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V eni prihodnjih številk »Poročevalca« Skupščine SR Slovenije bodo objavljene priloge k »Osnutku 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985«, ki jih zaradi tehničnih priprav in zahtevnosti tiska nismo uspeli 
vključ iti v to številko. 

Objavljene bodo naslednje priloge: 
- osnovne dokumentacije k »Osnutku družbenega plana SR Slovenije 1981-1985; 
- opredelitve nekaterih prostorsko pomembnih elementov družbenoekonomskega razvoja; 



OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA 

SR Slovenije 1981-1985 

I. UVOD 
Skupščina SR Slovenije bo 24. 11. 1980. 

obravnavala osnutek družbenega plana SR 
Slovenije 1381-1985, istočasno pa bo raz- 
pravljala tudi o predlogu dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985. 

Skupščina SR Slovenije bo osnutek druž- 
benega plana v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi podrobneje obravnavala kot redni do- 
kument skupščinske procedure. Na tej pod- 
lagi bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravil predlog družbenega plana. Predlog 
dogovora o temeljih družbenega plana pa bo 
v smislu Zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije 
obravnavala predvsem z vidika njegove skla- 
dnosti s Smernicami za pripravo družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985 in nalogami 
gospodarske stabilizacije. 

Po sistemu samoupravnega družbenega 
planiranja bi mora! osnutek družbenega 
plana sloneti na predlogu dogovora o njego- 
vih temeljih. Za sedaj to še ni zagotovljeno iz 
naslednjih razlogov: 

- rok za pripravo predlogov samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov asociacij zdru- 
ženega dela je 20. oktober 1980; po tem roku 
je moč pristopiti k izdelavi predloga dogovora 
o temeljih družbenega plana republike, ki 
mora v skladu s sistemom samoupravnega 
družbenega planiranja in s stališč i Skupščine 
SR Slovenije z dne 30. 7. 1980 izražati uskla- 
jene interese delovnih ljudi in občanov v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih o nalogah 
skupnega pomena za razvoj SR Slovenije v 
obdobju 1981-1985. Še vedno pa tudi poteka 

usklajevanje o dogovorih o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije. Na teh osnovah je 
predlog dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985 treba pripraviti 
30. 10. 1380; 

- osnutek družbenega plana je bilo v 
skladu s postopkom skupščinske obravnave 
treba izdelati že precej pred tem, kar zago- 
tavlja potreben čas za razpravo v organih 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
delegatski skupščini. 

Zaradi te časovne neusklajenosti je v 
osnutku družbenega plana SR Slovenije 
1381-1385 še veliko odprtih vprašanj, pred- 
vsem tistih, ki so povezana z dogovarjenjem 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 
Rezultati usklajevanja, ki te dni tečejo na 
vseh ravneh in področjih družbene reproduk- 
cije, bodo tako sproti upoštevani pri obravna- 
vanju osnutka družbenega plana. 

V tem smislu še niso dokončne vse tiste 
naloge in obveznosti, o katerih se SR Slove- 
nija dogovarja v okviru temeljev družbenga 
plana Jugoslavije. To še posebej vetja za 
okvire razvoja, ki izhajajo iz ekonomskih od- 
nosov s tujino, usklajevanja tokov družbene 
reprodukcije, pospeševanja hitrejšega ra- 
zvoja manj razvitih republik in A P Kosovo, 
proračuna federacije ipd; in za poglavje o 
ukrepih, saj smo tu najtesneje povezani z 
razvojem v vsej SFR Jugoslaviji. 

Tudi sicer imajo številke v osnutku družbe- 
nega plana orientacijski značaj; svojo dejan- 
sko vrednost in realno vsebino bodo dobile, 
ko bodo še pred sprejemom družbenega 
plana zaključeni postopki usklajevanja o na- 
logah razvoja. 

II. CILJI DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE 1981-1985 

Izhajajoč iz naslednjih temeljnih skupnih interesov in ciljev 
družbenega plana razvoja SFR Jugoslavije, 
ki so: 

- nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Ključnega pomena pri tem bo uve- 
ljavljanje delegatskih odnosov, krepitev vloge, ekonomskega 
položaja in organiziranosti združenega dela pri obvladovanju 
družbene reprodukcije in odstranjevanju protislovij v njej 
predvsem na podlagi uveljavljanja družbenega planiranja in 
krepitev enotnega jugoslovanskega trga kot osnov uveljavlja- 
nja ekonomskih zakonitosti in zagotavljanja enakih pogojev 
gospodarjenja; 
- stabilizacija gospodarstva predvsem z bolj usklajeno 

ponudbo in povpraševanjem, izboljševanjem oskrbljenosti in 

delovanja trga, umiritvijo cen in postopnim urejanjem razme- 
rij med njimi, usmerjanjem posameznih oblik rabe v okviru 
razpoložljivih sredstev, saniranjem plač ilne bilance s poveča- 
nim izvozom in ekonomsko upravičeno substitucijo uvoza. 
Trajne pogoje za stabilizacijo bomo zagotovili z več jo produk- 
tivnostjo dela, boljšo izrabo razpoložljivih možnosti, trajno 
usmeritvijo v izvož, motivacijo in znanjem za produktivno 
delo, razporejanjem dohodka v prid akumulaciji združenega 
dela, postopnim odpravljanjem strukturnih nesorazmerij in 
drugimi kvalitetnimi dejavniki razvoja; 

- porast produktivnega zaposlovanja, izboljševanje po- 
gojev dela in življenja v skladu z možnostmi, skladnejši 
regionalni razvoj z ustvarjanjem materialnih pogojev za hi- 
trejši razyoj manj razvitih republik in AP Kosovo na podlagi 
dohodkovnih odnosov ter krepitev obrambne sposobnosti in 
družbene samozaščite, kot sestavnega dela tega družbenega 
plana upoštevajoč posebne pogoje razvoja v SR Sloveniji in 
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zaostrene gospodarske razmere, ki so se izrazile na prehodu v 
novo srednjeročno obdobje, družbeni plan SR Slovenije 
1981-1985 določa naslednje temeljne cilje prihodnjega sred- 
njeročnega razvoja: 

1. OBLIKOVANJE V IZVOZ USMERJENEGA 
GOSPODARSTVA 

Izvoz mora postati poglavitni dejavnik gospodarske rasti. 
To zahteva sistematično razvijanje proizvodnje blaga in stori- 
tev, ki po obsegu, kvaliteti in sortimentu zagotavlja prodor na 
tuje trge. Takšna usmeritev mora poleg uresničevanja plač il- 
nobilančne pozicije republike predvsem omogočiti, da se v 
gospodarstvu odločilno uveljavljajo kvalitetni dejavniki, zlasti 
optimalne zmogljivosti in optimalni obseg proizvodnje, pred- 
vsem na podlagi združevanja dela in sredstev na jugoslovan- 
skem trgu in intenzivnega vključevanja v mednarodno delitev 
dela, ter zahtevnejša tehnologija na podlagi domače ustvar- 
jalnosti in uč inkovitega prenosa tujih tehnologij. Izvozna ak- 
tivnost bo temeljila na višjih oblikah sodelovanja s tujimi 
partnerji s poudarkom na proizvodih visoke stopnje prede- 
lave, opremi in tehnologiji ter na kompletnih objektih. Na teh 
osnovah moramo doseč i večjo in stabilno vključenost našega 
gospodarstva v mednarodne ekonomske tokove in presega- 
nje avtarkičnih tendenc. Razvitost proizvajalnih sil in eko- 
nomskopolitični položaj SR Slovenije v mednarodnih tokovih 
zahtevata intenzivnejše sodelovanje z deželami v razvoju, ki 
vključuje 'kreditiranje skupnih vlaganj in izvoza, hkrati pa 
krepitev odnosov z razvitimi deželami. 

K izvozni naravnanosti mora prispevati zavestno ustvarjanje 
ozračja, ki vzpodbuja materialne, kadrovske in organizacijske 
izvozne napore vse družbe, še posebno pa uč inkovito sa- 
moorganiziranost združenega dela. 

2. OBLIKOVANJE GOSPODARSKE 
STRUKTURE, KI ZAGOTAVLJA DOLGOROČNE 
POGOJE ZA USTVARJANJE VIŠJEGA 
DOHODKA NA ZAPOSLENEGA IN NA 
VLOŽENA SREDSTVA 

Postopno, vendar odločno se moramo preusmeriti na pove- 
čanje deleža proizvodnje blaga in storitev, ki je razvojno in 
tehnološko intenzivna, značilna po veliki udeležbi visokokva- 
lificiranega ustvarjalnega dela in avtomatizaciji, hkrati pa je 
osnova za modernizacijo in tehnološki razvoj vsega združe- 
nega dela, ki je, na trajnejših osnovah izvozno usmerjena ter 
zagotavlja racionalnost zaposlovanja, gospodarno porabo 
energije in surovin, varovanje okolja, racionalnejšo rabo pro- 
stora in smotrnejšo razporeditev proizvajalnih sil v prostoru. 
Nosilec takšnih sprememb bodo bolj usposobljeni in ustvar- 
jalnejši kadri, k čemur mora prispevati krepitev raziskoval- 
nega dela v združenem delu, izboljšanje družbenega sistema 
informiranja in razvoj usmerjenega izobraževanja zlasti za 
proizvodno-tehnične poklice. 

Kot podlaga nadaljnjega razvoja in prestrukturiranja gospo- 
darstva je strateškega pomena zagotavljanje nujnih energet- 
skih virov in hrane, v okviru realnih možnosti pa vlaganja v 
ekonomsko upravičeno pridobivanje surovin in nadaljnji ra- 
zvoj prometne infrastrukture. 

3. POGOJI ŽIVLJENJA IN DELA KOT 
VZPODBUDA DRUŽBENE PRODUKTIVNOSTI 

Razvoj življenjskega standarda ter drugih pogojev življenja 
in dela mora biti pogojen z možnostmi, ki jih daje ustvarjeni 
dohodek, in v več ji meri pomeniti vzpodbudo za kvalitetni 
razvoj proizvajalnih sil. 

Ta usmeritev se mora izraziti: 
- v uveljavljanju takšne delitve osebnih dohodkov, ki bo v 

skladu z obsegom, kvaliteto in ustvarjalnostjo pri delu ter 

uč inkovitostjo pri gospodarjenju s sredstvi, ter ki bo prispe- 
vala k učinkovitemu vodenju in organizaciji dela, delovni 
disciplini, boljši izrabi delovnega časa, smotrnejši razporedi- 
tvi delavcev glede na njihovo usposobljenost in k produktiv- 
nemu zaposlovanju; 

- v izboljševanju varstva pri delu, v smotrnejši razporeditvi 
delovnega časa, posebno dejavnosti, ki so namenjene obča- 
nom, v razvoju storitvenih dejavnosti, ki razbremenjujejo za- 
poslene delavce, v izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih z 
večanjem zmogljivosti otroškega varstva in drugih oblik so- 
cialnega skrbstva, v nadaljevanju intenzivne stanovanjske 
gradnje ob ustvarjanju pogojev za več jo prostorsko mobilnost 
delavcev; 

- v uč inkovitejšem osnovenm zdravstvenem varstvu, pred- 
vsem s preventivno in higiensko epidemiološko dejavnostjo, v 
izboljšanju izobrazbene sestave, kulturne ravni in rekreacije 
delovnega časa. 

4. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ IN 
POSPEŠENI RAZVOJ MANJ RAZVITIH 
OBMOČIJ 

Osnovni cilj politike regionalnega razvoja bo še naprej 
uč inkovitejši gospodarski razvoj ter bolj izenačeni pogoji živ- 
ljenja in dela upoštevaje policentrično zasnovo družbenega 
razvoja Slovenije. V tem okviru so temeljnega pomena eko- 
nomski interesi združenega dela na podlagi dohodkovnih 
odnosov in usmeritve, ki upoštevajo prednosti in omejitve 
posameznih območij, povezane s prebivalstvom in razpolož- 
ljivimi delavci, gospodarsko infrastrukturo in drugimi gospo- 
darskimi zmogljivostmi, družbeno infrastrukturo in stanova- 
nji, naravnimi viri, naravno in kulturno dedišč ino ter geograf- 
sko lego. S politiko skladnega regionalnega razvoja bo treba 
reševati specifične probleme razvitih območij ter pospeševati 
razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih območ ij ter 
zagotavljati pogoje za njihovo integracijo v širši gospodarski 
in kulturni prostor 

5. SMOTRNA RABA PROSTORA IN 
IZBOLJŠEVANJE ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

Prihodnje obdobje mora pomeniti prelomnico pri uresniče- 
vanju usmeritve, da v SR Sloveniji ne sme biti zemljišča brez 
opredeljene funkcije v procesu družbene reprodukcije. Po- 
glavitna je smotrnejša porazdelitev zemljišč za poselitev in za 
dejavnosti, odvisne od naravnih virov, varovanje naravnih 
virov ter naravne in kulturne dedišč ine. V tem okviru mora 
imeti prednost izboljševanje in varovanje kvalitetnih kmetij- 
skih zemljišč ter nadaljnje intenziviranje rabe zemljišč , ki 
zaradi opuščanja ali neurejenih vodnih razmer niso vključena 
v reprodukcijo, pa tudi zagotavljanje in opremljanje zemljišč  
za organizirano in strnjeno gradnjo naselij v skladu z zasnovo 
racionalnega policentričnega razvoja ter ohranjanje poselitve 
v gorskem svetu. 

Osnovni cilj varovanja okolja bo nadaljnje odpravljanje in 
preprečevanje žarišč onesnaženja z uvajanjem ustrezne te- 
hnologije, z okoljem usklajeno razmestitvijo dejavnosti v pro- 
storu in z varstvenimi območ ji za naravne vire. 

ili. MATERIALNI OKVIRI RAZVOJA 

3.1. PROJEKCIJA GLOBALNIH OKVIROV IN 
PROPORCEV RAZVOJA 

Projekcija globalnih okvirov družbenoekonomskega ra- 
zvoja SR Slovenije v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
upošteva družbenoekonomska gibanja in rezultate razvoja v 
tem srednjeročnem obdobju, ključne razvojne probleme na 
prehodu v novo srednjeročno obdobje, izhaja iz osnovnih 
ciljev in nalog razvoja SR Slovenije v obdobju 1981-1985 ter 
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upošteva skupne pogoje, značilnosti in projekcije materialnih 
okvirov družbenoekonomskega razvoja v merilu celotne Ju- 
goslavije. Na tej osnovi kažejo afialize in ocene možnosti 
razvoja, da bo v obdobju 1981-1985 v primerjavi z doseženim 
razvojem v tem petletnem obdobju moč doseč i naslednje 
globalne okvire razvoja. -v% 

SFR 
SR Slovenija Jugoslavija 
ocena projekcija projekcija 

realizacije 1981-85 1981-85 - 
1976-80 

Poprečna letna stopnja rasti 
Družbeni proizvod 4,8 3,5 4-5 
Razpoložljiva sredstva za 
porabo v SR Sloveniji 2,9 2,5-3,5 
Zaposlenost v združenem delu 3,1 2,0 2,7 
Produktivnost dela v gosp. 2,1 1,6 2,0 
Realna rast izvoza blaga 4,5 7,0 8,0 
Realna rast uvoza blaga -5,0 2,0 3,0 
Delež sredstev za materialne 
naložbe v SR Sloveniji, v 
drugih SR in SAP ter v tujini 
izven SRS v družbenem 
proizvodu 40,1 36,3 
- vtem: 
Investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva v območju SR 
Slovenije skupaj 20,7 17,5 22,2 
Poprečna letna stopnja rasti 
osebne potrošnje 3,3 2,8 4,0 
Delež osebne potrošnje v 
ustvarjenem družbenem 
proizvodu 44,0 41,8 49,5 

Globalni materialni položaj v delitvi ustvarjenih sredstev kaže, 
da bodo ob rasti družbenega proizvoda za 3,5% letno rasla 
skupaj razpoložljiva sredstva za potrošnjo v SR Sloveniji le po 
stopnji 2,9% letno. To terja v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju umiritev domačega povpraševanja, uskladitev vseh 
oblik domače porabe z realnimi možnostmi in odločen preo- 
brat na večje vključevanje našega gospodarstva v mednaro- 
dno menjavo. 

Osnovni nosilec gospodarske rasti bo tudi v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju industrija, katere proizvodnja se bo 
povečala v poprečju za okoli 3,6% letno, kmetijska proizvod- 
nja pa bo po dosedanjih projekcijah naraščala za okoli 3,5% 
letno. 

