij zlasti: 
- 2 zmanjšano davčno osnovo za plač ilo davka na dohodek 

temeljnih organizacij združenega dela, ki vlagajo na manj 
razvitih območjih, pri čemer se davčna osnova v več ji meri 
zniža pri investicijah na manj razvitih obmejnih omočjih in pri 
skupnih vlaganjih na manj razvitih območjih na podlagi zdru- 
ževanja dela in sredstev?2 

52 Pri skupnih vlaganjih na man| razvitih območjih na podlagi združevanja 
dela In sredstev ter prt vseh vlaganjih na manj razvttlhobm'Hn h^m^lh na| M 
se do dosedanjih predlogih davčna osnova zman|iala za Mrikratno vrednost vlaganja, pri drugih vlaganjih na manj razvitih območ |lh pa za trikratno vrednost vlaganja. 
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- z znižanjem obveznosti plač ila davka na dohodek TOZD, 
ki imajo sedež na manj razvitih območjih in so pričele z 
dejavnostjo na podlagi novih vlaganj53 

- s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih pro- 
gramov in inicialnih razvojnih nač rtov, ki se nanašajo na manj 
razvita območja, z refundiranjem dela stroškov izdelave pro- 
jektne dokumentacije za naložbe na manj razvitih obmejnih 
območjih (sredstva bodo vsako leto določena v proračunu SR 
Slovenije) in s sofinanciranjem komasacij kmetijskih zemljišč  
na manj razvitih območjih=* 

- z dopolnilnimi proračunskimi sredstvi za izenačevanje 
pogojev na področju splošne porabe v manj razvitih obč inah, 

- z ukrepi lokacijske politike in drugo. 

Člen 126 
Občine bodo pospeševale policentrični ekonomski, socialni 

in prostorski razvoj v SR Sloveniji in v svojem okviru ter bodo 
v ta namen: 
- skrbele za hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem 

teritoriju in v okviru medobčinskega povezovanja in to manj 
razvitih območij v skladu s kriteriji republiškega zakona ter 
drugih manj razvitih območij (krajevnih skupnosti) v razvitej- 
ših občinah; 

- spodbujale sprejemanje samoupravnih sporazumov v ok- 
viru medobčinskega sodelovanja o nalogah in ukrepih pospe- 
ševanja razvoja manj razvitih območ ij, zlasti še v zvezi z 
razvojem gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti in 
drugih pogojev razvoja; 

- spodbujale vlaganja z urbanistično in lokacijsko politiko 
ter z drugimi ukrepi: 

- z davčnimi olajšavami pospeševale razvoj drobnega go- 
spodarstva in kmetijskega gospodarstva v manj razvitih ob- 
mejnih območjih in hribovitih območjih.57 

XVII. UREJANJE PROSTORA IN 
VARSTVO OKOLJA 

PODPISNIKI: Temeljne banke Ljubljanske banke, LB-ZB, 
Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljub- 
ljana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti 
skupščin obč in, mesta Ljubljana in obalne skupnosti Koper, 
Gospodarska zbornica Slovenije, RK SZDL. 

Člen 127 
Občine bodo v planih izdvojile in s posebnimi predpisi 

zavarovale območja in objekte naravne dedišč ine. Še posebej 

53 Po dosedanjih predlogih bi znašalo znižanje v prvih treh letih obratovanja 90%. 54 V nadaljnjih fazah priprave dogovora bo potrebno prouč iti možnost večje 
konkretizacije višine sredstev za ta namen. 

" Glede združevanja sredstev za kreditiranje naložb na manj razvitih območ- jih Se ni bila dosežena uskladitev z bankami. Temeljne banke Ljubljanske banke so že v tem srednjeročnem obdobju združevale sredstva za kreditiranje naložb na manj razvitih območjih. Čeprav na| bi v prihodnjem obdobju prevladovalo zlasti interesno združevanje, pa menimo, da na| bi banke to naprej namensko združevale sredstva za kreditiranje Investi- cij na manj razvitih območ|ih, pri katerih sodelujejo organizacije združenega dela z združevanjem dela In sredstev za skupna vlagan|a. Taka oblika bi lahko bistveno prispevala k povečanju deleža skupnih vlaganj, ki so bila do sedaj premalo prisotna pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij, pa tudi nas- ploh. Na ta nač in bi dosegli tudi enakomernejšo vključenost vseh temel|nih bank v pospeševanje gospodarskega razvoja teh območij. Dosedanja praksa kaže, da so nekatere temel|ne banke v večji meri udeležene pri kreditiranju razvoja manj razvitih območij kot druge, ki so sodelovale praktično le preko združenih sred- stev, ki so znašala npr. v letu 1979 v poprečju 30% kreditnega dela oz. 20% predračunske vrednosti Investicij, pri katerih je sodelovala Ljubljanska banka. Zaradi zadrževanja prebivalstva na manj razvitih obme|nih območjih, za katera Je značilna depopulacl|a, Je nujno podvzematl stlmulativnejše ukrepe (med drugim narekujejo to tudi narodno-obrambnl vidiki). Ugodnejši kreditni pogoji In večje davčne olajšave na| bi veljali tudi za investicije, ki temel|l|o na samoupravnem združevanju dela In sredstev, ki naj bi postopoma postalo prevladujoča oblika pri pospeševanju razvoja manj razvitih območl|. Konkretni predlogi za kreditne ola|šave niso vnešenl, ker še niso spre|eta stališča o načinu In obliki pospeševanja hitre|šega razvoja manj razvitih obmo- č ij. Banke se morajo o tem vprašanju še medsebojno dogovoriti. Podrobni instrumenti kreditiranja naložb na man| razvitih območjih bodo opredel|enl v ustreznem samoupravnem sporazumu, ki ga bodo sklenile vse banke. 
Posamezne temel|ne banke so v primerjavi s svojim kreditnim potencialom različno udeležene pri kreditih na manj razvitih območjih, kar vpliva, da kreditne ola|šave različno obremenjujejo poslovanje bank. Ta problem bo še treba rešiti. 57 Naloge samoupravnih Interesnih skupnosti ter drugih organlzadl In skup- nosti, ki se nanašajo na pospeševanje razvoja manj razvitih območij, so oprede- ljene v drugih poglav|ih tega dogovora. 

bodo upoštevale tiste objekte in območja, ki po strokovnem 
inventarju SR Slovenije predstavljajo relativno redke, ogro- 
žene, značilne aH enkratne primere naravne dedišč ine in 
imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekreacijski ali 
krajinskoestetski pomen. 

Občine bodo na osnovi dogovorov o temeljih svojih družbe- 
nih planov sprejele varstvene ukrepe za zavarovana območja 
in objekte, s katerimi bodo omejile ali onemogočile razvoj 
dejavnosti in posege, ki vplivajo na spreminjanje njihovih 
naravnih ali kulturnih znač ilnosti. Z varstvenimi ukrepi bodo 
omejile zlasti: pozidavo, spremembe v rabi tal, ki pomemb- 
neje spreminjajo naravne znač ilnosti, in emisije. 

Republika, obč ine, medobčinske gospodarske zbornice in 
drugi bodo zagotavljali pogoje za vzdrževanje in razvoj narav- 
nih in z delom pridobljenih vrednot v zavarovanih pokrajin- 
skih območjih. 

Za zagotovitev varstva v ustreznih območjih se bodo občine 
povezovale in medsebojno uskladile skupna območja in var- 
stvene ukrepe. 

Republika ter občine Jesenice, Radovljica in Tolmin bodo 
zavarovale kot narodni park osrednji del Julijskih Alp s pripa- 
dajoč imi alpskimi dolinami v približnem obsegu 950 km2. 

Republika ter občine Brežice in Šmarje bodo zavarovale del 
Sotelskega kot spominski park Trebče. 

Republika in občine bodo v družbenih pianih in s poseb- 
nimi predpisi zavarovale območja, posamezne objekte ali 
skupine objektov, ki zaradi posebnega kulturnega in zgodo- 
vinsketa pomena predstavljajo nepremično kulturno dedi- 
šč ino. 

Obč ine, kulturne skupnosti in medobčinske gospodarske 
zbornice bodo pripravile dogovor za vzdrževanje, sanacijo in 
aktiviranje kot kulturne ali gospodarke dobrine zlasti tistih 
tipičnih ali ključnih objektov, ki so na osnovi strokovnega 
vrednotenja ali družbenega interesa v prostoru SR Slovenije 
nenadomestljivi in najvišji dosežki aH najznač ilnejši primer 
arheološke, umetnostne, arhitekturne, etnološke, zgodovin- 
ske in tehnične dejavnosti ter objekti ali kraji zgodovinskih 
dogodkov. 

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije (Republiški komite za 
kulturo in znanost) bo s prizadetimi obč inami pripravil kandi- 
daturo za vpis v svetovno naravno dedišč ino v smislu konven- 
cije o varstvu svetovne kulturne in naravne dedišč ine (Uradni 
list SFRJ, št. 56/74) za naslednje izjemno pomembne naravne 
znamenitosti Slovenije: 

Občina 
Škocjanske jame Sežana 
Soča s pritoki Tolmin 
Območje notranjskih podoiij Logatec, Postojna, Cerknica 
in kraških polj 

Člen 128 
Zaradi zmanjšanja škodljivega vpliva hrupa na delovno spo- 

sobnost in počutje delovnih ljudi in občanov bodo vse skup- 
šč ine občin opredelile območja stanovanj, zdravilišč , 
vzgojno-izobraževalnih, socialno-varstvenih in raziskovalnih 
ustanov, območja za rekreacijo in turizem, narodne in krajin- 
ske parke, naravne rezervate in druga območja, za katera 
bodo sprejele posebne ukrepe za preprečevanje in omejeva- 
nje hrupa. 

Člen 129 
Občine bodo (v svojih proračunih) zagotovile sredstva za 

'naslednje naloge: 
- za pripravo in sprejem predpisa »Razvrstitev območij v 

obč ini v območja onesnaženosti zraka (I., II., III., IV. območje)« 
za potrebe varstva zraka; 

- za nastavitev in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja 
zraka; 

- izdelale in sprejele sanacijske programe za lil. in IV. 
območje onesnaženosti zraka. 

Občine bodo skupaj s prizadetimi udeleženci dogovorov o 
temeljih svojih planov načrtovale razmestitev objektov in na- 
prav, ki nevarno onesnažujejo zrak tako, da ti ne bodo poslab- 
šali onesnaženosti zraka v naseljih oziroma povzroč ili uvrsti- 
tev območja v slabšo kategorijo. 

Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih svojih planov in več ini dogovorov o temeljih družbenih 
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planov obč in zagotavljale sredstva pri realizaciji sanacijskega 
programa za III. in IV. območje onesnaženosti zraka. Za to 
bodo namenile dinarjev. 

Člen 130 
Za rešitev problema posebnih odpadkov bodo splošna 

združenja na osnovi samoupravnega sporazumevanja med 
proizvajalci teh odpadkov ustanovila podjetje za odstranjeva- 
nje posebnih odpadkov. Istočasno bo pripravljena raziskava 
stanja in tehnoloških postopkov ter investicijski program, ki 
bo opredelil sistem zbiranja, transporta in predelave oziroma 
uničevanja posebnih odpadkov. 

Člen 131 
Za potrebe družbenega sistema informiranja in racionalno 

urejanje prostora bodo SR Slovenija in občine zagotovile s 
skupnim programom geodetskih del minimalni standard ob- 
veznih skupnih evidenc na celotnem območju Slovenije, z 
dodatnimi programi geodetskih del v SR Sloveniji in občinah 
pa posebne teritorialno opredeljene evidence, ki so potrebne 
zlasti na ravni SR Slovenije oziroma obč in. 

Sredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo zago- 
tovile SR Slovenija in občine v proračunu ter Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije, Republiška skupnost za ceste in Intere- 
sna skupnost elektrogospodarstva Slovenije v svojih planih. 

Razčlenitev nalog in potrebnih sredstev je opredeljena v 
srednjeročnem programu geodetskih del za obdobje 
1981-1985, ki ga v okviru družbenega dogovora o uresničeva- 
nju programov geodetskih del in razvoja geodetske službe v 
SR Sloveniji in občinah sprejmejo SR Slovenija, občine in 
samoupravne interesne skupnosti na nivoju republike. 

XVIII. OBVEZNOSTI IZ 
DOGOVARJANJA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SFRJ TER 
SODELOVANJE S POSAMEZNIMI 
REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA 
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SRS, Izvršni sveti skup- 
šč in občin mesta L/ubijana In obalne skupnosti Koper, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, temeljne banke Ljubljanske 
banke, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobank 
a-TB Ljubljana, RK SZDL. 

Člen 132 
1. Zaradi intenzivnejšega povezovanja in sodelovanja z 

drugimi socialističnimi republikami in socialističnima avtono- 

mnima pokrajinama ter zaradi boljše preskrbljenosti SR Slo- 
venije z energijo, surovinami, hrano, reprodukcijskim mate- 
rialom in blagom široke potrošnje, racionalnejše izrabe ra- 
zvojnih potencialov v SR Sloveniji in drugih republikah in 
pokrajinah, prenosa tehnologije v manj razvite republike in 
avtonomno pokrajino Kosovo, delitve dela v skladu s potre- 
bami prestrukturiranja v SR Sloveniji, skladnejšega razvoja 
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin ter razvijanja in 
utrjevanja enotnega jugoslovanskega trga bodo udeleženci 
dogovora v obdobju 1981-1985 pospeševali združevanje 
sredstev in dela slovenskih organizacij združenega dela z 
organizacijami združenega dela iz drugih socialističnih repu- 
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin. 

2. Udeleženci dogovora bodo pospeševali skupna vlaganja 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah v: 

- geološke raziskave za pridobivanje nafte, plina, urana m 
premoga, . , 

- proizvodnjo energije v termoelektrarnah in hidroelektrar- 
nah ter transport energije, 

- rudnike premoga, 
- primarno proizvodnjo hrane, 
- objekte skladiščenja kmetijskih proizvodov, 
- pridobivanje in proizvodnjo rudnin, kovin in nekovin (že- 

lezova ruda, baker, boksit, azbest, perlit, zlato), 
- proizvodnjo bazne kemije, 
- skupna vlaganja z drugimi republikami v tujini in v 
- delovno intenzivno proizvodnjo. 
3. Za pospeševanje skupnih vlaganj na območju drugih 

republik in pokrajin bodo: 
- Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospo- 

darske zbornice v SR Sloveniji iniciirale pripravo posameznih 
projektov in nudile pomoč pri usklajevanju samoupravnih 
sporazumov, 

- Ljubljanska banka — ZB, Beograjska banka — TB Ljud- 
Ijana in Jugobanka - TB Ljubljana iniciirale tovrstna vlaganja 
in sporazume med bankami za nuđ enje ugodnejših kreditnih 
pogojev za skupna vlaganja pod tč . 2 in za vsa vlaganja v manj 
razvite republike in avtonomno pokrajino Kosovo (ugodnejši 
kreditni pogoji bodo konkretizirani v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov poslovnih bank) ter oblikovale 
bančne konzorcije za skupna vlaganja, 

- SR Slovenija zagotovila davčne olajšave za skupna vlaga- 
nja v manj razvite republike in SAP Kosovo v primerih skupnih 
vlaganj iz stalnih sredstev Sklada federacije in sicer v obliki 
zmanjšanja davčne osnove od davka na dohodek TOZD v 
višini trikratnega zneska skupnega vlaganja v manj razvitih 
republikah oziroma štirikratnega zneska skupnega vlaganja v 
avtonomni pokrajini Kosovo. 

" Pri nadal|n|em dalu » z*azl a pripravo dogovora bo potrebno konkretizirali naloge po republikah In avtonomnih pokra|lnah. 

OSNUTEK NAVODIL 

h kriterijem prestrukturiranja 

gospodarstva 

OPREDELITEV DOHODKA NA ZAPOSLENEGA 
IN NA VLOŽENA SREDSTVA TER STOPNJE 
SREDSTEV ZA REPRODUKCIJO 

1. Letni dohodek na delavca je količnik dohodka (številka 
označbe 017 za AOP iz obrazca zaključnega računa za leto 
1979) in povprečnega števila zaposlenih na podlagi vkalkuli- 
ranih delovnih ur (143), izražen v dinarjih. 

2. Dohodek na povprečno uporabljena sredstva je količnik 
med dohodkom (017) in povprečno uporabljenimi osnovnimi 
in obratnimi sredstvi (141), ki predstavljajo v programu sešte- 
vek predračunske vrednosti investicij v osnovna sredstva in 
Vlaganja v zaloge. 

3 Stopnja sredstev za reprodukcijo (stopnja reproduktivne 
sposobnosti) je v procentih izražen količnik med sredstvi za 
reprodukcijo in povprečno uporabljenimi sredstvi (017). 

Sredstva za reprodukcijo sestavljajo: 
- amortizacija po predpisanih minimalnih stopnjah (onU), 
- del dohodka za amortizacijo nad predpisanimi minimal- 

nimi stopnjami (059), 
- del čistega dohodka za poslovni sklad (077), 
- del čistega dohodka za zboljšanje materialne osnove 

dela (078), 
- del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, za 

poslovni sklad (079), 
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- del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, za 
razvoj materialne osnove združenega dela (080), 

- del čistega dohodka za rezervni sklad (081), 
- del čistega dohodka, ki-je rezultat izjemnih ugodnosti, 

rezervni sklad (082), 
- del čistega dohodka za druge potrebe (083), 
- del čistega dohodka za druge sklade (084). 
Opredelitev dohodka na delavca in na uporabljena sredstva 

ter stopnja sredstev za reprodukcijo bi morala v investicijskih 
programih težiti k zajetju navedenih postavk. Uč inki pro- 
grama se računajo kot povpreč je tekom življenjske dobe1 

projekta in ne le rezultatov v prvih dveh letih rednega obrato- 
vanja (kot to določa minimalna metodologija za pripravo 
investicijskih programov, UL SRS št. 9/1976). 
Rezultati pod 1, 2 in 3 se nanašajo na program. 

OPREDELITEV KAZALCEV RAZVOJNO 
TEHNOLOŠKE INTENZIVNOSTI 

1. Kazalec »delež delavcev z visoko in višjo strokovno izo- 
brazbo« in kazalec »delež delavcev ozkega strokovnega pro- 
fila« se izračunata na podlagi metodologije statistične razi- 
skave lnd-21, ki razvršča zaposleno osebje v 8 skupin po 
stopnjah strokovne izobrazbe. Število delavcev ozkega stro- 
kovnega profila je seštevek števila delavcev naslednjih sku- 
pin: delavci z nižjo izobrazbo, polkvalificirani delavci in nek- 
valificirani delavci. 

2. Kazalec »delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delov- 
nih priprav v vrednosti vseh delovnih priprav« se izračuna- 
vana podlagi metodologije statistične raziskave lnd-21, ki 
razvršča delovne priprave v 11 skupin glede na stopnjo avto- 
matiziranosti. Za avtomatizirane delovne priprave po tem do- 
govoru se štejejo delovne priprave, ki sodijo v naslednje 
skupine: ciklusni avtomatski stroji in naprave, refleksni in 
programski avtomati; ciklus - avtomatizirane linije strojev in 
naprav; avtomatske linije strojev in naprav, ki se same reguli- 
rajo; sistem strojev za upravljanje; avtomatski proizvodno- 
transportni stroji (kombinati). 

3. Kazalec »delež predvidenih vlaganj v razvoj in raziskave 
v predvidenem bruto dohodku« daje sintetično informacijo o 
načrtovanih naporih v smeri stalnega inoviranja proizvodnega 
procesa in programa. Izračuna se na podlagi predvidene 
vrednosti bruto dohodka (dohodka povečanega za amortiza- 
cijo po minimalnih stopnjah) ter predvidenih vlaganj v razi- 
skave in razvoj tekom celotne življenjske dobe (obratovanja) 
projekta. 

Vlaganja v raziskave in razvoj predstavljajo naložbe v na- 
črtno produkcijo tehničnih, organizacijskih, marketniških in 
drugih inovacij ter vsebujejo naslednje podstavke: 

- stroški nabave, proizvodnje in amortizacije (po minimal- 
nih stopnjah) osnovnih sredstev za raziskave in razvoj v zvezi 
z obravnavanim proizvodnim programom; 

- stroški razvojno-raziskovalnega dela, ki je namenjeno 
inoviranju obravnavanega proizvodnega programa (potem ko 
je bil že vključen v redno proizvodnjo) in se namerava oprav- 
ljati zunaj OZD, ki so nosilke programa; 

- stroški razvojno-raziskovalnega dela v zvezi z obravnava- 
nim proizvodnim programom v okviru OZD nosilk proizvo- 
dnega programa: bruto osebni dohodki in stroški dodatnega 
usposabljanja (tudi potovanja v zvezi z reševanjem razvojno- 
raziskovalnih vprašanj) delavcev, ki se bodo ukvarjali z razvoj- 
noraziskovalnim delom; stroški preizkušnje proizvoda ali po- 
stopka, do t. i. 0 (nulte) serije. Stroški kontrole tekoče proiz- 
vodnje, atestov in ekspertiz ne sodijo k stroškom razvojnora- 
ziskovalnega dela. 

OPREDELITEV PROIZVODNJE ZA IZVOZ IN 
PLAČILNO-BILANČNEGA UČINKA 

Delež izvoza v višini najmanj 50% od proizvodnje se smatra 
kot delež izvoza oziroma storitev v celotnem prihodku. 

Kot devizni priliv in devizni odliv se upoštevajo postavke, ki 
bodo opredeljene v Odloku o metodologiji in merilih za dolo- 

1 Ker sproil|o uč inki takom žlvljonjske doba vpraianje diskontne stopnje In same ocena iivl|en|ske dobe, je alternativa v uč inku prvega leta, ki Je tipično za redno obratovanje. 

čanje projekcij plač ilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij 
republik oz. AP v enotni projekciji plač ilne bilance in devizne 
bilance Jugoslavije. Odlok je sprejet za leto 1979 in 1980 (Ur. 
list SFRJ, št. 16/79), za obdobje 1981-1985 pa še ni priprav- 
ljen osnutek Odloka. 

Kot devizni priliv se šteje: 
- devizni prihodek dosežen s prodajo proizvodov in stori- 

tev na tujem trgu (ZR 1979 - AOP 020), 
- devizni prihodek dosežen iz skupnih prihodkov na tujem 

trgu (kot rezultat skupnega dela ali skupnega poslovanja 
oziroma soudeležbe), 

- devizni prihodek, ki je dosežen s poslovanjem v tujini (od 
obratov v tujini, podjetij v tujini), in to le tisti del, ki je vplačan 
na devizni račun v Jugoslaviji 033), 

- prejete obresti in odplačane terjatve za dane kredite tujini 
(anuitetni plan odplač il). 

Kot devizni odliv se šteje: 
- devizni odliv za uvoz surovin, reprodukcijskega mate- 

riala, rezervnih delov za tekoče vzdrževanje, storitve in druga 
neblagovna plač ila (SS SISEOT), 

- devizni odliv za uvoz opreme in za rezervne dele za 
investicijsko vzdrževanje v gotovini (SS SISEOT), 

- devizni odliv za odplač ilo anuitet (glavnice in obresti) za 
najete kredite (anuitetni plan odplač il), 

- transfer dobička tujim partnerjem, ki se izplača na račune 
izven Jugoslavije. 

SPISEK 26 SUROVIN REPRODUKCIJSKEGA 
MATERIALA 

1. Surovine za črno metalurgijo 
2. Izdelki črne metalurgije 
3. Rude barvastih kovin (svinca, cinka) 
4. Kovine barvaste metalurgije 
5. Nekovinske rudnine 
6. Končni proizvodi črne metalurgije 
7. Končni proizvodi aluminija v barvasti metalurgiji 
8. Končni proizvodi bakra v barvasti metalurgiji 
9. Končni proizvodi ostalih barvastih kovin 

10. Odlitki sive litine 
11. Odlitki barvastih kovin (aluminijeve zlitine, bakra in 

zlitine) 
12. Premazna sredstva za kovinsko in elektro-industrijo 
13. Žagan les 
14. Hlodovina vseh vrst 
15. Celulozni les 
16. Vlaknine za celulozno industrijo 
17. Umetne mase in smole 
18. Anorganske kisline 
19. Anorganske soli (alkalije) 
20. Sintetični kavčuk 
21. Petrokemikalije 
22. Lepila za lesno industrijo 
23. Volna 
24. Bombaž 
25. Umetna vlakna za tekstilno industrijo 
26. Surove kože (goveje in svinjske) 

Opredelitev porabe energije 
Enota TJ (Tera Joule) predstavlja 1012J. 
Za preračunavanje v enoto za energijo Joule je kot osnovna 

relacija uporabljeno: 
1 cal - 4,2 J in 
1 Ws - 1. J, ker je nujno zaradi postavitve kriterija vso 

porabljeno energijo prikazati v isti merski enoti. 
Za preračunavanje električne energije in goriv v Joule so 

usporabljena naslednja razmerja: 
1. Električna energija: 1 MWh = 3,6 • 109J 
2. Antracit 1 t = 7.600 • 106 cal = 31,9 ■ 109J 
3. Koks 1 t = 7.000 • 106 cal = 29,4 109J 
4. Črni premog 1 t = 6.500 ■ 10® cal = 28,1 • 109J 
5. Rjavi premog 1 t = 3.190 • 10® cal = 13,4 • 109J 
6. Lignit 1 t = 2.360 • 10® cal = 9,9 • 109J 
7. Tekoča goriva 1 t = 10.000 • 10® cal = 42 • 109J 
8. Mazut 1 t = 9.300 • 10® cal = 39 • 109J 
9. Zemeljski plin 103 m3 = 8.300 • 10® cal = 34,9 ■ 109J 
10. Tekoč i naftni plin 1 t = 11.000 ■ 10® cal = 46,2 ■ 109J 
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PANOGE BAZIČNE IN PREDELOVALNE INDUSTRIJE 
V bazično Industrijo štejemo naslednje panoge: črna meta- 

lurgijo, pridobivanje in predelava barvnih kovin, proizvodnja 
nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, 
proizvodnja kamna in peska, proizvodnja gradbenega mate- 
riala, proizvodnja lesa in plošč , proizvodnja in predelava pa- 
pirja. 

V predelovalno Industrijo štejemo naslednje panoge: pre- 
delava nekovinskih rudnin, predelava kovin, stojegradnja, 
proizvodnja prometnih sredstev, ladjedelništvo, proizvodnja 
električnih strojev in aparatov, predelava kemičnih izdelkov, 
proizvodnja končnih lesnih izdelkov, proizvodnja preje in 
tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja 
usnja in krzna ter obutve in galanterije, predelava kavčuka, 
proizvodnja živilskih proizvodov, proizvodnja krmil, proizvod- 
nja in predelava tobaka, grafična dejavnost ter raznovrstna 
industrija. 

KOREKTIVNI FAKTOR DELOVNIH REZERV PO 
OBČINAH 

Kazalci za občine so izračunani na podlagi deleža kmeč- 
kega v celotnem prebivalstvu. 

Tako izračunani deleži so primerjani z republiškim povpreč- 
jem. Podatki se nanašajo na leto 1978: 

Občine: Kazalci 
Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 

.Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Lj. Bežigrad 
Lj. Center 
Lj. Moste-Polje 
Lj. Šiška 
Lj. Vič -Rudnik 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ruj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 

0,987 
1,950 
0,361 
0,947 
1,622 
0,538 
1,326 
1,971 
1,279 
0,121 
0,769 
1,055 
0,220 
0,133 
0,702 
0,277 
0,641 
0,561 
1,569 
1,064 
3,260 
3,457 
1,262 
0,080 
0,000 
0,168 
0,108 
0,474 
2,178 
0,954 
0,422 
1,368 
1,878 
3,642 
0,745 
1,271 
2,634 
0,391 
0,671 
2,010 
0,141 
0,398 
0,500 
1,072 
1,559 
1,114 
1,343 
1,497 

Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
škofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič  
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje 
Žalec  
SR Slovenija 

1,513 
2,070 
0,861 
2,506 
0,987 
0,100 
2,135 
0,323 
0,496 
0,454 
0,475 
1,051 
1,000 

Opredelitev prostorsko-ekoloških zahtev: 

1. Gornja meja škodljivosti vpliva na okolje 
določa: Zakon o varstvu zraka, Ur. list SRS, 13/75 
Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kt™c"° 

koncentracijo škodljivih primesi v zraku, Ur. list SRS, 12/76 
Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda, Ur. 

list SRS, 22/76 
Določ ila v zvezi s hrupom, Ur. list SRS, 15/76 in 3nt 
Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o preprečeva- 

nju onesnaževanja morja z oljem, Ur. list SFRJ, 60/73 
Ti zakoni, odloki in uredbe določajo maksimalne ravni do- 

voljenih vplivov na okolje kot npr. raven hrupa v decibelih, 
posebej za dan in posebej za noč za naslednje vrste okolij: 

- čisto industrijsko območje (brez stanovanj), 
- pretežno industrijsko območje, trgovska središča, 
- prehodno industrijsko-stanovanjsko območje, 
- pretežno stanovanjsko območje, mestno stanovanjsko 

območje, . 
- čisto stanovanjsko okolje, šole in VVZ, 
- bolnišnice, zdravilišča, rekreacijska in naravovarstvena, 

območja. . .. .... .. 
Odlok o normativih za količ ine in koncentracije škodljivih 

snovi, ki se smejo spuščati v zrak iz posameznih virov onesna- 
ževanja, določa normative za: . .. 

- glavne proizvodne agregate metalurške industrije, 
- glavne procese kemične industrije, 
- kurišča do moč i 3 MW na trda ali tekoča goriva, 
- energetske industrijske kotle in 
- razna prometna sredstva. 

2. Prekomerna prometna obremenitev 
se določa po normativih in standardih Republiške skupno- 

sti za ceste, za modernizacije, rekonstrukcije in novogradnje 
cest v SR Sloveniji^ 

Izkazuje se le za izrabo cestne infrastrukture v primeru, da 
bi nova investicija zaradi svoje dejavnosti oziroma obsega 
prometa zahtevala zgraditev novih prometnih objektov in na- 
PriT Oddal|enost od kraja dela za 30 min vožnje z javnim 
prometnim sredstvom predstavlja oddaljenost od mesta pre- 
bivanja do kraja dela, ki je dosegljiva z javno avtobusno ali 
železniško zvezo izven prometnih konic. 

SEZNAM KLJUČNIH PROIZVODNIH 
PROGRAMOV 
1. člen iz poglavja V: Konkretne naloge prestrukturiranja (v 
industriji brez energetike) 

Ključne proizvodne programe navajamo po Enotni Kiasiri- 
kaciji dejavnosti in Nomenklaturi investicijskih objektov po 
namenu in zmogljivosti (MG št. 5/77): - 01131301 orodje (razen ročnega) _   

- 01141 stroji in naprave (brez električnih in kmetijskih) 
- 01143003 aparati in instrumenti za merjenje, kontrolo in 

registracijo 
- 01143004 optični instrumenti 
- 011710 električni stroji in naprave 
- 01172101 sestavni deli elektronskih aparatov in naprav 
- 011723 komunikacijski aparati in naprave 
- 01172402 elektronski merilni instrumenti in pribor 
- 01172404 naprave in sistemi za merjenje 

poročevalec 
37 



- 01172405 naprave za regulacijo in uporabljanje strojev in 
naprav 

- 01172406 sistemi za daljinsko merjenje, regulacijo in 
signalizacijo v industriji 

- 01172407 naprave za avtomatizacijo in signalizacijo v 
prometu 

- 01172408 elementi in pribor za avtomatizacijo 
- 011729 neomenjeni elektronski aparati in naprave (na- 

prave računalniške tehnike; naprave za posebne namene: za 
radiolokacijo, navigacijo, navajanje, detekcijo, naprave infrar- 
deče tehnike, naprave za meteorologijo, avtomobilsko elek- 
troniko ipd., elektromedicinski aparati) 

- 01181005 žveplena kislina 
- 01181006 fosforna kislina 100% 

- 01181009 elektrolitski natrijev hidroksid 100% 
- 01181015 natrijev tripolifosfat 
- 01181017 borati in perborati 
- 01181019 vodikov peroksid 30% 
- 01181024 organske kisline 
- 01181025 anhidrid ftalne kisline 
- 01181026 fenol 
- 01181027 formaldehid 
- 01181028 stirol 
- 01181029 metanol 
- 01181032 druge organske spojine - proizvodi oksosin- 

teze, heksametilenteramin 
- 011910 farmacevtske surovine - antibiotiki, encimi, vita- 

mini, organske sinteze in fermentacija 

PODROBNA OBRAZLOŽITEV OSNUTKA 

DOGOVORA 

o temeljih družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 

I. KRITERIJI PRESTRUKTURIRANJA 
GOSPODARSTVA 

Na podlagi sprejetega koncepta dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je delovna 
skupina pri Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje v 
začetku februarja t. I. pristopila k izdelavi kriterijev v zvezi s 
prestrukturiranjem gospodarstva. 

Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 Smernice za pripravo družbenega plana SRS 
1981-1985 in obsežne družbenopolitične in strokovne raz- 
prave o razvojnih usmeritvah SR Slovenije v naslednji razvojni 
etapi so nakazale težke strukturne, tehnološke, koncepcijske 
in gospodarsko-politične probleme. Ker smo najmanj specia- 
lizirana republika v Jugoslaviji in razpolagamo z izredno skro- 
mnimi surovinskimi in energetskimi viri, je spoznanje o dolgo- 
ročni razvojni usmeritvi na gospodarsko strukturo z odloč il- 
nejšo vlogo tehnologije in znanja osnova za uč inkovito go- 
spodarjenje, povečanje produktivnosti dela in konkurenčne 
sposobnosti za izvoz. Zato je SR Slovenija pred procesom 
zavestnega opuščanja proizvodnje, ki je vezana na visoko 
porabo produkcijskih faktorjev, s katerimi ne razpolagamo ali 
pa bodo vse redkejši in dražji, na drugi strani pa pospeševanja 
strukture, kjer imajo visoko kvalificirano ustvarjalno delo, 
tehnologija in znanje odločilno vlogo pri povečanju dohodka 
na zaposlenega in na vložena sredstva. Iz teh razlogov je 
zastavljena postopna selitev produkcijskih faktorjev ne toliko 
v okviru panog in skupin kot med panogami in skupinami. 
Kriteriji prestrukturiranja v predloženem osnutku zato niso 
razdelani po panogah ali skupinah. 

V času razdelave v Smernicah opredeljenih temeljnih ra- 
zvojnih kriterijev se soočamo še z dodatnimi spoznanji: 

- zmanjšane so možnosti večje gospodarske rasti v nasled- 
njem obdobju in zmanjšana so sredstva za gospodarske ma- 
terialne naložbe, 

- povečane so namere investitorjev za vlaganja in to 
znatno bolj kot npr. v obdobju priprav na sprejem plana 
1976-1980 glede na razpoložljiva sredstva (vendar investicij- 
ski programi večinoma niso izdelani 

- kljub kriterijem res da nekvantificiranim) v Smernicah in v 
resoluciji za leto 1980 še ne moremo potrditi, da bi investicij- 
ski programi in proizvodne usmeritve v znatnejši meri, glede 
na pretekla leta, vgrajevali nove usmeritve. 

Na teoretičnem področju ne razpolagamo s temeljno štu- 

dijo razdelave v sistem povezanih ekonomskih, socialnih in 
prostorskih kriterijev prestrukturiranja ali vsaj minimalnih 
osnov, pa čeprav jugoslovanska strokovna literatura dokaj 
posega v ocenjevanje mikro in makro investicijskih uč inkov. 
Strokovna literatura izhaja pretežno iz dohodkovnega motiva 
gospodarjenja v tozdu, po katerem se uspešnost gospodarje- 
nja na mikro in makro ravni izraža v dohodku na zaposlenega 
oziroma na vložena sredstva. To bi mogel biti zadosten motiv 
na teoretični, ne pa na praktični ravni. Zato je potrebno 
dohodkovni motiv dopolniti še z uporabnovrednostnimi mo- 
tivi oziroma vzvodi za integralno in dolgoročno povečanje 
družbene produktivnosti. 

Da je izdelava kriterijev še nedodelana v ekonomski litera- 
turi, pričajo tudi izjave vidnih znanstvenikov, da ekonomisti v 
končni analizi ne poznajo poti, da bi ugotovili, katera investi- 
cija je ugodnejša. Hirschman npr. navaja primer, v katerem 
pokaže, da ekonomisti nimajo ustreznih meril, s katerimi bi 
ugotovili, da bo zadnji milijon sredstev, uporabljen za investi- 
cije v izobraževanje, imel približno isti vpliv na rast dohodka 
kot zadnji milijon, investiran za zboljšanje transporta. Zato se 
ekonomisti zatekajo pri razreševanju teoretičnih vprašanj s 
tega področja k številnim predpostavkam in omejitvam. 

Investicijski kriteriji so v zgodovini ekonomske misli vedno 
odsev določene doktrine. V naših razmerah izhajamo iz za- 
snov zakona o združenem delu in družbenega planiranja, 
upoštevajoč  globalne pogoje gospodarjenja, redkost oziroma 
omejenost produkcijskih tvorcev (vključno prostora) in za- 
snovo razvojne usmeritve. Ta ima za cilj1 postopno, vendar 
odločno preusmeritev gospodarstva na povečanje deleža pro- 
izvodnje in storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje 
višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva in to z 
uporabo temeljnih razvojnih kriterijev, kot so jih opredelile 
Smernice. Kriteriji so torej pri nalogi prestrukturiranja sred- 
stvo, da se doseže zastavljena preobrazba gospodarstva. 

Čim nestabilnejši so pogoji gospodarjenja, tem bolj prido- 
bivajo na veljavi uporabnovrednostne osnove. Kakor hitro 
preidemo na uporabnovrednostne motive, se srečujemo z 
mnogimi metodološkimi in koncepcijskimi problemi, ki so 
povezani s statistično dokumentacijsko osnovo in na nekate- 
rih področjih dokaj odmaknjenimi največ jimi in nepopolno 
zajetimi podatki (npr. vlaganja v raziskave). 

Posamezne razvojne kriterije je delovna skupina, kjer je bilo 
1 Smernice za pripravo družbenega plana SRS 1981-1985, Ur. I. SR Slovenl|e št 25/1979, poglavje III, prva alineja. 
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možno, razgradila v določen sistem indikatorjev, ki pa morajo 
biti merljivi in statistično spremljani. V zvezi s tem je bilo 
opravljeno obsežno analitično dokumentacijsko delo, saj je 
odločitev o izboru indikatorja temeljila na analizi panog in 
ponekod tudi skupin in podskupin. 

Vrednost posameznega indikatorja se nanaša praviloma le 
na industrijo kot celoto (a brez panog energetike), ker se s 
stališča nalog prestrukturiranja vrši izbor redkih proizvodnih 
tvorcev na nivoju celotnega gospodarstva oziroma industrije, 
ne pa na panožnem nivoju. 

Ob vseh podatkih pa je treba upoštevati pri opredeljevanju 
minimalnih osnov, da morajo biti le-te dimenzionirane ex- 
ante, da bi vodile k zastavljenim ciljem. To pomeni, da smo se 
praviloma izogibali preteklim stanjem in tendencam ter smo 
proučevali in testirali njihov vpliv izločanja po panogah ali 
skupinah - zavedajoč se, da odražajo že dosežene ekonom- 
ske rezultate. Minimalne osnove imajo v kvantifikaciji tega 
delovnega osnutka dokaj ostro valorizacijo. 

Banke bodo prek sistema vrednotenja kazalcev po tem 
osnutku ocenjevale le manjše število več jih (nad 50 mio din) 
projektov (okrog 11%); res pa je, da bodo predvidoma ti 
projekti zaobsegli okrog tričetrt vsote predračunskih vredno- 
sti. Sicer pa so k uporabi kriterijev pri investicijskih in proizvo- 
dnih programih zavezani vsi nosilci družbenega planiranja v 
gospodarstvu, tako da kriterije v skladu s specifičnostmi po- 
drobneje razčlenijo in opredele, seveda ob upoštevanju dolo- 
čenih minimalnih zahtev in omejitev. Pri tem so določene 
prostorske omejitve tudi izključ itvene in to brez ozira na 
izpolnjevanje ostalih kriterijev. 

S kriteriji prestrukturiranja želimo torej vplivati na sektor- 
sko alokacijo programov v tiste usmeritve, ki po opravljenih 
analizah razvojnih možnosti nudijo možnosti za dolgoročno 
doseganje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva. Kriterije uporabljajo nosilci planiranja v asociacijah 
združenega dela in v družbenopolitičnih skupnostih, pri tem 
pa jih proizvodne in finančne asociacije v skladu s svojimj 
specifičnostmi podrobneje razč lenjujejo. Seveda izhajajo pri 
tem iz določenih minimalnih zahtev, ki so (še ne povsod) 
opredeljene tudi kvantitativno. Te zahteve so naštete v točkah 
1 do 6 člena 3. Minimalne zahteve (kvantifikacijo čaka še 
preizkus na konkretnih programih) prinašajo, če so dosežene 
in presežene, določene prednosti pri vrednotenju investicij- 
skih in raznih programov. Sedma točka 3. č lena - prostorske 
in ekološke zahteve oziroma omejitve - pa sproži določena 
ravnanja, ki se jih nosilci planiranja morajo lotiti, če žele sploh 
pristopiti k izvajanju programom. 

Minimalne zahteve je delovna skupina želela v začetku 
aplicirati na vse gospodarstvo. Statistično-analitično gradivo 
z različnimi rezultati in specifičnostmi pa je narekovalo odlo- 
č itev, da se le-te uporabljajo pri vrednotenju programov v 
industriji - brez energetike - medtem ko se v drugih področjih 
gospodarstva in v panogah energetike uporabljajo smiselno 
po posebnem postopku, opredeljenem v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov. Poleg tega posamezna področja 
tega dogovora določajo še specifične kriterije in zahteve. 

Kriterij razvojno-tehnološke intenzivnosti naj bi odražal do- 
ločeno nadpoprečno raven opredmetenega tehnološkega na- 
predka. Njegova temeljna kazalca sta kvalifikacijska struktura 
in struktura delovnih priprav glede na stopnjo avtomatizacije. 
Seveda kvalifikacijska struktura kaže le formalno, ne pa že 
dejanske razvojne sposobnosti sektorja. Zato kot dodatni 
kriterij za opredelitev razvojne intenzivnosti uporabimo tudi 
vlaganja v raziskave in razvoj, kjer bi nam večletna serija 
podatkov o deležu vlaganj v raziskovalno in razvojno delo v 
družbenem proizvodu dala zanesljivejši odgovor na vprašanje 
dosedanjih finančnih naporov za intenziviranje raziskoval- 
nega in razvojnega dela v industriji. Relativno stabilna na 
srednji rok pa je kvalifikacijska struktura in stopnja avtomati- 
zacije. To zahteva proces preusmerjanja slovenske industrije 
od dosedanjega načela uvozne substitucije in komparativnih 
prednosti, na zahtevnejše proizvodnje. Tako bi se postopoma 
usposabljali za konkurenčen nastop na svetovnem trgu. 

Kriterij izvozne usmerjenosti ima interakcijsko povezavo s 
kriterijem razvojno-tehnološke intenzivnosti. Pri kriteriju 
izvozne usmerjenosti so v teku še dodatne analize, saj obsto- 
ječ i podatki ne nudijo dovolj osnove za upoštevanje posre- 
dnega izvoza, ki bi bil izračunljiv prek uporabe input-output 
tabel (to seveda z rizikom nekajletnega zaostanka). 

Sedanji predlog, kdaj je zadovoljeno kriteriju izvozne 
usmerjenosti, temelji na izkustveni oziroma dogovorjeni 
normi, ki jo povezujemo še na pogoj plač ilnobilančnega neto 
uč inka več jega od 0. 

Zaradi zagotovitve preobrazbe v proizvodni strukturi je 
treba zaostriti in konkretneje opredeliti izvozni kriterij. Hkrati 
mora izvozni kriterij veljati pri vseh investicijskih odločitvah, 
ker je očitno, da le nekaj sicer močno izvozno naravnanih 
investicij ne more vplivati na povečanje celotnega izvoza SR 
Slovenije. 

Zato smo predlagali, da bi se po izvoznem kriteriju upošte- 
vala zlasti nova proizvodnja, ki bo najmanj 50% od celotnega 
prihodka usmerila v prodajo na tuje trge. Višje vrednotenje 
izvoznih prihodkov glede na prodajo doma (zaradi spreme- 
njenega tečaja dinarja) povzroča v primerjavi s sedaj predla- 
ganim nivojem na nekoliko zmanjšano ostrino zahteve. 

Taka usmeritev vzpodbuja oblikovanje programov oziroma 
enot, v katere vlagajo zlasti kot udeleženci posrednega izvoza 
tudi drugi nosilci družbenih sredstev. 

Izvozne usmerjenosti posameznih subjektov ne moremo 
ugotavljati izolirano od uč inkov, ki jih ima na plač ilno-bi- 
lančni položaj. Izvozna usmerjenost nove proizvodnje mora 
zagotoviti tudi pozitivni plač ilno-bilančni uč inek, zlasti zaradi 
dosedanje šibke odgovornosti organizacij združenega dela za 
stanje plačilne in devizne bilance Jugoslavije ter temu 
ustrezne razvojne usmeritve, ki je povzroč ila, da je v letu 1979 
in v letu 1980 dosežena v Jugoslaviji že kritično visoka stopnja 
zadolženosti (23% na konvertibilnem področju). Hkrati je bil v 
preteklem letu dosežen tudi izredno visok deficit tekoče pla- 
čilne bilance (3,3 milijarde $ do prvotno predvidenih 2,5 mili- 
jarde $). 

Razen tega investicijske odločitve, sprejete v obdobju 
1976-1978, kljub predvideni, pa nerealizirani izvozni usmerj- 
tvi, zahtevajo občutno večje povečanje uvoza reprodukcij- 
skega materiala. Zaradi skupnega uvoza, predvidenega za 
novo dodatno proizvodnjo industrije, bi po vključ itvi novih 
proizvodnih zmogljivosti v sedanjo proizvodno strukturo zna- 
šala stopnja pokrivanja uvoza z izvozom le 56,4%. 

Podobno kot je pri izvozni usmerjenosti pogoj pozitivni 
plač ilnobilančni uč inek, je potrebno tudi racionalno substitu- 
cijo uvoza obravnavati hkrati z upoštevanjem dejstva, da z 
investicijami oziroma proizvodnimi programi, s katerimi si 
zagotavljamo proizvodnjo deficitarnih surovin in reprodukcij- 
skega materiala, ne poslabšujemo plač ilne bilance Jugosla- 
vije. Tako morajo biti končni efekti racionalne substitucije 
uvoza tudi v izboljševanju plač ilne bilance Jugoslavije. 

To toliko bolj, če upoštevamo dejstvo, da so organizacije 
združenega dela kot uč inek nameravanih investicij v obdobju 
1976-1978 predvidele za 9,5 mlrd din več ji izvoz, vendar pa za 
22,6 mlrd din več ji devizni odliv za uvoz reprodukcijskega 
materiala in odplačilo opreme ter bi torej imele negativni 
uč inek 13,1 mlrd din. 

Delež uvoza reprodukcijskega materiala in surovin (brez 
nafte) odplač il anuitet za uvoženo opremo na kredit ter ne- 
blagovni devizni izdatki za potovanje za gospodarske namene 
in predstavništva v tujini je v SR Sloveniji znašal v letu 1979 
12,7% celotnega prihodka (oziroma 13,4% vključujoč nafto). 

Delež uvoza surovin in reprodukcijskega materiala (brez 
nafte) v celotnih porabljenih surovinah in reprodukcijskem 
materialu pa je v letu 1979 znašal 14,3%. 

Z novo proizvodnjo, ki bo nadomeščala uvoz nekaterih 
dosedanjih uvoznih proizvodov, bi morali zagotoviti, da se ti 
odnosi izboljšajo. Preverjena bo meja, da devizni odliv ne sme 
biti več ji od 50% vrednosti nove proizvodnje (v primerih, ko 
gre za proizvodnjo, s katero se nadomešča uvoz). 

Nova proizvodnja osnovnih surovin, ki so deficitarne na 
jugoslovanskem trgu ali pa nadomeščajo uvoz, naj ne bi bila 
direktno usmerjena v izvoz, temveč  v zadovoljevanje domačih 
potreb po deficitarnih surovinah, zlasti pa potreb tistih orga- 
nizacij združenega dela, ki na osnovi teh surovin proizvajajo 
proizvode višje stopnje predelave in te usmerjajo v izvoz 
(posreden izvoz surovin in reprodukcijskega materiala). 

Dosedanje razprave so večkrat omenjale ostrost kriterija 
izvozne usmerjenosti. Vendar je treba pri tem upoštevati. 

- potrebni so izredni napori za povečanje izvoza blaga in 
storitev, da ne bo preveč prizadeta preskrbljenost gospodar- 
stva z uvoznimi surovinami, energijo in reprodukcijskim ma- 
terialom. 
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- zakon o posebnih pogojih za investicijske kredite (Ur. 1., 
SFRJ, štev. 62/79) vnaša precedens pretežnega izvoznika (več 
kot 50% prihodka pridobi z izvozom blaga oziroma storitev), 

- v gospodarstvu imamo dokaj primerov izvoznikov na 
ravni tozdov ali delovnih organizacij, ki izvažajo med 30-60% 
celotnega prihodka. Toliko več pa zahtevamo od novih pro- 
gramov, 

- devalvacija je doseganje tega kriterija omogočila tudi 
tistim programom, ki so doslej predvidevali okrog 40% delež 
izvoznih prihodkov v celotnem prihodku. 

- osnutek dogovora o temeljih družbenega plana spet pre- 
dvideva prednost pri koriščenju inozemskih kreditov tistim 
programom, ki bodo usmerjeni pretežno v izvoz. 

Tako kot drugi kriteriji bo tudi izvozni kriterij preverjen z 
analizo nameravanih investicij. Zato je še prezgodaj, da sedaj 
znižujemo zahtevnost, ki je povezana z enim od ciljev novega 
plana, oblikovanjem v izvoz usmerjenega gospodarstva. 

Pri kriteriju smotrne rabe energije gledano z narodnogo- 
spodarskega nivoja smo različno porabo energetskih virov 
preračunali v tera Joule (1 TJ = 101i J) in jo primerjali z bruto 
dohodkom. Izračuni na osnovi cen iz leta 1978 so v industriji 
pokazali za leto 1977-1979 upadajočo tendenco, namreč  0,90, 
0,83 in 0,78 TJ energije na milijon din bruto dohodka, pri 
posebnih odjemalcih pa 3,35, 3,259 in 3,35, upoštevajoč indu- 
strijo brez posebnih odjemalcev pa 0,66, 0,63 in 0,58. Smotrni 
rabi, gledano skozi ta kriterij ni ustrezala polovica industrij- 
skih panog. Za primer naj navedemo strojegradnjo z 0,18 TJ 
milijon din ali proizvodnjo električnih strojev in naprav z 0,12 
TJ milijon din. 

Metodološko bolj zahtevna pa je določitev meje, kdaj je 
zadovoljeno kriteriju racionalne rabe surovine. Fizično po- 
rabo 26 surovin, na katere se omejujemo, smo vrednotili z 
ustreznimi cenami. Izračuni so še v preverjanju, zato meja še 
ni kvantificirana. 

Kriterij racionalizacije zaposlovanja temelji na kazalcu de- 
lovne intenzivnosti, ki smo ga po več preizkusih opredelili v 
številu zaposlenih za milijon din investicij v opremo in na 
ublažitvi ali poostritvi tega kazalca s korektivom, ki izraža 
različnost delovnih rezerv po občinah in sicer prek razmerja: 
kmečko prebivalstvo nasproti celotnemu prebivalstvu. Glede 
na SR Slovenijo, izraženo s količnikom nivoja - 1,000, je 
korektivni faktor potencialne razpoložljivosti delovnih rezerv 
npr. v Lenartu 3,3, v Kranju pa 0,56 (izračuni so priloga 
dogovoru). Delovno intenzivna proizvodnja je tako v občinah 
z nivojskim koeficientom izpod 1,000 zaostrena, v manj razvi- 
tih občinah pa predstavlja impulz za krepitev industrije. 

Število delavcev na milijon din vrednosti investicij v 
osnovna sredstva temelji na podatkih v letih 1977 in 1978 ter 
je ločeno na bazično in predelovalno industrijo zaradi tehno- 
loško pogojene velike razlike v delovni intenzivnosti med 
njima. 

Prostorsko-ekološke zahteve opredeljujejo že urbanistični 
akti občin, vendar jih je potrebno izpostaviti tudi celovitejšim 
usmeritvam na podlagi strateško opredeljene rabe prostora. 
Zato so s stališča zemljišča kot resursa predlagani določeni 
kriteriji v obliki usmeritev za rabo kmetijskih zemljišč zaradi 
zaščite pitne vode. Graditev novih gospodarskih objektov, 
kjer ti prekorač ijo gornjo mejo škodljivih vplivov, oziroma če 
prekoračujejo mejo porabe tehnološke vode in sploh prostora 
na ustvarjenih 1000 din dohodka, je dopustna le v industrij- 
skih conah oziroma območjih. Dana je tudi omejitev za nove 
programe s stališča prekomerne dnevne migracije. Lokacija 
objekta mora namreč zagotoviti, da ne bo več kot četrtina 
predvidoma zaposlenih potrebovala do delovnega mesta iz 
kraja bivališča več kot pol ure vožnje z javnim prometnim 
sredstvom izven konic ali pa, da bivališče zaposlenih ni odda- 
ljeno od kraja zaposlitve več kot 20 km, merjeno po prometni- 
cah. 

Trideset minut potovanja z javnim prometnim sredstvom 
izven konic smo izbrali na osnovi raziskave potniških tokov v 
SR Sloveniji ter nekaterih sociopsiholoških in medicinskih 
raziskav v drugih državah (zlasti v Skandinaviji), ki kažejo, da 
je daljši čas od ene ure potovanja dnevno na delo in nazaj za 
človeka škodljivo z biološkega in psihološkega vidika. Dolga 
potovanja so neustrezna tudi z vidika varčevanja z energijo, 
porabe časa, večje delovne storilnosti delavca, pa tudi z vidika 
politike zaposlovanja delavca v kraju prebivanja (politika skla- 
dnejšega regionalnega razvoja, zmanjševanje razlik med me- 

stom in regijo), valorizacija obstoječe socialne infrastrukture 
itd.). 

Raziskave v SR Sloveniji so pokazale, da je leta 1978 znašal 
povprečni čas potovanja z osebnim avtomobilom na delo ali v 
šolo 24,2 minute. Poprečni čas potovanja na delo ali v šolo z 
javnim prometnim sredstvom je znašal 32,8 minut, kar pomeni 
36% daljše potovanje kot pa z osebnim avtom. Poprečno 
potovanje z ostalimi prometnimi sredstvi je znašalo 20,7 mi- 
nut. Vendar so med posameznimi regijami v Sloveniji razlike v 
poprečnih potovalnih časih, ki pa tudi v najbolj neugodnem 
primeru potovanja z avtobusom ne presežejo 36,8 minut. 

Glede na politiko intenziviranja razvoja javnega prometa in 
zmanjševanja časa dostopnosti do dela z mesta prebivanja je 
prevzet kriterij 30 minut za poprečni čas vožnje na delo z 
javnim prometnim sredstvom. 

Na drugi strani pa je delež delavcev in šolarjev, ki so po isti 
raziskavi potovali več kot 30 minut, majhen (20-25%). 

Na osnovi teh podatkov je torej razvidno, da gre pri tem 
omejitvenem kriteriju le za prevzem obstoječega stanja, nika- 
kor pa ne - razen v ekcesnih primerih - za zaostritev. Poleg 
tega so v osnutku upoštevani specifični pogoji v okviru nase- 
lij, saj je dana, ne oziraje se na čas (20 km odaljenosti bivali- 
šča od delovnega mesta). 

Uveljavljanje naštetih minimalnih zahtev bi moralo v dalj- 
šem obdobju izboljšati dohodkovno mero, t. j. dohodek na 
delavca in dohodek na uporabljena poslovna sredstva. To 
mora omogočiti tudi krepitev stopnje sredstev za reproduk- 
cijo. Le tako in s primerno zaostritvijo izredno nizke repro- 
duktivne in akumulativne sposobnosti bi uspeli v investicij- 
skih projektih približati uporabo družbenih sredstev obrestni 
meri držav, ki imajo podobne težave z inflacijo kot Jugosla- 
vija. Zato je letnemu dohodku v znesku 400.000 na zaposle- 
nega in 0,75 din dohodka na 1 din poprečno uporabljenih 
sredstev dodana tudu stopnja sredstev za reprodukcijo v 
višini 14,5%. 

Združevanje sredstev je v sedanjem času izrednega po- 
mena. Predstavlja sredstvo in način uveljavljanja družbenoe- 
konomskih 'odnosov v sistemu razširjene reprodukcije, ni pa 
to temeljni razvojni kriterij, saj ga skupščinske Smernice v 
zvezi s kriteriji prestrukturiranja ne omenjajo. 

Banke so dolžne povezati kriterije v ponderacijski sistem 
vrednotenja. Predlagani ponderji štirih skupin 
30 + 30 + 10 + 30 temelje na predpostavki, da je pri oprede- 
ljevanju dolgoročne strategije najpomembnejša sposobnost 
vključevanja Slovenije v mednarodno delitev dela na osnovi 
razvojno-tehnološko podprte strukture. 

Če je nesporna zahteva sedanjega časa stimuliranje progra- 
mov, ki ustrezajo omenjenima kriterijema, ostane drugim na 
razpolago še 40 odstotni delež. Razumljivo je, da tako ne 
more imeti kriterij dohodka in racionalizacije zaposlovanje 
večje teže. Končno je treba namreč upoštevati, da je ustrezna 
dohodkovna mera pogoj, da se sploh pojavi program v banki z 
zahtevkom po družbenih sredstvih. Implicitno pa je dohod- 
kovni kriterij vsebovan v izvoznem in tehnološko razvojnem 
kriteriju, saj le dolgoročno uč inkovit program (ob manjših 
fiksnih stroških na enoto proizvoda in ustrezni organizaciji) 
daje možnosti pretežnemu izvozniku in stalnemu izpopolnje- 
vanju razvojno tehnološke intenzivnosti. Tudi za energetsko 
surovinski kriterij lahko trdimo, da programi z manjšo speci- 
fično porabo surovin in energije povečujejo dohodek in s tem 
načelo dohodkovnega motiva v predlaganem ponderacijskem 
sistemu ni prizadeto. 

Razmeroma skromna teža je dana kriteriju racionalne rabe 
energije in surovin. Vendar je treba pri tem upoštevati, da je 
pri energiji dana prednost programom z zelo majhno speci- 
fično porabo energije (0,4 TJ na milijon din bruto dohodka), 
medtem ko zlasti veliki porabniki in tudi industrija brez njih 
(kot celota)2 ne izpolnjujejo tega kriterija.3 Nadalje je energet- 
ski in surovinski kriterij implicitno vključen tudi v izvozni 
kriterij. 

1 Smotrni rabi enrglje In surovin, gledano z nacionalnega vidika In alternativ- naga Izbora naložb In programov, bi ustrazala polovica Induatrijsklh panog. SIS za anargatiko lahko obllkujafo še specifične kriterije v samoupravnih sporazumih o temeljih planov, kjer bi nadpoprečna poraba energije morala vključevati tudi nadpoprečno odgovornost in sredstva za dodatne vire energije. 
Sposobnost Investitorja s proizvodnim programom, ki zahteva veliko porabo energije, se mora torej potrditi predvsem v sofinanciranju za ta program potreb- nih energetskih zmogljivosti. 
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Minimalne zahteve bodo preverjene na nameravanih inve- 
sticijah. Ko se bo pokazalo, koliko in kateri programi ustre- 
zajo kriterijem, bo možno bolj meritorno presoditi, ali so 
posamezni ponderji kriterijev premalo ali preveč vrednoteni. 
Sedanji preizkusi kažejo, da največ nameravanih investicij 
ustreza kriteriju racionalizaciji zaposlovanja in dohodka na 
delavca. 

II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
1. Osnovna izhodišča za opredeljevanje možnih kvantifika- 

cij razvoja ekonomskih odnosov s tujino v obdobju 1981-1985 
SOI 

- sprejeta projekcija plač ilne bilance SR Slovenije v enotni 
plač ilni bilanci Jugoslavije za leto 1980 (december 1979), 

- Analiza razvojnih možnosti SFR Jugoslavije oziroma ne- 
katera vprašanja v zvezi s pripravo družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1981-1985 (marec 1980). 

- Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v 1981-1985 
(junij 1979), 

- aktualizirano strokovno gradivo Zavoda o nekaterih od- 
nosih SR Slovenije s tujino za obdobje 1981-1985 (marec 
1980). 

2. Na osnovi teh izhodišč ugotavljamo naslednje: 
- leto 1980 je kot startna osnova za možnosti gibanja 

ekonomskih odnosov s tujino v celotnem srednjeročnem ob- 
dobju zelo zahtevno; 

- zvezna analiza razvojnih možnosti ekonomskih odnosov 
s tujino za obdobje 1981-1985 predpostavlja, da bo: 

- izvoz blaga rasel realno 6% poprečno letno, t. j. najmanj 
po stopnji rasti družbenega proizvoda; 

- da se bodo izvozne in uvozne cene v obdobju 1981-1985 
povečevale poprečno letno za 10%; 

- da se bo izboljšalo pokritje uvoza blaga z izvozom blaga 
od sedanjih 57% na 74%; 

- izvoz storitev bi moral rasti hitreje od rasti blagovne 
menjave - vendar se predvideva v 1981-1985 povečanje ne- 
blagovnega deviznega priliva za 14,5% poprečno letno, izvoz 
blaga pa se povečuje za 16,6% letno (nominalno); 

- ob zmanjševanju neto priliva nakazil zdomcev in poveča- 
nju neto odliva za odplač ilo obresti bo predviden deficit 
tekoče plač ilne bilance Jugoslavije v obdobju 1981-1985 zna- 
šal 5,0 mlrd $ v primerjavi s predvidoma doseženim deficitom 
7,5 mlrd $ za obdobje 1976-1980, oziroma bo znašal v letu 
1985 700 milj. $ v primerjavi z 2,0 mlrd $ v letu 1980; 

- stopnja zadolženosti v SFR Jugoslaviji se do leta 1985 ne 
bo povečala od sedanjih 19% (oziroma 23% na konvertibil- 
nem področju). 