Relativno omejene možnosti za gospodarsko rast zahtevajo 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju intenzivno družbeno 
aktivnost za produktivno zaposlovanje in več jo racionalnost 
pri gospodarjenju z živim in minulim delom na vseh področjih 
združenega dela. Na tej osnovi bi dosegli v prihodnjem petlet- 
nem obdobju okoli 2% letno rast zaposlenosti v združenem 
delu. Na novih in na izpraznjenih delovnih mestih bi v prihod- 
njih petih letih v celotnem združenem delu zaposlili okoli 165 
tisoč delavcev. Z izvajanjem politike produktivnega zaposlo- 
vanja bi dosegli v prihodnjem srednjeročnem obdobju v po- 
gojih relativno nižje gospodarske rasti nekaj manj kot 50% 
udeležbo produktivnosti dela v ustvarjenem družbenem pro- 
izvodu. 

Rast družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proizvod- 
nje, bo v prihodnjem obdobju v največ ji meri odvisna in 
pogojena z rastjo izvoza blaga, ki bo. moral v prihodnjem 
petletnem obdobju naraščati najmanj dvakrat hitreje od rasti 
družbenega proizvoda. V okviru možnosti za rast uvoza bo 
hitreje naraščal uvoz reprodukcijskega materiala, zlasti za 
potrebe izvozno usmerjene proizvodnje, možnosti za uvoz 
opreme in blaga za široko potrošnjo pa bodo odvisne od 
dosežene stopnje rasti izvoza. Celoten plač ilno-bilančni polo- 

žaj SR Slovenije pa bo moč izboljšati na podlagi večjega 
priliva deviznih dohodkov od izvoza storitev. 

V pogojih znatno omejenih možnosti za novo zadolževanje 
v tujini in relativno omejenih razpoložljivih sredstev za repro- 
dukcijo v celotnem združenem delu bodo sredstva za investi- 
cije v osnovna sredstva v SR Sloveniji, zlasti v negospodar- 
skih dejavnostih, relativno nižja kot v tekočem srednjeročnem 
obdobju. Bilanca razpoložljivih sredstev za investicije kaže, 
da se bo udeležba investicij v osnovna sredstva gospodarstva 
na območju SR Slovenije v družbenem proizvodu znižala od 
okoli 20,7% v tem srednjeročnem obdobju na okoli 17,5% v 
prihodnjem petletnem obdobju. Skrajno racionalno pa bo 
treba gospodariti s sredstvi za naložbe v družbeni standard in 
v upravne objekte, saj bo v prihodnjem petletnem obdobju za 
te namene na razpolago manj sredstev kot v tem srednjeroč- 
nem obdobju, njihova udeležba V družbenem proizvodu pa se 
bo znižata od okoli 11% v tem petletnem obdobju na 9,3% v 
obdobju 1981-1985. V tem okviru bodo nekoliko porasla 
vlaganja v stanovanjsko gradnjo, ki pa bodo usmerjene pred- 
vsem v izboljšanje kvalitete zgrajenih stanovanj, medtem ko 
bb število novo zgrajenih stanovanj v prihodnjem petletnem 
obdobju približno enako kot v tem petletju. 

Uresničevanje politike ekonomske stabilizacije, zlasti še 
nujnost krepitve lastne sposobnosti organizacij združenega 
dela za razširjeno reprodukcijo, in povečani napori za hitrejšo 
rast izvoza narekujejo, da bodo tudi drugeioblike domače 
porabe v prihodnjem srednjeročnem obdobju rasle počasneje 
od rasti družbenega proizvoda oziroma doseženega dohodka. 

Sredstva za osebne dohodke ter za skupne in splošne 
potrebe v SR Sloveniji bodo naraščala za 10% počasneje od 
rasti družbenega proizvoda. Ob takšni usmeritvi bi v prihod- 
njem petletnem obdobju realni osebni dohodki na zaposle- 
nega rasli poprečno za 1,1% letno, kar je nekoliko počasneje 
od rasti produktivnosti dela. V tem okviru pa bo potrebno 
zagotoviti hitrejšo rast realnih osebnih dghodkov v tistih or- 
ganizacijah združenega dela, kjer bo to dopuščala rast pro- 
duktivnosti dela ter rast dohodka in čistega dohodka na 
podlagi boljšega gospodarjenja in aktiviranja notranjih re- 
zerv 

3.2. OBLIKOVANJE IN KONČNA PORABA 
RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Na oblikovanje in končno porabo razpoložljivih sredstev 
bodo vplivali številni domači in mednarodni dejavniki pogojev 
gospodarjenja. V kreditnih odnosih s tujino bo prišlo do 
večjih odplač il za posojila iz preteklih let, kot bodo možnosti 
za dodatno zadolževanje, istočasno bo zahtevala usmerjenost 
proizvodnje v izvoz dodatna sredstva za kreditiranje blagov- 
nih tokov. Za zagotovitev povečanih pot'reb po energiji, suro- 
vinah in reprodukcijskem materialu, kakor tudi zaradi večjega 
vključevanja v jugoslovanski gospodarski prostor, bodo naše 
organizacije združenega dela morale intenzivirati skupna vla- 
ganja z organizacijami združenega dela iz drugih republik in 
pokrajin. Na področju splošne porabe bo potrebno zagotoviti 
več ja sredstva za financiranje splošnih družbenih potreb fe- 
deracije, v tem petletnem obdobju pa bo potrebno pokriti tudi 
več ji del obveznosti za odpravo posledic potresa v SR Črni 
gori. Navedene usmeritve in obveznosti se bodo odrazile v 
zmanjšanju razpoložljivih sredstev za potrošnjo v SR Slove- 
niji, kar kaže naslednja globalna bilanca njihovega oblikova- 
nja: 

Delež v družbenem proizvodu v % 
1976-1980 1981-1985 
tekoče cene ocena 1979 

OBLIKOVANJE 
RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 
1 DRUŽBENI PROIZVOD 100,0 100,0 
2. SREDSTVA IZ DRUGIH VIROV v 
-SKUPAJ 5,4 5,3 
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vtem: 
- anuitete iz Sklada za 
gospodarsko manj razvite SR in 
SAP Kosovo 
- koriščenje inozemskih posojil 
- skupna vlaganja tujih 
partnerjev 
- anuitete od posojil danih v 
tujino 
3. ODLIVI SREDSTEV IZVEN SR 
SLOVENIJE 
Skupaj 
v tem: 
- kotizacija federaciji 
- posojilo Skladu za 
gospodarsko manj razvite SR in 
SAP Kosovo 
- prispevek za odpravo posledic 
potresa v Črni gori 

0,2 
4.0 

0,1 

1.1 

13,4 

5,3 

1,8 

0,3 

0,4 
2,8 

0,1 

2.0 

17,7 

5,4 

1.1 

0,5 

V tem je vključen.tudi prispevek za 
odpravo posledic potresa v 
Bosanski krajini. 
- dolgoročni plasmaji in skupna 
vlaganja v druge SR in SAP 0,4 1,8 
- odplačila posojil, dobljenih iz 
tujine 3,5 5,2 
- krediti dani v tujino in skupna 
vlaganja s tujimi partnerji 1,8 3,4 
- prispevki od OD, plačani po 
mestu stalnega bivališča v druge 
SR in SAP 0,3 0,3 
4. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
ZA PORABO V SR SLOVENIJI (4 = 
1 + 2-3) 92,0 87,6 

Delež razpoložljivih sredstev za potrošnjo v SR Sloveniji v 
celotnem družbenem proizvodu se bo zmanjšal za okoli 4,4 
odstotne točke. To se bo odrazilo na zmanjšanju deleža 
domače porabe v družbenem proizvodu, kar kaže naslednja 
bilanca porabe sredstevv SR Sloveniji: 

Delež v družbenem proizvodu v % 
1976-1980 1981-1985 

tekoče cene cene 1979 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 
Osebna potrošnja 
Materialni izdatki skupne in 
splošne porabe 
Materialne naložbe skupaj, 
v tem: 
v osnovna sredstva skupaj 
od tega: 
- gospodarske 
- družbene dejavnosti 
- stanovanjsko-komunalno 
gospodarstvo 
- upravni in drugi objekti 
v prirast zalog (vključno strateške 
rezerve) 
Ostalo (nerazporejens in , 
neporabljena sredstva, prenosi, 
računska odstopanja in drugo) 

92,0 
44,0 

7,6 
39,5 

31,5 

20,7 
3,1 

6,8 
0,9 

' 8,0 

0,9 

87,6 
41,8 

8,4 
34,6 

26,8 

17,5 
2,4 

6,3 
0,6 

2,8 

3.3. OBLIKOVANJE IN DELITEV DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

3.3.1. Zaostreni pogoji gospodarjenja bodo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju vplivali na relativno počasnejšo rast 

družbenega proizvoda. Z vidika razpoložljivih materialnih in 
kadrovskih potencialov obstajajo sicer možnosti za višjo rast, 
z vidika možnosti, ki jih daje bilanca razpoložljivih sredstev, in 
možnosti za realizacijo ustvarjenega družbenega proizvoda 
pa ocenjujemo, da bodo poraba prebivalstva, razvoj družbe- 
nega standarda in vlaganja v nove zmogljivosti prispevali k 
rasti celotnega družbenega proizvoda v globalu okoli 1,6 
odstotnih točk letno, predvidena rast izvoza blaga in storitev 
pa nadaljnjih 1,9 odstotnih točk letno, kar bi v celoti omogo- 
čilo poprečno 3,5%-no letno stopnjo rasti realnega družbe- 
nega proizvoda. 

V tem okviru bo po posameznih področjih predvidoma 
dosežena naslednja realna rast proizvodnje: 

Stopnja rasti v %. Struktura v % 
1976-80 1981-85 1976-80 1981-85 

Družbeni proizvod 
celotnega 
gospodarstva 4,8 3,5 100,0 100,0 
Industrija 5,5 3,6 44,1 44,4 
Kmetijstvo 3,4 3,5 4,8 4,8 
- v tem družbeni 
sektor 9,7 4,6 1,4 1,5 
Gozdarstvo 1,1 1,5 1,2 1,1 
Vodno 
gospodarstvo 3,7 4,0 0,3 0,3 
Gradbeništvo 4,3 3,3 10,7 10,5 
Promet 4,9 4,4 7,3 7,6 
Trgovina 4,5 3,2 18,9 18,6 
Gostinstvo in 
turizem 4,4 3,8 2,9 3,0 
Obrt 5,2 3,9 5,4 5,6 
Druge dejavnosti 2,4 2,0 4,3 4,1 

3.3.2. V preteklih letih je bila med generatorji nestabilnosti 
tudi neustrezna delitev ustvarjenega dohodka, saj so se za 
osebne dohodke in za skupne in splošne potrebe izločala iz 
dohodka večja sredstva, kot so znašali za te namene obliko- 
vani blagovni skladi. Akumulacija, ki so jo iz delitve dohodka 
oblikovale temeljne organizacije združenega dela, pa je v 
globalu zadoščala le za pokritje sprejetih obveznosti. Za nove 
naložbe so temeljne organizacije združenega dela morale 
koristiti kreditna sredstva. Da bi ustavili ta neugodna ra- 
zmerja, se je z resolucijo in dogovorom o družbeni usmeritvi 
razporejanja dohodka v letu 1980 zahtevalo spremembo ra- 
zmerij v delitvi dohodka v korist povečanja akumulacije. 

Ocenjuje se, da se bo v letu 1980 povečal delež akumulacije 
v bruto dohodku na 12,5% v primerjavi z 10,2% v letu 1979. V 
obdobju 1981-1985 bodo v delitvi dohodka zagotovljena na- 
slednja razmerja: 

- sredstva za osebne dohodke in sredstva za skupno in 
splošno porabo bodo naraščala za 10% počasneje od rasti 
dohodka; . / 

- za ohranitev realne vrednosti osnovnih sredstev bo amor- 
tizacija po minimalnih stopnjah za opremo rasla nekoliko 
hitreje kot doslej; 

- sredstva za stanovanjsko gradnjo se bodo izločala glede 
na dejanske potrebe. Z gradnjo novih 65.000 stanovanj bi 
mogli do leta 1985 zadovoljivo pokriti stanovanjske potrebe 
prebivalcev. To bi omogočilo, da se oblikuje v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju nižja stopnja izločanja sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo v odnosu do osebnih dohodkov, kot je 
bila dosežena v letih 1976-1980' 

Izhajajoč iz nakazanih usmeritev bi mogli v letu 1985 glede 
na leto 1980 doseč i v delitvi dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela naslednjo rast in udeležbo posameznih ele- 
mentov delitve: 
1 Nov sistem oblikovanja sredstev in poslovanja v stanovanjskem gospodar- 
stvu, ki se pripravlja, ne bo izhajal iz enotno določene stopnje. Z obveznim 
združevanjem sredstev naj bi se pokrilo le financiranje solidarnostno zgrajenih stanovanj, za kritje stroškov ostale gradnje stanovanj pa naj bi se sredstva oblikovala odvisno od potreb v temeljnih Organizacijah združenega dela. Višina sredstev za stanovanjsko graditev bo torej med posameznimi temeljnimi organi- zacijami združenega dela različna. 

\ 
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- v mrd din 
■ v cenah 1979 

Stopnje 
rasti Struktura v % 

1980 19851981-85 1980 1985 
BRUTO DOHO- 
DEK* 
Amortizacija po 
predpisanih mini- 
malnih stopnjah 
DOHODEK (razpo- 
rejeni) 
Prisp. za skupne in 
splošne potrebe iz 
dohodka 
Druge obveznosti 
iz dohodka** 
Čisti dohodek 
Osebni dohodki 
Skupna poraba in 
stanovanjski prisp. 
na ravni TOZD 
Sredstva za razši- 
ritev materialne 
osnove dela in re- 
zerve 

17,6 209,8 

16,8 20,8 

160,6 190,0 

3,5 100,0 100,0 

4.3 9,5 9,9 

3.4 90,9 90,9 

9,1 10,6 

39,5 47,1 
112,0 132,3 
77,0 89,5 

13.0 14,1 

22,0 28,7 

3,1 

3,6 
3,4 
3,1 

1,7 

5,1 

22,4 
63,4 
43,6 

7,4 

5,5 12,5 

5,0 

22,4 
63,1 
42,7 

6,7 

13,7 
Iz sprememb v strukturi delitve dohodka so razvidni pre- 

miki, ki so povezani s predvidenim izvajanjem razvojne poli- 
tike in stabilizacijo trga. Odražajo se v zmanjšanem deležu 
osebnih dohodkov ter sredstev za skupno in splošno potroš- 
njo ter v porastu deleža sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela za razširjeno reprodukcijo. 

3.4. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA 
REPRODUKCIJO V MATERIALNI 
PROIZVODNJI IN NJIHOVA RAZPOREDITEV 
PO NAMENIH FINANCIRANJA 

3.4.1. Sredstva za reprodukcijo v materialni proizvodnji se 
bodo oblikovala iz sredstev, ki jih bodo temeljne organizacije 
združenega dela razporedile iz delitve dohodka, in iz drugih 
virov, ki bodo razpoložljivi v naslednjih petih letih in sicer iz: 

- prirasta kreditnega potenciala v bankah. Glede na predvi- 
deno zaostajanje v rasti osebnih dohodkov in s tem tudi 
nižjega nagiba k varčevanju, na zaostreno kreditno mone- 
tarno politiko in na tej osnovi znižanih možnosti oblikovanja 
dolgoročnih plasmajev (od 65% na 60% od priliva sredstev) 
ter upoštevajoč izhodišče, da bodo denarna masa in krediti 
morali rasti počasneje od rasti družbenega proizvoda, oce- 
njujemo, da bodo dolgoročng sredstva iz kreditnega poten- 
ciala bank po realnem obsegu manjša kot v tem srednjeroč- 
nem obdobju; 

- večje pritegnitve dodatnih domačih sredstev za razvoj 
infrastrukture (prispevek za porabljeno električno energijo, za 
pogonsko gorivo, uporabo cest ipd.), nadaljevanje združeva- 
nja prek samoprispevkov za razvoj komunalne infrastrukture 
in družbenih dejavnosti ter iz večje udeležbe lastnih sredstev 
prebivalstva v stanovanjski graditvi; 

- manjšega obsega proračunskih sredstev za naložbe v 
investicije kot doslej; 

- priliva dodatnih kreditnih sredstev iz tujine, kjer pa bo 
zaradi izredno omejenih možnosti dodatnega zadolževanja v 
tujini in višjih obveznosti za odplačila posojil iz preteklih let 

prišlo do neto odliva sredstev. To bo vplivalo na manjši obseg, 
razpoložljivih sredstev za reprodukcijo v prihodnjih petih le- 
tih. 