Menimo, da je takšna omejitev deficita izredno ostra in 

problematična glede na možnosti, ki jo daje predvideni de- 
vizni priliv od izvoza blaga in storitev. 

3. Pri oblikovanju možnosti razvoja SRS v obdobju 
1981-1985 so upoštevane naslednje predpostavke: 

- izvoz blaga se bo povečeval realno za najmanj 2 odstotni 
točki hitreje od rasti družbenega proizvoda; 

- izvozno-uvozne cene se bodo povečevale enako hitro 
oziroma poprečno letno za 10%; 

- delež trgovinskega deficita v družbenem proizvodu se bo 
zmanjšal; . . .. 

- stopnja pokritja uvoza blaga z izvozom blaga se bo izbolj- 
šala od 76% (v letu 1980) na 87% (v letu 1985); 

- izvoz storitev se bo nominalno povečeval skoraj enako 
hitro kot izvoz blaga; 

- v menjavi blaga in storitev SRS s tujino bo predvidoma 
' dosežen suficit; 

- stopnja zadolženosti SR Slovenije se bo relativno znižala, 
upoštevaje relativno večje zadolževanje manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin; 

- odplač ila anuitet se bodo povečala, ker zapade v tem 
obdobju 1981-1985 v odplač ilo znaten del kreditov; 

- nakazila zdomcev se realno ne bodo povečevala, nomi- 
nalno pa le za povprečno letno svetovno inflacijo (10%). 

4. Predložene kvantifikacije kot strokovno analitične pod- 
lage so povsem preliminarne, saj bo pri nadaljnjih fazah 
priprav srednjeročnih dokumentov potrebno še upoštevati: 

- kakšni bodo efekti nedavne spremembe tečaja dinarja; 
- kakšne bodo spremembe projekcije plač ilne bilance Ju- 

goslavije in projekticij plač ilno-bilančnih položajev republik 
in avtonomnih pokrajin za leto 1980, ki so sedaj v sprejema- 

kakšni bodo predlogi ostalih republik in avtonomnih po- 
krajin za gibanje ekonomskih odnosov s tujino, ki se bodo še 
medrepubliško usklajevali; .. 

- kakšne bodo obveznosti na nivoju Jugoslavije v Dogo- 
voru o temeljih družbenega plana Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino, ki je šele v fazi delovnega osnutka. 

Kot končne kvantifikacije in konkretne obveznosti izvoza in 
možnosti uvoza ter salda bodo v dogovor vgrajene tiste kon- 
kretne kvantifikacije, ki izhajajo iz planov osnovnih nosilcev 
na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Sl- 
SEOT. Zato je nujno intenzivno nadaljevati z delom za spre- 
jem samoupravnega sporazuma o temeljih plana SISEOT. 

5. Predložene kvantifikacije ekonomskih odnosov SR Slo- 
venije s tujino so prikazane upoštevaje sedaj veljavno meto- 
dologijo za določanje in spremljanje projekcije plač ilno-bi- 
lančnih položajev republik. Zato bo ob nadaljnjem delu na 
kvantifikacijah treba upoštevati vse bistvene dopolnitve meto- 
dologije zlasti glede nakazil zdomcev in deviznih računov 
občanov, uvoza blaga po namenu, turizma, prometa itd. 

PROJEKCIJA PLAČILNO BILANČNEGA POLOŽAJA SRS 1981-1985 - v mili], din 
1$ = 19,00 din 

Projekcija 
plač il, bil. 
položaja 

1980 

Stopnje rasti Stopnje rasti 
(nominalno) (realno) 

10% rast 
1985 cen 

Delež SRS v SFRJ 
1980 1985 

1. Izvoz blaga 
2. Devizni prihodki od stor. 
3. Nakazila na deviznih ra- 
čunih občanov (neto) 
SKUPNI PRIHODKI (1-3) 
4. Uvoz blaga 
5. Devizni odhodki za stor. 
6. Obresti (neto) 
SKUPNI ODHODKI (4-6) 
Saldo blaga 
Saldo storitev 
Saldo blaga in storitev 
Saldo tekoče plač ilne bilan. 
Stopnja pokritja uvoza 
blaga z izvozom blaga 
Koriščenje kreditov 
Odplač ilo glavnice 
Odplač ilo obresti (pasivne) 
Stopnja zadolženosti 

26.806 
10.763 

2.217 
39.786 
35.265 

4.669 
1.666 

41.600 
- 8.459 
+ 6.094 
- 2.365 
- 1.814 

76% 
4.393 
4.712 
2.186 

17,8 

57.630 
21.630 

3.500 
82.760 
65.945 

8.965 
2.319 

77.229 
-8.315 

+ 12.665 
+ 4.350 
+ 5.531 

87% 
11.584" 

6.968 
2.627 

12,0 

16,6 
15,0 

13,3 
14,0 

19,0 
17,9 

5.7 
16,6 
14,2 
22.5 
20,2 

7.8 
15.6 

19.0 
18.4 

10,3 
18,2 
15,2 
26.5 

9,8 

6,4 
15.1 
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- v milij. din 
1 $ = 19,00 din 

Prpjekcija plač ilne bilance SFRJ . Stopnja rasti (nominalno - 10% stopnja rasti 
1980 1985 rast cen) (realno) 

140.920 303.715 16,6 6 
59.825 117.800 14,5 
38.789 34.010 

239.534 455.525 
248.573 433.135 11,7 1,0-1,5 

20.746 33.820 10,3 
8.219 23.750 

277.538 490.705 
-107.653 -129.420 
+ 39.079 + 83.980 
- 68.574 - 45.440 
-38.004 -35.180 

56,6% 70% 
85.500 77.5205 

32.300 51.300 
11.415 19.950 

19,0 16,4 

PROJEKCIJA PLAČILNE BILANCE SFRJ 1981-1985 

1. Izvoz blaga 
2. Devizni prihodki od storitev 
3. Nakazila na deviznih računih občanov (neto) 
SKUPNI PRIHODKI (1-3) 
4. Uvoz blaga 
5. Devizni odhodki za storitve 
6. Obresti (neto) 
SKUPNI ODHODKI (4-6) 
Saldo blaga 
Saldo storitev 
Saldo blaga in storitev 
Saldo tekoče plač ilne bilance 
Stopnja pokritja uvoza blaga z izvozom blaga 
Koriščenje kreditov 
Odplač ilo glavnice 
Odplač ilo obresti (pasivne) 
Stopnja zadolženosti 

* Izhodišče: 20 mlrd. $ In 11,3% udeležba SRS v SFRJ; koriičanle kreditov v obdobju 1981-1985 42.940 mili), din (2.260 mlli|. $). 5 Povzeto Iz analize razvo|nlh možnosti SFRJ za obdoble 1981-1985 (lanuar 1980). 

III. USTVARJANJE IN RAZPOREJANJE 
DOHODKA 

Čeprav organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
praviloma niso neposredni podpisniki dogovora, zahteva nuj- 
nost za č im gospodarnejšo uporabo družbenih sredstev in za 
stabilizacijo, da podpisniki dogovora nakažejo politiko, za 
katero se bodo zavzemali s svojimi ukrepi. Pogoji gospodarje- 
nja postajajo vse bolj zapleteni in zaostreni, še posebej pa jih 
ob prehodu v novo srednjeročno obdobje otežuje neracio- 
nalno gospodarjenje. To so neskladnost med kupnimi in bla- 
govnimi skladi, ki jih povzročajo strukturna neskladja, hitra 
rast cen, izvozna nesposobnost in visoka uvozna odvisnost, 
prenizka izkoriščenost proizvodnih sredstev in nizek delež 
storilnosti v rasti proizvodnje. Vse to ob nekaterih neugodnih 
zunanjih gibanjih (kot je npr. rast cen nafte) narekuje, da je v 
prihodnjih letih nujno ustaliti gospodarska gibanja ter dose- 
gati rast proizvodnje na kvalitetnejših osnovah in z nekoliko 
nižjim deležem materialnih stroškov. Pri pridobivanju celot- 
nega prihodka in dohodka odpade največ na kupoprodajne 
odnose, zato bi morale temeljne organizacije združenega dela 
v svojih planskih dokumentih posvetiti posebno pozornost 
predvsem pridobivanju dohodka na osnovi združevanja dela 
in sredstev. S takim povezovanjem bi si dolgoročneje prido- 
bile surovine in repromateriale ter vzpostavile proizvodne 
povezave na osnovi višjih oblik poslovnih organizacijskih, 
tehničnih, kadrovskih in dohodkovnih povezav. Temeljne or- 
ganizacije združenega dela bi v procesu pripravljanja planov 
morale te povezave podrobneje prouč iti in jih tudi konkretizi- 
rati. 

V planih vseh nosilcev družbenih sredstev je planiranje 
pridobivanja, razporejanja dohodka ena bistvenih vsebin. Na 
tej osnovi morajo vsi nosilci družbenih sredstev planirati 
dohodek ter določ iti politiko in razmerja v njegovem razpore- 
janju. 

V preteklih letih je bila med razlogi za strukturna neskladja 
tudi prenapeta delitev dohodka, saj so se za osebne dohodke 
ter skupne in splošne družbene potrebe izločala iz dohodka 
visoka sredstva. Zato se je že v letu 1980 z resolucijo in 
družbenim dogovorom začelo dosežena razmerja spreminjati 
tako, da te oblike porabe zaostajajo za rastjo dohodka. Ker pa 
je stabilizacija dolgoročen proces, ki ga ni mogoče izpeljati v 
enem letu, podpisniki predpostavljajo, da naj bi tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju še naprej zaostajala rast sred- 
stev za osebne dohodke ter skupne in splošne potrebe neko- 
jiko izpod rasti dohodka. Pri tem se je za sklade pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja in starostnega zavarovanja kmetov 
računalo z obveznostmi, ki izhajajo iz števila upravičencev in 

pridobljenih pravic, medtem ko bo treba v drugih dejavnostih 
poslovati zelo gospodarno in med dejavnostmi reševati pokri- 
vanje prioritetnih nalog, ob tem ko obsega socialnih pravic ne 
bo mogoče širiti, kar zahtevajo tudi smernice za pripravo 
družbenega plana SRS 1981-1985. 

Upoštevajoč pomen, ki ga v 71. č lenu daje Zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 
izpolnjevanju obveznosti, ki jih je temeljna organizacija spre- 
jela s svojimi temelji plana in samoupravnimi sporazumi za 
razne oblike združevanja dela in sredstev, podpisniki predla- 
gajo, da temeljne organizacije združenega dela iz čistega 
dohodka pokrijejo obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih dogovo- 
rov, sporazumov in pogodb. Tak pristop k prednostnemu 
pokrivanju obveznosti temeljnih organizacij združenega dela 
usmerja k ustvarjanju večjega dohodka predvsem takrat, ko 
morajo pokriti tudi visoka odplač ila posojil za osnovna sred- 
stva. Taka usmeritev deluje tudi kot kriterij za naložbe, saj 
usmerja temeljne organizacije združenega dela v č im manjšo 
kreditno odvisnost in v gospodarnejše izkoriščanje novih ka- 
pacitet, čemur se pridružuje tudi zahteva dogovora, da naj 
organizacije združenega dela, ki razpolagajo z večjimi v ban- 
kah združenimi sredstvi, namenjajo sorazmerno več  sredstev 
za razširjeno reprodukcijo. 

Kriteriji, ki so postavljeni v 41. č lenu, so napotilo organiza- 
cijam združenega dela in delovnim skupnostim zato, da jih 
bodo v svojih planskih dokumentih podrobneje opredelile in 
predvsem uporabljale v analizah izpolnjevanja svojih planov. 

Razmerja, ki so v členih tega poglavja konkretizirana, so 
bila upoštevana pri izdelavi bilance družbenih sredstev za 
razširjeno reprodukcijo, ki jo upošteva obrazložitev k dogo- 
voru. V zaostrenih bilančnih pogojih, ki narekujejo racional- 
nost v porabi sredstev in č im večje oblikovanje lastne akumu- 
lacije temeljnih organizacij združenega dela, je nujno, da 
podpisniki dogovora, predvsem pa tudi široka politična akcija 
cele družbe, zagotovijo izvajanje nakazanih usmeritev v pla- 
nih temeljnih organizacij združenega dela. Neizpolnjevanje 
postavljenih usmeritev bi imelo za posledico zmanjševanje 
obsega sredstev za naložbe. 

IV. ZAPOSLOVANJE 
1. Analize zaposlovanja so pokazale, da še vedno ne uve- 

ljavljamo dovolj kvalitativnih elementov gospodarjenja, zato 
se pri zaposlovanju še vedno ohranjajo tendence ekstenziv- 
nosti in neracionalnosti. V preteklih letih se je družbeni proiz- 
vod v povpreč ju povečal bolj na račun novih zaposlitev in 
manj na račun povečane produktivnosti dela. 

Da bi nosilci planiranja realneje načrtovali svoje potrebe po 
novih delavcih z ozirom na razpoložljive kadrovske vire in 
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predvideno rast družbenega proizvoda, bodo usklajevali za- 
poslitvene bilance organizacij združenega dela v občinski 
skupnosti za zaposlovanje ter sprejemali občinske, območne 
in republiške zaposlitvene bilance. 

Iz Informacije o poteku usklajevanja občinskih zaposlitve- 
nih bilanc, ki jo je pripravila strokovna služba Zveze skupnosti 
za zaposlovanje in posredovala dne 12. 5 1980, izhajajo neka- 
tere skupne značilnosti: 

- v vseh občinah so temeljne organizacije združenega de a 
v anketi, s katero so posnele letne potrebe po kadrih, planirale 
nerealno povečanja števila zaposlenih, čeprav je bilo med 
usklajevanjem očitno, da takšnega števila delavcev ne bodo 
dobile; .... 

- republiški in občinski resolucijski dokumenti so bili spre- 
jeti v zadnjih dneh decembra 1979 tako, da so bili še premalo 
upoštevani v planskih dokumentih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, ki so bili pripravljeni pred koncem decembra, 

- nasprotujoč i interesi med posameznimi organizacijami 
združenega dela, družbenopolitičnimi skupnostmi in organi- 
zacijami združenega dela, družbenopolitičnimi organizaci- 
jami in ostalimi so povzroč ili večkratno spreminjanje določ il 
resolucij in s tem kasnitve usklajevanja bilanc zaposlovanja v 
občinah. . . 

Glede na to, da plani potreb po kadrih kažejo velika odsto- 
panja od s smernicami za pripravo planov družbenopolitičnih 
skupnosti predvidenega porasta zaposlenih oziroma neusk a- 
jenost z demografskimi viri, bo potrebno še doslednje_uskla- 
jevati bilance posameznih temeljnih organizacij združenega 
dela tako v okviru asociacij združenega dela kot tudi v okviru 
občin in območij. 

2. Med pripravami za usmerjeno izobraževanje je treba 
zagotoviti odpravo sedanjih izrazitih neskladij med strukturo 
potreb po kadrih, ki jih izkazujejo temeljne organizacije zdru- 
ženega dela, in med strukturo kadrovskega priliva po kvalifi- 
kacijah, kot jo sedaj oblikujejo šole. Od premagovanja teh 
nasprotij je odvisno, koliko mladih ljudi, ki prihajajo iz sol, 
bomo lahko v prihodnje ustrezno zaposlili. 

Poklice, ki jih lahko štejemo med izrazito deficitarne, zašle- 
dimo predvsem v tehnični stroki, zlasti poklice strojne, elek- 
trotehnične in kemijske smeri. Organizacije združenega dela 
prav tako izkazujejo velike potrebe po ekonomistih, organiza- 
torjih proizvodnje in diplomantih komercialnih šol, ki jih priliv 
iz višjih in visokih šol ne bo pokril. To so v glavnem poklici za 
režijska in upravna dela. Vendar moramo ob vsem tem upo- 
števati, da je to prej odraz neracionalnega in nesmotrnega 
planiranja zaposlovanja (posledica nezadostno razvitih ka- 
drovskih strokovnih služb!) določenih poklicnih profilov, kot 
pa dejanskih potreb. 

V informaciji Potrebe po kadrih 1981-1985 (ocena rezulta- 
tov ankete) so podane potrebe po kadrih v primerjavi s priča- 
kovanim prilivom iz šol. 

Potrebe po kadrih in pričakovani priliv iz šol v obdobju 
1981-1985 (kumulative) 

Skupina poklicev 
po področ jih izobraž. 

potrebe 
OZD 

Priliv iz 
šol 

1. Poklici, ki jih izobražujejo 2-3 let- 
ne srednje šole 
Skupaj vsi poklici od tega: 
administrativni in upravni 
trgovsko-gostinski 
agroživilski 
tehnični skupaj 
strojna str. 
elektroteh. str. 
kemija 
gradb. kom. štr. 
les, papir, steklo 
tekstil, usnje; guma 
v osebnih storitvah 
2. Poklici, ki jih izobražujejo 4-letne 
srednje šole 
Skupaj vsi poklici od tega: 
v pedagoški stroki 
- ekonomsko in poslovno-organiza- 
cijsko 

68.310 
4.020 
9.840 
1.990 

50.958 
10.360 
4.560 
1.250 
6.990 
4.850 
2.890 

180 

38.960 
1.550 

13.060 

51.560 
960 

11.760 
2.310 

34.820 
16.530 
4.650 

230 
6.000 
2.030 
3.390 
1.240 

20.270 
1.120 

6.330 

v trgovsko in gostinski 
agroživilski 
v tehničnih skupaj 
- strojna 
- električna 
- kemija 
- gradbeništvo 
- les, papir, grafične 
- tekstil, usnje, guma 
Zdravstvena skupaj 
- med. sestre 
- zdrav, tehniki 
splošno izobraževalna 
3. poklici, ki jih izobražujejo višje šo- 
le in prva stopnja visokih šol in fakul- 
tet 
Skupaj vsi poklici od tega: 
pravno-upravna 
družboslovna 
pedagoška 
ekonomska in poslovno organizacij- 
ska 
trgovsko-gostinska 
biotehnična in naravoslovna 
tehnične skupaj 
- strojništvo 
- elektrotehnika 
- kemija 
- gradbeništvo 
zdravstveni stroki 
4. Poklici, ki jih izobražujejo visoke 
šole, fakultete in akademije 
Skupaj vsi poklici 
v pravno-upravni 
družboslovni 
pedagoški 
ekonomsko in poslovno organizacij- 
sko 
biotehnična in naravoslovna 
- strojna 
- elektrotehnična 
- kemija 
- gradbeništvo 
zdravstveni stroki 

2.220 
880 

15.990 
3.910 
2.350 
1.070 
1.640 

900 
830 

3.910 
2.860 
1.050 
1.130 

17.730 
1.270 

400 
3.620 

5.100 
120 
270 

5.030 
1.770 

990 
360 
620 

1.660 

14.490 
1.370 

910 
1.200 

2.720 
5.640 
1.710 
1.280 

630 
840 

1.610 

380 
340 

5.180 
1.500 
1.120 

280 
700 
770 
570 

2.790 
2.170 

620 
2.650 

8.840 
1.200 

600 
2.230 

1.670 
18 

210 
2.250 
1.010 

390 
120 
220 
660 

10.370 
1.140 

710 
1.470 

1.910 
3.540 

680 
800 
400 
420 
770 

Opomba: Pri oceni pričakovanega priliva iz rednega izobra- 
ževanja je upoštevan sedanji način šolanja. Usmerjeno izo- 
braževanje bo prineslo določene spremembe tudi v obsegu 
priliva diplomantov iz šol. Prvi rezultati pa bodo vidni šele v 
zadnjih letih izvajanja srednjeročnega plana 1981-1985 na 
ravni srednjih šol, na ravni višjih in visokih šol pa šele v letih 
1986-1990. 

Iz tabele je razviden razkorak med potrebami združenega 
dela in prilivom iz šol. Zato bo v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju treba težiti predvsem k temu, da bi se zmanjševalo 
štipendiranje iz združenih sredstev, povečevalo pa kadrovsko 
štipendiranje iz združenih sredstev, povečevalo pa štipendira- 
nje, ki bo temeljilo na dobro pretehtanih potrebah združenega 
dela. Pri tem še ni pretežno vprašanje samoupravnega organi- 
ziranja štipendiranja. 

3.1. Čeprav imajo lahko družbeni dogovori in samoupravni 
sporazumi o minimalnih standardih za življenjske in kulturne 
razmere pri zaposlovanju delavcev v svojih uč inkih tudi re- 
striktivno obeležje, je njihova temeljna usmeritev predvsem v 
uresničevanju visoko produktivne in smiselne zaposlenosti 
ter v uveljavljanju skladnega razvoja »družbenega standarda« 
in zaposlovanja kot enega izmed pogojev za razvoj skupnega 
in osebnega standarda. 

3.2. Ocene kažejo, daje največ  težav in neurejenih vprašanj 
pri reševanju stanovanjskih stisk delavcev, dokaj neresno pa 
obravnavajo organizacije združenega dela tudi obveznost, da 
za svoje delavce zagotove varstvo otrok, zdravstveno varstvo 
in drugo. 
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3.3. Iz Ocene uresničevanja določ il samoupravnega spora- 
zuma o minimalnih standardih za življenjske in kulturne ra- 
zmere pri zaposlovanju delavcev v SRS, ki sta jo izvedla Zveza 
sindikatov Slovenije in strokovna služba Zveze skupnosti za 
zaposlovanje SRS, izhajajo naslednje temeljne ugotovitve 
(podatki dani v objavo 7. 2. 1980): 

- samoupravni sporazumi še vedno niso bili sprejeti v 14 
občinah, (koprsko in novogoriško območje, Radovljica, 
Škofja Loka, Tržič , Brežice in Ruj). Tu je k sporazumu pristo- 
pilo okoli 40% vseh organizacij združenega dela, ki zaposlu- 
jejo okoli 57% vseh delavcev v SRS. V občinah, kjer so bili 
sporazumi sprejeti in uveljavljeni, je pristopilo k njim tudi 80 
in več odstotkov vseh delavcev, 

- praviloma se zaposlenost hitreje povečuje v tistih dejav- 
nostih, kjer samoupravno sporazumevanje o minimalnih stan- 
dardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju 
novih delavcev še ni bilo uspešno zaključeno in zato tudi ni 
dalo ustreznih rezultatov ter kjer več je in velike organizacije 
združenega dela niso pristopile k občinskim sporazumom o 
minimalnih standardih, 

- koordinacija dela temeljnih nosilcev (občinski sindikalni 
sveti, izvršni sveti skupščine občin, območne gospodarske 
zbornice in skupnosti za zaposlovanje) ni bila zadovoljiva ne 
pri sprejemanju in še manj pri spremljanju uresničevanja 
samoupravnih sporazumov minimalnih standardih za življenj- 
ske in kulturne razmere delavcev. 

3.4. Priti moramo do družbenega spoznanja, da ni mogoče 
načrtovati in izvajati zaposlovanja neodvisno od razvitosti in 
razvoja vseh tistih dejavnosti, ki zagotavljajo delavcu in ob- 
čanu normalne ali pa vsaj minimalne pogoje za produktivno 
delo in kulturno življenje. 

4. Kadrovsko planiranje še vedno nima potrebne strokovne 
in samoupravne kvalitete. Kadrovski programi so bolj priloge 
investicijskih in drugih načrtov, kakor pa tudi podlage za 
sprejemanje ustreznih razvojnih odloč itev. Vse to je posledica 
pomanjkanja strokovnih kadrovskih služb v organizacijah 
združenega dela. t 

Analiza Gospodarske zbornice Slovenije, narejena v letu 
1978 na vzorcu 372 proizvodnih organizacij združenega dela v 
SR Sloveniji, kaže, da je dejanska zasedba kadrovskih služb 
za 22% nižja od sistemizirane. Izobrazbena struktura delavcev 
v teh kadrovskih službah je: 15% visoka, 46,5% višja in 38,5% 
srednja in nižja. Največje razlike so pri visoki izobrazbi, kjer 
dela le 43% predvidenih delavcev z visoko izobrazbo. 

Še posebej izjemen primer je prikazala raziskava skupščine 
občine Kranj o stanju kadrovskih služb v 78 organizacijah 
združenega dela, ki zaposlujejo preko 32.000 delavcev. V 
maju 1978 je bil položaj takšen: kadrovska služba je organizi- 
rana v 70% organizacij združenega dela; v povprečju je en 
kadrovski delavec (nekateri opravljajo še druge naloge) zapo- 
slen na 1015 delavcev; v celoti je v teh organizacijah združe- 
nega dela na vodilnih, vodstvenih, strokovnih in administra- 
tivnih delih 29,7% vseh delavcev, v kadrovskih službah pa le 
0,98% vseh delavcev. 

Ti podatki, čeprav nepopolni, kažejo, da je strokovna ka- 
drovska dejavnost v organizacijah združenega dela nerazvita, 
kar je po eni strani odraz zapostavljanja in nerazvitosti ka- 
drovske funkcije v združenem delu, po drugi strani pa prav 
nerazvitost teh služb prispeva, da delavci še vedno ne uveljav- 
ljajo dovolj uč inkovito svoje ustavne vloge v kadrovski politiki. 

Očitno je tudi, da poslovodni delavci ne dojamejo pomena' 
in vloge strokovnega dela na kadrovskem področju in ob 
širjenju razvojnih, tehnoloških, komercialnih, finančnih in 
drugih služb pogosto nasprotujejo, da bi se kadrovske službe 
kadrovsko okrepile in ustrezno vsebinsko koncipirale. 

5. Dosedanje razprave v zvezi s spremljanjem podatkov so 
pokazale, da so različni viri spremljanja teh podatkov neus- 
klajeni med seboj in da so zelo pogosto v razkoraku z dejan- 
skim stanjem v temeljnih in drugih organizacijah. Posebej se 
je to pokazalo pri izdelavi zaposlitvenih bilanc. Podane so bile 
ocene, da je statistični informacijski sistem nedograjen, po- 
datki zdravstvene skupnosti pa najbolj ažurni in najbolj celo- 
viti. 

Iz vsega navedenega izhaja nujna potreba po enotnem in 
sodobnem kadrovskem informacijskem sistemu. 

V. KONKRETNE NALOGE 
PRESTRUKTURIRANJA (v industriji 
brez energetike) 

Analiza sedanje proizvodne strukture, ki smo jo opravili, da 
bi dobili približno predstavo oziroma indikacijo glede stopnje 
zaostritve razvojnotehnološkega (RT) kriterija, nam je izbrala 
proizvodne sektorje, ki se pri nas že sedaj oblikujejo po 
visoko nadpoprečni RT intenzivnosti (glej tabelo 2 v obrazlo- 
žitvi RT kriterijev). Smernice za pripravo družbenega plana 
SRS za obdobje 1981-1985 pa z zahtevo po preusmeritvi v 
tiste RT intenzivne proizvodnje, ki so hkrati »osnova za mo- 
dernizacijo vsega združenega dela« tehnološki kriterij postav- 
ljajo za kriterij posebnega pomena za splošen razvoj družbe. 
Že na prvi pogled je jasno, da vsi proizvodni sektorji iz tabele 
1 nimajo enakega pomena za splošen dvig tehnološko-te- 
hnične ravni združenega dela. Takšen poseben pomen bi 
lahko pripisali ključnim proizvodnjam v naslednjih proizvo- 
dnih sektorjih iz tabele 2: 1419 drugi stroji in naprave (brez 
električnih in kmetijskih), 1521 motorji z notranjim zgoreva- 
njem, 1723 komunikacijski aparati in naprave, 1724 merilna in 
regulacijska oprema, 1729 neomenjene elektronske naprave, 
1810 kemikalije, 1910 zdravila in farmacevtske surovine. (De- 
lež družbenega proizvoda naštetih podskupin v družbenem 
proizvodu industrije je 1.1977 znašal nekaj več  kot 8%). Glede 
na ugotovljeno sorazmerno višjo razvitost (RT intenzivnost) 
teh sektorjev v sedanji proizvodni strukturi je pričakovati, da 
se bodo v prihodnje pojavljali tudi novi proizvodni programi s 
teh področ ij (razvojni kriteriji v tem dogovoru naj bi dali 
podlago za njihovo ustrezno visoko ovrednotenje). Poseben 
pomen za splošen dvig tehnološko-tehnične ravni pa imajo 
seveda tudi nekateri proizvodni programi iz sektorjev, ki pri 
nas še niso dosegli posebno visoke stopnje RT intenzivnosti 
npr.: 1313 proizvodnja orodja, 1411 proizvodnja energetskih 
strojev in naprav, 1412 proizvodnja gradbenih in rudarskih 
strojev in naprav, 1413 proizvodnja strojev za obdelavo kovin 
in lesa, 1430 proizvodnja opreme v poklicne in znanstvene 
namene, 1710 proizvodnja električnih strojev in naprav, 1721 
proizvodnja sestavnih delov elektronskih aparatov in naprav. 

Spjsek industrijskih podskupin, v okviru katerih lahko pri- 
čakujemo proizvodne programe, ki so posebnega pomena za 
splošen dvig tehnološko-tehnične ravni, je rezultat presoje, 
kaj v naših razmerah in pri sedanji splošni razvitosti produk- 
cijskih sil predstavlja tehničnotehnološko infrastrukturo dol- 
goročno zasnovanega razvoja. Ta spisek se vsebinsko v glav- 
nem pokriva s spiskom proizvodenj, ki v razvitem svetu veljajo 
kot RT visoko intenzivne (Študija OECD »Gaps in techno- 
logy,« str. 231, in študije IFO inštituta). 