V strukturi virov sredstev za reprodukcijo v materialni proiz- 
vodnji bo tako prišlo do naslednjih sprememb: 

Struktura v % 

Sredstva temeljnih organizacij združene- 
ga dala (amortizacija in akumulacija) 
Dolgoročna sredstva iz prirasta depozi- 
tov v bankah 
Druga domača sredstva 
Inozemska sredstva (neto) 
Skupaj sredstva za reprodukcijo v mate- 
rialni proizvodnji 

1976-80 1981-85 

62,8 

21,5 
10,5 
5,2 

100,0 

77,7 

12,5 
11,0 
-1,2 

100,0 
Prilagoditev zaostrenim energetskim pogojem, strukturnim 

spremembam v povpraševanju in omejenim možnostim, ki 
izhajajo iz plač ilne bilance države, bo zahtevala, da se usmeri 
več razpoložljivih sredstev za dolgoročno povezovanje z zu- 
nanjimi partnerji, za kreditiranje blagovnih tokov in za obliko- 
vanje obveznih strateških rezerv. Na višino sredstev za na- 
ložbe bo vplival še prispevek za kreditiranje razvoja gospo- 
darsko manj razvitih območij v SFR Jugoslaviji2. V tem ob- 
dobju bo potrebno pokriti tudi več ji del prispevka za odpravo 
posledic potresa v Črni Gori. 

Na podlagi teh predpostavk izračunana bilanca kaže na 
naslednjo razporeditev razpoložljivih sredstev: 

v mrd. din 
1976-1980 1981-1985 

znesek struk- znesek struk- 
tekoče tura cene tura 

v % 
tura 
v % 

cene 
1979 

SKUPAJ SREDSTVA 
ZA REPRODUKCIJO 
V MATERIALNI 
PROIZVODNJI 242,4 
v tem: 
Dolgoročni plasma- 
ni v druge SR in v 
tujino 7,9 
Dolgoročna potroš- 
niška posojila v SR 
Sloveniji 4,3 
Posojilo za krediti- 
ranje hitrejšega ra- 
zvoja gospodarsko 
manj razvitih SR in 
SAP (saldo) 12,1 
Prispevek za odpra- 
vo posledic potresa 
v Črni gori 1,1 
Prirast zalog in stra- 
teške rezerve 64,1 
Razpoložljivo za na- 
ložbe v osnovna 
sredstva družbene- 
ga sektorja gospo- 
darstva v SR Slove- 
niji 152,9 

100,0 307,2 

3,3 

1,8 

5,0 

0,4 

26,4 

31,8 

2,7 

7,6 

3,5 

84,8 

100,0 

10,3 

0,9 

2,5 

1,1 

27,6 

63,1 176,8 57,6 

Struktura financiranja naložb v osnovna sredstva družbe- 
nega sektorja gospodarstva po nosilcih sredstev pa bo v 
primerjavi z leti 1976-1980 predvidoma naslednja: 

Doseženi dohodek povečan za amortizacl|o. V tabeli niso prikazane Izgube m dei skupnega dohodka, ki pripada drugim organizacijam združenega dela, kmetom in delovnim ljudem. Na višjo stopnjo kot raste dohodek vpliva predvsem višja stopnja rasti obresti od kreditov, ki je posledica obveznosti iz preteklih let in rasti amortizacije iznad predpisane po predvideni stopnji 3,5%. 

2 Izhajamo Iz predpostavke, da bo v prihodnjih letih ostal znesek absolutno enak znesku Iz leta 1980, kar bi v poprečju v letih 1961-1985 znašalo 1.20% 
družbenega proizvoda družbenega sektorja, medtem ko se v zveznih bilancah izhaja Iz dosedanje stopnje 1,97% od družbenega proizvoda družbenega sek- torja. V kolikor bo dogovorjena zvezna predpostavka, bi se povečal prispevek 
združenega dela od okoli 7,6 mrd. din po sedanji projekciji na okoli 15,4 mrd. din. 
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SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA 
SREDSTVA ZA NALOŽBE V 
OSNOVNA SREDSTVA GO- 
SPODARSTVA V SR SLOVENI- 
JI 
v tem-nosilci financiranja: 
1. Temeljne organizacije 
združenega dela materialne 
proizvodnje" 
2. Samoupravne interesne 
skupnosti materialne proiz- 
vodnje 
3. Banke** 
4. Bruto koriščenje inozem- 
skih kreditov in skupna vlaga- 
nja s tujimi partnerji 

1981-1985 
znesek v Struk- 1976 
milij. din tura -1980 

(cene 1979) v % struk, v % 

176.8 100,0 100,0 

89,4 50,6 25,0 

30.1 17,0 23,0 
25.3 .14,3 32,2 

32.0 18,1 19,8 
Predvidoma bo prišlo do precejšnjega premika v strukturi 

sredstev po nosilcih financiranja naložb: 
- povečan bo delež sredstev temeljnih organizacij združe- 

nega dela. To izhaja iz razmerij, ki se bodo predvidoma 
vzpostavila v delitvi dohodka s hitrejšo rastjo amortizacije in 
akumulacije od rasti dohodka; 

- zmanjšan bo delež sredstev s samoupravne interesne 
skupnosti materialne proizvodnje, na kar bodo vplivale pred- 
vsem večje obveznosti za odplačila posojil, iz preteklih let 
(čeprav se ne računa z zmanjševanjem združevanja sredstev 
po enotnih osnovah); 

- delež bančnih sredstev se bo precej zmanjšal predvsem 
zato, ker bo rast sredstev, iz katerih se oblikujejo bančni viri 
sredstev, t.j. osebni dohodki prebivalstva in prirast drugih 
depozitov, razmeroma nizka. Poleg navedenih virov se bodo v 
banke stekala še sredstva iz odplač il posojil iz preteklih let, 

- pri dodatni inozemski akumulaciji se za sedaj računa s 
koriščenjem dodatnih tujih kreditov v višini 32 mrd. din3, 
hkrati pa tudi več jim obveznostim iz najetih inozemskih kredi- 
tov, kar bo zahtevalo neto odliv domačih sredstev. Z intenziv- 
nejšo usmeritvijo združenega dela na sovlaganja s tujimi 
partnerji pa bo dana možnost za pritegnitve dodatnih tujih 
sredstev. 

3.4.2. Sredstva, razpoložljiva za materialne naložbe v druž- 
benem in zasebnem sektorju gospodarstva, bodo znašala po 
ocenah 293 mlrd. din ali 27.1% družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva. V tem okviru se ocenjujejo povečane 
potrebe po dolgoročnih skupnih vlaganjih v osnovna sredstva 
v druge SR in SAP ter v tujino na 19,2 mlrd din ali okoli 1,8% 
družbenega proizvoda, za materialne naložbe v družbeni in 
zasebni sektor gospodarstva pa bo na razpolago okoli 27,4 
mlrd din ali 25,3% družbenega proizvoda. Poleg tega bodo 
vlaganja predvidoma znašala na področju stanovanjsko-ko- 
munalne dejavnosti 68,4 mlrd din, v družbenih dejavnostih 
26,6 mlrd din ter v upravne objekte in del drugih negospodar- 
skih dejavnostih 6,3 mlrd din, kar na področ ju negospodar- 

*1z skupnih sredstev temeljnih organizacij združenega deia za naložbe so izločena sredstva za združevanje v samoupravne interesne skupnosti mate- rialne proizvodnje. Odplač ila domačih posojil so prenesena v bančna sredstva. Za odplač ila inozemskih posojil so povečani inozemski viri, ki so v gornji tabeli prikazani v višini bruto koriščenja. Sredstva temeljnih organizacij združenega dela so zmanjšana še za del dolgoročnih plasmajev izven SR Slovenije, za 
posojila za manj razvita območja in za del za financiranje zalog. Poleg sredstev Iz prirasta hranilnih vlog in drugih depozitnlh virov so sem všteta še odplač ila za posojila, ki so jih banke dajale v preteklih letih. Bruto sredstva bodo znašala okoli 74 mrd din. Sredstva so nato zmanjšana za delno pokritje dolgoročnih plasmajev izven SR Slovenije in za kreditiranje dela prira- 
sta zalog. 

® Vključeno je 1,5 mrd. din skupnih vlaganj tujih partnerjev. 

skih dejavnosti znaša skupaj okoli 9,3 odstotka družbenega 
proizvoda. Zmanjšanje udeležbe proizvodnih investicij v 
osnovna sredstva v družbenem proizvodu glede na preteklo 
obdobje in povečanje deleža gospodarske infrastruktura 
(proizvodni in prenosni objekti energetike, premogovništvo, 
naftnoplinsko gospodarstvo, objekti prometne infrastrukture 
in vodnega gospodarstva), ki ga zahtevajo že sprejete odloč i- 
tve in vsaj najnujnejša optimizacija energetskega, promet- 
nega in vodnogospodarskega sistema, bo zahtevalo, da bo 
težišče proizvodnih investicij izven gospodarske infrastruk- 
ture zlasti v modernizaciji obstoječ ih zmogljivosti v okviru 
širših tehnološko medsebonjo povezanih organizacij združe- 
nega dela, ki imajo ekonomski interes za realizacijo novih 
proizvodnih programov, usmerjenih v povečanje izvoza, us- 
klajevanje predelovalnih zmogljivosti z zagotovljeno surovin- 
sko in energetsko osnovo ter v povečanje proizvodnje hrane. 
Nove proizvodne programe in investicijske projekte bodo 
valorizirali na osnovi kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985. 
Ob upoštevanju že sprejetih odločitev v preteklem planskem 
obdobju, ki se z objekti kontinuitete prenašajo v nov srednje- 
ročni plan, in izvajanja nalog podpisnikov dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije v obdobju 1981-1985, bo 
predvidoma ocenjena struktura proizvodnih investicij v 
osnovna sredstva združenega dela naslednja. 

1976-1980 1981-1985 
SKUPAJ USTVARJENE PROIZ- 
VODNE INVESTICIJE V SR SLO- 
VENIJI IN DRUGIH REPUBLIKAH 
(v mlrd din, cene 1979) 205,0 202,7 
- struktura v % 100,0 100,0 
1 Vlaganja v gospodarkso infra- 
strukturo* 23,2 31,0 
2. Vlaganja v kmetijsko proizvod- 
njo 2,5 4,2 

.3, Vlaganja v modernizacijo in 
povečanje proizvodnje surovin in 
reprodukcijskega materiala v in- 
dustriji „ 7,9 10,2 
4 Vlaganja v strojegradnjo in 
elektroniko 3,6 9,9 
Skupaj 1 do 4 37,2 55,3 
Vlaganja v druge dejavnosti 62,8 44,7 
* Tu ni upoštevan delež SRH pri gradnji NE Krško. 

3.5. OSEBNI DOHODKI IN OSEBNA 
POTROŠNJA 

3.5.1.Ob usmeritvi, da bo v prihodnjem srednjeročnem ob- 
dobju rast sredstev za osebne dohodke zastajala za 10% za 
rastjo dohodka, bi mogla sredstva za osebne dohodke v 
globalu rasti po stopnji 3,1% letno. Ker se ocenjuje, da bo v 
prihodnjem petletnem obdobju znašala rast zaposlenosti v 
združenem delu 2%, bi na tej osnovi realni osebni dohodki na 
zaposlenega mogli rasti po stopnji 1,1% letno in bi tako 
nekoliko zaostajali za rastjo produktivnosti dela. 

Prejemki iz socialnega zavarovanja (pokojnine in invali- 
dnine, otroški dodatki, prejemki iz zdravstvenega in social- 
nega varstva) naj bi rasli po nekoliko višji globalni stopnji 
(3,8%), kar bo predvsem posledica hitrejše rasti števila upra- 
vičencev, medtem ko bi se realno usklajevali z rastjo osebnih 
dohodkov. Drugi osebni prejemki naj bi s6 gibali v funkciji 
zavarovanja socialne varnosti prebivalstva, selekcije teh pra- 
vic ne pa njihovega širjenja. 
Na tej osnovi bo v strukturi skupnih osebnih prejemkov prišlo 
do naslednjih sprememb: 

"Poleg upravnih objektov so vključeni časopisno-založniška dejavnost, RTV, 
kinematografija in lekarne. 
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- v mlrd din 
1976-1980 1981-1985 

Znesek struktura Znesek struktura 
tekoče v % cene leta v % 

cene 1979 
SKUPNI OSEBNI 
PREJEMKI 471,7 100,0 586,0 100,0 
v tem: 
Osebni dohodki 289,3 61,3 366,7 62,6 
Prejemki iz social- 
nega zavarovanja 70,7 15,0 91,5 15,6 
Drugi osebni pre- 
jemki 111,7 23,7 127,8 21,8 
3.5.2.V prihodnjih letih se računa z nekoliko počasnejšo 
realno rastjo hranilnih vlog5, saj počasnejša rast realnih oseb- 
nih dohodkov in omejene možnosti potrošniškega kreditira- 
nja zmanjšujejo nagib prebivalstva k varčevanju. To pa istoča- 
sno pomeni, da bo prebivalstvo trošilo predvsem tekoče 
osebne prejemke. Pri prirastu potrošniških posojil se računa, 
da bo delež teh posojil glede na osebne prejemke porastel v 
petih letih le za 0,5%. 

Iz skupnih osebnih prejemkov bo prebivalstvo namenilo 
večja sredstva kot doslej za dolgoročnejše nakupe (zlasti 
več ja sredstva za stanovanjsko izgradnjo, kar naj bi se zago- 
tovilo prek večje lastne udeležbe pri pridobivanju stanovanj- 
ske pravice, in povečanje izdatkov zaradi hitrejše rasti naje- 
mnin). Zaradi vsega tega bo po ocenah osebna poraba rasla v 
globalu po stopnji 2,8% 

3.6. OBLIKOVANJE IN RAZPOREDITEV 
SREDSTEV ZA SKUPNE POTREBE 

3.6.1 Za rast sredstev za skupne potrebe, ki se oblikujejo s 
svobodno menjavo dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti velja usmeritev, da za 10% zaostajajo za rastjo 
dohodka, kar pomeni, da bodo rasla sredstva, ki se oblikujejo 
na podlagi svobodne menjave dela, po stopnji 3,1 % poprečno 
letno, pri čemer bo rast sredstev za posamezne družbene 
dejavnosti različna glede na dogovorjene prioritete. Sredstva 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sta- 
rostnega zavarovanja kmetov bodo zaradi pričakovanega po- 
večanja števila upokojencev za okoli 3% poprečno letno in ob 
upoštevanju rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega, 
s katerimi se usklajujejo pokojnine, rasla nekoliko hitreje, to 
je po stopnji 4,1% poprečno letno. Ob takih predvidevanjih 
bodo celotna sredstva za skupne potrebe, oblikovana s svo- 
bodno menjavo dela, naraščala po stopnji 3,5% poprečno 
letno. 

Visoka vlaganja v objekte družbenih dejavnosti v letih 
1976-1980 (predvsem na osnovi samoprispevkov) bodo za- 
htevala več ji obseg sredstev za redno dejavnost organizacij 
združenega dela, ki izvajajo storitve družbenih dejavnosti. 
Nekoliko se bo povečal tudi delež sredstev, ki se preusmerjajo 
v osebno porabo, v obliki pokojnin in invalidnin ter ostalih 
oblik socialnih prejemkov. Povečanje deleža gre predvsem na 
račun povečanja sredstev za pokojnine zaradi pričakovanega 
povečanja števila upokojencev. Taka usmeritev v porabi raz- 
položljivih sredstev za družbene dejavnosti pa bo vplivala na 
manjša sredstva, namenjena za investicije v družbenih dejav- 
nostih. 

Po namenu porabe bo struktura sredstev za skupne potrebe 
oblikovanih s svobodno menjavo, v prihodnjem petletnem 
obdobju predvidoma naslednja: 

Skupaj 1976-1980 Skupaj 1981-1985 
v mlrd struk- delež v mlrd struk- delež 
din te- tura v v DP din tura v v DP v 

koče -% v% cene % % 
cene 1979 

Skupaj sredstva za 
zadovoljevanje 
skupnih potreb 
v tem: 
- materialni izdatki* 
- osebni prejemki 
od tega: 
- osebni dohodki 
- pokojnine in so- 
cialni prejemki 
- investicije 

155,7 100,0 19,46 201,0 100,0 18,57 

31,8 20,4 3,97 43,7 21,7 4,03 
114,1 73,3 14,27 146,8 73,1 13,57 

47.0 30,2 5,87 58,6 29,2 5,42. 