Novi proizvodni programi z naštetih proizvodnih področ ij 
naj bi v prihodnje prispevali h kompletiranju oziroma izboljša- 
nju obstoječe proizvodne strukture (delež družbenega proiz- 
voda, ki so ga I. 1977 ustvarile vse naštete industrijske pod- 
skupine, znaša nekaj manj kot 15%, kar je znatno manj kot v 
industrijsko razvitejših državah). Ti proizvodni sektorji naj bi 
predstavljali hrbtenico prihodnje proizvodne strukture slo- 
venske industrije, prvič , zaradi njihovega posebnega pomena 
za splošen dvig tehnično-tehnološke ravni združenega dela, 
drugič  pa zato, ker bi se z njihovo pomočjo celotno gospodar- 
stvo postopoma usposobilo za uspešnejše nastopanje na 
tujih trgih. Usmeritev v take programe vodi k več ji komple- 
mentarnosti našega sicer razdrobljenega gospodarstva, k 
združevanju dela in sredstev na dohodkovnih osnovah ozi- 
roma k povezovanju različnih dejavnosti, vključno z znan- 
stveno raziskovalno dejavnostjo, kar je tudi pogoj za boljše 
koriščenje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega poten- 
ciala. To je zelo pomembno, ker je pomanjkanje strokovnega 
kadra, predvsem pa njegovo neustrezno koriščenje, eden od 
poglavitnih omejitvenih faktorjev razvoja. Povezovanje v take 
programe omogoča visoko udeležbo znanja v vrednosti po- 
nudb oziroma omogoča celovitejšo ponudbo, vodi k nosilstvu 
velikih poslov in s tem k visokemu dohodku na zaposlenega. 
In ne nazadnje, kompleksne ponudbe omogočajo več ji prodor 
na zunanji trg, zlasti v dežele v razvoju. 
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POPIS RAZVOJNO TEHNOLOŠKO INTENZIVNIH INDUSTRIJSKIH SEKTORJEV V SRS 
(izbor med 145 podskupinami industrije) Tabela 1 
Kriteriji izbora: 
I'kv 6% oz. l'Kv 5 in '"kv 40 

Pt 60% oz. I", 50 in l"t 20 

PODSKUPINE INDUSTRIJE 
' KV 1976 

I KV 1976 I', 1977 
Struktura 

I", 1977 
Struktura Indeks ni Indeks ni 

DP zaposlenih voja OP/Z voja DP/Z 
1977 1976 1977 1977 

0101 hidroel. energ. 
0105 distribucija el. energ. 
0500 naft. deriv. 
0712 surovo jeklo 
0720 ferolegure 
0920 svinec 
1010 predel, alum. 
1121 morska sol 
1419 dr. stroji in napr. (brez el., km) 
1521 motorji z notr. zgor. 
1723 komunik. apar. in napr. 
1724 meril, in regul. oprema 
1729 neomenj. elektron, napr. 
1730 kabli in vodi 
1742 hladil, aparati 
1743 apar. za pranje in sušenje 
1810 kemikalije 
1820 kemikalije za kmet. 
1832 plastič . mase 
1910 zdravila in farm. surov. 
1920 pralna sredst. in kozmet. 
1930 barve in laki 
1990 dr. kem. izd. 
2202 furnir in plošče 
2410 celuloza in papir 
2516 sintet. preja in sukanec 
2524 svilene tkanine 
2614 nogavice 
2623 gospodin, perilo 
2624 težka konfekc. 
2901 pnevmatike za vozila 
3010 mletje, luščenje žita 
3030 sadje in zelenj. 
3080 rast. olja, mast 
3099 začimbe, kavovina ipd. 
3112 pivo 
3113 vino 
3121 osvežujoče pijače 
3320 tobak QQr)4 nakit 
RT intenziv. sektorji skupaj 
(agregatna vrednost) 
RT intenzivni sektorji skupaj 
Industrija   

11,9 
6,9 

10,3 
1,3 

10,9 
10,8 
5,3 
0,0 
8,0 
0,8 
8.7 
7,0 

13.2 
0,9 
6,0 
0,7 
7.8 
9.0 

10.3 
23,2 

7.7 
7.9 
7.3 
3,9 
2.8 
2.4 
3,6 
1.1 
2,3 
0,0 
9.9 
6.5 
6.3 
3.1 
5,8 
4,0 
7.5 

24.4 
3.4 
7,8 
7.2 
6,8 
3.6 

18,3 
28.5 
35.6 
77,8 
60,3 
56.2 
50,5 
73.0 
34.3 
55.1 
48,5 
57.1 
10,3 
52.8 
55.9 
73.3 
45.0 
67,5 
55.4 
44.2 
56.5 
50.2 
49,9 
63.3 
58.7 
80,5 
65.8 
69,8 
68.5 
75.6 
46,3 
47,8 
50,5 
55.1 
61.8 
57,3 
57.9 
45.2 
70,9 
37,8 
51,2 
54,2 
56,8 

2.2 
72.4 
88.7 
60,9 

0,0 
0,0 

88.3 
100,0 

6,9 
59.5 
45.1 
12.8 
0,0 

75.9 
2,1 

70,9 
27.2 

0,0 
49,7 
2,4 
4,0 
4.3 

16,1 
64.4 
59,9 
60,0 
59.5 
78.6 
77,9 
81.3 

0,0 
24.7 
45,9 
60,9 
55.7 
90.8 
37.9 

100,0 
0,0 

44.7 
43,3 
28.8 

50,9 
17.0 
11.3 
11,9 
35.4 
41.1 

7,1 
0,0 

86,9 
23.2 
41.2 
50,0 
86.7 

9,7 
45,0 
23.3 
22.0 
72.8 
50.3 
61,8 
46,8 
77,8 
33.1 
16.2 

3,3 
0,0 
2,3 

18,8 
14.1 
18,7 
98.2 
49.7 
16.0 
39.1 
12,5 
0,2 

41.2 
0,0 

94,2 
26.8 
34,1 
38,0 

0,66 
1,84 
0,48 
0,53 
0,30 
0,11 
0,56 
0,07 
2,24 
0,20 
1,65 
1,55 
0,05 
0,03 
1,39 
0,40 
1,38 
0,32 
0,35 
1,24 
0,88 
0,65 
1,06 
1,09 
2,44 
0,10 
0,25 
0,56 
0,40 
0.09 
0,75 
0,41 
0,97 
0,09 
0,60 
0,48 
0,49 
0,16 
0,32 
0,13 

0,31 
1,36 
0,16 
0,32 
0,21 
0,10 
0,33 
0,04 
1,81 
0,12 
1,80 
1,34 
0,03 
0,03 
1,31 
0,28 
0,74 
0,09 
0.27 
0,98 
0,69 
0,51. 
0,82 
1,02 
1,86 
0,09 
0,25 
0,72 
0,25 
0,04 
0,55 
0,35 
0,74 
0,11 
0,24 
0,30 
0,16 
0,17 
0,23 
0,11 

27,3 20,84 
100,0 100,0 

935.0 
164.5 
199.6 
376.6 
147.3 

21.5 
332.7 

44.6 
48,6 

464,7 
37,9 
13.6 
31,5 

108.5 
35.8 
83,3 

343.7 
159.4 
104.2 

80,1 
74.7 
91.1 
98.3 

257.1 
341.2 
147.3 
133,1 
101.8 
79.2 
52,1 

198.9 
50.9 
87.4 

114,0 
125.3 
190,7 
172.3 
141,0 
34,0 

145.4 
159.6 
100,0 

223.2 
139,9 
289.5 
176.6 
138,8 
101,8 
171.0 
177.4 
117.3 
159,8 
90,9 

110.1 
268,8 

91,3 
104,3 
156,3 
173.6 
322.7 
117.7 
133.1 
127.3 
130.8 
129.7 
110.5 
129.4 
104.8 
102.8 

77,2 
117.5 
102.2 
134.0 
145.5 
103.3 

90,0 
236.6 
176.1 
282.9 
104.6 
143,0 
115.7 
128,5 
148.2 
100,0 

LE|Vv delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo 1»^ Haia\«rou nrkpnfl strnkovneaa Drofila - i KV aeiei ueidvocv i. vioui%w ■■ ■ ' -j« ~—    
- r Ju delež delavcev ozkega strokovnega profila . row 

I F' VSSSSfc d.lo.nih priprav (stro)! z ročnim sirarn ob.eg.io P™ >" 
skupine v klasifikaciji opreme po lnd-21). 
- DP družbeni proizvod , 
- OP nabavno vrednost delovnih priprav (opreme) 
- Z število zaposlenih, ki uporabljajo delovne priprave 

Organizacije združenega d?la industrije so predlagale nad 
150 investicijskih programov, ki naj se kot obveznosti širšega 
družbenega interesa vključ ijo v dogovor o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije 1981-1985. Ti programi zahtevajo 
skupaj nad 108 milijard din vlaganj v osnovna sredstva v 
obdobju 1981-85, kar pa zaradi omejenih narodnogospodar- 
skih sredstev ni uresnič ljivo. 

Zato je nujno, da predlagatelji elementov za dogovor v 
nadaljnjih fazah pripravljanja dogovora izpopolnijo dokumen- 
tacijo, da bo možno oceniti razvojne programe glede na 
kvantificirane kriterije in se na tej osnovi opredeliti do predla- 
ganih naložb. Pri tem bo tudi upoštevano, v koliki meri održa- 

vaio programi skupni interes združenega dela pri usklajeva- 
nju reprodukcijskih tokov (delež združenih sredstev), v kakšni 
fazi ie priprava ustreznega samoupravnega sporazuma, v 
kakšni fazi je pripravljanje investicijske dokumentacije in če 
odraža realnost izvedbe. . 

Doslej so samoupravne organizacije s področja industrije 
predlagale naslednje programe: 
I. STROJEGRADNJA IN DRUGA KOVINSKO 
PREDELOVALNA INDUSTRIJA 

1. SOZD Združena podjetja strojegradnje, Ljubljana 
- energetika: večje turbine in parni kotli; oprema za atom- 
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ske centrale; za premogovnike; male turbine; minielektrarne; 
- transport: talna transportna tehnika; integralni transport 

- kontejnerizacija; 
- kemija: kompletiranje proizvodov v kompletne linije; 
- metalurgija: oprema za livarne; industrijske peč i in konti- 

liv s transportnimi napravami; 
- agroživilstvo: namakalne naprave in sistemi; plasteniki 

in stekleniki; kmetijska mehanizacija; skladiščenje in manipu- 
lacija žita; tovarne močnih krmil; pekarske in slašč ičarske 
linije; 

- gradbeništvo: veliki agregati za pripravo in proizvodnjo 
gradbenih materialov (apnenice, cementarne); žerjavi; cestna 
mehanizacija; 

- obdelovalni stroji: NC krmiljeni specialni namenski stroji 
visoke storilnosti (frezkalni, rezkalni); 

- usnjarstvo in predelava: modernizacija ključnih strojev 
za ponudbo tovarn na ključ ; 

- zaščita okolja: širitev sortimenta in kompletiranja sorti- 
menta za zaščito (mehansko, kemijsko, oksidacijsko in biolo- 
ško) ter pripravo (pitne in tehnološke) vode; filtri za zrak; 
reciklaža odpadkov; 

- komponente: uskladitev specializacije livarskih obratov v 
SOZD; kvaliteten razvoj hidravličnih komponent (Kladivar) in 
opreme (Metalna) ter zobniški in reduktorski program STT. 

(OZD; Agrostroj, Atmos, Gostol, Hidrometal, Ikos, Indos, 
Jeklo, Kladivar, Kostroj, Kovind, Litostroj, Metalna, Mlinostroj, 
Projekt, Riko, Stroj, STT). 

2. AGROS, združena industrija kmetijskih strojev In 
opreme, Žalec 

- SIP Šempeter: stroji za spravilo krme; - gnojenje; kom- 
bajni za koruzo; 

- Tehnostroj Ljutomer: Transportna sredstva za kmetij- 
stvo; priključna vozila za avtotransport; trosilnik hlevskega 
gnoja; podvozja in sklopi; 

- Metalna Rau Maribor: stroji za temeljno in predsetveno 
obdelavo tal; škropilniki in pršilniki; stroji za setev; rastlinjaki; 
kooperacijska proizvodnja; 

- Hmezad Strojna Žalec: hmeljarski stroji; trosilniki gnojil; 
stroji za krompir; silofreze in drobilniki; kooperacijska proiz- 
vodnja; 

- Creina Kranj: cisterne za gnoj in vodo; trosilniki mineral- 
nih gnojil; mešalci, deponatorji in sipala. 

3. EMO, Celje: 
- kompletne energane (toplovodni, vrelovodni in parni 

kotli; trovlečni dimnocevni na plin in lesne odpadke; na trda 
goriva; termokontejnerske kotlarne; enote za pripravo vode; 
dimniki), 

- orodja (za preoblikovanje pločevine, za oskrbo obdelo- 
valnih strojev, za brizganje plastičnih mas). 

4. Združena industrija vozil TAM, Maribor 
- tovornjaki, avtobusi, vozila za posebne namene, prik- 

ljučki vozil, diesel motorji, diesel motorni vlaki. 
5. Cimos, Koper: 
- vozila Citroen (GY, CX, NM, AY); specialna vozila. 
6. IMV, Novo mesto: 
- vozila Renault (R-4, R-x, R-y); stanovanjske prikolice, 

gospodarska vozila. 

II. ELEKTRONIKA IN DRUGA 
ELEKTROINDUSTRIJA 

1. infrastrukturna elektronika (Iskra); 
- mikrovezja in MOS tehnologija elementov, 
- nove generacije profesionalnih elektronskih, polelek- 

tronskih ter elektromehanskih elementov in sklopov. 
2. proizvodni programi (Iskra, Gorenje, Elektrotehna): 
- procesni in poslovno računalniški sistemi s hardvvare in 

softvvare opremo, 
- telekomunikacijski sistemi in prenos podatkov, 
- sistemi avtomatizacije, 
- merilni instrumenti in naprave, 
- sistemi za racionalnejšo uporabo energije, 
- audio-video zaključeni sistemi za nadzor in šolstvo, 
- visokokvalitetni segmenti naprav široke potrošnje, 
- kompletne tehnološke linije, robotika s prenosom tehno- 

logije in znanja, 
- pretvarjanje in prenos električne energije, rotacijski stroji 

in agregati. 

3. SOZD Tego, Ljubljana: 
- naprave za racionalno koriščenje toplotne energije v go- 

spodinjstvih in industriji (LTH), 
- oprema in tehnologija za množinsko pripravo, shranjeva- 

nje, delitev in transport hrane (LTH, IGO, Kovinastroj). 

III. KEMIČNA IN GUMARSKA INDUSTRIJA 
1. Cinkarna Celje: žveplova kislina, titanov dioksid, žele- 

zooksidni pigmenti; 
2. TKI Hrastnik: Na-tripolifosfat, alkalije; 
3. Kema Maribor: Ca-karbid, tehnični plini (kisik, dušik in 

acetilen), zaščitna rastlinska sredstva, umetna gnojila, NPK 
kompleksna gnojila; 

4. Iplas Koper: Oksosinteza propilena (butanol, n-butiral- 
dehid, 2-etilheksanol), akrilna kislina in monoestri, izopropa- 
nol; 

5. Imgrad Ljutomer: kaprolaktam; 
5. SOZD Bivet - DO Belinka Ljubljana: pentaeritritol (Na- 

sulfat, formaldehid, mravljinčna kislina), vodikov peroksid, 
natrijev perkarborat; • 

7. PS Polikem Ljubljana: fenolne smole, oborjena kreda, 
kalcitna polnila, Al-sulfat, furanska kemija (tanin, furfural, 
furfurilalkohol, ocetna in mravljinčna kislina, polikarbonati), 
maščobne kisline; 

8. umetne smole: POLIKEM; Color, Helios, Donit, Yugo- 
cryl, Melamm; SAVA, IPLAS, INA-nafta; 

9. Jugotekstil Ljubljana: poliamidna vlakna; 
10. PS FARMAKEM, Novo mesto: 
- Krka Novo mesto: antibiotiki, zdravilne substance narav- 

nega izvora; 
- Lek Ljubljana: organska sinteza aktivnih substanc, fer- 

mentacija ergot alkaloidov; 
- TOK Ilirska Bistrica: citronska in druge organske kisline; 
- Bayer-Pharma Ljubljana: farmacevtski preparati; 
11. SAVA Kranj: avtopnevmatike, transportni trakovi, je- 

kleni kord, specialna kavčukova lepila. 

IV. ČRNA IN BARVASTA METALURGIJA 
1. SOZD Slovenske železarne Ljubljana 
>- nova elektrojeklarna Jesenice, 
- kontiliv, priprava vložka; rekonstrukcija Ravne, Štore; 

namenska proizvodnja; modernizacija vročih valjam; hladna 
predelava; energetika, vzdrževanje in transport; profilne cevi 
Alpos; ferozlitine Ruše, poljedelsko orodje batuje. 

2. SOZD Unial Maribor 
- nova elektroliza primarnega aluminija v Kidričevem, 
- povečanje proizvodnje sekundarnega alumija. 
3. Mariborska livarna, Maribor 
- povečanje proizvodnje zlitin iz sekundarnega alumiija; 

povečanje proizvodnje polizdelkov na osnovi bakra; 
- sanitarne, vodovodne in ogrevalne armature; plinske ar- 

mature. 
4. Rudnik svinca in topilnica Mežica 
- modernizacija proizvodnje in predelave svinčevocinkove 

rude ter povečanje metalurške proizvodnje. 

V. INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA 
Cementarna Trbovlje: cement. 

VI. NEKOVINSKA INDUSTRIJA 
1. termoizolacijski materiali: 
- kamena volna (Termika, Izolirka); 
- styropor (Izolirka, TIM Laško); 
- steklena volna (Krka Novo mesto); 
- ekspandirano steklo (TIM Laško, Steklarna Hrastnik, 

KEMA Maribor). 
2. pridobivanje soli na industrijski način (HP DROGA Por- 

torož) 

VIII. INŽENIRING ORGANIZACIJE 
1. Poslovna skupnost RUDIS, Trbovlje: ponudba komplek- 

snih objektov za rudarstvo, IGM in industrijo; objekti na ključ  
v tekstilni, usnjarski in farmacevtski industriji; 

2. PS za inženiring lesnopredelovalne opreme (Lesnina) 
Ljubljana 
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Pojasnilo k č rni metalurgiji 
Slovenske železarne oskrbujejo jugoslovansko tržišče z iz- 

delki črne metalugije na osnovi kvalitetnih in plemenitih vrst 
iekla. Skladno s to usmeritvijo je potrebno stare SM-peCi 
zamenjati z elektro pečmi in zaradi uskladitve s predeloval- 
nimi zmogljivostmi v celoti povečati obseg proizvodnje suro- 
vega iekla. Prve ocene kažejo, da se celotna energetska 
bilanca s tem celo izboljša. Kljub temu je potrebno opozoriti 
na problem povečanja porabe električne energije in sicer za 
okrog 300 GWh letno, zaradi česar bo treba dodatno zgraditi 
okrog 60 MW novih elektroenergetskih kapacitet. Ker ome- 
jene narodno gospodarske možnosti ne omogočajo dodatne 
izgradnje teh zmogljivosti in in zaradi finančne zahtevnosti 
samega projekta elektrojeklarne, je v tem osnutku dogovora 
predlagana zamaknitev investicije za dve leti. Da se ne ne bi 
oskrba slovenskega tržišča bistveno poslabšala, bo treba pri- 
manjkljaj surovega jekla nadomestiti z dobavami polizdelkov 
iz drugih republik in uvoza. V letu 1980 bo potrebno dobaviti 
od 140.000 do 150.000 ton polizdelkov (štabov, grediclv letu 
1985 pa, upoštevaje razvoj kovinske industrije, okrog 200.000 
ton. 

Pojasnilo o aluminiju 
Z vidika materialne bilance al umi ni jaje investicija pozitivna, 

ker bistveno zmanjšuje uvoz aluminija, vendar se v zvezi s to 
investicijo odpirajo naslednji problemi: 

1. Vse kalkulacije slonijo na podcenjeni energiji, ker upo- 
števajo le eno tretjino poprečne prodajne cene. Tudi pri takšni 
kalkulaciji je delež energije v ceni aluminija okrog 25/o, če pa 
bi upoštevali polno ceno, bi njen delež predstavljal 50/o. 

2. Porabniki, ki nameravajo združevati sredstva za investi- 
cijo, predpostavljajo ceno aluminija na osnovi podcenjene 
energije. a , . .. , 

3. Že pri podcenjeni energiji je bila cena za tono aluminija i. 
1979 v TGA Kidričevo za okoli 17% višja kot na svetovnem 
trgu; ob polni ceni električne energije pa bi ta razlika narastia 
na okoli 50%. . .. .. 

4. čeprav se specifična praba na toni aluminija zmanjša za 
okrog 20%, predstavlja predvideni obseg proizvodnje pove- 
čanje odjema za okoli 300 GWh letno, kar ustreza dodatnim 
energetskih zmogljivostim okrog 60 MW. 

5. Reprodukcijska poraba aluminija v Sloveniji je velika 
med drugim tudi zaradi nizke stopnje predelave. 

Pojasnilo o cementu 
Materialne bilance cementa kažejo, da bomo leta 1985 v 

Sloveniji porabili okoli 2.200.000 ton cementa, medtem ko 
obstoječe proizvodne zmogljivosti lahko zagotovijo le 
1,500.000 ton. Zaradi trga, zmanjšanja onesnaženja zraka m 
reke Save, zmanjšanja uvoza in zmanjšanja transpotnih stro- 
škov je investicija utemeljena. 

Pojasnilo o bazni kemiji 
Petrokemični razvojni program izgradnje proizvodnih 

zmogljivosti v iPLASU na osnovi oksosinteze ter akrilne ki- 
sline in njenih monoestrov je bistvenega pomena za razvoj 
slovenske kemične industrije. S produkti oksosinteze (but3- 
nol, n-butiraldehid in 2-etiheksonaol) bomo izpolnili pomanj- 
kanje intermediatov predelovalni kemični industriji. Te proiz- 
vode uporabljamo za sintezo estrov ftalne in adipinske kisline 
ki so osnovna mehčala za proizvodnjo izdelkov iz mehkega 
PVC, za sintezo estrov akrilne, ocetne, maleinske in drugih 
kislin. Sorazmerno velik delež produktov oksosinteze se upo- 
rablja v industriji barv in lakov ter za pripravo raznih estrov 
(butilacetata, butilakrilota, dibutilftalata, itd.), ki se tudi upo- 
rabljajo pretežno v industriji barv in lakov. 

Potrošnja akrilne kisline in njenih monoestrov se povečuje 
in zavzema vse širše področje uprabe. S tem bi rešili problem 
uvoza, poleg tega pa bi se hitreje razvijala predelovalna indu- 
strija akrilatov, sloneča na domač i surovini. 

Proizvodnja pentaeritritola v Belinki bo slonela skoraj izk- 
ljučno na domač ih surovinah, produkt pa bo v celoti nadome- 
stil uvoz in skupaj s plniranim izvozom razbemenii devizno 
bilanco. Pentaeritritol je tudi ena od strateških surovin (proiz- 
vodnja eksplozivov). 

Povečani obseg proizvodnje umetnih smol v okviru Polikem 
in načrtovana zmogljivost pentaeritritola bosta zahtevala iz- 
gradnjo nove zmogljivosti za proizvodnjo formalina v blizini 
porabnikov. 

Povečana kapaciteta osnovne surovine furfurala m furturii- 
nega alkohola v Polikemu (DO Jugotanin) bo omogočila reali- 
zacijo novih kapacitet organske sinteze - raznih furanskih 
spojin, ki se uporabljajo za furanske smole, za polimer betone 
(brezcementni beton), z različnimi polnili za rezervoarje v 
kemični in prehrambeni industriji, za zaščito izpostavljenih 
delov jezov pri hikroelektramah, za impregnacijo lesa m kot 
mikro dodatek kavčuku za pospeševanje vulkanizacije. 

V razvoju kemične industrije Slovenije ima kaprolaktam 
pomembno mesto ter predstavlja razvoj petrokemije in bazne 
kemije v Sloveniji. Program je pomemben tudi z vidika zago- 
tovitve domače surovine za pretežnega porabnika Jugotekstil 
- DOJulon, ki zaključuje izgradnjo novih proizvodnih zmoglji- 
vosti za poliamidna vlakna. S programom kaprolaktam in z 
zgoraj omenjenimi novimi proizvodnimi zmogljivostmi polia- 
midnih vlaken bodo zagotovljene potrebne domače surovine 
tekstilni industriji. Vendar se v zvezi z realizacijo tega pro- 
grama odpirajo zlasti naslednji problemi: velika poraba na"~ 
ni h derivatov (okoli 80.000 ton letno) in potreba po dodatnih 
zmogljivostih za proizvodnjo žvepiove kisline ob dejstvu, da 
bo že okoli 30% proizvodnje zadostovalo za pokrivanje potreb 
v Sloveniji. , . ,. . 

Žveplova kislina je deficitarna anorganska surovina, ki jo 
naša industrija neobhodno potrebuje, prevozni stroški močno 
naraščajo, zato bodo za nove proizvodne zmogljivosti zve- 
plove kisline v Cinkarni Celje združevali sredstva za realiza- 
cijo zmogljivosti še potencionalni potrošniki žvepiove kisline 
kot na primer: Cinkarna Celje - TOZD Titanov dioksid, Ke- 
mična tovarna Hrastnik, Rudnik urana Žirovski vrh, Kemična 
tovarna Moste in Incel Banja Luka. 

Za razvoj bazne anorganske kemijske proizvodnje je bi- 
stvene važnosti proizvodnja anorganskih bazičnih proizvodov 
natrijevega tripolifosfata in alkalij, ki predstavljata nepogreš- 
ljiv č len v reprodukcijski verigi bazične in predelovalne ke- 
mične industrije ter ostalih industrijskih porabnikov. Tudi 
materialne bilance kažejo na deficitarnost teh proizvodov 

Proizvodnja organskih gnojil v Kemi bo izpolnila veliko 
verzel v ponudbi umetnih gnojil. Ta proizvodnja bo bazirala 
na gnojilnih mešanicah organskih substanc (komposta, šote, 
premoga), posebnih bioaktivnih snoveh in mikroelementov 
ter bo predstavljala začetek proizvodnje umetnih gnojil na 
osnovi manj vrednih surovin, da bi v č im več ji meri nadome- 
stili. uvoz kalijevih soli. 

Investicije v Farmakemu (Lek, Krka, TOK) so rezultat last- 
nega razvojno-raziskovalnega dela, saj so se organizacije 
združenega dela, č lanice Farmakema, v preteklih obdobjih na 
teh področjih specializirale, si nabrale bogate izkušnje, 
ustrezni kadrovski potencial za uspešno osvajanje lastnih 
tehnologij ter si s tem zagotovile trajno osamosvojitev in 
konkurenčen prodor v izvozu, tako na trge držav v razvoju kot 
razvitih držav. Več ina teh projektov temelji na izrabi domačih 

' surovin, lastnem znanju in tehnologiji ter bodo delno pokrile 
pomanjkanje zdravil in surovin za prehrambeno industrijo. 

VI. ENERGIJA 
1. Po predlogu skupine za pripravo delovnega teksta dogo- 

vora za področje energetike, bo za naložbe v energetiko 
potrebno zagotoviti po cenah v letu 1979 okoli 38,943 mlrd 
din, kar predstavlja 18,5% gospodarskih investicij v osnovna 
sredstva. Ta vrednost naložb odstopa od Smernic Skupščine 
SR Slovenije za pripravo družbenega plana Slovenije v letih 
1981-1985, po katerih delež naložb v inergetiko v letih 
1981-1985 v gospodarskih investicijah v osnovna sredstva ne 
vi smel preseč i realiziranega deleža v obdobju 1976-1980 
(ocena: okoli 13%). Vendar Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje ocenjuje, da so omenjena odstopanja opravič ljiva, 
po eni strani zato, ker je v Smernicah določen delež gospo- 
darske infrastrukture ob predpostavki 5% stopnji rasti druž- 
benega proizvoda, po drugi strani pa, ker realne potrebe 
terjajo določen fizični obseg energetskih objektov, ne glede 
na nihanje rasti družbenega proizvoda. . 

Tudi s stališča narodnega gospodarstva in na osnovi kriteri- 
jev prestrukturiranja gospodarstva je predložena varianta 
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osnutka dogovora sprejemljiva, ker rast porabe električne 
energije pri posebnih odjemalcih ne bo večja od 3,4% letno, 
kar predstavlja nadaljevanje dosedanje letne rasti porabe 
električne energije pri posebnih odjemalcih. 

2. Pri pripravi poglavja osnutka družbenega dogovora o 
temeljih plana za naslednje srednjeročno obdobje, ki se na- 
naša na elektrogospodarstvo, premogovništvo in naftno-plin- 
sko gospodarstvo se je izhajalo iz povečanih potreb posamez- 
nih vrst energije na osnovi ocenjene povprečne letne stopnje 
rasti družbenega proizvoda SR Slovenije 4% v obdobju 
1981-1985, upoštevanju razvojnih usmeritev v smislu pre- 
strukturiranja industrijske proizvodnje, racionalne in varčne 
porabe energije ter na osnovi osnutka energetske bilance za 
to obdobje. 

Osnovna načela pričujočega osnutka družbenega dogo- 
vora temeljijo na sprejeti dolgoročni energetski politiki, ki 
opredeljuje zlasti: 

- zmanjšanje uvozne odvisnosti in neobhodno povečanje 
izrabe lastne enegetske osnove v pogojih optimalnega ob- 
sega eksploatacije domačih energetskih virov in možnega 
obsega nabave energetskih virov iz drugih SR in SAP; 

- pospešeno realizacijo programov geoloških, hidroloških 
in drugih raziskav ter aktiviranje obstoječ ih in novih energet- 
skih virov ob upoštevanju objektivnih zahtev okolja; 

- uvoz dogovorjenih količ in energije, ki bo usklajen s pla- 
čilno-bilančnimi možnostmi republike in federacije, upošte- 
vajoč pri tem potrebo po razširjenem sodelovanju z deželami 
v razvoju; 

- racionalno proizvodnjo, transformacijo, transport in po- 
rabo enegije z ustreznimi ukrepi varčevanja in ugodnejšega 
vrednotenj posameznih virov energije, ob upoštevanju druž- 
benih kriterijev za varovanje čistosti okolja; 

- vzpostavitev take politike cen za energijo v pogledu med- 
sebojnih razmerij in višine cen posameznih energetskih virov, 
ki bo omogočala energetskemu gospodarstvu pokrivanje 
enostavne reprodukcije stimulirala racionalno gospodarjenje 
in varčevanje z energijo ter večje izkoriščanje lastne energet 
ske osnove; 

- obvezno optimiranje razvojnih programov, smotrno pri- 
pravo in racionalno izgradnjo energetskih objektov, opustitev 
vseh dodatnih nenamenskih vlaganj, najugodnejšo organiza- 
cijo izgradnje proizvodnih in kadrovskih zmogljivosti OZD, 
katerih dejavnost je povezana z razvojem in izgradnjo energe- 
tike. 

3. Posebno pozornost bo potrebno nameniti virom sred- 
stev in njihovi racionalni rabi, kar bo posebej opredeljeno v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov. Potrebno bo še 
razdelati osnove in stopnje združevanja sredstev, konkretno 
se dogovarjati z bankami in SISEOT p inozemskih kreditih ter 
nameniti pozornost več jemu deležu lastnih sredstev na 
osnovi cene energije, zlasti pa z racionalnejšim poslovanjem. 
V tej zvezi bi morala Združena elektrogospodarska podjetja 
Slovenije pripraviti program racionalizacije in zmanjšanja 
stroškov poslovanja ter ga na osnovi njegovih analiz dograje- 
vati. 

Podobna ugotovitev glede virov sredstev, zmanjšanja stro- 
škov in racionalizacije poslovanja velja tudi za premogovniš- 
tvo in naftno-plinsko gospodarstvo. 

Za zagotovitev dobave okoli 6 mio ton premoga jz drugih 
SR in SAP bodo po znanih ocenah potrebna vlaganja okoli 
170 mio den. Viri za ta sredstva še niso znani; eden od možnih 
verov bi bil prispevek porabnikov ina osnovi zvišanja prodajne 
cene dobavljenega premoga in na osnovi povečanja promet- 
nega davka naftnim derivatom. 