67.1 43,1 8,40 88,2 43,9 8-, 15 
9,8 6,3 1,22 10,5 5,2 0,97 

3.6.2. Organizacije združenega dela, ki izvajajo storitve 
družbene dejavnosti, bodo poleg sredstev, zbranih s svobo- 
dno menjavo dela prek samoupravnih interesnih skupnosti, 
pridobile še sredstva z lastno dejavnostjo in neposredno 
svobodno menjavo. Ocenjujemo, da bodo sredstva rasla ne- 
koliko hitreje, kar bo omogočilo kvalitetnejše izvajanje nalog 
temeljnih organizacij združenega dela družbenih dejavnosti 
Ocenjuje se, da bi mogel celotni prihodek rasti po stopnji 
okoli 3,2% letno, medtem ko naj bi skupaj materialni stroški 
rasli po stopnji 5%, osebni dohodki pa po stopnji 3,5%, kjer 
je, ob nekoliko višji stopnji rasti zaposlenih v družbenih dejav- 
nostih, upoštevana enaka rast realnih osebnih dohodkov kot v 
gospodarstvu. Ob traki usmeritvi bi se struktura porabe sred- 
stev organizacij združenega dela družbenih dejavnosti spre- 
menila takole- 

- v cenah 1979 
letne 

1980 1985 stopnje struktura v % 
v mir din rasti 1980 1985 

Celotni prihodek 
OZD družbenih I 
dejavnosti 26,4 31,0 3,2 100,0 100,0 
materialni stroški 9,0 11,5 5,0 34,0 37,0 
druge . obveznosti 
iz dohodka v 1,5 1,8 3,2 5,6 5,7 
osebni dohodki in 
skupna poraba v 
OZD 13,6 15,8 3,0 51,5 51,5 
amortizacija in 
skladi 2,3 1,9 3,6 8,9 6,3 

Ob omejevanju investicij bo poudarek v izboljšanju mate- 
rialne opremljenosti za izvajanje nalog in kvalitetnejšem vzdr- 
ževanju osnovnih sredstev 

3.7. OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA SPLOŠNO 
PORABO 

Politika oblikovanja sredstev za splošno porabo na ravni 
republike bo izhajala iz potrebe, da je treba omejiti gibanje 
splošne porabe na rast, ki bo počasnejša od rasti dohodka za 
okoli 10%. V preteklih letih se je vedno bolj zaostrovalo 
vprašanje pokrivanja obveznosti do federacije, ker viri dohod- 
kov za ta namen rastejo počasneje od obveznosti. Upošteva- 
joč izhodišča za gibanja splošnih družbenih potre£, ki se 
financirajo iz' proračuna federacije, bi morala SR Slovenija v 
letih 1981-1985 prispevati sredstva po poprečni letni stopnji 
okoli 4,7%. Ob globalni rasti sredstev za splošno porabo okoli 
3,0% letno bi po nakazanih izhodišč ih za prispevek federaciji 

isok priliv iz sredstev prebivalstva na hranilne vloge pri bankah je bil v preteklih letih posledica hitrejše rasti dohodkov od rasti produktivnosti, ki je vplival na 
povečanje nagiba k varčevanju, ter institucionalnih sprememb, saj se je preko 90% rednih mesečnih osebnih dohodkov in pokojnin začelo izplačevati preko tekočih računov. 

* Vključeni so materialni stroški in drugi izdatki za zagotovitev skupnih in splošnih pogojev za delo OZD družbenih dejavnosti in delovnih skupnosti SIS 
družbenih dejavnosti. 
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mogla splošna poraba,v SR Sloveniji rasti le po stopnji 1,3% 
S tako omejenim porastom sredstev ne bi mogli pokriti obvez- 
nosti splošne porabe v republiki in občinah, zlasti ne bi bilo 
moč zagotoviti predvidene realne rasti osebnih dohodkov 
zaposlenih v teh organih, pokrivati obveznosti za pospeševa- 
nje razvoja nekaterih gospodarskih dejavnosti in kompenza- 
cije ter nadaljevati financiranja negospodarskih investicij na 
že začetih objektih. Zato v bilančnih okvirih izhajamo iz pred- 
postavke, naj bi rasla sredstva za splošne potrebe republike in 
občin za 10% izpod rasti dohodka, medtem ko so za obseg 
sredstev za splošne potrebe federacije upoštevana sedaj 
znana izhodišča. Skupaj bi na tej osnovi rasla celotna sred- 
stva za splošno porabo (v republiki in za potrebe federacije) 
po stopnji 3,9% letno. V pokrivanju potreb po vrstah namenov 
porabe je potrebno dajati prednost predvsem kvalitetnejšemu 
funkcioniranju te dejavnosti, zmanjševati pa predvsem na- 
ložbe v upravne objekte. Še naprej naj bi iz proračunov 
prenašali sredstva na samoupravne interesne skupnosti v 
vseh tistih oblikah porabe, ki ne predstavljajo splošne porabe. 

3.8. PLAČILNO BILANČNI IN DEVIZNO 
BILANČNI POLOŽAJ SR SLOVENIJE 

V obdobju 1981-1985 moramo v SR Sloveniji doseč i dva- 
krat hitrejšo realno rast izvoza blaga od rasti družbenega 
proizvoda, to je poprečno letno povečanje realnega obsega 
izvoza blaga za 7%6. Za doseganje predvidene rasti družbe- 
nega proizvoda, zlasti industrijske proizvodnje, in ob uresni- 
čevanju predvidenega izvoza, bo moč doseč i v obdobju 
1981-1985 poprečno letno 2% realno povečanje uvoza blaga. 
Predvideni okviri rasti izvoza in uvoza blaga in storitev v 
obdobju 1981-1985 so naslednji 

- v milj. $ 
- v cenah-1979 

1980 1985 poprečna 
Skupaj letna 
81-85 stopnja 

rast 81-85 
v % 

Izvoz blaga in stori- 
tev 2.133 2.890 12.910 6,3 
- blaga 1.553 2.170 9.600 7,0 
-storitev 580 720 3.310 4,5 
Uvoz blaga in stori- 
tev 2.234 2.440 11.770 2., 
- blaga 2.054 2.260 10.870 2,0 
v tem. 
reprodukcijski ma- 
terial 1.440 1.630 7 770 2,5 
- storitve 180 180 900 0,0 

Poleg izvoza blaga bo k izboljšanju plač ilne in devizne 
bilance SFR Jugoslavije ter plač ilno bilančnega in devizno 
bilančnega položaja SR Slovenije prispevalo tudi povečanje 
deviznega priliva od izvoza storitev.7 V tem okviru se bo zlasti 
povečal devizni priliv od turizma, transpotnih storitev in inve- 
sticijskih del v tujini. 

Ob taki izvozni usmerjenosti slovenskega gospodarstva 
ocenjujemo, da se bo povečala udeležba izvoza blaga in 
storitev v celotnem družbenem proizvodu od okoli 24% v 
obdobju 1976-1980 na okoli 33% v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju 

'Usmeritve v osnutku Dogovora o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino v obdobju 1981-1985 predvidevajo 
dvakrat hitrejšo rast izvoza blaga in storitev od rasti družbenega proizvoda oziroma 8% realno rast izvoza blaga in storitev. Iz tega izhaja, da bi bilo za realizacijo te usmeritve v SR Sloveniji potrebno hitrejše povečevanje izvoza, kot je bilo predvideno v osnutku Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- nije za obdobje 1981-1985 (6%). Vse to bo zahtevalo napore za povečanje 
izvozne možnosti nad 7% stopnjo. 
'Podatki so preliminarni, ker izhajajo iz obstoječe metodologije plač ilne in devizne bilance Jugoslavije. V pripravi je nova metodologija, ki zožuje devizni priliv od izvoza storitev. 

Uvoz blaga bo v obdobju 1981-1985 naraščal v okviru 
plač ilno bilančnih možnosti in se bo ob izvozu lahko poveče- 
val monimalno za okoli 12% oziroma realno za 2%, ob predvi- 
denem 10 odstotnem naraščanju uvoznih cen. Tako bo ob 
koncu petletnega obdobja doseženo izboljšanje rezmerja 
med izvozom in uvozom blaga oziroma 94% pokritje uvoza z 
izvozom blaga, deficit blagovne menjave SR Slovenije s tujino 
pa bo znašal v letu 1985 280 milijonov dolarjev. 

V okviru celotnega uvoza blaga bo hitreje naraščal uvoz 
reprodukcijskega materiala, zlasti za potrebe izvozno usmer- 
jene proizvodnje tako, da se bo realno povečeval za 2,5% 
poprečno letno. 

Zelo omejene možnosti za najemanje tujih kreditov bodo 
vplivale na uvoz opreme tako, da bo realno manjši kot*v 
tekočem srednjeročnem obdobju. Uvožena oprema bo zato 
usmerjena zlasti v tiste organizacije združenega dela, ki so 
kreditno sposobne in ki prek samoupravnega sporazumeva- 
nja o združevanju dela in dogovorjenih sredstev sprejemajo 
skupne odločitve in obveznosti za realizacijo investicijskih 
naložb, pri katerih se bodo uveljavljali trajnejši dohodkovni 
odnosi. Zaostren položaj v plač ilni bilanci bo pogojeval v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju večjo štednjo pri uvozu 
blaga široke potrošnje tako, da bo realen obseg uvoza tega 
blaga v letu 1985 enak obsegu uvoza v letu 1980. 

3. 9. ZAPOSLOVANJE 
Zaostreni pogoji gospodarjenja, nujnost hitrejše rasti do- 

hodka na zaposlenega, potreba po počasnejši rasti stroškov 
družbenega standarda ter omejeni zaposlitveni in kadrovski 
viri v SR Sloveniji brezpogojno terjajo v prihodnjem srednje- 
ročnem obdobju racionalizacijo zaposlovanja. Zaposlenost se 
bo v gospodarstvu, v družbenih dejavnostih in v družbenih 
organizacijah, in skupnostih lahko gibala le v mejah, ki jih 
dopuščajo s proporci plana in letnih resolucij opredeljena 
sredstva za osebne dohodke. Zato se bo v združenem delu 
lahko povečalo število zaposlenih le za okoli 2% letno (v 
gospodarstvu za 1,8%, v dri 'žbenih dejavnostih za okoli 2,2%8 

in v družbenih organizacijah in skupnostih za največ 1,9%) s 
tem, da bo na manj razvitih in obmejnih območjih hitrejša, v 
razvitejših območjih pa počasnejša od poprečja. S smotrno 
razvojno, investicijsko in davčno politiko bo v samostojnem 
osebnem delu dosežena znatno hitrejša rast števila zaposle- 
nih, kar bo zlasti na območjih, kjer je delavcev d.ovolj, olajšalo 
morebitne probleme pri zaposlovanju. 

Na temelju predvidene rasti zaposlenosti se bo v združenem 
delu na novo zaposlilo do leta 1985 največ 80 tisoč oseb, od 
tega petina v negospodarstvu, predvsein v družbenih dejav- 
nostih. V samostojnem osebnem delu pa se bo predvidoma na 
novo zaposlilo okoli 7 tisoč  delavcev. Za nadomestitve bomo v 
razdobju 1981-1985 potrebovali okoli 80 tisoč  delavcev. Tako 
bo na koncu planskega obdobja v združenem in samostojnem 
osebnem delu zaposlenih okoli 880 tisoč oseb. S tem se bo 
delež zaposlenih obdržal na dosedanji ravni. Gibal se bo med 
44 in 45% prebivalstva. 

Mladi iz šol bodo imeli prednost pri zaposlovanju, vendar 
bodo zaradi neusklajenosti med strukturo priliva iz šol in 
potrebami organizacij združenega dela po strokovnih delav- 
cih še vedno prisotni problemi pri prvi zaposlitvi, zlasti pri 
zaposlovanju kadrov s suficitamimi poklici. Računamo, da se 
bo v prvih letih prihodnjega srednjeročnega obdobja delež 
nezaposlenih gibal med 2,5 in 3%. 

Obveznosti organizacij združenega dela pri zaposlovanju 
novih delavcev hodo pogojene s pokrivanjem celotnih druž- 
benih stroškov za nove zaposlitve (tudi stroškov za nastanitev 
novih delavcev, varstvo njihovih otrok, zdravstveno varstvo in 
drugo) na osnovi samoupravnih sporazumov o minimalnih 
standardih za življenjske in kulturne razmere pri zaposlovanju 
novih delavcev 

8 Rast zaposlenosti v družbenih dejavnostih temelji na predvidenih novih ali razširjenih zmogljivostih v šolstvu, v zdravstvu pri osnovni zdravstveni dejavno- 
sti, vzgojno varstvenih ustanov in domov za ostarele. 
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Prestrukturiranje gospodarstva bo zahtevalo višjo udeležbo 
strokovnega in visokostrokovnega dela ter manjši delež nalog 
in opravil, za katere se delavci priučujejo ob delu, zlasti del in 
opravil s krajšim ali minimalnim programom priučevanja. 
Take spremembe v strukturi dela, uvajanje avtomatizacije v 
proizvodne procese, boljša organizacija dela in zmanjševanje 
deleža režijskih delavcev bodo v marsikateri organizaciji 
združenega dela zahtevali hitro in uč inkovito reševanje pro- 
blema viškov delavcev. Zato bodo morale take organizacije 
združenega dela pravočasno pripraviti programe za usposab- 
ljanje, izpopolnjevanje ali pridobivanje novih strokovnih znanj 
ter jih uskladiti in izvajati ob sodelovanju občinskih skupnosti 
zaposlovanja 

IV. NALOGE RAZVOJA PO PODROČJIH 

4. 1. SMERI PRESTRUKTURIRANJA 
GOSPODARSTVA 

Intenzivni razvoj gospodarstva je ob omejenih naravnih in 
drugih virih edina možnost, da bi zadostili potrebi po večanju 
življenjskega standarda in močnejši vključenosti gospodar- 
stva v ekonomske odnose s tujino. Zato se bomo z ukrepi za 
intenzifikacijo gospodarskega razvoja in ukrepi za stabiliza- 
cijo gospodarskih gibanj v tem srednjeročnem obdobju 
usmerili v proces kvalitativne razvojne preobrazbe sloven- 
skega gospodarstva9 V okviru takšne splošne usmeritve se 
pred gospodarstvo in družbo kot celoto postavljajo naslednje 
temeljne naloge: 

- skladno s temeljnimi razvojnimi kriteriji, sprejetimi v do- 
govoru o temeljih družbenga plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, bo treba povečati delež proizvodnje in storitev, ki 
imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na 
zaposlenega in na vložena sredstva. Zato bomo ob upošteva- 
nju dolgoročno razpoložljivih naravnih virov in drugih proiz- 
vodnih faktorjev ter prostorsko-ekoloških pogojev za proiz- 
vodnjo načrtno pospeševali proizvodnjo in storitve, pri katerih 
imajo kvalitetni strokovni kadri, tehnologija in znanje odlo- 
čilno vlogo, zlasti še tiste, ki so hkrati posebnega pomena za 
dvig tehnološke ravni združenega dela in družbe v celoti; 

- proces prestrukturiranja in kvalitetnejše rasti gospodar- 
stva bo terjal in omogočal intenzivnejše vključevanje naše 
proizvodnje v mednarodno delitev dela. Z načrtnim oblikova- 
njem in razvijanjem izvoznih jeder, ki bodo temeljila na lastni 
konkurenčni sposobnosti in uspešno osvojeni oziroma doma 
razviti tehnologiji, se mora postopno zmanjševati sedanja 
visoka stopnja tehnološke, uvozne in razvojne odvisnosti na- 
šega gospodarstva od razvitejših dežel; 
- v skladu z enotno in usklajeno razvojno strategijo jugo- 

slovanskega gospodarstva si bo potrebno trajno prizadevati 
za zaustavitev procesa upadanja reprodukcijskega in tržnega 
sodelovanja organizacij združenega dela v jugoslovanskem 
gospodarstvu (slabljenje enotnega jugoslovanskega trga) in 
za povezovanje jugoslovanskega gospodarstva v skupnih ra- 
zvojno-tehnoloških naporih v delitvi proizvodnih programov 
pri izgrajevanju širših reprodukcijskih ceiot, zlasti pa še pri 
pospešenem razvoju moderne, razvojno-tehnološko inten- 
zivne proizvodnje, ki je naš skupni temelj razvoja in pogoj 
uspešnega prodora na tuje trge. 
4.1 1 Posebne razvojne pozornosti in spodbude bodo v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju deležne tiste razvojno te- 
hnološko intenzivne proizvodne usmeritve, ki so podlaga za 

Slovenl|a |e dosegla v svojem razvoju stopn|o, ko postaja njena proizvodna struktura, za katero sta znač ilna izredno velik delež t.i. delovno Intenzivne 
proizvodnje ter visoka stopnja razvojno tehnološke in reprodukcijske odvisnosti od razvitejših dežel, vse resnejši proDlem ne le zaradi omejenosti oz. pomanjka- nja proizvodnih faktorjev (delovna sila, surovine, energija, prostorsko-ekoloSke 
omejitve) temveč , ker utegne v bližnji prihodnosti neposredno ogroziti rast produktivnosti dela celotnega gospodarstva in rast narodnega dohodka na prebivalca. 

modernizacijo in tehnološki razvoj vsega združenega dela ter 
hkrati pogoj za kvalitetnejšo gospodarsko rast in enakoprav- 
nejše vključevanje v mednarodno delitev dela. To so ključne, 
proizvodno-tehnično najpomembnejše usmeritve predvsem v 
strojništvu, elektroindustriji in kemiji10, oziroma razvojno te- 
hnološko intenzivne proizvodne usmeritve v okviru teh indu- 
strijskih panog. V preteklosti smo se namreč srečevali z izra- 
zito ekstenzivnim razvojem nekaterih proizvodnih sektorjev v 
teh panogah (n.pr. širjenje delovno intenzivne proizvodnje v 
okviru elektroindustrije, ipd). 