V naftno-plinskem gospodarstvu so zlasti vprašljiva zdru- 
žena sredstva porabnikov, ki predstavljajo 54% delež v vseh 
sredstvih, in sicer zaradi še povsem negotovih virov financira- 
nja. Predlagatelj programa namreč predvideva, da bi zdru- 
žena sredstva porabnikov zagotavljali z zvišanjem prodajnih 
cen energetskih goriv, kar pa je v pristojnosti federacije. Res 
pa je, da so tudi v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 
prisotna podobna razmišljanja v zvezi z zagotavljanjem sred- 
stev za naložbe v naftno-plinsko gospodarstvo. 

4. Koeficient elastičnosti (relativni prirast koriščene ener- 
gije na relativni prirast družbenega proizvoda) bo znašal v 
obdobju 1981-1985 glede na predvideno rast koriščene ener- 
gije po stopnji 4% in rast družbenega proizvoda prav tako 4%, 
1,00, mediem ko bo za obdobje 1976-1980 ta faktor znašal le 

okoli 0,90. Tu obstajajo gotovo še določene rezerve tako v 
investicijah v nove naložbe, kjer se bo potrebno podrediti 
določenim kriterijem porabljene energije na ustvarjeni druž- 
beni proizvod, kakor tudi gospodarnejšim ravnanjem z ener- 
gijo na vseh področjih porabe. 

VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN 
ŽIVILSTVO 

1. Pri oblikovanju poglavja osnutka dogovora o temeljih 
družbenega plana SRS za naslednje srednjeročno obdobje, ki 
se nanaša na kmetijstvo, ribištvo in živilsko industrijo, smo 
izhajali iz povečanih potreb pokrivanja prehranske bilance 
Slovenije in vpliva na stabilizacijo oskrbe, kakor tudi stabiliza- 
cijo celotnega gospodarstva, potrebe ustvarjanja rezerv, in- 
tenzifikacije proizvodnje kot enega pomembnejših dejavnikov 
v razvoju, rabe kmetijske zemlje in pospešitve samouprav- 
nega podružbljanja procesa dela v kmetijstvu. 

Prvenstvena naloga, ki se postavlja za kmetijstvo v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju, je intenzifikacija proizvodnje 
ob relativno manjših naložbah z uporabo sodobne tehnolo- 
gije (obdelava, seme) in maksimalno izrabo kapacitet. 

Za uresnič itev plansko postavljenega okrog 85% pokrivanja 
bilančnih potreb po hrani v SR Sloveniji sprejemajo podpi- 
sniki obvezo o proizvodnji pomembnejših kmetijskih proiz- 
vodov na ravni, kot je v osnutku prikazana. Z doseženo prirejo 
govejega mesa bi pokrili potrebe Slovenije po tej vrsti mesa 
skoraj v celoti, pri svinjini okrog 70%, pri perutninskem mesu 
pa proizvodnja presega potrebe Slovenije. Zato je tudi pri 
proizvodnji predvidena počasnejša rast glede na dosedanja 
gibanja, povečanje proizvodnje pa bo v celoti vezano na izvoz 
(DSP, meso, tehnologija) tudi v cilju zagotavljanja deviznih 
pravic zaradi oskrbe z reprodukcijskim materialom iz uvoza. 

2. S proizvodnjo mleka, ki poleg govejega mesa spada v 
tisto vrsto kmetijske proizvodnje, za katero imamo največ  
naravnih danosti, bomo v celoti pokrivali potrebe po mleku, z 
menjavo z drugimi območ ji Jugoslavije pa tudi po mlečnih 
izdelkih (dosedanja menjava kaže po preračunu višek proiz- 
vodnje, t. j. prodamo v druge predele več mleka, kot pa 
kupimo mlečnih izdelkov - ekvivalentno). 

3. Z ureditvijo hmeljskih nasadov bi dosegli take površine 
zasajene s to kulturo, ki je po dogovoru v Mednarodni organi- 
zaciji za hmelj v okviru Jugoslavije predvidena za SR Slove- 
nijo (2.600 ha), povečala se bo raven proizvodnje in seveda 
hektarski donosi. V dogovoru je dana močna usmeritev na 
izvoz tako, da bi povečani pridelek v celoti usmerili v izvoz. 

4. V poljedelski proizvodnji (pšenica, koruza, krompir in 
sladkorna pesa) je izražena obveza po več ji intenzifikaciji 
proizvodnje in spremembi setvene strukture. Tako se bodo 
površine pod krompirjem zmanjšale od sedanjih 
38.000-40.000 ha na okrog 30.000-32.000 ha, pridelek pa na 
180-220 q. Površine pod pšenico naj bi znašale okrog 
50.000 ha, pridelek pa 36 q (sedaj okrog 26 do 30 q), površine 
pod koruzo pa od 55.000-56.000 na okrog 60.000 ha s pov- 
prečnim pridelkom 50 q (sedaj 34 do 40 q). 

5. Pridelovanje potrebnih količ in sladkorne pese je obveza, 
ki jo kmetijske organizacije morajo izpolniti. Težave pri uvaja- 
nju te poljšč ine kažejo na potrebo večje oslonitve na družbeni 
sektor v začetku in potrebo po širjenju zemljišč pri družbenih 
obratih. 

S prikazanim povečanjem pridelka sadja in grozdja ne bodo 
pokrite potrebe Slovenije, zato bo še nadalje pritok tovrstnih 
pridelkov oziroma proizvodov (sadje, vino in namizno groz- 
dje) iz drugih območij. 

6. Izkazana raven ulova morskih rib obvezuje tovrstno or- 
ganizacijo, da z nabavo 10 novih ladij in z ustrezno tehnolo- 
gijo omogoč i izpolnitev planske naloge. S tem bi bilte potrebe 
za porabo v svežem in na predelavo pokrite. 

7. Obveze živilske industrije temelje na zagotovitvi surovin, 
delitvi dela in uskladitvi planov razvoja zaradi prepreč itve 
podvajanja kapacitet skladno s programi razvoja posameznih 
panog. Skrb za sklenitev sporazumov o poslovnem in proizvo- 
dnem sodelovanju ter ustrezni dohodkovni povezanosti je 
dana organizacijam samim oziroma splošnim združenjem, da 
vzpodbujajo in nudijo pomoč pri sklepanju potrebnih spora- 
zumov. Na drugi strani bodo poslovne skupnosti prek svojih 
članic na podlagi trajnih poslovnih in dohodkovnih odnosov z 
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organizacijami združenega dela z drugih območ ij Jugoslavije 
zagotovile manjkajoče količ ine kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov. 

8. Med ukrepi, ki jih sprejemajo organizacije združenega 
dela za uresničevanje planskih ciljev, bi posebej poudarili 
obvezo povečanja osnovne črede za 15% kot nujnost za 
povečanje prireje govejega mesa. Naloga je težka; potrebni 
bodo napori in stimulacije, da se to tudi doseže. Kar zadeva 
nasade, bo tudi v bodoče veljala usmeritev na urejanje nasa- 
dov na več jih kompleksih tako v družbenem kmetijstvu kot 
tudi v družbeno organizirani proizvodnji (združeni kmetje). 

9. Nadaljnje večanje kmetijske proizvodnje je poleg inten- 
zifikacije proizvodnje močno odvisno od usposabljanja kme- 
tijskih zemljišč , da nadomestimo izgube, ki nastajajo zaradi 
rabe prostora za druge namene (okrog 2.000 ha letno). Glede 
na to, da so te naložbe takšne, da ekonomski položaj kmetij- 
stva ne omogoča vlaganja tudi v te namene, je potrebno za 
infrastrukturne kmetijske naložbe zagotoviti nepovratna sred- 
stva! S tem, s stimulacijami za določeno proizvodnjo in z 
drugimi ukrepi bi bili ustvarjeni pogoji za doseganje postav- 
ljenih planskih ciljev in sprejetih obveznosti, sicer pa jih 
seveda ne bi mogli izpolniti (ocenjujemo, da bo potrebno v 
petih letih zagotoviti okrog 6 mlrd din - po cenah 1.1979, kar 
pa bo treba še prouč iti zlasti z vidika možnih skupnih vlaganj 
in pripravljenosti na ta vlaganja). 

10. V živilski industriji — predelavi kmetijskih pridelkov je 
nadaljnji razvoj usmerjen na obstoječe obrate, na njihovo 
izpopolnitev in dogovorjeno delitev dela, s č imer bi prepreče- 
vali podvajanje kapacitet. S sporazumom o delitvi dela bi se 
na podlagi poslovno-tehničnega povezovanja oblikovale take 
celote (nosilci razvoja), ki bi lahko uvedle racionalnejšo proiz- 
vodnjo, izboljšale ponudbo z razširitvijo asortimenta in se bolj 
vključevale v dogovarjanje o zagotovitvi surovin. V dogovoru 
je kot pogoj za nadaljnje naložbe v predelavo kmetijskih 
pridelkov postavljeno načelo zagotovitve najmanj 70% po- 
trebnih glavnih surovin iz lastne proizvodnje ali na podlagi 
dolgoročnih pogodb. 

Prednost v razvoju je, ob upoštevanju gornjih izhodišč , da 
na proizvodnji, ki s predelavo kmetijskih pridelkov omogoča 
intenziviranje izrabe kmetijskega prostora v SR Sloveniji, po- 
večuje izvoz in naložbe v predelavo odpadnih surovin za 
potrebe živinske krme. 

11. V dogovoru je prikazan obseg potrebnih intervencijskih 
sredstev v višini 6,1 milijarde din (po cenah 1979). V primerjavi 
s sedanjim obsegom, ko se je v ta namen trošilo okoli 500 milj. 
v letu 1979, to pomeni, da se v naslednjih 5 letih sredstva v te 
namene podvojijo. Dodatna sredstva so predvsem namenjena 
za dolgoročne naložbe, ki predstavljajo pogoj za trajnost in 
dolgoročno stabilnost kmetijske proizvodnje, to je v infra- 
strukturo (ureditev zemljišč ), ter v usposabljanje in ohranjanje 
proizvodnje na hribovitih področ jih. 

Po mnenju Zavoda SRS za družbeno planiranje bo treba še 
razč istiti vprašanje virov sredstev za ta namen predvsem v 
smeri večanja deleža skupnih vlaganj. 

Za uresnič itev nalog v kmetijstvu bo v letih 1981-1985 
vloženih 10.400 milijonov din, od tega 8.580 milijonov din 
družbenih sredstev v proizvodnjo na kmetijskih gospodar- 
stvih in v organizirano zasebno proizvodnjo, 1.820 milijonov 
din lastnih sredstev pa bodo v proizvodnjo vložili kmetje. 

Vlaganja po namenih bodo naslednja: 
v mio din 

v cenah 1979 
Predrač . Družbena Sredstva6 

vrednost sredstva kmetov 
- govedoreja 2100 1100 1000 
- prašičereja 1900 1600 300 
- perutninarstvo 1400 1200 200 
- sadjarstvo 500 500 - 
- vinogradništvo 1000 880 120 
- hmeljarstvo 400 350 50 
- melioracije 1200 1160 40 
- nakup zemlje 900 900 - 
- mehanizacija 700 620 80 
- skladišča 300 280  20 
Skupaj 10.400 8580 1820 

6 brez hranilnih vlog kmetov pri HKS 

VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN 
UREJANJE LESNOBILANČNIH 
RAZMERIJ 

Na podlagi gozdno-gospodarskih načrtov se pri določanju 
obsega in strukture poseka upošteva naravne zmogljivosti 
gozdov, odnos do splošno koristnih funkcij gozdov, družbe- 
noekonomske razmere pri gospodarjenju z gozdovi in po- 
trebe po lesni surovini. 

Uresnič itev plana v gozdarstvu bo zagotovila 67% pokritje 
potreb po lesu in gozdnih sortimentov, skupaj z lesnimi 
ostanki pa bo zagotovitev iz SR Slovenije povečana za 79%.. 

Pri določanju razvojnih usmeritev je treba poleg naraščajo- 
č ih potreb po lesu upoštevati možnosti povečanja blagovne 
gozdne proizvodnje gozdnih sortimentov na podlagi zmoglji- 
vosti gozdov v obstoječ ih ekonomskih razmerah, kot tudi 
možnosti, da se poveča intenzivnost gospodarjenja, kar je 
mogoče z več jimi redčenji v mladih in srednjedobnih gozdo- 
vih, zlasti v sestojih listavcev v zasebnih gozdovih in z melio- 
racijami malodonosnih gozdov. Celotno povečanje blagovne 
proizvodnje se nanaša v glavnem na drobni les listavcev. 
Spričo problemov pri energetski oskrbi je treba pričakovati, 
da bo poraslo povpraševanje po drveh, kar pomeni poseg v 
določene sortimente skupine, načrtovane za industrijsko pre- 
delavo. 

V sedanjem srednjeročnem obdobju je treba še bolj čvrsto 
vzpostaviti medsebojno povezanost in soodvisnost med ja- 
kostjo poseganja v gozdove s sečnjami in ustreznim obsegom 
vlaganj v gozdove v biološke naložbe in v gradnjo gozdnih 
CGSt. 

Na področ ju enostavne gozdno biološke reprodukcije (ob- 
nova, nega in varstvo gozdov) bo potrebno ohraniti vsaj 
tolikšen obseg teh del, kot je v sedanjem planskem obdobju s 
tem, da se poveča obseg redčenj v mladih in srednjedobnih 
sestojih. Predvideno povečano redčenje za okoli 10.000 ha 
letno bo hkrati omogočilo povečanje blagovne proizvodnje 
gozdnih sortimentov za okoli 200.000 m3 letno. 

Razširjena gozdno biološka reprodukcija, kamor sodijo me- 
lioracije gozdov, melioracija negozdnih zemljišč in osnovanje 
plantažnih nasadov, je eno od ključnih vprašanj usposablja- 
nja gozdnih zemljišč . 

Melioracije 3.500 ha malodonosnih gozdov letno (od tega 
opuščenih stelnikov, panjevcev in prekomerno izkoriščanih 
gozdov 3.000 ha in 500 ha grmišč) pomeni tudi povečanje 
blagovno gozdne proizvodnje za okoli 170.000 m3 letno. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju je predvideno osno- 
vanje topolovih plantaž v približno dosedanjem obsegu. 

Melioracija grmišč in opuščenih zemljišč na več jih kom- 
pleksih (na Tolminskem, na Krasu, Brkinih, Beli krajini, Po- 
savju, Solčanskem, Halozah in drugod) je pomembna naloga 
za vso republiko pri gospodarjenju s prostorom na ekoloških 
osnovah. 

Za izvedbo programa blagovne proizvodnje gozdnih sorti- 
mentov in ustreznih gozdno gojitvenih ukrepov je treba letno 
zgraditi 350 km (novogradenj in rekonstrukcij) gozdnih pro- 
metnic: 

Za uresnič itev razvojnega programa na področ ju gozdar- 
stva ne bodo zadostovala lastna sredstva gozdno-gospodar- 
skih organizacij, zato bo potrebno ne le ohraniti že v doseda- 
njem planskem obdobju dosežen obseg pri združevanju sred- 
stev za vlaganja v gozdove, temveč ga razširiti in vsebinsko 
obogatiti, saj na tem slonijo možnosti povečanja blagovne 
proizvodnje. Sredstva združevanja se bodo porabila za goz- 
dno gojitvena dela na površinah, na katerih se povečuje tudi 
blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov, za potrebe podpi- 
snikov samoupravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije. 

Melioracija grmišč in melioracija opuščenih kmetijskih 
zemljišč sta nalogi, pomembni za vso Slovenijo, zato naj bi v 
skladu z Zakonom o gozdovih Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije predlagal posebni zakon za zagotovitev sredstev SR 
Slovenije. 

Temeljna usmeritev v lesno predelovalnem kompleksu je 
usklajevanje proizvodnih zmogljivosti z razpoložljivo surovino 
ob optimalni izrabi lesnoproizvodnih potencialov slovenskih 
gozdov, dobav iz drugih republik ter uvoza predvsem iz socia- 
lističnih dežel in dežel v razvoju ter drugih dežel. 
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* Na tej usmeritvi slonijo v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SRS 1981-1985 predložena lesnobilančna razmerja. 

Za lesno-bilančna razmerja je bila izračunana poraba lesa 
za obstoječe in nove zmogljivosti na podlagi strokovno dog- 
nanih in postavljenih normativov porabe lesa po glavnih gru- 
pah sortimentov za leto 1980 in leto 1985 ter skupna poraba 
za celotno razdobje na osnovi dinamike izgradnje oziroma 
obratovanja vseh zmčgljivosti, za katere se je izvršilo predho- 
dno usklajevanje pri splošnih združenjih lesarstva, papirniš- 
tva in sozdih, upoštevajoč  pri tem tudi potrebe grafične indu- 
strije. Pri tem velja pripomniti, da so bile surovinske možnosti 
omejevalni faktor in obstaja realna možnost, da se bodo do 
sprejetja dogovora lesnobilančna razmerja še menjala, kajti 
obstajajo še predlogi za nove zmogljivosti na bazi lesa. 

Tako izračunana lesnobilančna razmerja kažejo, da bodo v 
letu 1985 potrebe po lesu iz SR Slovenije pokrite v višini 79% 
in 21% iz drugih republik in uvoza. 

V 79% pokritje skupne porabe z lesno surovino iz Slovenije 
je všteto 67% pokritje z gozdnimi sortimenti in 12% pokritje z 
lesnimi ostanki. 67% pokritje z gozdnimi sortimenti iz SR 
Slovenije bodo zagotovili podpisniki samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana SIS za gozdarstvo SR Slovenije z 
združevanjem dodatnih sredstev za vlaganja v gozdove. 

12% pokritje z lesnimi ostanki si porabniki zagotavljajo s 
samoupravnimi sporazumi z organizacijami združenega dela, 
v katerih nastajajo tehnološko uporabni lesni ostanki. 

v 21% pokritje skupne porabe z lesno surovino je všteto 9% 
pokritje iz drugih republik in 12% pokritje iz uvoza. 

Porabniki bodo zagotovili 9% pokritje iz drugih republik 
delno po že utečenih dobavah in sklenjenih samoupravnih 
sporazumih, ki slone na združevanje sredstev v nova vlaganja, 
delno pa bo potrebno še ponuditi elemente za samoupravno 
sporazumevanje ob usklajevanju lesnobilančnih razmerij v 
Jugoslaviji. 

12% potreb po lesu bodo porabniki zagotovili z uvozem 
lesa po že sklenjenih pogodbah o dolgoročnem sodelovanju 
in z nabavami v okviru blagovnih list in drugimi nakupi. 

IX. VODNO GOSPODARSTVO 
Stalna in osnovna naloga vodnega gospodarstva je urejanje 

vodnega režima, to je redno vzdrževanje zgrajenih vodnogo- 
spodarskih objektov in naprav v splošni rabi, urejanje narav- 
nih strug na nižinskih vodotokih in hudournikih ter sanacije 
erozijskih žarišč . 

Investicije v osnovno vodnogospodarsko dejavnost pred- 
stavljajo predvsem vlaganja v objekte za obrambo pred popla- 
vami zaradi zmanjšanja škod, ki jih povzročajo visoke vode 
(večnamenski zadrževalniki, regulacije, nasipi, osnovne odvo- 
dne mreže). Pri investicijah za vodooskrbo in za varsto kvali- 
tete vode vodnogospodarstvo samo sodeluje in ni vedno 
nosilec investicij. V naslednjem srednjeročnem obdobju bo 
treba razvijati -vodno oskrbo z racionalnejšo izrabo vodnih 
virov, nadaljevati začeto delo na zašč iti vodnih zalog in upo- 
števati celovite ekološke in družbenoekonomske možnosti, ki 
nam jih nudi posamezno območje, sodelovati pri raziskavah, 
zaščiti in ukrepih za odkrivanje novih vodnih virov ter sodelo- 
vati pri uvajanju organizirane vodne oskrbe na vododeficitar- 
nih območjih Goričkega, Slovenskih goric, Haloz, Koban- 
skega, Kozjanskega, Suhe krajine, Bele krajine, Brkinov in 
Krasa. 

Območne vodne skupnosti bodo sodelovale pri izgradnji 
objektov za čiščenje in pri drugih ukrepih za zboljšanje kako- 
vosti voda le na osnovi sklenjenega samoupravnega spora- 
zuma, ki bo temeljil na izdelanem sanacijskem programu. 
Spodbujalo se bo čiščenje tehnoloških in skupnih komunal- 
nih odpadnih vod in izvedba drugih ukrepov kot npr. spre- 
memba tehnologije, porabe vode in podobno. 

Za izgradnjo vodooskrbnih objektov za zagotovitev <n do- 
vod potrebnih količ in vode na Krasu, bodo območne vodne 
skupnosti zagotovile 120 mio din, za zaščito vodnih vjrov ter 
preskrbo s pitno vodo na manj razvitih ter manj razvitih 
obmejnih območjih pa 450 mio din. 

Za izvajanje programa razvoja vodnega gospodarstva bodo 
uporabniki združevali sredstva v zneku 6.350 mio din, kar 
znese 0,56% druženega proizvoda (predpostavljena pov- 
prečna letna stopnja rasti DP = 4%) v skladu s samouprav- 

nimi sporazumi o temeljih plana območnih vodnih skupnosti 
na osnovi vodnega prispevka ter odškodnine za vodo in 
vodnogospodarske storitve. 

X. PROMET IN ZVEZE 
Čeprav je delež naložb v dejavnost prometa in zvez v inve- 

sticijah v osnovna sredstva gospodarstva v skladu s smerni- 
cami za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 nekoliko povečan, zaradi omejenih narodnogo- 
spodarskih naložbenih možnosti plani prometnih dejavnosti 
velikega razkoraka med ponudbo in povpraševanjem v pri- 
hodnjem petletju ne bodo bistveno zmanjšali. Zato bo pouda- 
rek predvsem na poslovnosti, več ji medsebojni povezanosti, 
boljšem sodelovanju prometnih panog in na še vedno potreb- 
nih normativnih ukrepih. 

Eno najpomembnejših in še vedno nerešenih vprašanj v 
prometu in zvezah je pokrivanje stroškov enostavne repro- 
dukcije, zagotavljanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in 
sploh vprašanje cen prometnih storitev. 

Zato je nujno potrebno načelo pokrivanja stroškov eno- 
stavne reprodukcije prek tarifnega sistema in krepitve lastne 
reprodukcijske sposobnosti hitreje in odločneje reševati 
predvsem v železniškem gospodarstvu ter v zadnjem času 
tudi pri vse glasnejših tovrstnih potrebah v luki Koper in v 
slovenski letališki dejavnosti. Zaskrbljujoče je tudi zmanjševa- 
nje akumulacijske sposobnosti v ptt prometu in naglo slabša- 
nje poslovnega uspeha naše trgovske mornarice. Poleg neu- 
strezne cenovne politike je glavni vzrok temu tudi slaba orga- 
nizacijska in dohodkovna povezanost ponudnikov prometnih 
storitev med seboj in z uporabniki, kar je v prihodnjem pet- 
letju prav zaradi omejenih naložbenih možnosti nujno izbolj- 
šati. 

Razvojni programi posameznih prometnih panog v osnutku 
dogovora so v glavnem usklajeni s smernicami Skupščine SR 
Slovenije za pripravo družbenega plana. Močno odstopa le 
program razvoja cest, predvsem na zahtevo regijskih posveto- 
vanj in ptt promet, kjer še ni ustrezno rešen nač in financira- 
nja naložb v regionalno ptt omrežje. Precejšnje povečanje 
naložb v luki Koper je - čeprav še vprašljivo zaradi njihovega 
financiranja - nujno, da bo luka lahko še sledila korak z 
drugimi lukami in se enakovredno vključevala v jugoslovanski 
in mednarodni prometni tok. Letališke naložbe so skrčene le 
na najnujnejše, prav tako je tudi železniško gospodarstvo 
skrajno omejilo svoj razvojni načrt. 

7 Med programom razvo|a cestnega omrežja predvidenim v Smernicah SR Slovenije, kvantitativno prikazanega v minimalni varianti razvoja cestnega omrežja (Poročevalec 4.1.1980) v vitini 26.598 mio din In programom v osnutku 
Dogovora v vliini 31.313,1 mlo din, so razlike predvsem v novogradnjah. Glede na to, da je program tako po vliini sredatev kakor tudi po vsebini moino spremenjen, dajemo prikaz tako enega kot drugega. 

1. Program uekla|en s Smernicami Skupičlne SR Slovenije predvideva Iz- gradnjo naslednjih odaekov ljubljanske obvoznice Celovika c. - Dolgi most In Dolgi moat-Doienjska cesta, priključek Semedela, mejni prehod Šentilj, II. etapa HC skozi Maribor, prikl|uč«k Rožna dolina, predor Karavanke, odaek Ruda-Va- leta, mejni prehod Fernetlil, paaovl za počasni promet in odseku Ljubljana- -Novo meato In odaek AC Naklo-Ljubljana. 2. Program v osnutku dogovora predvideva lzgradn|o naslednjih odsekov: odsek ljubljanske obvoznice Celovika c.-Dolgl moat, priključek Semedela, mejni prehod Šentilj, II. etapa HC akozi Maribor, priključek Rožna dolina, odaek Labore-Orehek (Kranj), odsek AC Nakk>-LJubl|ana, južna obvoznica Ljubl|ane, rekonstruirana Tržaika ceata, predor Karavanke, Ruda-Strun|an s priključkom Ruda, lil. etapa HC skozi Maribor, Solkan - Brda (Oalmo), Zaaavaka cesta, Uranaka cesta, vzhodna obvoznica Kran|, lakra-Orehek (Kranj), zahodna magl- strala II. etapa (Cel|e), Rožna dollna-Vrtofba, obvoznica Sežana, AC Vrto|ba- -Sela, AC Šentllj-Pesnlca In dodatni vozni paaovl na odaeku AC Šmar|e-Sap- -Vlinja gora. Iz pregleda je razvidno, da program v oanutku dogovora ne vključuje, glede na program na osnovi Smernic, odaek Ruda-Valeta In mejni prehod Fernetič l, dodatno pa vkl|učuje naslednje odaeke: Labore-Orehek (Kranj), rekonatrukcljo Tržaike ceata v Ljubljani, Ruda-Strun|an a priključkom Ruda, III. etapo hitre ceste skozi Maribor, Solkan-Brda (Oalmo), Zasavako ceato, Uransko ceato, vzhodno obvoznico Kran|, lakra-Orehek, zahodno magiatralo II. etapa (Celje), Rožna dolina-Vrto|ba, obvoznico Sežana, AC Vrto|ba-Sela, AC Šentll|-Peenlca, s tem, da so paaovl za počasni promet na odaeku LJubljana-Novo mesto v osnutku dogovora zamenjani z dodatnimi paaovl na odseku AC Šmarje-Sap- -Vlinja gora. 
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a) infrastruktura8 cene 197g 
v mio din 

Osnutek 
dogovora Ocena ZDP 

1981-1985 1981-1985 Ocena 
1 2  li£ 

železnica 7725 7J30 

ceste 13.069 10.035 ,302 
Dtt ' 5.865 5.365 ,093 
Tuka 2.370 2.370 ,000 
letališča 900 _?00 L22° 
Skupaj 29.929  26.400 VI34 

b) vse naložbe predlagane v osnutku dogovora skupaj  
Nepokrita 

Infrastruk- enostavna 
tura oprema reprodukc. 

železnica 7.725 8.865 
ceste 13.069 - 
ptt 5.865 4.225 
luka 2.370 340 
letališča 900  135 
skupaj  29.929 13.565 

Kljub dovolj skromnim razvojnim načrtom pa od celotnih 
razpoložljivih sredstev navedene prometne naložbe zahtevajo 
znaten delež. ' 

Program Republiške skupnosti za ceste pa je celo obsež- 
nejši od programa v osnutku dogovora. Med programom v 
osnutku dogovora in programom, ki ga ponuja Republiška 
skupnost za ceste, so razlike predvsem v novogradnjah in 
sicer slednji program predvideva izgradnjo tudi odsekov: 
južna magistrala Celje I etapa, odsek Strunjan-Valeta, odsek 
Bič -Trebnje, odsek Hrastje-Mačkovec, rekonstrukcija odseka 
pri Trojanah, odsek avtoceste Hrušica-Žirovnica, odsek Ru- 
še-Šentrupert in nekateri odseki iz posebnih družbenih dogo- 
vorov z mesti Ljubljano, Mariborom, Celjem, Kranjem, Novo 
Gorico in Obalno skupnostjo Koper. 

Že za v tem dogovoru predvidene finančne vire za ceste v 
višini 31.313,1 mio din (cene 1979) ocenujemo, da so optimi- 
stični, ker prerazporeditev prometnega davka in javno poso- 
jilo ter z njim povezano posojilo Mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj še niso popolnoma zanesljivi viri. Pri prerazde- 
litvi prometnega davka moramo upoštevati predvsem dejstvo, 
da je bilo v tekočem srednjeročnem obdobju iz tega naslova 
realiziranih le 16% kljub obvezi, zapisani v Družbenem dogo- 
voru o prometni politiki SFRJ. Zato se zdi bolj realno, da bi 
povečali maloprodajno ceno goriva in v njej prispevek za 
ceste. Pri tem pa je seveda vprašljiva popolna nadomestitev 
predvidenih sredstev iz prerazdelitve prometnega davka prav 
zaradi podražitev in varčevalnih ukrepov oziroma verjetno 
nižje rasti porabe goriv. V zvezi z javnim posojilom in kredi- 
tom MBOR ugotavljamo, da bi z javnim posojilom le deloma 
pridobili z vidika narodnega gospodarstva nova naložbena 
sredstva, saj bi z njim zmanjšali prihranke prebivalstva in s 
tem tudi bančni kreditni potencial. Posojilo MBOR js sicer 
kvaliteten vir sredstev, vendar se z njim pravica SR Slovenije 
za zadolževanje v tujini ne poveča in bi pomenilo le prerazde- 
Ijevanje omejenega obsega sredstev od drugih namenov v 
prid cest. 

V Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 se je potrebno omejiti le na naložbe 
pomembne za razvoj vse republike, zato predlagan program 

* Vlaganja v Infrastrukturo zajemajo: železnica: nove proge, modernizacija prog, vozlišč in ranžirnih postaj, remonti, SVTK ceste: novogradnje luka: terminali, skladliča, pridobivanje povriin, naslpavanje pomolov, komu- nalno urejanje letališča: manevrske površine In ustrezni gradbeni objekti ptt: infrastruktura je oceniena z enakim deležem naložb kot v dogovoru 1976-1980 in znaša 58% od vseh naložb. 

Skupaj Ocena Prirast 
vse na- reali- (1981-1985) 

ložbe zacije (1976-1980) 
1976-1980 

12.565 29.155 21.520 7.635 
18 244 v31.313 21.900 9-413 

10.090 4.985 5.105 
770 3.480 1-705 1.775 
150 1.185  770 415 

31.729 75.223 50.880 24.343 

združenih organizacij ptt prometa Slovenije ni sprejemljiv. 
Razmejevanje republiških in regionalnih obvez v ptt prometu 
še ni rešeno, kakor tudi ne nač in njihovega financiranja (o 
čemer pa tečejo intenzivne razprave v vseh ptt organizacijah), 
zato je predlagano besedilo tega člena dogovora še nedore- 
čeno. 