Prednostna obravnava naštetih proizvodnih usmeritev 
mora v prihodnje zagotoviti kvalitetno nadpoprečno dina- 
mično rast teh, za dvig splošne tehnološke ravni združenega 
dela tako pomembnih proizvodnih sektorjev. 
4.1.2. Novi kvalitetni proizvodni programi, in preusmeritve 
sedanje tehnološko manj zahtevne in razvojno izčrpane proiz- 
vodnje v razvojno-tehnološko intenzivne sektorje, zlasti v 
tiste, ki so podlaga za modernizacijo in tehnološki razvoj 
vsega združenega dela, bodo že v tem srednjeročnem ob- 
dobju prispevale k postopnemu izboljšanju kvalitete gospo- 
darske strukture. 

Bistveni premik v kvaliteti gospodarske strukture pa bo 
dosežen, ko bo izbrana razvojno tehnološko intenzivna proiz- 
vodnja postala hrbtenica proizvodne in izvozne strukture, kar 
vključuje tudi naslednje zahteve: 

Pospešiti je treba procese povezovanja tako znotraj samih 
razvojno tehnološko intenzivnih sektorjev ter tudi med njimi 
in drugimi proizvodnimi in neproizvodnimi sektorji (drugi 
sektoji industrije, gradbeništvo, projektiranje in druge te- 
hnične storitve, raziskovalno in razvojno delo, poslovne, sve- 
tovalne, bančne storitve, ipd.), da bi se usposobili za proiz- 
vodnjo tehnološko zahtevnejših izdelkov, visokokvalitetne 
opreme in za ponudbo kompletnih objektov. Odločneje se 
velja usmeriti v ustvarjanje širših poslovnih skupnosti in skup- 
nosti za izvajanje kompleksnega inženiringa, ki bodo z zao- 
kroženimi lastnimi ali vsaj pretežno jugoslovanskimi tehnolo- 
škimi in razvojnimi rešitvami (tehnološki paketi) zagotovile 
uveljavitev našega gospodarstva doma in v svetu. V okviru 
takšnih in tudi manj čvrstih in manj trajnih, posebej za uresni- 
č itev ožjih razvojnih programov in projektov nastalih repro- 
dukcijskih povezav bo potrebno na podlagi samoupravnih 
sporazumov o temeljih skupnega plana in samoupravnih spo- 
razumov o usklajevanju planov vzpostaviti povezavo med 
raziskovalci, projektanti, tehnologi, proizvajalci opreme, izva- 
jalci gradbenih del in poslovno-tehničnih in drugih storitev, 
odvisno od konkretno zastavljenih ciljev sodelovanja, da bi 
bolj opredmetili lastno znanje in tako izboljšali naše možnosti 
za dolgoročno uspešnejše nastopanje na domačem in zuna- 
njih trgih. 
4.1.3. Upoštevaje našteta temeljna izhodišča in naloge bodo 
na posameznih področjih v ospredju naslednje razvojne 
usmeritve in programi 

V strojni industriji: izgradnja ključnih naprav, kompletnih 
proizvodnih linij in kompletnih objektov, kot npr.: 

- energetski objekti (hidroelektrarne, mini elektrarne in 
oprema za jedrske elektrarne); 

- procesni objekti in linije (cementarne, apnarne, separa- 
cije rud, asfaltne baze, rudniški kopi, livarne, usnjarne, pe- 
karne, oprema za nekatere proizvodne linije za farmacijo 
kemijo in živilsko industrijo), 

proizvodne usmeritve so natančneje opredeljene v dogovoru o temenih družbenega plana SR Slovenije. Gre za ključne proizvodne usmeritve v nasled- njih podskupinah Industrije po enotni klasifikaciji dejavnosti: 1313 orodje, 1316 kotaini ležajl, 1411 energetski stroji in naprave, 1412 gradbeni in rudarski stroji ter naprave, 1413 stro|i za obdelavo kovin In lesa, 1419 drugi stroji in naprave, 1430 oprema v poklicne, znanstvene namene ipd., 1521 motorji z notranjim 
zgorevanjem, 1710 električni stroji In naprave, 1721 sestavni deli elektronskih aparatov in naprav, 1723 komunikacijski aparati in naprave, 1724 merilna in 
regulacijska oprema, 1729 neomenjeni elektronski aparati in naprave 1793 akumulatorji In galvanski elementi, 1810 kemikalije, 1910 zdravila in farmacevt- ske surovine. 
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- transportno pretovorni sistemi (luški, železniški, jamski, 
skladiščni in notranji industrijski); 

- proizvodni sistemi (avtomatizirane preoblikovalne linije 
in težki obdelovalni NC stroji, orodjarne); 

- sistemi za zaščito okolja (za čiščenje odpadnih voda in 
zraka, za globalno odvodnjavanje in navodnjavanje). 

• V organizacijah združenega dela strojne industrije se v 
okviru teh usmeritev predvideva v obdobju 1981-1985 proiz- 
vodnja predvsem nekaterih ključnih naprav11- v manjši meri pa 
proizvodnja proizvodnih linij ali celo kompleksnih objektov. 
Zato je oblikovanje razvojnih programov za kompleksne po- 
nudbe ter povezovanje organizacij združenega dela za reali- 
zacijo teh ponudb in opredelitev nosilcev posameznih progra- 
mov pomembna naloga v strojni industriji (zlasti v okviru 
ZPS). V tem okviru je zlasti nujna tesnejša povezava organiza- 
cij združenega dela strojne in elektroindustrije. 

Izvajanje nalog v strojni industriji je tesno povezano tudi z 
izboljševanjem pogojev kreditiranja prodaje individualne in- 
vesticijske opreme za domači in tuji trg. Kreditirati je treba 
predvsem 

V bazni kemiji bo dan poudarek na proizvodnji kemikalij, ki 
so najširša surovinska osnova za kemično industrijo in druge 
dejavnosti.12 

Nadaljnji razvoj industije gospodarskih cestnih vozil terja 
dolgoročno sodelovanje in delitev dela med slovenskimi pro- 
izvajalci gospodarskih cestnih vozil in ostalimi jugoslovan- 
skimi proizvajalci po agregatih oziroma tehnološko-proizvo- 
dnih zaključenih celotah ter naslonitev na tuje renomirane 
partnerje zaradi racionalnejše proizvodnje (kooperacija), več- 
jih razvojnih in izvoznih možnosti. 

Nujna je racionalizacija proizvodnje na osnovi specializa- 
cije in unifikacije proizvodnje posameznih delov ter razvoj 
kooperacijskih odnosov v tej smeri. 

Usmeritev v nakazano proizvodno specializacijo nakazuje 
med drugim možnosti razvoja in proizvodnje motorizirane 
gradbene mehanizacije, sredstev notranjega in zuananjega 
motoriziranega transporta ter motorizirane poljedeljske me- 
hanizacije. 

Racionalno izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in stro- 
kovnih kadrov, boljša ekonomika poslovanja in več ji izvoz 
zahtevajo sodelovanje in delitev dela med domačimi proizva- 
jalci osebnih vozil. Poleg tega bosta morala proizvajalca 
osebnih vozil (IMV, CIMOS), uskladiti svoje programe z dejan- 
skimi možnostmi in potrebami, upoštevaje zlasti omejene 
zaposlitvene možnosti, lokacijske pogoje, finančna sredstva 
ter možnosti oskrbe s surovinami in reprodukcijskim materia- 
lom, razširitev skupnega kroga kooperantov, dolgoročne po- 
vezave s tujimi partnerji in več jo stopnjo domače osvojenosti 
vozil, s tem pa tudi širše možnosti sodelovanja med domačimi 
proizvajalci kljub različnim inozemskim partnerjem. 

V drugih predelovalnih dejavnostih bo v središču pozorno- 
sti izvoz in ustvaranja pogojev za dolgoročno povečevanje 
dohodka na zaposlenega ter s tem v zvezi opuščanje nizko 
akumulativnih izdelkov in programov, uvajanje razvojno in- 
tenzivnih programov, osvajanje novih izdelkov zlasti z vidika 
višje stopnje predelave in hitrejšega prilagajanja tržnim zahte- 
vam ter modernizacija in avtomatizacija proizvodnih proce- 
sov 

Kjer bo prišlo do preusmerjanja na nove proizvodne pro- 
grame bo smotrno to izvajati v povezavi z več jimi in uspešnimi 
nosilci proizvodnje v teh dejavnostih v skladu z njihovimi 
razvojnimi programi zaradi komplementarnosti proizvodnje 
ter doseganja sodobne tehnologije in organizacije dela. 

11Vodne turbine, črpalke, viličarji, transportne naprave, razni mešalniki, stiskal- 
nice, hladilni sistemi, disperzerji, hidravlične komponente. 
12 Proizvodi oksosinteze, akrilna kislina in monoestri, alkalije. natrijev tripolifos- 
fat, žveplova kislina, perspojine, pentaeritritol, organska kislina. 

Izvajanje omenjenih skupnih usmeritev bo zahtevalo v po- 
sameznih" dejavnostih uresničevanje zlasti naslednjih speci- 
fičnih nalog: 

V kovinsko predelovalni industriji: širjenje in poglabljanje 
kooperantskih odnosov s finalisti ostalih dejavnosti, zlasti z 
nosilci ključnih komponent v strojegradnji, proizvodnji pro- 
metnih sredstev in drugih dejavnostih ter modernizacijo in 
avtomatizacijo proizvodnje za doseganje potrebne kvalitete in 
ekonomičnosti; razvoj zahtevnejšega industrijskega orodja in 
fluidne tehnike. 

V kmetijski mehanizaciji: modernizacijo in dopolnjevanje 
obstoječega proizvodnega programa, razširitev izbora strojev 
ter tesnejše povezovanje proizvajalcev zaradi boljše delitve 
dela. 

V livarstvu: modernizacijo in povečanje proizvodnih zmog- 
ljivosti, višji tehnološki nivo in izboljšanje pogojev dela. 

V ostali elektroindustriji: bistveno izboljšanje kvalifikacijske 
strukture zaposlenih in sprotno dopolnilno izobraževanje za- 
poslenih; uvajanje zahtevnejših in sodobnejših proizvodnih 
programov z aplikacijo mikroelektronskih vezij; na področju 
bele tehnike prehajanje na proizvode z manjšo vsebnostjo 
materiala in daljšo življenjsko dobo, z manjšo porabo energije 
ter z zahtevnejšimi elementi za programiranje. 

V tekstilni industriji: uvajanje sodobne procesne tehnike, 
opuščanje proizvodnje klasičnih standardnih artiklov, ozi- 
roma prenašanje tovrstne proizvodnje na območja z več jimi 
zaposlitvenimi možnostmi; uvajanje v proižvodnjo visokokva- 
litetnih nekonvencionalnih proizvodov, tehničnega tekstila, 
osvajanje sodobnega modnega sortimehta, ki zadovoljuje za- 
htevnješe delo trga doma in v tujini, povečevanje obsega 
finalnih faz proizvodnje; povezovanje organizacij združenega 
dela za uspešno nastopanje na zunanjem trgu, zlasti pri 
kompletnih ponudbah; zamenjevanje deficitarnih naravnih 
surovin z domačimi sintetičnimi in celuloznimi vlakni, regene- 
rati in drugimi substituti ter naravna vlakna bolj uporabljati v 
zahtevnejših izdelkih. 

V usnjarsko obutveni industriji: večja specializacija dela, 
povečanje serij proizvodov široke porabe, po katerih je doma 
in v svetu veliko povpraševanje, več ji poudarek na kvaliteti, 
modi in pestrosti izdelkov in s tem v zvezi povečanje števila in 
deleža kvalificiranih delavcev; uvajanje lastne razvojno-razi- 
skovalne dejavnosti in izboljševanje delovnih pogojev 

V lesarstvu: občuten premik v kvaliteti ponudbe na osnovi 
višje stopnje predelave in večje kvalitete izdelkov ter z večjim 
poudarkom na kompletnejše ponudbe zlasti v inozemstvu, kot 
je opremljanje objektov od stavbenega mizarstva do celotne 
notranje opreme, gradnja montažnih hiš itd., modernizacija 
koncentriranih zmogljivosti v primarni mehanski predelavi ter 
rekonstrukcija in modernizacija zmogljivosti za finalno obde- 
lavo lesa, boljši izkoristek lesne surovine z večjo uporabo 
ostankov lesa; racionalno substitucijo reprodukcijskega ma- 
teriala z novimi proizvodi, postopno preusmerjanje proizvod- 
nje, ki nima možnosti perspektivnega razvoja v okviru lesne 
industrije v druge dejavnosti, zlasti v proizvodnjo strojev in 
opreme za obdelavo in predelavo lesa in v drugo spremljajočo 
industrijo. 

V celulozno papirni industriji: preusmerjanje v tehnologijo, 
ki omogoča predelavo vseh vrst iglavcev in listavcev ter 
zmanjšuje specifično uporabo lesa; intenzivnejše koriščenje 
sekundarnih surovin (lesni ostanki, lingocelulozne surovine, 
stari papir), združevanje sredstev za razvoj proizvodnje ke- 
mičnih pomožnih sredstev ter drugega reprodukcijskega ma- 
teriala. 

V grafični industriji: tehnološka modernizacija celotnih po- 
stopkov od stavljenja, tiska do obdelave, poenotenje tehnične 
baze in tehnologije, tehnološka specializacija in delitev dela, 
opremljanje na področju priprave tiska na osnovi lastnega 
razvoja in v sodelovanju s tujimi partnerji; nadaljnje razvijanje 
drobne proizvodnje za pokrivanje regionalnih potreb ter 
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ustvarjanje pogojev za razvoj te proizvodnje v okviru družbe- 
nega sektorja. 

V proizvodnji športne oprerjne in orodij bo dan poudarek 
razvqju in dopolnjevanju proizvodnega programa na po- 
droč ju zimskega športa, orodjg ža telovadbo in trim, vodnega 
športa in jadralnih letal ter na nadaljnjem obvladovanju sve- 
tovnega trga brez posredništva in na osnovi lastnega marke- 
tinga. 

Ponavljajoče neskladje med predelovalnimi in surovinskimi 
dejavnostmi bo treba zmanjševati z večanjem deleža proiz- 
vodnje z visoko stopnjo predelave, t. j. proizvodnje z visokim 
družbenim proizvodom na enoto porabljene surovine, s pove- 
čevanjem izvoza zaradi večje uvozne sposobnosti in z razvo- 
jem lastne surovinske osnove. Za to bo potrebno združevati 
bistveno več sredstev v okviru reprodukcijsko povezanih or- 
ganizacij združenega dela. Vendar pa oskrbe,s surovinami in 
reprodukcijskim materialom ne moremo reševati le z gradnjo 
novih zmogljivosti v republiki, temveč tudi s povezovanjem 
med proizvajalci in predelovalci v vsej Jugoslaviji in s sodelo- 
vanjem z zunanjimi partnerji, zlasti v deželah v razvoju. Pri 
gradnji novih zmogljivosti bo treba zagotoviti racionalnost 
substitucije in ekonomičnosti obsega proizvodnje. 

V črni metalurgiji bo ob osnovni usmeritvi v proizvodnjo 
kvalitetnih in plemenitih jekel dan glavni poudarek proizvod- 
nji surovega jekla. Več ji poudarek bo treba dati mehanizaciji 
in avtomatizaciji proizvodnih procesov, zlasti zaradi akutnega 
pomanjkanja delavcev na tem področju. Kadrovsko strukturo 
bo treba izboljšati in pri zaposlovanju držati število zaposle- 
nih v racionalnih mejah. 

Zagotavljanje potrebnih surovin zahteva povezavo z njiho- 
vimi dobavitelji in s tem v zvezi dodatna vlaganja, naložbe v 
skladiščenje jeklenih odpadkov in v pripravo vložka, več jo 
skrb pri zbiranju in sortiranju legiranih jeklenih odpadkov ter 
nadaljnje povezovanje z drugimi jugoslovanskimi železarnami 
zaradi substitucije uvoza in skupnih priprav za morebitno 
gradnjo zmogljivosti za proizvodnjo železove gobe, ki bi 
delno nadomeščala staro železo. 

Razvoj proizvodnje ferozlitin bo usmerjen predvsem v kvali- 
teto., Predvideva se, da se bo proizvodni program razširil na 
tako imenovane predlegure, to so cepilna sredstva za livar- 
stvo in kompleksni desoksidanti za jeklarstvo. Potrebno bo 
nadalje modernizirati proizvodnjo ferokroma; predvideva se 
tudi možnost izdelovanja plemenitih ferozlitin. 

V barvasti metalurgiji bo osnovna usmeritev v višjo stopnjo 
predelave in večanje kvalitete proizvodov. V proizvodne po- 
stopke bo treba uvajati višjo stopnjo mehanizacije in avtoma- 
tizacije ob več ji skrbi za varovanje okolja, predelovalne zmog- 
ljivosti pa širiti v skladu z energetsko in surovinsko osnovo oz. 
z zagotovljenimi surovinami. Šibka surovinska osnova za- 
hteva geološke raziskave rudnih rezerv barvastih kovin, večje 
izkoriščanje sekundarnih surovin ter boljše koriščenje razpo- 
ložljivega (odkritega) rudnega bogastva. S tem v zvezi se kaže . 
potreba po posodobitvi rudarske proizvodnje svinca. 

Več ja in racionalnejša proizvodnja zahteva pri pridobivanju 
in predelavi nekovinskih rudnin usmeritev naložb predvsem v 
modernizacijo proizvodnih zmogljivosti. Več ji poudarek bo 
treba dati geološkim raziskavam zaradi razširitve surovinske 
baze za nadaljnjo predelavo. Razvoj bo zahteval še v več ji 
meri oplemenitenje nekovinskih rudnin, zaradi več jih zahtev 
pri predelavi, zmanjšanja uvoza in razširitve sortimenta. Zlasti 
so pomembne surovine za steklarsko industijo, keramiko, 
industrijo izolacijskega materiala, umetnih brusov, kemično 
in papirno industrijo ter za livarstvo, 

V kemični industriji bo razvoj usmerjen v zmanjšanje razko- 
raka med sorazmerno šibko surovinsko osnovo in potrebami 
predelovalne kemične industrije. V ta namen bo treba okrepiti 
lastno surovinsko osnovo in višati stopnjo predelave osnov- 
nih kemičnih izdelkov. 

Poleg usmeritve v proizvodnji kemikalij, ki predstavljajo 
najširšo surovinsko osnovo za kemično industrijo in druge 

dejavnosti, se bo potrebno usmeriti tudi v večjo proizvodnjo 
mineralnih umetnih gnojil, ker njihovo pomanjkanje zavira 
intenzivni razvoj našega kmetijstva. Rešitev tega vprašanja 
terja ustrezne aktivnosti Gospodarske zbornice Slovenije za- 
radi skupnih vlaganj proizvajalčev gnojil (Ruše) in organizacij 
združenega dela kmetijstva ter povezovanja s proizvajalci 
potrebnih surovin v SR Hrvaški-. V predelovalni kemični indu- 
striji pa bo potrebno napraviti premike v smeri zmanjšanja 
licenčne odvisnosti od tujih partnerjev, uvajanja proizvodnje, 
ki v več ji meri koristi domačo surovinsko osnovo in v smeri 
povečevanja obsega finalnih faz proizvodnje.' 

V gozdno-lesnem kompleksu je pomembna naloga vsklaje- 
vanje proizvodnje z razpoložljivo lesno surovino. Poudarek bo 
na povečanju obsega blagovne gozdne proizvodnje (pov- 
prečna stopnja rasti 2%, proizvodnja v letu 1985 
2.800.000 m3), na več ji uporabi lesnih ostankov in višji stopnji 
predelave. To bo omogočilo pokrivanje potreb naše predelo- 
valne' industrije z domačo lesno surovino13 relativno na isti 
ravni kot doslej. 

4.1.7. V kompleksu gradbeništva je pomembna naloga us- 
kladitev razvoja in sinhronizacija vseh dejavnikov, ki nasto- 
pajo v verigi od urbanističnih in zazidalnih načrtov, komunal- 
nega urejanja zemljišč  do zaključnih del. To zahteva poslovno 
in dohodkovno povezovanje med pomembnejšimi proizvajalci 
reprodukcijskega materiala, gradbeništvom in stanovanjsko 
dejavnostjo. Le na tej osnovi bo možno zagotoviti kontinui- 
rano gradnjo stanovanj. Cenejša in hitrejša gradnja terja tudi 
hitrejšo industrializacijo gradnje, zlasti zaključnih del in uva- 
janje gradbene tehnologije, ki bo z več jo mero kot doslej 
slonela na elementih, ki omogočajo hitrejšo gradnjo, varčeva- 
nje z energijo (pri proizvodnji in pri uporabi, n.pr opečni 
panelni sistemi) in zmanjšujejo vpliv hrupa. 

Potrebe po cementu narekujejo boljše izkoriščanje obstoje- 
čih cementarn in v skladu z realnimi možnostmi povečanje 
zmogljivosti za proizvodnjo cementa. Hitrejši in racionalnejši 
nač in gradnje terja od opečne industrije, da se usmeri na 
nove vrste izdelkov, zlasti na izdelke, ki omogočajo uvajanje 
opečnih panelnih sistemov gradnje. Pri proizvodnji gradbenih 
predizdelkov pa bo potrebno zaradi racionalnosti poenotiti, 
oziroma uskladiti različne sisteme in uvajati nove (ne le na 
osnovi železobetona). 
4.1.8 Temeljna usmeritev drobnega gospodarstva s področ ij 
združenega-dela in samostojnega osebnega dela s sredstvi v 
lasti občanov bo razvijanje njegove vloge kot komplemen- 
tarne dejavnosti.z industrijskimi in drugimi več jimi organiza- 
cijami združenega dela v gospodarstvu, zlasti z vidika zadovo- 
ljevanja potreb na trgu, zboljšanja plač ilne bilance, zaposlo- 
vanja na manj razvitih območjih ter z vidika večje Specializa- 
cije proizvodnje. V izvajanju politike razvoja drobnega gospo- 
darstva bo v središču pozornosti zadovoljevanje potreb obča- 
nov, zlasti na področ ju storitev in deficitarnih dejavnosti. 

Za izvajanje navedenih planskih nalog bodo občine vzpod- 
bujale gradnjo in modernizacijo proizvodnjih zmogljivosti v 
urbanih področ jih in izgradnjo obrtnih con ter s selektivno 
davčno politiko in prožnejšo politiko cen ter drugimi ukrepi 
pospeševale razvoj deficitarnih dejavnosti drobnega gospo- 
darstva, predvsem na področju storitev, v skladu z Družbenim 
dogovorom o osnovah skupnega delovanja v izvajanju poli- 
tike razvoja drobnega gospodarstva v SFR'Jugoslaviji in z 
družbenim dogovorom o pospeševanju razvoja drobnega go- 
spodarstva v obdobju 1981-1985 leta. Banke bodo s kreditno 
politiko pospeševale razvoj drobnega gospodarstva ter zago- 
tavljale dopolnilna sredstva za naložbe v drobno gospodar- 
stvo v skladu z letnimi dogovori o uresničevanju srednjeroč- 
nih planov. V tem okviru bodo tudi zagotavljale kredite stano- 
vanjskim skupnostim za izgradhjo poslovnih prostorov za 
deficitarne dejavnosti. V nadaljnjem razvoju drobnega gospo- 

13. V letu 1979 je bilo z lesom Iz SR Slovenije pokrito 78,6% potreb domače predelovalne industrije. 
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darstva bo dan več ji poudarek produktivnosti dela, sodobni 
tehnologiji, organizaciji dela ter udeležbi kvalificiranega in 
ustvarjalnega dela ob ustreznem prilagajanju izobraževanja. 
To med drugim zahteva, da samoupravne skupnosti za izo- 
braževanje v občinah izdelajo programe kadrov ter zagotove 
sprejem ukrepov za vzgojo in izobraževanje. Uresničevanje 
nalog drobnega gospodarstva zahteva hitrejše vključevanje 
zdomcev v drobno gospodarstvo deficitarnih dejavnosti ter 
večje angažiranje sredstev občanov na področju teh dejavno- 
sti in na manj razvitih območjih. Zaradi pospeševanja koope- 
racije enot drobnega gospodarstva z več jimi industrijskimi in 
drugimi organizacijami združenega dela in gospodarstva bo 
treba na osnovi dohodkovnega in dolgoročnega povezovanja 
ustanavljati nove enote drobnega gospodarstva, kar zahteva 
pobudo občin, regionalnih gospodarskih zbornic in več jih 
organizacij združenega dela. Zlasti pa bo treba vzpodbujati 
preraščanje osebnega dela v združeno delo z ustanavljanjem 
pogodbenih organizacij združenega dele. 

4.1.9. Da bi se raziskovalna dejavnost vključ ila v proces 
prestrukturiranja gospodarstva, se bo morala tudi sama 
ustrezno organizirati in konstituirati kot samoupravna in ak- 
cijsko uč inkovita skupnost uporabnikov in izvajalcev razisko- 
valnega dela, oblikovati dolgoročno projekcijo razvoja znano- 
sti v SR Sloveniji svoje raziskovalne programe pa razvijati 
usklajeno z dolgoročnimi projekcijami družbenega in gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije. 

Uresničevanje stabilizacijske politike ter i intenziviranje 
družbenih naporov za prestrukturiranje gospodarstva nare- 
kuje raziskovalnim skupnostim da pospešeno uveljavijo tak 
nač in dela, programiranja in organizacije raziskovalnega 
dela, ki bo zagotavljal optimalno uč inkovitost raziskovalnega 
dela ter uč inkovito preseganje dosedanje programske, orga- 
nizacijske in finančne razdrobljenosti raziskovalnega dela 
obenem pa povečal tokove prenosa že znanih in novih razul- 
tatov raziskovalnega dela k uporabnikom v ustreznih področ- 
jih družbene prakse. Raziskovalne skupnosti bodo svoje na- 
pore usmerile v razvoj in krepitev intergracijskih procesov na 
področju znanosti ter zagotovile vse potrebne konceptualne 
in organizacijske pogoje, za uveljavitev programsko-pro- 
jektne organiziranosti raziskovalnega dela. 

V organizacijah združenega dela bo potrebno pospešiti 
vlaganja V raziskave tako, da bodo naraščala znatno hitreje od 
dohodka. Zlasti se bo delež teh sredstev povečal na tehnolo- 
ško propulzivnih področ jih združenega dela. Da se ta sredstva 
ne bi neuč inkovito drdbila, bodo organizacije združenega 
dela povezovale svoje interese in potrebe po raziskovalnem 
delu v posebnih raziskovalnih skupnostih. Intergrirani razi- 
skovalni programi bodo omogoč ili delitev dela in specializa- 
cijo v raziskovalnih organizacijah, kakor tudi povezovanje 
manjših institutov v več jih raziskovalnih projektih. V razisko- 
valnih programih gospodarstva bodo imele prednost razi- 
skave s področja naravoslovja in tehnologije, pomembno 
vlogo za prestrukturiranje gospodarstva in modernizacijo ce- 
lotne družbene reprodukcije pa bodo imele tudi raziskave za 
uvajanje sistemskih tehnik in informatike. V občinskih razi- 
skovalnih skupnostih pa se bodo oblikovali programi in zago- 
tavljala sredstva za raziskave konkretnih problemov, poveza- 
nih z usmerjanjem demografskega, socialnega in prostor- 
skega razvoja. 

V Raziskovalni skupnosti Slovenije bodo uporabniki zago- 
tavljali 2.880 mio din za raziskave na področ ju družbenih in 
humanističnih ved, ki imajo poseben nacionalni pomen ter za 
temeljne in dolgoročne raziskave na področ ju drugih ved, ki 
so posebnega ali ključnega pomena za §kladen razvoj razi- 
skovalne dejavnosti. Na tem skupnem raziskovalnem pro- 
gramu bo angažiranih približno 1000 raziskovalcev s polnim 
delovnim časom. 

Za program odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega 
pomena, ki obsega odkrivanje in raziskovanje energetskih, 
kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin ter podzemnih 
voda pa bodo uporabniki zagotavljali v Raziskovalni skupno- 
sti Slovenije 1330 mio din. 

Raziskovalne enote v organizacijah združenega dela in sa- 
mostojne raziskovalne organizacije bodo krepile svojo ka- 
drovsko zasedbo tako, da bo znašal delež raziskovalcev za 

gospodarske raziskave v strukturi zaposlenih v SR Sloveniji 
ob koncu srednjeročnega obdobja 0,32%.14 

Upoštevaje sredstva, ki jih bodo zagotavljali uporabniki v 
raziskovalnih skupnostih ter v neposrednih odnosih bodo 
skupna sredstva za raziskovalno delo naraščala tako, da bo 
ob koncu srednjeročnega obdobja znašal delež vlaganj v 
raziskovalno dejavnost v SR Sloveniji približno 2% družbe- 
nega proizvoda. 

4.1.10. Zaradi spremembe strukture dela v gospodarstvu, 
prehoda iz dela na intenzivne proizvodnje v kapitalno-tehno- 
loško intenzivno proizvodnjo se bo morala bistveno spreme- 
niti kvalifikacijska struktura zaposlenih. Povečal se bo delež 
delavcev z višjimi stopnjami strokovnosti in zmanjšal delež v 
poklicu ozkega profila. Tako se bo do leta 1985 povečal delež 
delavcev s srednjo, višjo in visoko izobrazbo (vključno s 
poklicnimi šolami) od 53,2% (leta 1978)15 na 60,0%. Delež 
ozkega profila pa se bo zmanjšal iz 46,8% leta 1978 na 40,0% 
leta 1985 v gospodarstvu iz 50,4% (leta 1978) na 43,3%, v 
negospodarstvu pa iz 26,2% (leta 1978) na 22,8%. 

Postopno uvajanje in razvoj usmerjenega izobraževanja bo 
zato osrednja naloga tega obdobja. V tem planskem obdobju 
se bo pretežno zaposlovalo delavce iz obstoječega sistema 
izobraževanja in ki ne ustreza v celoti predvidenim razmer- 
jem. Zato bodo organizacije združenega dela morale pospe- 
ševati izobraževanje ob delu in iz dela, predvsem prekvalifika- 
cije, dopolnilno in funkcionalno izobraževanje. To izobraže- 
vanje se bo dopolnjevalo tudi z osnovnim izobraževanjem 
odraslih. Pri izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe 
pa bodo organizacije združenega dela dajale prednost tistim 
profilom poklicev, ki jih najbolj primanjkuje. Izobraževanje 
bodo stimulirale s tem, da bodo udeležencem izobraževanja 
krile stroške izobraževanja v okviru 1,5% namenskih sredstev 
iz sklada skupne porabe. 

Prekvalifikacije, potrebne zaradi spremenjene strukture 
dela, bodo temeljne organizacije združenega dela še dodatno 
stimulirale s tem, da bodo udeležencem zagotavljale za študij 
ugodnejše delovne pogoje, študijske dopuste, usposobljen 
pedagoški kader in ustrezno delovno prakso. 