XI. TURIZEM 
V tekočem srednjeročnem obdobju naj bi se po planskih 

dokumentih turizem v naši republiki pospešeno razvijal. Plan- 
ski dokumenti so začrtali izgradnjo 11.900 ležišč , od tega 
6.900 v osnovnih zmogljivostih in 5.000 v dopolnilnih zmoglji- 
vostih. Inozemski turistični promet naj bi naraščal po 6% 
poprečni letni stopnji, domač i pa po 5% letni stopnji. Devizni 
efekti naj bi naraščali po 8% letni stopnji rasti. Plan izgradnje 
komercialnih objektov bo skoraj v celoti realiziran, saj bo po 
oceni dograjenih in moderniziranih 6.700 ležišč , medtem koje 
bilo v dopolnilnih kapacitetah pridobljenih le okoli 300 ležišč . 
Zaostajanje za planskimi usmeritvami je izrazitejše pri realiza- 
ciji inozemskega turističnega prometa in deviznega priliva, 
kar pa je pogojeno z vse več jim zaostajanjem Slovenije za 
ostalimi republikami pri izgradnji novih kapacitet. Slovenija je 
bila v prenočitvenih zmogljivostih udeležena v Jugoslaviji leta 
1960 z 12,9%, leta 1972 z 8,7%, leta 1979 pa le s 7,2%. 

Glede na zaostajanje turizma v Sloveniji bi bilo potrebno v 
naslednjem srednjeročnem obdobju razvoj pospešiti, pri če- 
mer je osnovno izhodišče smotrnejša izkoriščenost gostin- 
skih in turističnih ter izgradnja novih zmogljivosti v smeri 
dograditve kompleksne turistične ponudbe, zlasti v obstoje- 
č ih turističnih centrih. 

Organizacije združenega dela turizma bodo v prenočitvenih 
objektih zgradile 15.000 ležišč  vključno z ožjo turistično infra- 
strukturo, od tega 8.000 ležišč v osnovnih zmogljivostih in 
7.000 ležišč  v dopolnilnih zmogljivostih. V obdobju 1981-1985 
bodo ustvarile okoli 10 milijard din deviznega priliva (od 1.600 
mio din v letu 1980 na 2.380 mio din v letu 1985). 

Nadaljnji razvoj turizma je odvisen od konkretnih ukrepov, 
ki bodo omogoč ili povečanje reproduktivne in akumulativne 
sposobnosti organizacij združenega dela ter s tem zagotovili 
realizacijo planskih usmeritev. 

Poleg nalog organizacij združenega dela turizma in gostin- 
stva ter nalog družbenopolitičnih skupnosti, opredeljenih v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije, bodo 
organizacije združenega dela s področja gostinstva in turizma 
vključ ile v realiziranje programov turizma in gostinstva tudi 
druge asociacije, ki so neposredno ali posredno vključene v 
turistično ponudbo, tako da bodo le-te predvsem sodelovale 
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pri povečanju v kompletiranju turistične ponudbe in na osnovi 
dohodkovnih odnosov vlagale sredstva za gradnjo turističnih 
objektov. Pri ustvarjanju celovite turistične ponudbe bodo 
pospeševale razvoj tistih dejavnosti, ki so neobhodne za ra- 
zvoj turizma in prispevajo k več ji potrošnji zlasti tujih turistov 
in s tem k ustvarjanju večjega narodnega dohodka (proizvod- 
nja, trgovina, servisna dejavnost, domača in umetna obrt, 
itd.). Sovlagale bodo sredstva za izgradnjo gostinskih in turi- 
stičnih objektov za letovanje in rekreacijo svojih delavcev ter 
pospešeno gradile infrastrukturne objekte, pomembne za tu- 
rizem (samoupravne interesne skupnosti s področja gospo- 
darstva). 

Posamezni elementi, ki opredeljujejo razvoj turizma v Slo- 
veniji v obdobju 1976-1980, planske usmeritve za obdobje 

1981-1985 in ocena raznih olajšav v cilju povečanja reproduk- 
tivne sposobnosti so naslednjh 

A. Prenočitvene zmogljivosti - gradnja ležišč  
Plansko Osnovne Dopolnilne 
obdobje   zmogljivosti zmogljivosti 
1976 1.841 
1977 1.398 
1978 750 
1979 1.504 
1980 1.228 
1976-1980 6.721 300 
1981-1985 8.000 7.000 

B. Predračunska vrednost investicij z viri financiranja in dinamiko po posameznih letih 
- v milijonih din 

  - tekoče cene 
Viri financiranja -  

Predračunska lastna in združena sovlag. na bazi bančni 
vrednost sredstva deviz, sredstev krediti 

1976 544 - 407 — 137 
1977 657 - 283 - 374 
1978 669 - 308 - 361 
1979 ,1.168 - 522 - 646 
1980 h .200 - 500 - 500 
1976-80 4.238 - 1.520 - 1.518 
1981-85 (cene 79)  6.5009 710 630 1.256 3.904 
Vir: SDK-investicije v osnovna sredstva 

C. Devizni priliv 
1980 - 1.600,0 milijonov din (tekoče cene) 
1985 - 2.350 milijonov din (cene 1979) 
1981-85 - 10 mlrd din (cene 1979) 
poprečna letna stopnja rasti: 8% 
(računana na podlagi deviznega priliva v letih 1981-1985 po 
cenah 1979) 

D. Celotni prihodek 
- v milijonih din 

Plansko obdobje 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1976-1980 
6.746,8 
7.920,4 

10.111,6 
11.689,1 
11.995,0 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

1981-1985 
12.675 
13.320 
14.035 
14.810 
15.465 

E. Število prenočitev 

Gradnja gostinskih in turističnih zmogljivosti ter povečanje 
izkoriščenosti že obstoječ ih bo omogočila porast vseh preno- 
čitev od 8,400.000 v letu 1980 na 10,800.000 v letu 1985, v 
okviru tega pa se bodo prenočitve tujih gostov povečale od 
2,850.000 v letu 1980 na 3,800.000 v letu 1985. Prenočitve 
bodo tako v celoti naraščale po poprečni letni stopnji rasti 

5,2%, tuje prenočitve pa po 6% poprečni letni stopnji rasti. 

- v 000 gostov 
 Plansko obdobje    

 1976-1980    1981-1985   
skupaj domače tuje skupaj domače tuje  

1976 6.359 3.929 2.430 1981 8.850 5.830 3.020 
1977 6.750 4.388 2.362 1982 9.300 6.100 3.200 
1978 7.523 4.836 2.687 1983 9.800 6.400 3.400 
1979 8.081 5.367 2.714 1984 10.340 6.740 3.600 
1980 8.400 5.580 2.850 1985 10.800 7.000 3.800 

F. Število delavcev v turizmu 
Leto 1980: 20.500 
Leto 1985: 23.800 
Poprečna letna stopnja rasti:3% 

' Poleg navedenih vlagan| v letih 1981-1985 » vrednosti 6500 mlo din bodo občani za Izgradnjo dopolnilnih prenočitvenih zmogl|lvostl In drobnih gostinskih obratov vložili še okoli 1 mlrd din sredstev, od tega najmanj 70% lastnih sredstev. 
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G. Efekti olajšav 
a) Obvezno posojilo za kreditiranje hitrejšega razvoja manj 

razvitih republik in AP Kosovo 
- v 000 din 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

42.660 
47.925 
75.588 
91.436 (ocena) 

109.723 (ocena) 
1976-1980 
1981-1985 

367.332 
548.615 

Sprememba osnove in stopnje za obračun obveznega po- 
sojila bi zmanjšala obveznost za ca. 50%. Efekt olajšave bi bil 
274 milij. din. 

b) Davek na promet alkoholnih pijač  

Temeljni 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1976-80 
1981-65 

388.794 
428.642 
477.057 
523.990 

(ocena) 628.788 
2.447.271 

(cene 1980) 7.475,2 milij. din 

- v 000 din 
tekoče cene 

Republiški Občinski 
324 33.763 

67.789 375.093 
94.098 490.954 

111.847 610.037 
134.216 (ocena) 732.044 

+407.283 +2.541.891=5.397.445 

Proporcionalno znižanje davka na promet alkoholnih pijač  
v objektih s tujskim turizmom, ki predstavlja okoli 43% pro- 
meta ob 35% deležu tujih prenoč itev, bi dalo efekt v višini 
1.107,3 milijona din. 

c) Sprememba osnove za obračun posebnega prispevka iz 
dohodka za letno valorizacijo pokojnin in invalidnin 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1976-80 
1981-85 

v 000 din 
41.880 
33.598 
41.055 
49.266 
59.119 

224.918 
295.595 

Spremeba osnove za obračun prispevka bi zmanjšala ob- 
veznost za ca. 30%. Efekt olajšave bi bil 88,7 milij. din. 

d) Skupni efekti olajšav v obdobju 1981-1985 
.  - v 000 din 

- obvezno posojilo za kreditiranje hitrejšega 

razvoja nezadostno razvitih republik in AP Kosovo 274.000 
- davek na promet alkoholnih pijač 1,107.300 
- posebni prispevek iz dohodka 88.700 

1,470.000 

Pretežni del teh sredstev bodo organizacije združenega 
dela sporazumno uporabile za pospešitev gradnje turističnih 
infrastrukturnih objektov. 

H. Vpliv investicij v turizem v obdobju 1981-1985 na posa- 
mezne elemente: 

- na 1 din vloženih sredstev v obdobj j 1981-1985 bo reali- 
zirano 1,60 din povečanja celotnega prihodka v teh letih, 

- na 1 din vloženih sredstev v obdobju 1981-1985 bo reali- 
zirano 0,31 din povečanja deviznega priliva kot rezultat teh 
naložb, 

- na 1 din vloženih sredstev predstavljajo olajšave iz pred- 
laganih ukrepov v obdobju 1981-1S85 skupno 0,23 din, po- 
prečno letno pa 0,05 din. 

V celotni predračunski vrednosti investicijskih naložb pred- 
stavljajo predlagane olajšave 23%, zato bi se za pretežni del te 
vrednosti lahko povečala lastna sredstva in s tem adekvatno 
znižal delež bančnih kreditov. Vprašanje realnosti predvide- 
nega obsega bančnih sredstev je sicer odprto. 

XII. DROBNO GOSPODARSTVO 
Tudi za drobno gospodarstvo je predvideno mesto v dogo- 

voru o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985. Pri obliko- 
vanju besedila za dogovor je delovna skupina izhajala iz 
potreb in problemov razvoja "drobnega gospodarstva v pred- 
hodnem planskem obdobju ter pogojev in možnosti razvoja 
drobnega gospodarstva v naslednjem obdobju. 

Družbeni plan SR Slovenije je za obdobje 1976-1980 pre- 
dvideval, da bodo z izboljšanjem strukture gospodarstva por 
dani pogoji za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, ki naj bi 
se razvijalo kot kooperant industrije in drugih gospodarskih 
področ ij, za pospeševanje izvoza in zadovoljevanje potreb 
prebivalstva predvsem na področ ju osebnih storitev gospo- 
dinjstvom. Stopnja rasti je bila predvidena celo nad stopnjo 
rasti gospodarstva. Tak razvoj je bil opredeljen s povečanjem 
potreb gospodarstva in družbe, s porastom življenjske ravni in 
s spremembami v strukturi osebne porabe. 

Povezovanje organizacij drobnega gospodarstva z velikimi 
asocijacijami in z nosilci osebnega dela je bilo prepočasno. 
Na področju osebnega dela, ki se opravlja s sredstvi, ki so 
lastnina občanov, predvsem za potrebe prebivalstva je bil 
razvoj prepočasen. Tudi delež osebnih storitev in storitev 
gospodinjstev v celotnem zasebnem sektorju je premajhen, 
saj znaša število zaposlenih le 11,5% delež lastnikov obrato- 
valnic pa 11,2%. V primerjavi zzasebnim avtoprevozništvom, 
katerega delež med zaposlenimi v celotni zasebni dejavnosti 
znaša kar 15,1%, je taka struktura neustrezna. 

Pri investicijah niso bila dosežena zaželjena gibanja. Pred- 
vsem zaostajajo vlaganja v deficitarne dejavnosti, kjer je delež 
živega dela največ ji in kjer ga ni možno nadomestiti z opremo. 
Ocena je, da te investicije niso bile le v relativnem upadanju, 
temveč celo v absolutnem. 

Davčna politika ni bila prilagojena možnostim in pogojem 
pridobivanja dohodka, čutilo se je pomanjkanje selektivne 
davčne politike. Glede osebnega dela pa predstavljajo naj- 
več ji problem poslovni prostori investicije, davki in cena, 
krediti in politika izobraževanja. 

Tako je v drobnem gospodarstvu veliko problemov, ki pa jih 
ni možno reševati v celoti in naenkrat. 

Delovna skupina je na osnovi ugotovitev stanja, usmeritev 
Smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije, na pod- 
lagi strokovnih ugotovitev iz Analize možnosti razvoja SR 
Slovenije, mnenj in pripomb na sestankih Inciativnega odbora 
za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985 in regionalnih posvetovanj iz množice problemov 
in želja zbrala le naloge, ki so skupnega pomena za celotno 
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republiko in jih vnesla v osnutek dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SRS. 

Te naloge so: 
- zagotovitev, da bodo na osnovi dogovorov o temeljih 

družbenih planov občin upoštevali potrebe za poslovne pro- 
store, za razvoj obrtnih con ter razvoj osebnih storitev in 
storitev v gospodinjstvu, 

- zagotovitev sredstev in investitorjev, 
- omogočiti selektivno davčno politiko glede na možnosti 

pridobivanja dohodka, 
- zagotoviti prožnejšo politiko cen. 
Za uresnič itev navedenih nalog smo opredelili podpisnike 

in izvajalce. 
Da bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju predvidene 

naloge in obveznosti tudi uresničene, predvidevamo, da mo- 
rajo predvsem izvršni sveti skupščin občin zagotoviti možno- 
sti za gradnjo poslovnih prostorov, kar morajo omogoč iti z 
urbanističnimi in zazidalnimi načrti ter te naloge tudi vnesti v 
svoje planske akte. Pri zagotovitvi investitorjev morajo poma- 
gati tako, da bodo s selektivno davčno politiko iz akumulativ- 
nih dejavnosti drobnega gospodarstva in sredstev proračuna 
oblikovala namenska sredstva, ki bodo služila kot vir za kredi- 
tiranje v deficitarnih dejavnostih drobnega gospodarstva. 

Opredeljena in konkretizirana je vloga bank. Ker v dejavno- 
stih, ki se opravljajo z osebnim delom s sredstvi v lasti obča- 
nov predvsem s področja osebnih storitev in storitev gospo- 
dinjstvom, ni dovolj investicij kljub interesu družbe in povpra- 
ševanju po teh storitvah, je bilo treba najti dodatno rešitev 
tega vprašanja. Predvideno je, da bodo banke dajale kredite 
stanovanjskim skupnostim, ki tako prevzamejo vlogo investi- 
torja, prostore pa potem oddajo v najem zainteresiranim ob- 
čanom za najemnino, ki velja za stanovanjske prostore. 

XIII. STANOVANJSKO IN 
KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

V sedanjem planskem obdobju ocenjujemo izgradnjo ca. 
72.000 stanovanj. Ocena potreb po stanovanjih za razdobje 
1981-1985 je lahko samo okvirna glede na demografski pri- 
rast, povečanje števila zaposlenih, prenešene nezadovoljene 
potrebe in izboljšanje stanovanjskega fonda. Če ne bi hoteli 
poslabšati sedanjih razmer, je treba zgraditi 40.000 stanovanj 
za nove pričakovalce in 25.000 stanovanj za zamenjavo, ruše- 
nje in nadomestilo, torej 65.000 stanovanj. Glede na sedanje 
trende predvidevamo razmerje 60% v družbeni gradnji in 40% 
v individualni gradnji po nač inu gradnje in 45% družbenih in 
55% zasebnih stanovanj po lastništvu. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju se bo gradnja stano- 
vanj financirala iz čistega dohodka TOZD in lastnih sredstev 
občanov, družbena pomoč v stanovanjskem gospodarstvu pa 
iz dohodka TOZD. Nadaljevanje gradnje dijaških in študent- 
skih domov še ni dokončno dogovorjeno. Osnutek Zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu je v javni razpravi (24. 6.1980 bo 
obravnavan v Skupščini SRS) in ima gradnjo domov za 
učence in študente v varianti. Po sprejetju tega zakona bo 
definirano, s katerimi sredstvi se bodo gradili tovrstni objekti. 

Za realizacijo predpostavljenega programa gradnje 65.000 
stanovanj (od tega 29.000 stanovanj v družbeni lasti, 10.000 
stanovanj etažnih lastnikov in 26.000 individualnih hiš), za 
prenovo stanovanjskega fonda, za študentske in dijaške do- 
move ter za subvencioniranje stanarin bomo potrebovali na- 
slednja sredstva: 

- cene 1979 
- v mio din 

Sredstva po namenu 
I. Stanovanjska gradnja 
1. Družbena stanovanja 
od tega: Družbena najemna stanovanja 
Solidarnostna stanovanja 
2. Zasebna stanovanja 
Od tega: Etažna last 
Individualna gradnja 
II. Prenova 
III. Domovi za učence in študente 
IV. Subvencioniranje stanarin 

51.722,25 
19.106,60 
14.346,48 
4.760,12 

32.615,65 
6.831,66 

25.783,99 
9.564,32 
1.169,49 

127,14 

Sredstva po virih 
I. Stanovanjska gradnja 
1. Družbena stanovanja 
Družbena najemna stanovanja 
- Čisti dohodek OZD 
- Krediti bank 
- Lastna udeležba 
- Amortizacija 

Solidarnostna stanovanja 
- Dohodek OZD 
- Delavci pri obrtnikih 
- Amortizacija 
- Lastna udeležba 

2. Zasebna stanovanja 
- Privarčevalna sredstva 
- Krediti bank 
- Krediti OZD 

. Prenova 
Čisti dohodek OZD 
Lastna sredstva 
Krediti bank 

8.772,66 
3.587,04 
1.434,99 

547,55 
14.346,48 

3.898.11 
608,58 
182,23 
71,20 

4.760.12 

13.989,64 
5.240,71 

13.385,30 
32.615J35 

6.148,49 
1.707,914 
1.707,914 
9.564,32 

III. Dohodek OZD - domovi za učence 
in študente 
IV. Dohodek OZD 
- Subvencioniranje stanarin 

62.583,40 

1.169,49 

1.127,14 
■ i 62.583,40 

Izhajajoč iz predpostavke, da bi v srednjeročnem obdobju 
zgradili 65.000 stanovanj v razmerju 60% družbena in 40% 
individualna gradnja, bo za izgradnjo teh stanovanj potrebnih 
2030 ha opremljenih zemljišč . Stanovanjska gradnja pred- 
stavlja ca. 50% porabe opremljenih zemjišč , zato bo potrebno 
še okoli 2070 ha za ostale porabnike prostora, torej skupno 
4100 ha. Za pravočasno opremljanje zemljišč  potrebujemo ca. 
dvoletno zalogo neopremljenih zemljišč , zato bi morali v 
novem srednjeročnem obdobju pridobiti 5740 ha zemljišč ali 
1148 ha letno. 

Stroški pridobivanja zemljišč bi ob ceni 50 din za m2 zemlji- 
šča znašali 2870 milij. din. 

Stroški opremljanja 2030 ha stavbnih zemljišč  za stanovanj- 
ske namene ob ceni 800 din za m2 bi znašali 16.240 milij. 
dinarjev. Glede na usmeritve o smotrni rabi prostora in preu- 
smeritvi na manj primerna zemljišča za kmetijsko rabo in v 
degradirane gozdove bodo stroški bistveno večji. Ob ra- 
zmerju, da usmerimo 50% gradnje na slaba zemljišča, cena za 
1 m2 opremljanja je 1600 din, bodo stroški znatno višji in 
znašajo 24.360 milij. din. 

Če poleg stanovanjske gradnje upoštevamo še ostalo grad- 
njo, bi za pridobivanje in opremljanje zemljišč po prvi varianti 
potrebovali 35.350 milij. din in po drugi varianti 51.570 milij. 
din. .... .. milij. din. 

cene 1979 
pridobivanje zemljišč  
površine za stanovanjsko gradnjo 2030 ha 1015 
površine za ostalo gradnjo 2030 ha 1015 
površine za zalogo 1640 ha 820 
skupaj 2870 
opremljanje zemljišč  
varianta I. 
površine za stanovanjsko gradnjo 16.240 
površine za ostalo gradnjo 16.240 
skupaj 32.480 
varianta II. 
površine za stanovanjsko gradnjo 24.360 
površine za ostalo gradnjo 24.360 

48.720 
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Po obstoječem sistemu pridobivanja sredstev za komu- 
nalno opremljanje zemljišč in naložb v ta namen se pretežno 
bremenijo investicije, za katere so bile zgrajene, tako n.pr. 
stanovanjska izgradnja vsebuje tudf vse stroške komunalnega 
opremljanja (po podatkih Zavoda SRS za statistiko so n.pr.: v 
ustvarjenih investicijah znašala vlaganja v komunalne dejav- 
nosti v I. 1976 okoli 560 milj. din, kar je manj kot 2% vseh 
investicij v tem letu, v letu 1977 le 858 milj. din oz. 2,6% od 
vseh investicij). Tudi pri ustvarjanju in razporejanju dohodka 
je po dosedanjih evidencah zajet le manjši del komunalnih 
proizvodnih organizacij, ki opravljajo storitve (komunalna 
energetika, delovne skupnosti vodovodnih TOZD), ki so v I. 
1979 ustvarile okoli 600 milj. din amortizacije in akumulacije). 
Iz prikazanih odnosov izhaja, da pridobivanje in zagotavljanje 
sredstev za to pomembno začetno fazo investiranja sistemsko 
ni urejeno. Vprašanja pa so se že začela reševati, saj je 
oblikovana posebna delovna skupina za nadaljnji razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje, kjer zavzema ta problematika 
pomembno mesto. Zato pri oceni sredstev izhajamo iz pred- 
postavke, da so sredstva za pridobivanje in komunalno 
opremljanje zemljišč zajeta v sredstvih, ki se oblikujejo za 
gospodarske in negospodarske naložbe. Po prvih okvirnih 
izračunih bi bila sredstva za pokrivanje stroškov komunal- 
nega opremljanja zajeta v naslednjih globalnih sredstvih za 
naložbe10- 

- v mrd. din 
- cene 1979 

- 15% od sredstev za investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva 28,3 
- 30% od sredstev za stanovanjsko gradnjo 18,6 
- dotacije iz proračuna in sredstva iz prispevka za 
urejanje stavbnih zemljišč 4,0 
- amortizacija in akumulacija TOZD komunalne dejav- 
nosti 3,0 
Skupaj ocenjena sredstva 53,9 

Ob ugotavljanju virov sredstev za primorski vodovod se je 
izkazalo, da računa tretjina teh sredstev na republiško soli- 
darnost, katere nosilec naj bi bila Zveza komunalnih skupno- 
sti Slovenije. Ker solidarnost v komunali sistematsko ni re- 
šena, je ne moremo upoštevati in tovrstnih objektov vključe- 
vati v dogovor o temeljih plana republike. 

XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Pojasnila k č lenu o izobraževanju 
K točki 1: 

Program po tej točki se v celoti izvaja neposredno v občin- 
skih izobraževalnih skupnostih in prek medobčinske solidar- 
nosti. 

Uvrstitev te naloge v republiški dogovor je smiselna le, če jo 
vežemo na občinske dogovore o temeljih planov (občinske 
samoupravne interesne skupnosti ne podpisujejo republi- 
škega dogovora, podpisujejo pa ga občine, ki so hkrati no- 
silke občinskih dogovorov in potencialni interevenienti, če bi 
prišlo pri zajamčenih programih osnov izobraževanja do mo- 
tenj). 

Potrebna sredstva za program po tej točki v SR Sloveniji 
(brez upoštevanja realne rasti osebnega dohodka): 

- cene 1979 
- v mio din 

1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
2955 2991 3030 3068 3107 15151 

Izračun temelji na podatkih Izobraževalne skupnosti Slove- 
nije. Sredstva za zagotovljeni program so izračunana pod 
naslednjimi predpostavkami: 

a) število učencev v osnovni šoli se bo povečalo po demo- 
, grafski projekciji za približno 1,5% letno, 

b) sprememba normativa (od 36 do 32 učencev) poveča 
število oddelkov. 

10 delež stroftkov komunalne opremljenosti v lnvestlcl|ah po podatkih republi- škega komiteja za varstvo okolja In urejanje prostora ter Zveze komunalnih skupnosti Slovenije 
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Zaradi sprememb pod točkama a in b se bo povečalo 
zaposlovanje pedagoškega kadra (poprečna letna stopnja 
rasti 1,37%). 

V ceni storitev je razmerje med dohodkom, materialnimi 
stroški in amortizacijo 82%: 11%: 7%. 

K točki 2: 
V tej točki število novih vpisov še ni specificirano; število bo 

znano potem, ko bodo posebne izobraževalne skupnosti pri- 
pravile osnutke samoupravnih sporazumov v skladu z akcij- 
skim načrtom za uvedbo reforme, ki ga je sprejela RK SZDL. 
Global pa je že znan in na podlagi tega so podani tudi 
izračuni. 

- cene 1979 
- v mio din 

1981 1982 1983 1984 1985 Šk. 
Srednje šole 1877 1960 2050 2141 224010.268 
Višje in 
visoke šole 1063 1094 1126 1160 1193 5636 

Za osnovo izračuna smo uporabili podatke Izobraževalne 
skupnosti Slovenije o sredstvih, potrebnih za usmerjeno izo- 
braževanje. Izračun sloni na naslednjih predpostavkah: 

Srednje usmerjeno izobraževanje: 
- zaradi povečanega števila učencev (po 1000 letno ozi- 

roma 5000 v petih letih) se bo povečalo število zaposlenih 
uč iteljev, kar pomeni tudi večja sredstva za osebne dohodke 
(poprečna letna stopnja rasti 1,42%), 

- osnova za izračun je razmerje med dohodkom, material- 
nimi stroški in amortizacijo v ceni storitev 81% : 10% : 9%. Do 
leta 1985 bo postopoma doseženo razmerje 73% dohodek, 
13% materialni stroški in 14% amortizacija. Amortizacija se 
poveča zaradi začetka obratovanja domov za učence, novih 
kapacitet v usmerjenem izobraževanju (ca. 4000 mest) in 180 
mio din investiranih v opremo. 

Višje in visoko usmerjeno izobraževanje: 
- zaradi povečanega števila študentov (400 študentov 

letno, oziroma 2000 v petih letih) se bo povečalo tudi število 
uč iteljev, kar pa bo tudi vplivalo na porast sredstev za osebne 
dohodke (poprečna letna stopnja rasti 1,58%), 

- osnova za izračun je razmerje med dohodkom, material- 
nimi stroški in amortizacijo v cenah storitev 79% : 13% : 8%. 

Konec obdobja bo doseženo razmerje 74% : 12% : 14%. 
Sredstva za amortizacijo se bodo povečala, ker bodo do 
konca obdobja začele delovati Centralna tehniška knjižnica, 
Visoka tehniška šola Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor 
in Medicinska fakulteta v Ljubljani. 

K točki 3: 
V členu so sredstva opredeljena na podlagi zneskov, ki jih 

navaja Izobraževalna skupnost Slovenije, z indeksi porastov 
a) 107,6; b) 113,6; c) 128,7; č ) 121,3. 

- cene 1979 
- v mio din 

Sredstva (a, b, c, č ) 
Skupaj 1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 

276,4 286,3 296,7 307,9 319,5 1486,8 

Pojasnila k č lenu o raziskovalni dejavnosti 
Izračun potrebnih sredstev je narejen na predpostavkah: 
- da bo na izvajanju nalog skupnega raziskovalnega pro- 

grama republiške raziskovalne skupnosti angažiranih letno v 
popreč ju 1150 redno zaposlenih raziskovalcev, kar predstav- 
lja približno 1/3 razpoložljivega raziskovalnega potenciala v 
SR Sloveniji; 

- da bo cena raziskovalne ure, ki služi kot podlaga za 
valorizacijo skupnega raziskovalnega programa, znašala v 
naslednjem planskem obdobju (po cenah 1979) 295 din, kar je 
realno za 9% več od sedaj dosežene cene (276 din). S predvi- 
denim povečanjem cene se poveča delež amortizacije in ma- 
terialnih stroškov v njej, kar praktično pomeni, da postanejo 
sedaj stroški tekoče modernizacije opreme in stroški za upo- 
rabo infrastrukture (računalnik, INDOK, itd.) kalkulativni ele- 
ment cene. Po tej kalkulaciji znaša struktura cene: 
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- materialni stroški 28,5% 
- amortizacija 5,5% 
- osebni dohodki in skupna 

poraba delavcev 53,1 % 
- drugi elementi dohodka 11,9% 

100,0% 

Torej se v dogovoru posebej izkazujejo samo konkretne 
združene naložbe v nove raziskovalne objekte oziroma večjo 
skupno opremo. Glede smotrne uporabe sredstev tekoče 
amortizacije, ki je vkalkulirana v ceno, se bodo udeleženci 
samoupravnega sporazuma republiške raziskovalne skupno- 
sti dogovorili neposredno, 

V okviru tako opredeljenega globala sredstev za skupni 
raziskovalni program bo republiška raziskovalna skupnost do 
naslednje faze dogovora specificirala obseg sredstev in struk- 
turo cene, ki se bo uporabljala za posamezno raziskovalno 
področje. 

Posebej so v tem členu prikazana sredstva za raziskave 
surovinskih virov v SR Sloveniji in sicer tisti del teh raziskav, 
ki naj se financira iz združenih sredstev na ravni republiške 
raziskovalne skupnosti. Program teh raziskav je bil podrob- 
neje izdelan že v letu 1979 in znaša njegova vrednost v cenah 
1979 1330 mio din v 5 letih. Za ta sredstva je zaenkrat v tem 
osnutku dogovora predvideno, da jih zagotovi SR Slovenija iz 
proračunskih sredstev republike. 

Založništvo in knjižničarstvo 71 
Varstvo kulturne dedišč ine 60 
Film 60 
Kulturno sodelovanje 33 
Pospešen razvoj osrednjih kultur, ustanov 96 

Pojasnila k členu o zdravstvu 

K točki 1: 
Obseg zajamčenega zdravstvenega varstva je predviden v 

46. č lenu Zakona o zdravstvenem varstvu, kjer pa ni kvantifici- 
ran. Zdravstvena skupnost Slovenije je zato ponudila v raz- 
pravo uporabnikom samoupravni sporazum o temeljih skup- 
nega plana zdravstvenih skupnosti Slovenije za obdobje 
1981-1985, v katerem je opredelila število storitev na 100 
prebivalcev in eno storitev za posamezne zvrsti zdravstvenih 
storitev. Na ta način je naturalno opredelila obseg zajamče- 
nega zdravstvenega varstva, ki služi hkrati kot merilo za 
solidarnost. Obseg potrebnih sredstev izhaja iz števila storitev 
in cene za enoto storitve. 

Po besedilu osnutka dogovora se obseg storitev ne bo 
povečeval. Pri izračunu so že predvideni ugodnejši normativi, 
saj smo vzeli za osnovo ceno, ki jo je Zdravstvena skupnost 
Slovenije predlagala za leto 1981. 

Tudi v drugih socialnih dejavnostih se v bodočem srednje- 
ročnem planu ne predvideva porast cen in izboljševanje stan- 
dardov. 

K točki 2: 
Za osnovo pri izračunu sredstev za naloge skupnega in 

splošnega pomena smo uporabili sredstva, ki so za ta namen 
planirana v letu 1981. 

Ta sredstva naj bi rasla po stopnji od 0,7% letno, pri čemer 
smo upoštevali rast zaposlovanja in osebnih dohodkov v 
zdravstvu. 

Potrebna sredstva v mio din: 

1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
55,85 56,24 56,63 57,03 57,43 283,2 

K točki 3: 
Bolezenske odsotnosti z dela, ki predstavljajo večkratne 

negativne učinke na dohodek delovnih organizacij, so tako 
pomemben element razvojne politike, da jih je treba vgraditi v 
dogovor o temeljih plana republike tako, da se bodo občine 

Pojasnila k členu o kulturi 
V osnutek dogovora so vključene prednostne dejavnosti, za 

katere je potrebno zagotoviti hitrejšo rast kot na ostalih po- 
droč jih. 

Ker je skupščina kulturne skupnosti Slovenije predvidela v 
okvirni usmeritvi kulturnega razvoja Slovenije v obdobju 
1981-1985 podvojitev sredstev za založništvo in knjižničar- 
stvo, predlaga Kulturna skupnost Slovenije za dogovor 
skupno 627 mio din (vse v cenah 1979) in sicer po letih 86, 
102, 142, 172 mio mio din, kar predstavlja povečanje v letu 
1981/1985 za 34%, za naslednja leta pa po 18%. Predlog v 
tem osnutku predstavlja 10% letno rast za to prednostno 
dejavnost. Enako je na področ ju varstva kulturne dediščine, 
kjer je predlog Kulturne skupnosti Slovenije 437 mio din in 
sicer s startom 60 mio din in letno rastjo 18%. Predlog v tem 
osnutku vsebuje 10% letno rast. - 

Sredstva za filmsko dejavnost predpostavljajo konstantno 
letno filmsko proizvodnjo 5 celovečernih in 20 kratkometraž- 
nih filmov ter se ujemajo s predlogom Kulturne skupnosti 
Slovenije. 
Člen o kulturnem sodelovanju predpostavlja 5% letno rast. 
Kulturna skupnost Slovenije je predlagala naslednja sredstva 
(po letih): 33, 35, 39, 42 in 46, kar znese skupaj 194 mio din. 

Potrebna sredstva (mio din, cene 1979) 

I .  
1981/85 

79 88 98 108 444 
67 74 82 91 373 
60 60 60 60 300 
35 38 40 43 189 

100 103 107 111 517 

na podlagi dogovorov o temeljih svojih planov v njem obve- 
zale, da rast teh sredstev ne bo presegala rasti zaposlovanja. 

Pojasnila k č lenu o otroškem varstvu 
K točki 1: 

Nadomestila osebnih dohodkov za porodniški dopust 
Za osnovo izračuna smo vzeli sredstva za nadomestila 

osebnega dohodka za podaljšan porodniški dopust (141 dni) 
po finančnem načrtu Skupnosti otroškega varstva Slovenije 
za leto 1980, preračunano na cene 1979, in prišteli še sredstva 
za porodniški dopust (105 dni) za leto 1980, preračunano na 
cene 1979, in prišteli še sredstva za porodniški dopust (105 
dni) za leto 1980, preračunano na cene 1979, ki jih je doslej 
financirala Zdravstvena skupnost Slovenije. 

Pri rasti teh sredstev smo upoštevali poprečno letno stop- 
njo rasti zaposlenosti v SRS v obdobju 1981-1985 (2%) in 
poprečno letno stopnjo rasti rojstev v obdobju 1981-1985 
(1,8%). 

Denarna pomoč kmečki materi ob porodu 
Pri izračunu sredstev smo izhajali iz ocene poprečnega 

števila otrok, ki se v enem letu rodijo v kmečkih družinah 
(6800), in enega in pol najnižjega poprečnega osebnega do- 
hodka v republiki v letu 1979 (4740 din). Ker ne računamo s 
povečevanjem letnega kontingenta kmečkih otrok (podatki 
namreč kažejo konstanto), teh sredstev nismo povečevali. 

Paket opreme za novorojenca 
Pri izračunu sredstev smo izhgjali iz ocene števila novoroje- 

nih otrok v letu 1980 (31.000) in ca. 1000 novorojenih otrok iz 
drugih republik, katerih starši imajo lastnost delavca v zdru- 
ženem delu na območju SR Slovenije in so v skladu z Zako- 
nom o družbenem varstvu otrok (Ur. I. SRS, št. 35/79) upravi- 
čeni do tega paketa v vrednosti 1200 din. Rast teh sredstev 
smo opredelili s poprečno letno stopnjo rasti rojstev v ob- 
dobju 1981-1985 (1,8%). 

1981 1982 1983 1984 1985 
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Potrebna sredstva 1981 
SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA 
Nadom. OD za porod. dop. 
Den. nadom, kmečki materi ob porodu 
Paket za novorojenca    

2.867,5 
1.104,5 

3,8 
39,0 

K točki 2: 
Minimalni obseg denarne pomoč i 

Pri izračunu sredstev smo izhajali .iz cenzusa 3300 din 
dohodkov na družinskega člana in poprečnega števila upravi- 
čencev do denarne pomoč i v letu 1979 glede na ta cenzus 
(327.000 otrok delavcev). Upoštevali smo še višino popreč- 
nega otroškega dodatka v letu 1979 (400 din). 

K temu pa smo prišteli sredstva za otroške dodatke kmeč- 
kim otrokom, pri čemer smo izhajali iz števila upravičencev 
(22.000 otrok) in višine poprečnega otroškega dodatka (218 
din) v letu 1979. 

Teh sredstev po letih nismo povečevali, ker predpostav- 

Potrebna sredstva: 1981 
1.627,2 

K točki 3: 

Potrebna sredstva:  
Zagotovljeni program za malo šolo 
Zagotovljeni program za 
predšolske motene otroke  

1981 
16,2 

59,7 

Zajamčen program male šole - 120 ur letno 
Pri oceni sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila gene- 

racije 6-letnih otrok (30.500), obsega male šole (120 ur letno 
oziroma 2 meseca po 3 ure dnevno) in poprečne mesečne 
cene male šole za enega otroka (266 din) v letu 1979. Ker je 
generacija 6-letnih otrok konstantna, sredstev po letih nismo 
povečevali. 

Zneski vsebujejo naslednjo strukturo cene: 
OD 
materialni stroški 
amortizacija 7/0 

Zajamčen program predšolske vzgoje za otroke motene v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Pri izračunu sredstev smo izhajali iz števila motenih pred- 
šolskih otrok (1000 - letna konstanta), normativa poprečno 5 
otrok na oddelek, kar pomeni 200 oddelkov in letne cene 
oddelka (289,7 tisoč din) v letu 1979. Glede na dosedanje 
število zaposlenih v tej dejavnosti, smo upoštevali, da bo 
potrebno v naslednjem srednjeročnem obdobju zaposliti za 
85% več delavcev (oz. ca. 17% letno), če želimo zajeti celo 
generacijo motenih otrok v vzgojnovarstvenih organizacijah. 

Zneski vsebujejo naslednjo strukturo cene: 
OD 810/° 
materialni stroški 18°/° 
amortizacija 3/0 

K točki 4: 
Izvajanje programa predšolske vzgoje v zavodih za uspo- 

sabljanje otrok motenih v telesnem in duševnem razvoju 
Izračun sredstev izhaja ih podatkov Skupnosti otroškega 

varstva SR Slovenije za leto 1980, preračunanih v cene 1979 

Potrebna sredstva: 1981 
Predšolska vzgoja v zavodih 
za motene otroke 
Sofinanciranje dvojezič . VVU 
Sofinanc. predšol. vzgoje otrok Romov 

10,2 
5,4 
0,9 

1982 1983 1984 1985 
2.911,7 2.957,5 
1.146,9 1.191,0 

3,8 3,8 
39,8 40,5 

3.005,0 
1.236,7 

3,8 
41.2 

3.054,4 
1.284,2 

19,0 
42,0 

- cene 1979 
- v mio din 

Skupaj 
14.796,1 
5.963,3 

202,5 

ljamo, da se število upravičencev ne bo povečevalo. V nadalj- 
njem usklajevanju dogovora pa bo morala Skupnost otro- 
škega varstva opredeliti še politiko valorizacije cenzusa. Ce 
bo valorizacija počasnejša od rasti osebnih dohodkov na 
zaposlenega, bo to pomenilo postopno upadanje števila upra- 
vičencev in bo zato potrebno popraviti kalkulacijo obsega 
potrebnih sredstev. , 

Skupnost otroškega varstva SR Slovenije predlaga, da se 
upošteva poprečna letna rast zaposlenosti (2%), kar pomeni, 
da bi se z novo zaposlenimi avtomatično povečalo število 
upravičencev. Tega pa nismo upoštevali, ker je število upravi- 
čencev vezano na dohodkovni cenzus in je ta odstotek prak- 
tično zanemarljiv. 

- cene 1979 
-v mio din 

1982 1983 1984 1985 Skupaj 
1.627,7 1.627,2 1.627,2 1.627,2 8.136,0 

- cene 1979 
- v mio din 

1982 1983 1984 1985 Skupaj 
16,2 

59,7 

16,2 

59,7 

16,2 

59,7 

16,2 

59,7 

81,0 

298,5 

ob predpostavki, da se obseg programa in število storitev ne 
bosta menjala. 

Zneski vsebujejo naslednjo strukturo cen: 
OD ° 
materialni stroški 
amortizacija 5 /0 

Sofinanciranje dvojezičnih vzgojnovarstvenih organizacij, 
vzgojnih programov italijanskih in slovenskih vzgojnovarstve- 
nih organizacij na obali ter vzgojnih programov otrok sloven- 
skih delavcev v tujini. 

Izračun sredstev izhaja iz podatkov Skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije za leto 1980 preračunanih v cene 1979 
ob predpostavki, da se obseg programa in število storitev ne 
bo spreminjalo. 

Zneski vsebujejo naslednjo strukturo cene: 
OD ' 80° 
materialni stroški 
amortizacija /o 

Sofinanciranje predšolske vzgoje otrok Romov 
Izračun sredstev izdaja iz podatkov Skupnosti otroškega 

varstva SR Sloveriije za leto 1980 preračunano v cene 1979 ob 
predpostavki, da se obseg programa in število storitev ne bo 
spreminjalo. 

Zneski vsebujejo naslednjo strukturo cene: 
OD o 
materialni stroški 
amortizacija 

- cene 1979 
- v mio din 

1982 1983 1984 1985 Skupaj 

10,2 
5,4 
0,9 

10,2 
5,4 
0,9 

10,2 
5,4 
0,9 

10,2 
5,4 
0,9 

51,0 
27,0 

4,5 
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Pojasnila k č lenu o pokojninsko-invalidskem 
zavarovanju 

Projekcija sredstev je osnovana na naslednjih planskih 
predpostavkah: 

- povprečna rast upokojencev po stopnji rasti 3% letno, 
- struktura skupnih sredstev pa je naslednja: 

solidarnostna združenega sredstva 87% 
povrač ila republike 3t5%, 
povračila federacije 9,5%. 
Povrač ila federacije v skupnih sredstvih prikazanih v 

osnutku dogovora niso upoštevana, ker gre za dogovor na 
ravni republike. 

Celotna vre- Solidarnostno Povračila repu- 
združena sred- blike(3,5%) 

stva (87%) 

V skupnih sredstvih prikazanih v osnutku dogovora so 
poleg sredstev za uresničevanje programa skupnosti upošte- 
vana tudi rezervna sredstva, ki so izračunana v višini 10% 
planiranih letnih odhodkov in pogojujejo nemoteno izvajanje 
programa. Po stanju na dan 31.12.1979 oziroma 1.1.1980 so 
ta sredstva znašala 1.034 milijonov dinarjev, zato bi bilo po- 
trebno izloč iti ob koncu leta 1980 v rezervo razliko do planira- 
nih sredstev za leto 1981 v višini 501 milijon dinarjev, za 
naslednja leta pa le razlike do 10% planiranih odhodkov ob 
predpostavki, da se v naslednjem srednjeročnem obdobju 
rezervna sredstva ne bodo zmanjševala. 

Glede na navedeno so potrebna sredstva za uresničevanje 
razvoj p i h usmeritev v letih 1981-1985 po cenah 1979 prika- 
zana v naslednji tabeli: 

- v mio din 
Leto 

dnost programa 
brez rezerv 

Povrač ila fede- Potrebna re- Povečanje re- Vrednost 
racije (9,5%) zervna sredstva zervnih sredstev progra- 

(10%) ma (3 + 4 
+ 7) 

1 9 
1980 
1981 
1982 
1983 

1985 
1984 

14.939 
15.347 
15.875 
16.426 

17.608 

12.909 
13.351 
13.812 
14.291 
17.003 
15.318 

519 
537 
556 
575 

14.793 
616 

1.410 
1.458 
1.532 
1.607 

596 
1.776 

1.484 
1.535 
1.588 
1.643 
1.689 
1.761 

501 
53 
55 
57 

1.700 
61 

13.929 
13.941 
14.423 
14.923 
15.449 
15.995 

SKUPAJ 
1981-1985 

82.259 71.565 2.879 8.061 8.227 287 74.731 

Opomba: Stopnja rasti iz stolpca 8 znaša 2,8%. 

Pojasnila k č lenu o starostnem zavarovanju 
kmetov 

Pri projekciji sredstev so zajete pravice, ki izhajajo iz veljav- 
nega zakona o starostnem zavarovanju kmetov in iz zakona o 
preživninskem varstvu kmetov, ni pa zajeta vrednost pro- 
grama zaradi razširitve pravic (uvedba invalidskega zavarova- 
nja, odprava načela ena kmetija - ena pokojnina). Te pravice 
se bodo postopno uvajale ob ustrezni zakonski ureditvi. 

Pri izračunu sredstev so upoštevani naslednji kazalci: 
- poprečna letna stopnja rasti zaposlovanja 2%, 
- poprečna letna stopnja rasti realnih osebnih dohodkov 

na zaposlenega 1,6%. 
Upoštevan je dosedanji obseg pravic ob naslednjih predpo- 

stavkah: 
- poprečna stopnja rasti števila uživalcev pokojnin po 

splošnih predpisih 0,7%, 
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev pokojnin po 

posebnih predpisih 7,5% in 
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev varstvenega 

dodatka 1,0%. 
V skupnih sredstvih pa je struktura virov naslednja: 
- povračila republike - ca. 6,4%, 
- solidarnostna udeležba delavcev - ca. 65,6%, 
- prispevek kmetov - zavezancev - ca. 28%. 
Potrebna sredstva za uresničevanje pravic razvojnih usme- 

ritev v letih 1981-1985 po cenah leta 1979 so prikazana v 
naslednji tabeli: 

v mio din 
Solidar. udeležba del. 

Leto 

Starostno 
zavarov. 
kmetov 

Preži vn. 
varstvo 
kmetov 

Skupaj 
(2 + 3) 

Povrač . 
republ. 

Prisp. 
kmetov- 

zavezancev 
Skupaj 

(4 + 5 + 6) 
1 6 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Skupaj 
1981- 
1985 

464,2 
580,6 
594,2 
607,6 
621,9 
636,4 

3040,7 

0,8 
1,4 
1,7 
1,9 
2,4 

8,2 

464.2 
581,4 
595,6 
609.3 
623,8 
638,8 

3.048,9 

66,4 
59.4 
59.5 
59,3 
58,8 
59,0 

296,0 

199,0 
248,8 
254.7 
260.4 
266.5 
272.8 

1.303,2 

729,6 
889,6 
909,8 
929.0 
949.1 
970,6 

4.648,1 

Stopnja rasti iz stolpca 7 znaša 5,9%. 
Iz priložene tabele je razvidna solidarnostna udeležba de- 

lavcev in prispfevek kmetov - zavezancev za pokojnine po 
splošnih predpisih in za stroške izvajanja zavarovanja. 

Republika bo v celoti krila pokojnine po posebnih predpisih 
in varstveni dodatek kmetom - borcem NOV. 

Po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list 
SRS, št. 1/79) se bo določba 7. člena, ki govori o prevzemu 
zemljišča tudi, če družbeno-pravne osebe niso zainteresirane 

za prevzem zemljišča, začela uporabljati, ko bodo v ta namen 
zagotovljena sredstva s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti v skladu 
z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije. 
Pojasnilo k členu o socialnem skrbstvu 
Družbene denarne pomoč i 

Pri oceni sredstev za leto 1980 smo izhajali iz naslednjih 
podatkov: 
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- planiranega števila upravičencev (4798) za denarno po- 
moč kot edinega vira preživljanja in iz predlagane višine te 
pomoči v letu 1981 preračunane na cene 1979 (2347 din. 

- planiranega števila upravičencev (8737) za denarno po- 
moč kot dopolnilnega vira preživljanja in iz predlagane po- 
prečne višine te pomoč i v letu 1981, preračunane na cene 
1979i1174 din). 

Pri tem izračunu smo za valorizacijo denarnih pomoč i izje- 
moma uporabili namesto deflatorja 120,9 (implicitni deflator 
družbenega proizvoda) indeks rasti življenskih stroškov v letu 
1979 (124) in sicer zato, ker ima denarna pomoč svojo funk- 
cijo v tem, da sledi rasti življenjskih stroškov. Tako ugotovlje- 
nih sredstev za leto 1980 v naslednjih letih nismo povečevali, 
ker predpostavljamo, da število upravičencev do teh pomoč i 

Potrebna sredstva:   

ne bo naraščalo, saj bi bilo to v nasprotju s preventivno 
socialno politiko. 

Sredstva za delovanje centrov za socialno delo 

Pri izračunu sredstev smo izhajali iz števila strokovnih de- 
lavcev v letu 1980 (400) in višine njihovih osebnih dohodkov iz 
leta 1979, predvidevali pa smo, da bo cilj (1 strokovni delavec 
na 4000 prebivalcev oziroma ca. 468 strokovnih delavcev v SR 
Sloveniji) dosežen postopoma do konca srednjeročnega ob- 
dobja 1981-1985. V ta namen bi morali skupno zaposliti 18% 
novih delavcev oziroma 3,6% na leto. Zato smo izhodiščna 
sredstva za ta program letno povečevali za 3,6% na leto. 

- cene 1979 
- cene v mio din 

1981 1982 1983 1984 1985 skupaj 

SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA 319,8 
a) Zagotovitev občanom brez sred. družb. den. pomoč 
kot edini in dopolnilni vir 258,2 
b) Sredstva iz OD strok, delavcev 
v centrih za soc. delo  61,6 

322,0 

258,2 

63,8 

324,3 
258,2 

66,1 

326,6 

258,2 

68,4 

329.1 

258.2 

70,9 

1.621,8 

1.291,0 

330,8 

Pojasnilo k členu o zaposlovanju 
Pravice začasno brezposelnih delavcev do socialne varno- 

sti so določene z zakonom. V letu 1980 znašajo sredstva za 
nadomestitev osebnega prejemka ali za pomoč (preračunano 
v cene leta 1979) 56,1 mio dinarjev. V razdobju 1981-1985 
bodo naraščala v poprečju na leto za 2,4% tako, da bodo v 
letu 1985 znašala 72,7 mio dinarjev. V okviru teh sredstev 
bodo denarna nadomestila, ki predstavljajo polovico sredstev 
potrebnih za te namene, naraščala v popreč ju na leto za 1,7%, 
sredstva za potrebe denarnih pomoč i in selitvenih stroškov se 
bodo povečala za 3,0% in za zdravstveno varstvo za 3,4%. 

Predvidena rast odstopa od potreb, ki jih za zagotovitev 
socialne varnosti brezposelnih izkazuje Zveza skupnosti za 
zaposlovanje. Po teh predvidevanjih naj bi potrebna sredstva 
v poprečju na leto naraščala s stopnjo 5,3%. Ne predvide- 
vamo manjšega povečanja kot Zveza skupnosti za zaposlova- 
nje pri nadomestilih za osebne prejemke in pri sredstvih za 
zdravstveno varstvo. Znatno p§ odstopamo pri predvidevanjih 
glede postavk denarnih pomoč i in selitvenih stroškov. Po 
predvidevanjih Zveze skupnosti za zaposlovanje naj bi sred- 
stva denarne pomoč i naraščala v popreč ju na leto za 12,7%, 
za pokrivanje stroškov selitve in potnih stroškov pa za 32,7%. 
Oboje je po našem mnenju več , kot je potrebno in smotrno. 

Pravice delavcev do priprave za zaposlitev so zagotovljene 
z zakonom. Ta dejavnost se v celoti odvija na podlagi progra- 
mov priprav za zaposlitev, ki jih pripravijo občinske skupnosti 
za zaposlovanje. Zveza skupnosti za zaposlovanje se zav- 
zema, da se s solidarnostjo pokriva določen del tega pro- 
grama. Obseg dejavnosti in način pokrivanja teh sredstev še 
ni dogovorjen. 

Pravice invalidnih oseb pri usposabljanju in zaposlovanju 
so tudi določene z zakonom, ki zavezuje skupnosti za zapo- 
slovanje kot glavne nosilce te dejavnosti. Zveza skupnosti tudi 

1981 
Za programe RTV 
Kulturna skupnost 87,0 
Izobraževalna skupnost 2,0 
Raziskovalna skupnost 1.7 
Telesnokulturna skupnost 2,2 
Zdravstvena skupnost Slovenije 0,3 
Zveza skupnosti za zaposlovanje  0.5 

predlaga, da se sredstva za uresnič itev zadanih nalog vključ i v 
sistem solidarnosti. Tudi tu se Zveza skupnosti zavzema, da 
se vzpostavi zbiranje in prelivanje teh sredstev, vendar niso 
vzpostavljeni kriteriji za solidarnost. 

Pojasnilo k č lenu o socialnem varstvu 
Skupnost socialnega varstva SR Slovenije doslej ni sodelo- 

vala pri pripravi osnutka dogovora o temeljih plana za ob- 
dobje 1981-1985, ker ne združuje nikakršnih sredstev. Vendar 
je z novim zakonom o skupnostih socialnega varstva njena 
vloga koordinatorja socialne politike močno poudarjena in 
zato predlagamo, da to svojo koordinativno funkcijo konkreti- 
zira v ustreznem členu tega dogovora. 

Prav tako projekt »Minimalni življenjski stroški v SRS« že 
teče in bo potrebno rezultate tega projekta letno ažurirati. 

Pojasnilo k č lenu o RTV 
Predvideno je, da bi k programskim sredstvom RTV prispe- 

vale tudi nekatere republiške samoupravne interesne skupno- 
sti ter si na ta način zagotovile svoj vpliv na vsebin.sko bogati- 
tev in strukturo programov radia in televizije. 

Zneski šo vnešeni po predlogu RTV in interesne skupnosti 
še niso dale svojega soglasja. 

V tem č lenu so opredeljena tudi sredstva, ki naj bi jih RTV 
zbrala iz radijskih in TV naročnin. Ocena temelji na sredstvih 
(izraženih v cenah 1979), ki jih v ta namen zagotavlja RTV v 
letu 1980. Ker ni računati, da se bo število naročnikov v 
prihodnjih letih spreminjalo, je predviden konstanten znesek 
za vsa leta planskega obdobja (izražen v stalnih cenah), ki se 
bo letno valoriziral po splošni metodologiji (indeks malopro- 
dajnih cen). To pa hkrati pomeni, da letne naročnine ne bodo 
rasle hitreje od splošne rasti cen 

(mio din, cene 1979) 

1982 1983 1984 1985 Skupaj 
93,7 93,7 93,7 93,7 468,5 
870 87,0 87,0 87,0 435,0 
20 2,0 2,0 2,0 10,0 
1> 1,7 1,7 1,7 8,5 
2 2 2,2 2,2 2,2 11,0, 
0^3 0,3 0,3 0,3 1,5 
0,5 0,5 05 05 2,5 
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Pojasnila k členu o telesni kulturi 
Ker doslej ponujeni tekst Telesno kulturne skupnosti Slove- 

nije ne daje osnov za specifikacijo potrebnih sredstev, jih ni 
mogoče natančneje opredeliti. To pa bo v naslednji fazi 
nujno. Naš izračun je narejen na podlagi planiranih sredstev 
za leto 1980 (17,9 mio din) in poprečne letne rasti 3,6%. 
Dvomimo pa, da olimpijske igre spadajo v ta dogovor. Za to je 
potreben poseben jugoslovanski dogovor. 

Telesno kulturna skupnost Slovenije sicer predlaga bi- 
stveno višja sredstva in sicer (v mio din, cene 1979): 

1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
131,7 135,2 139,1 142,8 147,0 695,8 

Od tega pa za pripravo športnikov na zimske olimpijske igre 
v Sarajevu (v mio din, cene 1979): 

1981 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
55,0 56,6 58,1 60,1 61,6 291,3 

Pojasnila k č lenu o investicijah 
Samoupravne interesne skupnosti so predložile občutno 

daljši spisek nameravanih investicij, ki so po naših informaci- 
jah v zelo različnih stadijih priprav. Ponekod ni znana loka- 
cija, konstrukcija sofinanciranja itd. 

V osnutku tega člena smo navedli samo investicije, ki v 
sedanji fas že izpolnjujejo več ino kriterijev, kot jih je opredelil 
Odbor podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana 
SRS 1976-1980 (glej zapisnik z dne 5. marca 1980) in sicer: 

1. prednost imajo investicije, ki so prenešene iz tekočega 
obdobja; 

2. imeti morajo ključni pomen za razvoj temeljnih funkcij 
družbenih dejavnosti, zlasti tistih, ki so zajete v dogovoru; 

3. hkrati z investicijo morajo biti zagotovljena sredstva za 
njeno funkcionalno dejavnost; 

4. v poštev za vstop v dogovor pridejo samo investicije, ki 
imajo vseslovenski in ne le regionalni pomen; 

5. izdelan mora biti vsaj že investicijski program; 
6. pri investicijah, ki jih sofinancira več nosilcev, mora biti 

predhodno razčiščen sofinancerski odnos. 
V nadaljnjih usklajevanjih bo seveda treba spisek investicij 

preč istiti skladno z gornjimi kriteriji. 
Vse investicije so navedene v cenah 1979, izračunanih iz 

cen 1978, kot so jih predvideli predlagatelji. 
Pri investicijah, kjer predlagatelj ni opredelil letne dina- 

mike, smo zaenkrat predpostavili enakomerno dinamiko skozi 
vseh pet let. To bo treba dopolniti, ko bodo predlagatelji 
sporoč ili drugačne podatke. Opozarjamo pa, da že sedanji 
pregled kaže precejšnjo koncentracijo na prvi dve leti, kar bi v 
nadaljnjem usklajevanju lahko popravili v tem smislu, da bi 
skupno maso investicij enakomerneje razporedili po letih. 

Pojasnilo k č lenu o solidarnosti 
Republiške interesne skupnosti so sicer predložile delovni 

skupini za pripravo dogovora podrobnejše kriterije za bodoč i 
sistem solidarnosti. Vendar ti predlogi še doživljajo razpravo 
in modifikacije. Eden glavnih razlogov pa je, da se predvide- 
vajo nekatere spremembe glede prispevnih virov in osnov, ki 
pa so še predmet politične razprave. V zvezi s tem teče tudi 
razprava o uporabi domicilnega načela pri vplačevanju pri- 
spevkov, ki bistveno vpliva na oceno materialnih možnosti 
občin ter na obseg in strukturo solidarnostnih obveznosti. 

Obrazložitev k č lenu o valorizaciji programov 
družbenih dejavnosti 

Za preračun višine globalnih sredstev, ki se združujejo na 
osnovi samoupravnih sporazumov iz realnih vrednosti v no- 
minalne, bi se upoštevala rast cen na drobno. Zaradi 2 meseč- 
nega zaostajanja pri objavi uradnih podatkov o rasti cen na 
drobno bi za vsakoletni proračun upoštevali rast cen na 
drobno v razdobju oktober preteklega leta - oktober tekočega 
leta po podatkih iz mesečnega statističnega pregleda Zavoda 
SR Slovenije za statistiko. Upoštevanje podatkov za obdobje 
oktober-oktober pomeni sicer rahlo zaostajanje za podatki 
ob zaključku leta, vendar je to nujno zaradi pravočasnosti 

uporabe uradnih podatkov za valorizacijo sredstev. V okviru 
tako določenega globalnega obsega sredstev pa bi samo- 
upravne interesne skupnosti za zajamčene programe diferen- 
cirano valorizirale planirana sredstva in sicer: del sredstev, ki 
odpade na osebne dohodke in osebne prejemke iz naslova 
socialnih pravic, bi večale skladno z rastjo nominalnih oseb- 
nih dohodkov na zaposlenega v SR Sloveniji za razdobje 
oktober preteklega leta - oktober tekočega leta po podatkih iz 
obrazca RAD-1 Zavoda SR Slovenije za statistiko, del za 
ostale elemente v ceni zajamčenega programa pa skladno z 
rastjo cen na drobno v obdobju oktober preteklega leta - 
oktober tekočega leta na podlagi podatkov iz mesečnega 
statistjčnega pregleda Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Samoupravne interesne skupnosti bi preostali del samou- 
pravno dogovorjenih programov valorizirale do višine razlike 
med globalnim obsegom sredstev, valoriziranih z rastjo cen 
na drobno, in obsegom sredstev za zajamčene programe, 
valoriziranih z rastjo osebnih dohodkov na zaposlenega ozi- 
roma rastjo cen na drobno. 