Da bi dosegli večjo usklajenost med izobraževanjem in 
potrebami združenega dela bodo organizacije združenega 
dela spodbujale vključevanje v izobraževanje za deficitarne 
poklice tudi prek štipendijske politike in politike osebnih 
dohodkov. Tako vlogo bodo imele predvsem kadrovske šti- 
pendije, ki jih podeljujejo organizacije združenega dela nepo- 
sredno. Pri dodeljevanju kadrovskih štipendij bodo imeli pre- 
dnost tisti, ki se bodo izobraževali za proizvodne poklice. Del 
sredstev za štipendiranje pa se bo še nacjalje združeval soli- 
darnostno za izenačevanje gmotnih pogojev izobraževanja 
mladine. 

Da bo planiranje usmerjenega izobraževanja, s tem pa tudi 
prestrukturiranje gospodarstva uspešnejše, bodo organiza- 
cije združenega dela na osnovi predvidenih tehnoloških spre- 
memb, novih proizvodnih programov in nove organizacije 
dela pripravljale tudi tem zahtevam prilagojene plane razvoja 
kadrov. V ta namen bodo izboljšale strokovne funkcije ka- 
drovskega planiranja. 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo v obdobju 
1981-1985 na novo vpisale v programe srednjega usmerje- 
nega izobraževanja okoli 175.000 učencev in odraslih, v pro- 
grame višjega in visokega izobraževanja pa okoli 40.200 re- 
dnih študentov in študentov ob delu. S štipendijsko politiko in 
dajanjem prednosti pri nastanitvah v domovih za učence in 
študente bodo še posebej usmerjale mladino k vpisu na 

14 Po podatkih OECD je znašal v visoko razvitih gospodarskih (ZDA, Velika Britanija, Japonska, ZRN, Francija) delež raziskovalcev za gospodarske razi- skave v povpreč ju 0,32% zaposlenih. Pri nas znaša ta odstotek leta 1980 0,26%. Anketna »Potreoe po kadrih 1981-1985« kaže, da bodo delež teh raziskovalcev do leta 1985 dosegel 0,32%. 
15 Delež strokovnega kadra se bo večal tako v gospodarstvu in v negospodar- 

stvu: v gospodarstvu iz 49,6% (leta 1978) na 56,7% (1985), v negospodarstvu pa s 73,8% (1978) na 77,2% (1985). 
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prednostna področja, predvsem pa področje strojegradnje, 
elektroindustrije, energetike, kemije in agrokompleksa. 

Pri vpisih v prve letnike usmerjenega izobraževanja (sred- 
njega, višjega in visokega) in pri graditvi centrov usmerjenega 
izobraževanja bodo posebne izobraževalne skupnosti upošte- 
vale naslednje kriterije: 

- da število udeležencev izobraževanja ne bo presegalo 
planiranih potreb po ustreznih kadrih, 

- da bo mreža izobraževalnih centrov naslonjena na plani- 
rani razvoj posameznih dejavnosti na določenem območju, 

- da bo lokacija teh centrov omogočala učencem proiz- 
vodno prakso v stroki, za katero se izobražujejo, ' 

- da so hkrati zagotovljene nastanitvene kapacitete v do- 
movih za učence in za študente. 

Obe slovenski univerzi bosta v naslednjem srednjeročnem 
obdobju v sklopu priprav na usmerjeno izobraževanje po- 
novno preverili vsebino in število vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramov ter te uskladile s potrebami združenega dela; še 
posebej pa bosta upoštevali potrebe tehnološko propulzivnih 
nalog, ki bodo v svoje proizvodne in delavne procese inteq- 
zivno uvajale nove tehnološke dosežke. Usklajevali in prilaga- 
jali bosta področja svojega delovanja na višjem in visokem 
šolstvu, se dogovarjali o delitvi dela ter v sodelovanju z 
Izobraževalno in Raziskovalno skupnostjo Slovenije skrbeli za 
poglabljanje pedagoškega in raziskovalnega dela. 

4.1.11. Zaradi potrebe po naglem izboljšanju oskrbe s 
hrano, zmanjšanju uvozne odvisnosti, večjega izkoristka mož- 
nosti izvoza in zaradi vpliva kmetijstva na celovit družbeni in 
ekonomski razvoj podeželja, je povečanje proizvodnje hrane 
prioritetna naloga v okviru reševanja strukturnih problemov 
gospodarstva Slovenije. Na ta način bodo vzpostavljeni tudi 
pogoji, da bo tudi kmetijstvo postalo pomemben dejavnik 
razvoja manj razvitih, hribovskih in obmejnih področ ij, faktor 
obrambne pripravljenosti in zadrževanja nagle deagrarizacije. 

Razvoj kmetijstva in živilstva bo temeljil na doslej sprejetih 
družbenoekonomskih usmeritvah in nalogah združenega dela 
kmetijstva in živilstva, sprejetih s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov v poslovnih skupnostih kmetijstva in živilstva 
in na skupnem samoupravnem sporazumu o temeljih srednje- 
ročnega plana razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva pri Po- 
slovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilstva Slovenije, 
oziroma na realizaciji obvez, sprejetih v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. 

Družbeni obrati, ki bodo širili obseg proizvodnih kapacitet 
se bodo še nadalje uveljavljali kot stabilizator tržne proizvod- 
nje hrane in nosilec dohodkovnega povezovanja z živilsko 
industrijo in trgovino ter nosilec intenzifikacije in moderniza- 
cije celotne kmetijske proizvodnje. Pri razvoju kmetijske pro- 
izvodnje se bodo vse bolj uveljavljali porabniki kmetijskih 
pridelkov in surovin iz kmetijstva (živilska industrija, trgovina, 
turizem). Kmetje, združeni v kmetijske zadruge in temeljne 
organizacije kooperantov bodo ob uresničevanju proizvodnih 
nalog zagotovili hitrejši razvoj socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na podlagi različnih oblik 
združevanja dela, sredstev in zemlje med seboj in s temeljnimi 
organizacijami združenega dela. Tako organizirana proizvod- 
nja bo osnova hitrejše intenzifikacije in rasti kmetijske proiz- 
vodnje, rasti produktivnosti dela in dohodka zaposlenih v 
kmetijstvu ter podlaga za hitrejše spreminjanje agrarne in 
zemljiške strukture v skladu z zahtevami sodobne kmetijske 
proizvodnje v specifičnih ekoloških razmerah Slovenije. 

Temeljna naloga kmetijstva bo uvajanje sodobnejše in tržno 
usmerjene poljedelske proizvodnje s takšno setveno struk- 
turo, ki bo zagotavljala več jo tržno proizvodnjo pšenice, slad- 
korne pese in oljnic ter zagotavljala prek boljšega koriščenja 
njivskega in travnatega sveta več ji delež doma pridelane krme 
za večjo in stabilnejšo živinorejsko proizvodnjo. 

Živinoreja bo tudi v bodoče dajala največ ji del dohodka v 
kmetijstvu, pri čemer bodo v središču pozornosti govedoreja, 
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prašičereja na osnovi skupnih vlaganj kmetov in njihovih 
organizacij ter izvozno usmerjeno perutninarstvo. 

V živinoreji bo poudarek povečevanju števila krav, in več ji 
porabi doma pridelane krme. S tem bo dan tudi več ji povda- 
rek razvoju govedoreje v hribovskem svetu. Pomembnejši 
delež v razvoju živinoreje bodo dobili obrati, ki bodo zgrajeni 
na osnovi skupnih vlaganj v okviru zadružnih organizacij. 

Z ukrepi družbenopolitičnih skupnosti bo dana podpora 
osnovi konjereje in ovčarstva. 

Podvojen bo ulov morskih rib s čemer bodo ustvarjene 
možnosti za več jo porabo svežih rib, za več ji obseg predelave 
in za izvoz. Zaradi možnosti izvoza sadja in hmelja se bo 
povečal obseg vlaganj v sadovnjake in zemljišča, predvsem 
na družbenih obratih in na osnovi skupnih vlaganj v zadružnih 
organizacijah; razvoj vinogradništva pa bo odvisen od mož- 
nosti plasmana vina. 

Skupno bo v SR Sloveniji zagotovljeno 85%-no pokrivanje 
prehranskih potreb. Primanjkljaj hrane in surovin bo pokrit z 
dolgoročnim povezovanjem agroživilskih organizacij z ob- 
močja SR Slovenije z organizacijami združenega dela v dru- 
gih republikah in pokrajinah. Težišče povezovanja bo na 
pokrivanju potreb po pšenici, koruzi, svinjskem mesu, olju in 
sladkorju. 

Še naprej ostaja temeljna naloga v kmetijstvu oblikovanje 
sodobnih velikih družbenih obratov, ki bodo prevzemali opu- 
ščeno zemljo in hitrejše oblikovanje skupnih zemljiških proiz- 
vodnih kompleksov v zadružnih organizacijah. Temelj te 
usmeritve bodo melioracije, komasacije in združevanje zem- 
lje. 

V živilski industriji bo zagotovljeno povečanje kapacitet za 
predelavo mleka v skladu s tržno proizvodnjo in potrebami. V 
klavnopredelovalni industriji se bo intenzivneje kot doslej 
nadaljeval proces krepitve devetih regionalnih klavno prede- 
lovalnih obratov, ki bodo nosilci zagotavljanja surovine, 
oskrbe s svežim mesom in izdelki ter izvoza. Proces prestruk- 
turiranja te veje industrije bo končan do leta 1985. Druge veje 
živilske industrije se bodo modernizirale ter zlasti povezale s 
proizvajalci surovin zaradi zagotovitve skladnosti razvoja 
kmetijstva, živilstva in porabe. Možnost razvoja bodo imele 
tiste usmeritve, ki bodo sposobne trajne izvozne usmeritve. 

Pri nalogah, kjer delavci in kmetje v okviru tržne menjave 
dobrin ne morejo zagotoviti normalnih pogojev reprodukcije 
oziroma razvoja proizvodnje, bo izvedba nalog odvisna od 
sredstev, ki jih bodo prispevale SR Slovenija, občine, organi- 
zacije združenega dela in porabniki hrane. Te naloge so: 
nakup in ureditev zemljišč , združevanje zemlje, urejanje hri- 
bovskega sveta, skupne naložbe kmetov in kmetov v organi- 
zacijah združenega dela, prestrukturiranje živinoreje in razvoj 
pospeševalne službe ter koncipiranje razvoja ribištva. Sred- 
stva se bodo zagotavljala v skladu z dogovorom o temeljih 
družbenega plana razvoja 1981-1985. 

Občine bodo v dogovorih o temeljih svojih planov oprede- 
lile zemljišča, ki so namenjena za trajno kmetijsko proizvod- 
njo in jih zavarovale s predpisi. Na teh območjih bodo pospe- 
ševale komasacije, agromelioracije, hidromelioracije in aron- 
dacije, zlasti za potrebe družbenoorganizirane kmetijske pro- 
izvodnje. Prednost pri opredelitvi lokacij za posamezne zem- 
ljiške operacije bodo imele tiste, ki hkrati celovito rešujejo 
problematiko kmetijskih zemljišč . 

Za vodenje kmetijske zemljiške politike bodo občine izde- 
lale zemljiško bilanco kmetijskih zemljišč  s posebnim poudar- 
kom na zemljišč ih, ki so trajno namenjena kmetijski proizvod- 
nji. Za druga kmetijska zemljišča bodo občine in zemljiške 
kmetijske skupnosti opredelile začasno namembnost in ko- 
ristnike le-teh. 

4.1 12. V gozdarstvu bo osnovna naloga racionalna izraba 
naravnih gozdnih potencialov za povečano proizvodnjo kvali- 
tetne lesne surovine ob hkratni stalni krepitvi vseh splošno 
koristnih funkcij gozdov kot pogoja za biološko ravnovesje in 
zdravo življenjsko okolje. To zahteva zlasti namensko rabo 
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gozdnega prostora, postopno vključevanje opuščenih kmetij- 
skih zemljišč v gozdno proizvodnjo in uskladitev sečnje z 
naložbami v gozdno biološko reprodukcijo. Za pogozdovanje 
opuščenih kmetijskih zemljišč bo potrebna pomoč širše druž- 
bene skupnosti. 

Lovstvo se bo zavzemalo za aktivno varstvo in ohranitev 
avtohtonih vrst divjadi z ohranjanjem in izboljšanjem narav- 
nega okolja. Intenziviralo bo gospodarjenje v lovišč ih s pou- 
darkom na usklajenosti z drugimi uporabniki naravnega pro- 
stora, v okviru lovskogojitvenih območij, predvsem s kmetij- 
stvom in gozdarstvom. Pospešilo bo strokovno in znan- 
stveno-raziskovalno delo v lovstvu s sodelovanjem znanstve- 
nih in raziskovalnih institucij, predvsem pa gojitvenih lovišč . 

4.1.13. Razvoj turizma in gostinstva bo usmerjen predvsem 
v pojačanje izvozne aktivnosti zaradi ustvarjanja večjega neto 
deviznega priliva, v ustvarjanje boljših pogojev za rekreacijko 
delavcev in njihovo preventivno zdravljenje ter v povečanje 
dohodka v organizacijah združenega dela in s tem v jačanje 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti dejavnosti. 

Organizacije združenega dela turizma in gostinstva bodo 
osredotočile svojo dejavnost predvsem na izboljšanje organi- 
ziranosti, povečanje poslovnega sodelovanja, produktivnosti 
dela in racionalnosti poslovanja. Izboljšale bodo kvaliteto 
gostinskih in turističnih storitev ter kvaliteto ponudbe in jo 
obogatile z vključ itvijo trgovine, servisne dejavnosti, domače 
in umetne obrti ter prometa. Za dosego enotne ponudbe bodo 
na temelju kooperacijskih odnosov združevale tudi zmogljivo- 
sti zasebnega sektorja ter skupno nastopale na domačem in 
zlasti na tujem tržišču. Zagotavljale bodo redno in funkcio- 
nalno izobraževanje strokovnih delavcev, z boljšo organiza- 
cijo dela, s stimulativno delitvijo osebnih dohodkov po delu in 
rezultatih dela pa vplivale na več jo storilnost in zmanjševanje 
fluktuacije. Poleg smotrnejšega izkoriščanja zmogljivosti 
bodo dograjevale in kompletirale že obstoječe turistične cen- 
tre, pri čemer bo dan poseben povdarek turistični infrastruk- 
turi in gradnji raznovrstnih manjših spremljajoč ih objektov. 
Za uresničevanje razvojnih programov bo pomembna krepi- 
tev lastne akumulativne in reproduktivne sposobnosti v orga- 
nizacijah združenega dela turizma ter združevanje ustvarjenih 
deviz na temelju samoupravnega sporazumevanja združeva- 
nja dela in sredstev z drugimi organizacijami združenega 
dela. 

V sodelovanju z drugimi dejavniki bo turistično gospodar- 
stvo pospeševalo nekatere specifične oblike turizma kot npr. 
mladinski in planinski turizem. Ob sodelovanju z drugimi 
organizacijami združenega dela bo pospeševalo rekreacijo 
delavcev. , 

Z uresničevanjem razvojnih usmeritev in v skladu z obvez- 
nostmi v osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 se predvideva, da bo inozem- 
ski turistični promet naraščal poprečno 6% letno, devizni 
priliv 8% letno, domač i turistični promet pa 4,5% letno. 

4.1.14. Pri izboljšanju ponudbe blaga in organiziranosti 
trga bodo imele pomembno vlogo organizacije združenega 
dela trgovine, ki bodo nadaljevale z združevanjem dela in 
sredstev na trajni osnovi s proizvodnimi in drugimi organiza- 
cijami na enotnem jugoslovanskem trgu. Pri razvoju trgovine 
bo imela prednost modernizacija vseh faz pretoka blaga od 
transporta do uskladiščenja in izgradnje drobnoprodajnih 
zmogljivosti za promet z živili in drugimi predmeti vsako- 
dnevne rabe. To še posebej velja za razširitev trgovinskega 
omrežja v novih naseljih, s č imer bo trgovina prispevala svoj 
delež k boljši preskrbi prebivalstva. 

Za naselja, kjer družbeni sektor ni zadostno zainteresiran za 
razvoj prodajne mreže, bodo občine, ki se srečujejo s tem 
problemom, prouč ile rfiožnosti, ki jim jih daje republiški za- 
kon o blagovnem prometu glede opravljanja blagovnega pro- 
meta z osebnim delom in v okviru svojih prrstojnosti omogo- 
čile, da se zagotovi preskrbljenost občanov z dobrinami vsa- 
kodnevne rabe. 