Posebej opozarjamo na zadnji odstavek tega člena, ki v 
bistvu ponuja metodologijo opredeljevanja možnega obsega 
skupne porabe v občini v odnosu na njeno dohodkovno moč , 
ki pa ni izražena z družbenim proizvodom občine, temveč z 
dejanskimi osnovami, iz katerih se zajemajo prispevki. Dej- 
stvo je namreč , da se po sedanjem sistemu le del skupne 
porabe formira v obč ini po sedežnem principu, pretežni del 
pa se formira po domicilnem principu (iz prispevkov na 
osnovi osebnih dohodkov, ugotovljenih po domicilnem prin- 
cipu). Zato limitiranje obsega skupne porabe na občinski 
družbeni proizvod metodološko ni ustrezno. Celotni obseg 
skupne porabe, ki je v republiškem merilu opredeljen v od- 
nosu na družbeni proizvod, je treba torej prevesti na logiko 
oblikovanja skupne porabe v občinah. Končni izračun limiti- 
rajoč ih deležev iz prispevnih osnov bo možen, ko bodo do 
konca znane bodoče sistemske osnove združevanja v nasled- 
njem obdobju, o čemer še teče razprava. Pripominjamo pa, da 
opredeljevanje obsega skupne porabe v občinah z deleži na 
prispevne osnove deluje v smislu uresnič itve globalnih plan- 
skih proporcev v republiki samo pod pogojem, da se tudi 
prispevne osnove (dohodek, osebni dohodki) v občinah gib- 
ljejo v skladu s planskimi predvidevanji. Če pa se katera od 
prispevnih osnov začne gibati avtonomno in preko planskih 
okvirov, to vpliva tudi na hitrejšo rast skupne porabe od 
predvidene. S tem se seveda izhodiščni planski proporci 
glede skupne porabe porušijo, pride pa adekvatneje do izraza 
dejstvo, da je skupna poraba izveden agregat, na čigar giba- 
nje vplivajo tako osebni dohodki kot maloprodajne cene in ga 
zato ni mogoče obvladovati, ne da bi obvladovali osnovne 
sestavine. V tem je pravzaprav bistvo metodološkega pro- 
blema, kako obvladovati gibanje skupne porabe: ali obvlado- 
vati agregat kot tak ali primarne sestavine, ki tvorijo ta agre- 
gat. 

XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

V obdobju 1981-1985 naj bi za potrebe splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite bilo namenjeno okoli 0,5% 
narodnega dohodka SR Slovenije. 

Pri oblikovanju nalog za naslednje plansko obdobje se 
izhaja iz ocene, da razvoj mednarodne situacije' zahteva, da 
ostaja krepitev obrambne sposobnosti še nadalje ena najpo- 
membnejših razvojnih nalog. 

Pri pripravi teksta za dogovor o temeljih plana SRS za 
obdobje 1981-1985 je bilo prisotno dejstvo, da morajo biti 
obrambni interesi, ki izhajajo iz varnostnih in obrambnih 
načrtov, zajeti v vsaki posamezni dejavnosti v okviru njene 
redne dejavnosti. 

Glede na to so v tekstu dogovora v poglavju »Splošna 
ljudska obramba in družbena samozaščita« zajete le speci- 
fične naloge republike, ki morajo biti poudarjene. Pri obvez- 
nostih republike gre za naloge, ki bodo podrobno opredeljene 
in finančno prikazane v aneksu k družbenem planu SRS 
oziroma v družbenem planu pod poglavjem »Splošna ljudska 
obramba in družbena samozaščita.« To bodo naloge, ki se ne 
morejo vključ iti v plane katerekoli gospodarske oziroma druž- 
bene dejavnosti, kot so razvoj teritorialne obrambe, milice in 
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organov za notranje zadeve, CZ, službe OJOA, upravnih voj- 
nih zvez, vojne vaje, oboroževanje vodstev in organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij ter 
organizacija proizvodnje sredstev vojne tehnike. 

Poleg teh nalog je posebej poudarjena obveznost republike 
do izvajanja izobraževalnih programov v Republiškem centru 
za obrambno usposabljanje, reševanja zakloniščne proble- 
matike za republiške organe in organizacije, do oblikovanja 
rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in drugih hu- 
dih nesreč ter obveznosti, katerih izpolnitev je bistvena za 
nemoteno in uč inkovito delovanje organov za notranje za- 
deve pri zagotavljanju varnosti, deloma pa tudi naloge, ki so 
povezane z realizacijo nekaterih drugih projektov v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju. 

Naloge občin in republike do oblikovanja rezerv materialnih 
sredstev za primer naravnih in drugih hudih nesreč  izhajajo iz 
priporoč il Izvršnega sveta SR Slovenije in Republiškega štaba 
za civilno zašč ito. Programe oblikovanja omenjenih rezerv v 
občinah izdelajo občinski štabi za civilno zaščito, za repu- 
bliko pa Republiški štab za civilno zašč ito. Navedeni programi 
bodo zajemali predvsem najnujnejša sredstva, ki so potrebna 
za nastanitev in preskrbo ogroženega prebivalstva ob ele- 
mentarnih in drugih hudih nesrečah. 

Že v letu 1980 bo dokončana izgradnja Republiškega centra 
za obrambno usposobljanje in se bodo začela izvajati preda- 
vanja. Poleg Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki bo v samo- 
upravnem sporazumu o temeljih svojega plana podrobneje 
obdelala svojo obveznost do financiranja izobraževalnih pro- 
gramov v višini 35% celotnih stroškov izobraževanja, bo repu- 
blika zagotavljala preostala sredstva za izvedbo izobraževal- 
nih programov. 

Obveznost udeležencev dogovora do ustvarjanja republi- 
ških in občinskih blagovnih rezerv ter izgradnje skladiščnih 
prostorov temelji na Zakonu o blagovnih rezervah (Ur. list 
SRS št. 20/76) in na programu oblikovanja teh rezerv za 
obdobje 1981-1985. Po tem programu naj bi občine in repu- 
blika do leta 1980 zagotovile enomesečne rezerve, v obdobju 

. 1981-1985 pa še za en mesec; torej bodo skupaj v obdobju 
1975-1985 oblikovane dvomesečne rezerve. 

V osnutek dogovora so vključene tiste obveznosti, s kate- 
rimi podpisniki (občine in republika) zagotavljajo pogoje za 
uč inkovito delovanje sistema družbene samozaščite in orga- 
nov varnosti pri varstvu ustavne ureditve, življenja ljudi ter 
družbenega in zasebnega premoženja. 
'Glede obveznosti,občin se zadržuje sedanji sistem, ki bo, 

sodeč po dosedanjih razpravah, ostal tudi pri sprejemu no- 
vega zakona o notranjih zadevah. Glede na to bodo občine v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju zagotovile sredstva za 24 
objektov milice v občinah in za postopno vključevanje evi- 
denc upravnih organov za notranje zadeve v enotni informa- 
cijski sistem organov za notranje zadeve in sofinancirale 
izgradnjo stanovanj za miličnike na postajah milice s sploš- 
nim delovnim področjem. 

Republika je v sedanjem srednjeročnem obdobju zagoto- 
vila sredstva, s katerimi je bil zgrajen informacijski sistem 
organov za notranje zadeve, ki je samostojni podsistem v 
okviru družbenega informacijskega sistema. Ta sistem je po- 
trebno dograditi z dodatnimi kapacitetami, z daljinsko pove- 
zanostjo z vsemi operativnimi enotami in z občinskimi uprav- 
nimi organi ter zgraditi nov potresno varen objekt za namesti- 
tev centralnega sistema. Nadalje je predvidena izpopolnitev 
funkcionalnih zvez, katerih del je že močno zastarel, dopolni- 
tev tehnične opreme, oborožitve in prevoznih sredstev, mo- 
dernizacije kriminalistično-tehničnega centra ter prostorov in 
opreme za posebne enote milice. Za zboljšanje sedaj povsem 
neprimernih delovnih pogojev je predvidena gradnja novih 
prostorov za upravi javne varnosti v Kranju in Murski Soboti, 
dograditev prostorov in modernizacija opreme stalne službe 
za potrebe uprave javne varnosti Ljubljana-mesto in Ljub- 
Ijana-okolica, adaptacija prostorov za upravi javne varnosti 
Krško in Slovenj Gradec ter dograditev šolskega centra orga- 
nov za notranje zadeve. Skladno s programirano izgradnjo 
novih cestnih povezav je po veljavnih dogovorih predvidena 
soudeležba republike za izgradnjo mejnega prehoda Kara- 
vanke in Šentilj-avtocesta, adaptacija mejnih prehodov Ple- • 
šivo in Plavje zaradi predvidene prekvalifikacije v meddržavne 
mejne prehode ter rekonstrukcija mejnih prehodov Kuzma, 
Hodoš in Robič . Republika naj bi tudi v prihodnjem srednje- 

ročnem obdobju sofinancirala gradnjo stanovanj za delavce 
organov za notranje zadeve. 

XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI 
RAZVOJ 

Pri oblikovanju prvega člena tega poglavja se izhaja iz 
strokovnih ugotovitev o sedanji razporeditvi oskrbnih dejav- 
nosti v središč ih, njihovih vplivnih območjih in iz analiz o 
nezadostni razvitosti nekaterih dejavnosti oziroma neracio- 
nalnosti zaradi njihovega podvajanja v posameznih območjih 
(zlasti v: Sinteza strokovnih gradiv, ki zadevajo prostorski 
plan SR Slovenije, Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje; Zasnova urbanizacije - stanje in težnje razvoja, Zavod SR 
Slovenije za regionalno prostorsko planiranje; Mala mesta v 
SR Sloveniji - problemi njihovega obstoja in nadaljnjega 
razvoja, Inštitut za geografijo Univerze; Urbanizacija v SR 
Sloveniji, Urbanistični inštitut SR Slovenije). 

Iz teh analiz je razvidno, da kljub policentričnosti doseda- 
njega družbenega razvoja oskrbne in družbene dejavnosti v 
posameznih območjih Slovenije še niso razvite, razmeščene 
ali prometno dostopne v skladu s cilji skladnejšega regional- 
nega razvoja. 

Pogoje za življenje in delo je treba zato tudi s smotrnim 
razmeščanjem oskrbnih in družbenih dejavnosti usmerjati in 
povezovati v središč ih tako, da bodo vsa območje enako 
kvalitetno in č im bolj racionalno opremljena in oskrbovana ter 
da bo znotraj posameznih območ ij zagotovljena ustrezna 
dostopnost med središč i in njihovo okolico. 

Za odpravljanje velikih razlik v stopnji gospodarske razvito- 
sti in postopnega izenačevanja pogojev za življenje in delo 
prebivalstva je SR Slovenija ob upoštevanju policentričnega 
dolgoročnega razvoja v letu 1971 pristopila k sistemskemu 
usmerjanju skladnejšega regionalnega razvoja. V začetku leta 
1971 je bil sprejet Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območ ij v SR Sloveniji (Ur. I. SRS 4/71). Koncem 
leta 1975 pa je bil sprejet zakon o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja SR Slovenije (Ur. I. SRS 29/75). Sistem 
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v obdobju 
1976-1980 je še bolj kot v prejšnjem srednjeročnem obdobju 
zasnovan na samoupravni podlagi. Zato je bil sprejet poseben 
družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 (Ur.I. SRS, št. 
24/76), ki so ga podpisali Izvršni svet Skupščine SRS ter 
izvršni svet skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne skup- 
nosti Koper, družbenopolitične organizacije, samoupravne 
interesne skupnosti v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, 
banke, Gospodarska zbornica Slovenije in druge samo- 
upravne skupnosti. Udeleženci dogovora so prevzeli v zvezi s 
pospeševanjem razvoja manj razvitih območ ij obveznosti, ki 
jih izvajajo v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
svojih planov za obdobje 1976-1980. 

Analize dosedanjih rezultatov politike pospeševanja razvoja 
manj razvitih območij kažejo, da je bil v preteklem obdobju 
dosežen hitrejši gospodarski razvoj, ki se kaže v hitrejši rasti 
družbenega proizvoda in še zlasti zaposlenih v primerjavi s 
poprečjem SR Slovenije. Izboljšali so se tudi pogoji razvoja, 
kar še zlasti velja za gospodarsko infrastrukturo in družbene 
dejavnosti. Kljub razmeroma ugodnim rezultatom pa so še 
vedno prisotni problemi, saj je zaostajanje v stopnji razvitosti 
v primerjavi s poprečjem SR Slovenije še vedno precejšnje. O 
dosedanjih rezultatih je v juliju 1979 razpravljala tudi Skup- 
šč ina SR Slovenije, ki je ugotovila, daje potrebno nadaljevati 
z organizirano družbeno aktivnostjo pri pospeševanju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja tudi v prihodnjem srednjeroč- 
nem razdobju. Sistem pospeševanja skladnejšega regional- 
nega razvoja naj bi tudi v prihodnje temeljil na samoupravnih 
aktivnostih s tem, da bi odpravili nekatere pomanjkljivosti, ki 
so se pokazale v dosedanjem razvoju. Preverili naj bi tudi 
dosedanje kriterije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih 
območij. I 

V Smernicah za pripravo družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 je predvideno, da najdbi s politiko skla- 
dnejšega regionalnega razvoja zagotovili uč inkovitejši gospo- 
darski razvoj ob upoštevanju razvojnih prednosti posameznih 
območjih in krepitev dohodkovnih možnosti ter tako prispe- 
vali k hitrejšemu izenačevanju pogojev življenja in dela na 
vseh območjih v SR Sloveniji. 
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V pripravi so spremembe in dopolnitve zakona o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki se 
nanašajo predvsem na kriterije in kazalce za opredelitev manj 
razvitih območij. Po sedaj znanih strokovnih osnovah naj bi 
se teritorialni obseg manj razvitih območij nekoliko zmanjšal. 
Naloge, ki se nanašajo na skladnejši regionalni razvoj, še 
zlasti manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij, pa 
bodo opredeljene v dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Predvideno je, da bodo posamezne naloge, ki se nanašajo 
na skladnejši regionalni razvoj, opredeljene v ustreznih po- 
glavjih dogovora, ki obravnavajo posamezna področja ozi- 
roma razvojna vprašanja. Nekatere naloge pa naj bi bile zaradi 
specifičnega značaja vključene v posebno poglavje. 

V to (XVI.) poglavje so vključene naloge regionalnega ra- 
zvoja, ki jih prevzemajo SR Slovenija, občine, splošna združe- 
nja in gospodarske zbornice ter temeljne banke, naloge dru- 
gih udeležencev dogovora pa so v drugih ustreznih poglavjih. 

Temeljna oblika pospeševanja gospodarskega razvoja manj 
razvitih območ ij bo interesno povezovanje OZD z razvitih in 
manj razvitih območij na dohodkovnih osnovah in v zvezi s 
tem združevanje dela in sredstev. K temu so naravnane tudi 
naloge, ki so vključene v XVI. poglavje osnutka dogovora. 

Več ji poudarek je dan tudi razvoju manj razvitih obmejnih 
območij, za katera je značilno postopno izseljevanje prebival- 
stva. V dogovoru so zato predvideni stimulativnejši ukrepi za 
pospeševanje razvoja manj razvitih obmejnih območij in za 
pospeševanje skupnih vlaganj. 

V tem poglavju so opredeljene naloge, ki jih prevzemajo 
splošna združenja in gospodarske zbornice. Te naloge, ki so 
usklajene z Gospodarsko zbornico SR Slovenije, imajo pred- 
vsem organizacijski in inicialni značaj. 

Opredeljene so tudi naloge, ki jih prevzemajo Ljubljanska 
banka, Jugobanka in Beograjska banka. Pri tem pa je neus- 
klajena druga alineja, ki se nanaša na združevanje sredstev za 
kreditiranje tistih naložb na manj razvitih in manj razvitih 
obmejnih območjih, pri katerih sodelujejo organizacije zdru- 
ženega dela z združevanjem dela in sredstev za skupna vlaga- 
nja. Banke menijo, da naj bi bilo v prihodnjem obdobju v 
veljavi le interesno združevanje na podlagi konkretnih projek- 
tov. Kljub temu je v tem osnutku predlagano, da naj bi bil eden 
izmed ukrepov bank za pospeševanje gospodarskih vlaganj 
na manj razvitih območjih tudi združevanje sredstev za kredi- 
tiranje naložb, združevanje pa bi bilo v primerjavi s tekočim 
srednjeročnim obdobjem omejeno le za naložbe, pri katerih 
sodelujejo OZD s skupnimi vlaganji na podlagi združevanja 
dela in sredstev. Taka oblika pomeni novo kvaliteto, saj bi 
bistveno prispevala h krepitvi deleža skupnih vlaganj, ki so 
bila dosedaj premalo prisotna pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij.11 Obenem pa bi na ta način dosegli tudi bolj 
enekomerno vključenost vseh bank v pospeševanje hitrejšega 
razvoja manj razvitih območij.12 

V tisti alineji člena o bankah, ki se nanaša na ugodnejšo 
obrestno mero in druge kreditne olajšave, niso navedeni 
konkretni predlogi, saj se banke o tem še niso sporazumele. 
Banke predlagajo, da naj bi v tej fazi priprave dogovora še ne 
opredelili konkretnih instrumentov kreditiranja naložb na 
manj razvitih območjih, ampak naj bi se banke predhodno 
sporazumele in te instrumente opredelile v ustreznem samo- 
upravnem sporazumu. V zvezi s tem je potrebno omeniti, da 
kreditne olajšave različno obremenjujejo /posamezne te- 
meljne banke. Pri tem so najbolj obremenjene temeljne 
banke, katerih članice so OZD iz manj razvitih območ ij ozi- 
roma OZD, ki investirajo na manj razvitih območjih. Ta pro- 
blem pa je potrebno še rešiti. 

V tem poglavju so opredeljeni tudi ukrepi, ki jih prevzema 
SR Slovenija. Predvideni sta dve obliki davčnih olajšav in 
sicer za investitorje, ki vlagajo na manj razvitih območjih, ter 
za OZD, ki nastanejo oziroma razširijo svojo dejavnost na 
podlagi teh vlaganj. Po dosedanjih predlogih naj bi bila v 

V letu 1979 Je znaial delei skupnih vlaganj v predračunski vrednosti vseh 
investicij, pri katerih je sodelovala s krediti Ljubljanska banka, le okoli 3%. 12 V tem srednjeročnem obdobju so temeljne banke v okviru Ljubljanske banke že združevale sredstva za kreditiranje naložb na manj razvitih območjih. Delež teh sredstev v predračunski vrednosti investicij je znašal v letu 1979 okoli 20%, v kreditnem delu investicij pa okoli 30%. Podatki kažejo, da so posamezne banke bolj obremenjene s krediti za investicije na manj razvitih območjih kot 
druge, ki so sodelovale predvsem preko združenih sredstev. 

primerih skupnih vlaganj na podlagi združevanja dela in sred- 
stev ter vlaganj na manj razvitih obmejnih območjih davčna 
osnova zmanjšana za štirikratno vrednost investicije, za druga 
vlaganja na manj razvitih območjih pa za trikratno vrednost 
investicije (predlog je usklajen z Republiškim sekretariatom 
za finance, ki pripravlja Zakon o davku na dohodek TOZD). 
Tak diferenciran pristop pomeni novost glede na srednje- 
ročno obdobje 1976-1980. 

Podobno kot v tekočem srednjeročnem obdobju naj bi 
davčne olajšave veljale za TOZD, ki šo pričele z dejavnostjo na 
podlagi novih vlaganj (po predlogih Republiškega sekreta- 
riata za finance naj bi bilo znižanje 90% za dobo 3 let). 

SR .Slovenija naj bi v vsakoletnem proračunu določila tudi 
sredstva za sofinanciranje izdelave kompleksnih razvojnih 
programov in inicialnih razvojnih načrtov, za refundiranje 
dela stroškov izdelave projektne dokumentacije za naložbe na 
manj razvitih obmejnih območjih in za sofinanciranje koma- 
sacij kmetijskih zemljišč . V obdobju 1976-1980 so bila za ta 
namen v republiškem proračunu namenjena naslednja sred- 
stva: v letu 1976 6,0 mio din, 1977 19,2,din, v letu 1978 33,8 
mio din, v letu 1979 55 mio din in v letu 1980 40 mio din. 

Občine naj bi skrbele in z ustreznimi ukrepi spodbujale 
hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem teritoriju ter v 
okviru medobčinskega sodelovanja in to manj razvitih obmo- 
č ij, ki bodo opredeljena v skladu s kriteriji zakona, kot tudi 
drugih manj razvitih območij. V obdobju 1976-1980 so neka- 
tere občine že opredeljevale skladnejši regionalni razvoj zno- 
traj svojega območja, kar velja še zlasti za nekatere manj 
razvite občine in občine, ki imajo v skladu z odlokom IS 
Skupščine SRS na svojem območju manj razvite krajevne 
skupnosti. V okviru medobčinskega sodelovanja je bil sprejet 
družbeni dogovor o pospeševanju razvoja Suhe krajine. Na 
drugih območjih pa je bilo medobčinsko sodelovanje v tej 
smeri premajhno in bi ga morali v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju močneje uveljaviti. 

XVII. VARSTVO OKOLJA iN UREJANJE 
PROSTORA 

Vsebina tega poglavja dogovora je bila v pripravah in raz- 
pravah na koordinacijski komisiji Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje za pripravo prostorskih planov v SR 
Sloveniji ter na Iniciativnem odboru za pripravo dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 obravnavana in tudi delno spremenjena. 

Naloge varstva kmetijskih in gozdnih varovalnih zemljišč  se 
delno prenesejo v ustrezna druga poglavja dogovora, delno 
pa glede na pristojnosti v dogovore občin. 

Naloge varovanja površin v zvezi z ravnanjem z odpadki so 
deloma obravnavana tudi v poglavju dogovora o komunalnem 
gospodarstvu. 

Naloge varstva vodnih virov so se prenesle v poglavje »Vo- 
dnega gospodarstva«. 

Vsebina ekološke problematike je zajela varstvo zraka in 
varstvo pred hrupom brez konkretnih objektov ekološke sa- 
nacije. 

Na predlog Iniciativnega odbora za pripravo dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 je bila 
dodana točka, ki obravnava geodetsko službo. 

V pripravi gradiva so sodelovali: Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije, Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dedišč ine, Gospodarska zbornica Slovenije, Komite za var- 
stvo okolja in urejanje prostora, Republiška geodetska 
uprava, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in delovna 
skupina koordinacijske komisije za pripravo prostorskih pla- 
nov v SR Sloveniji pri Republiškem komiteju za družbeno 
planiranje. 

Poleg nalog in vsebine, ki jih opredeljuje Zakon o sistemu 
družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije, ter 
koncepta dogovora pa je bil pri pripravi gradiva dan poudarek 
pripravi elementov za sklepanje dogovora. V ta namen je bila 
praktično razdelana predpisana metodologija za prostorski 
vidik z namenom, da so se elementi pripravljali v taki obliki in 
vsebini, ki je olajšala medsebojno izmenjavo in tudi usklajeva- 

♦ nje elementov med nosilci planiranja. Za pretežni del vsebine 
XVII. poglavja dogovora obstajajo tako pripravljeni elementi, 
kar se kaže tudi v gradivu kot popolnejša, konkretnejša in 
jasnejša opredelitev elementov. Za vodno gospodarstvo ter 
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varstvo naravne in kulturne dediščine je stekel postopek us- 
klajevanja tudi z občinami, tako da bodo občine lahko v 
sistemu sočasnega planiranja kvalitetnejše usklajevale pro- 
storske elemente. 

Ob pripravi delovnega osnutka za obravnavano točko so bili 
tudi ugotovljeni zlasti naslednji problemi: 

- koncepti razvoja posameznih nosilcev so med seboj še 
slabo usklajeni, 

- posamezni nosilci v republiki, ki vplivajo na vsebino po- 
glavja XVII. še niso pripravili in ponudili svojih planskih doku- 
mentov (ceste, energetika), 

- nekateri nosilci ob pripravi ne uporabljajo sprejete meto- 
dologije, kar onemogoča usklajevanje, 

- normativno področje varstva kulturne in naravne dedi- 
šč ine ni dokončno urejeno, 

- pomanjkanje ustreznih strokovnih podlag ovira pripravo 
elementov za sklepanje sporazumov in dogovorov (element 
za sklepanje sporazumov o čiščenju voda), 

- dosedanji način planiranja je bil bolj osredotočen na 
finančne vire (višina potrebnih sredstev in zagotovitev virov) 
in premalo na vsebino planiranja, kar povzroča težave pri 
izražanju posameznih predmetov planiranja z ustreznimi ka- 
zalci (finančnimi, materialnimi, prostorskimi, socialnimi). 

Usmeritve za nadaljnje delo so: 
Nujno je treba delati na osnovi predpisanih metodologij in 

kazalcev. 
Vsi prostorsko relevantni nosilci planiranja morajo svoje 

elemente ponuditi v prvi fazi kot informacije drugim sorodnim 
nosilcem planiranja in občinam ne glede na to, koliko so 
elementi obdelani. 

Če ni za nekatere konkretne naloge na razpolago ustrez- 
nega strokovnega gradiva, bi morali v tem obdobju zagotoviti 
sredstva za raziskave in pripravo strokovnih osnov. 

Objekti in območja naravne dediščine so uvrščeni v ta 
osnutek dogovora upoštevajoč 6. in 8. č len Zakona o varstvu 
narave. Strokovno podlago za pripravo predloga najpomemb- 
nejših objektov in območij je bilo predvsem gradivo: Inventar 
najpomembnejše naravne dedišč ine Slovenije (Zavod SR Sjo- 
venije za spomeniško varstvo 1976) in »Gozdni rezervati v 
Sloveniji« (Institut za gozdno in lesno gospodarstvo 1977). 

Osnutek dogovora zajema le najpomembnejši območ ji na 
področju naravne dedišč ine, ki ga je potrebno zavarovati na 
nivoju republike. 

Glede na to, da od sprejema zakona o varstvu narave leta 
1968 niso bili sprejeti akti za zavarovanje predlaganih območij 
oziroma objektov v občinah, bodo zaradi zagotovitve naravo- 
varstvenih ciljev ponovno predlagani za zavarovanje v občin- 
skih aktih. Strokovne podlage za zavarovanje so bile pred 
začetkom planskih aktivnosti za pripravo planov 1981-1985 
posredovane med drugim tudi vsem družbenopolitičnim 
skupnostim v SR Sloveniji. 

Glede na nezadovoljivo stanje varstva zraka in zaščite pred 
hrupom je potrebno zaradi vodenja in spremljanja politike 
varstva zraka in varstva pred hrupom sprejeti in izvesti neka- 
tere normativne in organizacijske naloge v občinah, ki so 
predpogoj, da se lahko organizirano pristopi k ustreznim 
ukrepom. 

Naloge v geodetski službi so opredeljene na osnovi zako- 
nov s področja geodetske službe. Izvajajo se s srednjeročnimi 
in letnimi programi na nivoju republike in na nivoju občin. 
Republiška geodetska uprava je pripravila osnutek »Srednje- 
ročnega plana geodetskih del za obdobje 1981-1985«. Osnu- 
tek opredeljuje naloge in obveznosti za osnovni program SR 
Slovenije in občin ter dodatni program SR Slovenije. 

Proces samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja že 
poteka med občinami, republiko in pomembnejšimi uporab- 

* niki geodetskih evidenc in storitev. 
Nekatera območja, predlagana za zavarovanje kot naravna 

dediščina, in nekatera območja, predlagana za začasno za- 
ščito kot možni akumulacijski bazeni, se prostorsko prekri- 
vajo. Sočasna raba teh območij za obe navedeni namembno- 
sti je v navzkrižju. Sprejetje odlokov o zašč iti takih območij 
kot območij naravne dediščine bi (upoštevajoč predvidene 
varstvene režime) pravno onemogočalo njihovo eventuelno 
rabo za akumulacijske bazene (ne bi pa bili zgrajeni objekti, ki 
bi pomenili fizično oviro akumulaciji). 

Prostorsko se prekrivajo in so v navzkrižju naslednji pred- 
logi območij varstva naravne dedišč ine in območij varstva 
možnih akumulacij: 

Možni akumulacijski 
bazeni 

Potencialna območja naravne de- 
dišč ine 

Planina (Unec) 
Cerkniško jezero 

Radovna (Sava) 
Vrbica (Iška) 

Krajinski park notranjskih podolij 
in kraških polj z nekaterimi narav- 
nimi spomeniki 
Narodni park v Julijskih Alpah 
Krajinski park doline Iške s pritoki 
in deli sosednjih planot 

Na 21. seji odbora udeležencev dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je bilo 
dogovorjeno, da bodo pobudniki za dogovarjanje o varstve- 
nih območjih možnih akumulacij: 

- Planina: Samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo; 

- Cerkniško jezero: Izvršni sveti skupščin občin Logatec, 
Cerknica, Vrhnika; 

- Radovna: Območna vodna skupnost Gorenjske; 
- Vrbica: Komunalna skupnost Ljubljana. 

XVIII. OBVEZNOSTI IZ 
DOGOVARJANJA O TEMELJIH 
DRUŽBENEGA PLANA SFRJ TER 
SODELOVANJE S POSAMEZNIMI 
REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI 

V dosedanjem družbeno-gospodarskem razvoju je gospo- 
darsvo SR Slovenije doseglo razvitost, ki zagteva nujen pre- 
hod od dosedanjega ekstenzivnega razvoja z diverizificirano 
usmeritvijo na intenziven selektiven razvoj. Pri tem pa se med, 
drugim postavljajo kot ovire zlasti neustrezna energetsko- 
surovinska baza, pomanjkanje delovne sile in ozkost doma- 
čega trga, zlasti pri velikoserijskih proizvodnjah. Zato je v 
nadaljnjem razvoju potrebno intenzivnejše povezovanje in 
sodelovanje z drugimi socialističnimi republikami in sociali- 
stičnima avtonomnima pokrajinama in sicer zaradi: boljše 
preskrbljenosti SR Slovenije z energijo, surovinami, hrano, 
reprodukcijskim materialom in blagom široke potrošnje, ra- 
cionalnejše izrabe razvojnih ekonomskih potencialov v SR 
Sloveniji, prenosa tehnologije v manj razvite republike in 
avtonomno pokrajino Kosovo ter delitve dela v skladu s potre- 
bami prestrukturiranja v SR Sloveniji. 

Dosedaj se je združevanje sredstev OZD iz SR Slovenije z 
OZD iz drugih republik in avtonomnih pokrajin omejevalo le 
na manjše projekte. Na to kaže tudi neizrabljena možnost, da 
se 20% sredstev namenjenih v Sklad federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja manj razvitih vlaga v manj razvite republike 
in SAP Kosovo direktno na osnovi združevanja sredstev in 
dela. 

Zaradi širšega družbenega interesa za sovlaganja v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajin menimo, da je treba zdru- 
ževanje sredstev in dela v medrepubliškem merilu pospeše- 
vati in stimulirati. Sovlaganja v drugih republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, kot je opredeljeno v tem poglavju dogovora, 
je potrebno stimulirati z ugodnejšimi kreditnimi pogoji. Glede 
na poseben status, ki ga imajo v družbeno-gospodarskem 
razvoju SFRJ manj razvite republike in SAP Kosovo, ter zlasti 
glede na to, da je v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
predviden pri pospeševanju razvoja manj razvitih republik in 
AP Kosovo porast deleža samoupravno združenih sredstev v 
sredstvih Sklada od 20% na 50%, menijo, da je treba vlaganja 
v manj razvita območja še posebno stimulirati. S kreditnimi 
olajšavami naj se stimulirajo vsa vlaganja na manj razvitih- 
območjih in ne le tista, ki so opredeljena v tem poglavju 
dogovora. Dodatno naj se stimulirajo še z davčnimi olajša- 
vami v primeru, ko gre za sredstva Sklada, in sicer v obliki 
znižanja davčne osnove na dohodek TOZD v trikratni višini 
zneska skupnega vlaganja v manj razvitih republikah in štiri- 
kratnega v AP Kosovo. 
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