4.2. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO 
MENJAVO 

4.2.1. Izvoz blaga in storitev bo trbba pospeševati ob zago- 
tavljanju trajnejšega ekonomskega interesa organizacij zdru- 
ženega dela za izvoz, med drugim tudi preko samoupravnega 
sporazumevanja o soudeležbi v skupnem deviznem prihodku 
in z združevanjem deviznih sredstev za uresničevanje skupnih 
razvojnih programov. Odločna usmeritev v izvoz je pogoj za 
razvoj sodobnega gospodarstva ter za zboljšanje plač ilne 
bilance, hkrati pa bodo od realizacije izvoznih programov ter 
ustvarjenih in združenih deviznih sredstev odvisne uvozne 
možnosti slovenskega gospodarstva. Na tej osnovi bo lahko 
hitreje naraščal uvoz reprodukcijskega materiala predvsem za 
potrebe izvozno usmerjene proizvodnje. Izboljšanje položaja 
v mednarodni delitvi dela bo potrebno zagotoviti tudi s spre- 
membami v strukturi izvoza, kjer se mora povečati delež 
izvoza proizvodov višje stopnje predelave, zlasti tistih, ki v 
več ji meri slonijo na lastnih tehnoloških rešitvah in na doma- 
čih surovinah. 

V okviru izvoza industrije se bo zlasti hitreje povečeval izvoz 
organizacij združenega dela s področja strojne, kovinsko- 
predelovalne in elektroindustrije, v okviru posameznih skupin 
in podskupin industrijskih proizvodov pa se bo povečeval 
zlasti izvoz: raznih vrst strojev in opreme (za energetiko, 
promet, agroživilstvo, gradbeništvo itd.), elektronskih ele- 
mentov, sestavnih delov in naprav elektronike in elektroindu- 
strije, telefonskih central, motornih vozil in delov, avtomobil- 
skih prikolic, bele tehnike, nekaterih proizvodov bazne in 
predelovalne kemične proizvodnje, farmacevtskih surovin in 
izgotovljenih zdravil, gumijevih izdelkov vseh vrst, lesnih tvo- 
riv in pohištva, celuloze, papirjev vseh vrst, izgotovljenih tek- 
stilnih izdelkov, obutve in usnjene konfekcije ter proizvodov 
živilske industrije (predvsem predelava mesa in rib). 

4.2.2. V skladu s skupno politiko razvoja v SFR Jugoslaviji 
bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju težili za uravno- 
teženo regionalno strukturo mednarodne menjave, ki bo po 
obsegu in strukturi ustrezala skupno dogovorjenim političnim 
in ekonomskim ciljem SR Slovenije in SFR Jugoslavije. Pri 
tem bomo upoštevali tudi možnosti in obveznosti širšega 
vključevanja v mednarodno menjavo, ki izhajajo iz sklepov 
konferenc v Colombu in Havani, še posebej kar zadeva krepi- 
tev medsebojnega sodelovanja dežel v razvoju in uresničeva- 
nja nove mednarodne ekonomske ureditve. 

Tako bomo pospeševali sodelovanje z deželami v razvoju in 
sodelovanje z neuvrščenimi deželami predvsem na osnovi 
takih višjih oblik gospodarskega sodelovanja, ki bodo zago- 
tavljale trajnejše in enakopravnejše vključevanje v mednaro- 
dno menjavo. To bomo dosegli z bolj organiziranim nasto- 
pom, povečevanjem plasmaja proizvodov višje stopnje prede- 
lave, s transferom tehnologije in intenzivnejšim izvajanjem 
investicijskih del v teh deželah, z razvijanjem dolgoročnih 
proizvodnih kooperacij, skupnih vlaganj in skupnega nasto- 
panja na tretjih trgih. 

Zaradi vse več jih razvojnih potreb po surovinah in repro- 
dukcijskem materialu in zaradi več jih možnosti našega izvoza 
in drugih oblik sodelovanja s temi deželami bomo do leta 
1985 podvojili blagovni uvoz iz teh dežel. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo težili za enakopravnej- 
šim sodelovanjem z razvitimi zahodnimi državami. Predvsem 
z večjo izvozno aktivnostjo in dodatnimi izvoznimi mož- 
nostmi, ki se nam odpirajo s podpisom meddržavnega spora- 
zuma z Evropsko gospodarsko skupnostjo, bomo ob postop- 
nem zmanjševanju naše tehnološko pogojene uvozne odvi- 
snosti (na področju surovin, repromaterialov in opreme) do- 
segli boljše pokritje uvoza blaga z izvozom blaga. 

S socialističnimi deželami bomo dosegli na osnovi dolgo- 
ročnih programov bolj usklajeno menjavo na višjem nivoju in 
razvijali višje oblike gospodarskega sodelovanja. 

Pospeševali bomo obmejno gospodarsko sodelovanje na 
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osnovi višjih oblik gospodarskega sodelovanja in večanje 
blagovne menjave. Obstoječ i sporazumi o obmejni blagovni 
menjavi naj prerastejo v sporazume o širšem gospodarskem 
sodelovanju na obmejnem področju. 

4.3. ENERGIJA, PROMET IN VODNO 
GOSPODARSTVO 

Učinkovitejše gospodarjenje s tekoč im in minulim delom, 
delno pa tudi spremembe v cenah, morajo postopoma omo- 
goč iti tak celotni prihodek, dohodek in akumulacijo, ki bodo 
zagotavljali nemoteno enostavno reprodukcijo in del razšir- 
jene reprodukcije za najnujnejše modernizacije, udeležbe v 
investicijah in dr. S tem bo postavljen celotni prihodek bolj v 
funkcijo opravljenega dela in bo tako eden od bistvenih pogo- 
jev za uresničevanje načela produktivnosti in uspešnosti go- 
spodarjenja. 

Uč inkovitejše gospodarjenje ter več ji vpliv'in kontrola upo- 
rabnikov naj omogočijo, da se bodo postopoma povečevala 
lastna sredstva izvajalcev v skupnih virih sredstev za razšir- 
jeno, zlasti pa enostavno reprodukcijo. Združevanje sredstev 
po enotnih osnovah, virih in merilih bo le v primerih, ko gre za 
vlaganja, ki so skupnega interesa za SR Slovenijo. Naložbe, 
kjer je moč opredeliti interes posameznih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti pa 
bodo predmet interesnega združevanja. Tako se bodo sora- 
zmerno povečevala sredstva interesnega združevanja, med- 
tem ko se bodo sredstva bank in združena sredstva po enot- 
nih osnovah, virih in merilih relativno zniževala. 

Zaradi nadomestitve nižjega celotnega prihodka in do- 
hodka kot posledice nižjih cen od tistih, ki bi omogočile 
enostavno reprodukcijo in ki jih ni moč kompenzirati s pro- 
duktivnejšim delom ter uveljavljenimi družbeno dogovorje- 
nimi standardi in normativi materialnih stroškov, naj bi se 
interesenti sporazumeli za povrač ila, katera pa bi bilo po- 
trebno postopno zmanjševati/hkrati z doseženimi rezultati^ 
uspešnejšega gospodarjenja in določenimi korekcijami cen, 
ki jih dovoljujejo globalni cilji družbenega razvoja 

4.3.1. Energija 
1. Proizvodnja in uporaba energije bo glede na težavne in 

zapletene svetovne in domače energetske razmere in upošte- 
vaje plač ilno-bilančno situacijo federacije in republik, čedalje 
bolj temeljila na zmanjšanju njene uvozne odvisnosti. Zato bo 
energetska politika SR Slovenije v letih 1981-1985 ob uč inko- 
vitejšem in hitrejšem vključevanju domačih energetskih virov 
ter nadaljevanju sprejetih varčevalnih ukrepov na vseh po- 
droč jih porabe energije temeJjila predvsem na: 

- dolgoročnem in zanesljivem zagotavljanju osnovnih, po- 
treb po energiji vsem potrošnikom, 

- zmanjšanju energetske odvisnosti od uvoza, večjem in 
boljšem izkoriščanju lastnih virov energije in povečani nabavi 
in zakupu energije v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah na načelih združevanja dela in sredstev, 

- dosledni realizaciji sprejetih ukrepov racionalnega prido- 
bivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije, varčeva- 
nju ter usmeritvi v proizvodnjo, ki na osnovi kriterijev o pre- 
strukturiranju rabi relativno manj energije, 

- vzpostavitvi politike cen za energijo, ki bo omogočala 
poleg pokrivanja stroškov za enostavno reprodukcijo tudi del 
stroškov za razširjeno reprodukcijo in stimulirala varčno go- 
spodarjenje z energijo ter več je izkoriščanje lastne energet- 
ske osnove, 

- pospešeni realizaciji geoloških raziskav vseh vrst doma- 
čih energetskih virov, zlasti premoga, nafte, plina in urana, 

- obveznem optimiranju razvojnih programov, smotrni pri- 
pravi in racionalni izgradnji energetskih objektov, 

- upoštevanju zahtev po varstvu okolja in smotrni rabi 
prostora, 

- ustvarjanju pogojev za pridobivanje in uporabo še drugih 

virov energije, ki so pomembni z narodno gospodarskega 
vidika in postajajo tudi ekonomsko dostopni v široki potrošnji 
(manjši hidroagregati, sončna energija, zemljska toplota, od- 
padna toplota), 

- nadaljnjem razvoju samoupravne organiziranosti ener- 
getskega gospodarstva. 

Glede na predvideni gospodarski razvoj in omenjene te- 
meljne usmeritve bo poraba koriščene energije v tem petletju 
rasla z okQli — % stopnjo. V tem okviru bo rasla, hitreje 
poraba domače energije, v tem poraba električne energije po 
stopnji — % in premoga po — %, medtem ko bo letna stopnja 
porabe tekoč ih goriv upočasnjena in bo zanašala _ % ter 
zemeljskega plina _ %16 

V skladu z omenjeno energetsko politiko se bo v obdobju 
1981-1985 pričel uresničevati program geoloških raziskav 
energetskih surovin v SR Sloveniji, ki vključuje: raziskave 
nahajališč premoga na območju Zasavja, Velenja, Kanižari- 
cae,Senovega, Globokega, severovzhodne Slovenije in opu- 
ščenih premogovnikov na lokacijah Krmelj in Trobni dol; 
geološke raziskave indiciranih nahajališč uranove rude na 
območju Žirovskega vrha in njegovih podaljškov na širšem 
območju Škofje Loke ter na drugih območjih Slovenije; geo- 
loške raziskave nafte in plina, ki zajemajo potencialna nahaja- 
lišča v Petišovcih in drugih območjih severovzhodne Slove- 
nije, ormoško-sevniško antiklinalo ter obalno območje. Po- 
trebno se bo vključ iti tudi v geološke in druge raziskave 
energetskih surovin na osnovi sovlaganja v drugih SR in SAP 
ter deželah v razvoju. 

2. Predvidena poraba električne energije v tem obdobju se 
bo v SR Sloveniji povečala od 8.185 MWh v letu 1980 na 
okoli... MWh1 v letu 1985. Za zadovoljivo oskrbo z električno 
energijo na osnovi usmeritve v intenzivnejše izkoriščanje do- 
mač ih energetskih virov, predvsem hidroenergije ter zakupa 
energetskih objektov v drugih republikah in avtonomnih po- 
krajinah, bo do I. 1985 zgrajenih proizvodnih elektroenerget- 
skih objektov z inštalirano močjo, okoli 700 MW, od tega'250 
MW v drugih republikah oziroma avtonomni pokrajini. Poleg 
tega bodo zgrajeni tudi ustrezni prenosni objekti napetosti 
380, 220 in 110 KV, objekti distribucije 110 KV ter za oskrbo 
Nuklearne elektrarne v Krškem z jedrskim gorivom Rudnik 
urana Žirovski vrh. 

Zaradi kontinuirane preskrbe z električno energijo po letu 
1985, bomo že vtem srednjeročnem obdobju pričeli uresniče- 
vati program izgradnje proizvodnih objektov z inštalirano 
močjo okoli 1000 MW ter ustrezno prenosno in distrubutivno 
omrežje. 

Usmerjenost v intenzivnejše koriščenje domačih energet- 
skih virov narekuje intenziviranje programa izkoriščanja hi- 
droenergije. Zato bo treba, upoštevaje družbenoekonomske 
in prostorske vidike, opredeliti namembnost posameznih vo- 
dotkov ter pospešiti priprave za kontinuirano izgradnjo proiz- 
vodnih objektov na poreč jih Save, Soče, Idrijce in Mure. V ta 
namen je treba nadaljevati in dokončati programe za cela 
poreč ja, da bi s tem poenostavili in skrajšali investicijske 
postopke ter hitreje in ceneje pripravljali predinvesticijske 
študije. Z gradnjo bo treba pričeti tam, kjer je to ekološko in 
prostorsko najmanj sporno. Nadaljevati bo treba tudi gradnjo 
elektrarn na manjših vodotokih (n^ale hidroelektrarne). 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva bo 
pravočasno sprejela optimizacijo potrebnih objektov, ki bo 
upoštevala skupne interese porabnikov električne energije, 
elektrogospodarstva, premogovnikov in vodnega gospodar- 
stva ter urejanja prostora, ob maksimalni izrabi vodnih in 
drugih razpoložljivih virov. 

Financiranje dogovorjenega programg razvoja elektrogo- 
spodarstva bi potekalo v okviru naslednjih virov sredstev 

16Stopnje rasti bodo določene z novo energetsko bilanco SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ki bo upoštevala poprečno rast družbenega proizvoda 3,5% ter spremenjene energetske razmere v svetu. 
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- glede na to, da cene električne energije že omogočajo 
pokrivanje stroškov enostavne reproduckije v elektrogospo- 
darstvu, se bo rast cen električne energije v letu 1981 gibala 
pod splošno rastjo cen. V letih 1982-1985 pa bi se rast cen 
ravnala tako, da bi se v tem obdobju poleg sredstev za 
enostavno reprodukcijo zagotovila tudi dodatna sredstva v 
znesku okoli 4,1 mlrd din za financiranje dogovorjenega pro- 
grama razvoja. To predpostavlja v letih 1982-1985 rast cen po 
poprečni stopnji okoli 3% letno nad splošno rastjo cen; 

- z združevanjem sredstev od dohodka tozd bi v letih 
1981-1985 združili okol' 2,3 mlrd dinarjev; 

- na osnovi 4% prispevka od investicij, upoštevaje selek- 
tivni pristop, bi združili okoli 4 mlrd dinarjev; 

- bančna sredstva 0,5 mlrd dinarjev; 
- inozemski krediti 2,5 mlrd dinarjev; 
- iz omenjenih virov ter iz sledečih virov predloženih v 

Osnutku samoupravnega sporazuma ISE: Amortizacija EGS 
(4,5 mlrd dinarjev), 24% od odjema na visoki napetosti 1-110 
kV (5,8 mlrd dinarjev), 48% od ostalega odjema 0,4 kV (3 mlrd 
dinarjev) ter prispevka za povečano moč na 110 kV (0,8 mlrd 
dinarjev), bi za realizacijo programa elektrogospodarstva in 
premogovništva združili okoli 28 mlrd dinarjev17 . 

3. Zaradi nižje stopnje rasti porabe tekočih goriv in nada- 
ljevanje dosedanje rasti porabe električne energije, bo poraba 
premoga v SR Sloveniji rasla hitreje od proizvodnje. Premog 
bo še naprejtisnovno gorivo v termoelektrarnah in termoelek- 
trarnah-kotlarnah; v široki porabi, industriji in povsod tam, 
kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in ne povzroča preko- 
mernega onesnaževanja okolja, pa bo zamenjal tekoča go- 
riva. 

Celotna petletna poraba premoga v tem obdobju bo za SR 
Slovenijo znašala okoli 48 milijonov ton. Proizvodnja doma- 
čega premoga bo v tem času dosegla 33 mio ton, v drugih 
republikah in pokrajinah bomo nabavili 6 mio ton premoga za 
potrebe industrije in ostale porabe, okoli 9 mio ton pa zakupili 
za proizvodnjo električne energije. Zato bo slovensko ener- 
getsko dospodarstvo sklenilo samoupravna sporazuma s pre- 
mogovniki v drugih socialističnih republikah in avtonomnih 
pokrajinah o dolgoročnih dobavah premoga in o zakupljenih 
zmogljivostih za proizvodnjo električne energije za potrebe 
Slovenije. 

Za zagotavljanje vedno več jih potreb po premogu, uranu in 
električni energiji bodo investicije v premogovništvo v tem 
obdobju usmerjene zlasti v modernizacijo premogovnikov, 
odpiralna dela, nadomestne objekte, geološke raziskave ter 
izboljšanje pogojev poslovanja. V okviru geoloških razisko- 
vanj bo potrebno organizirati in usposobiti posebne skupine, 
ki bodo delale sistematično in funkcionalno ter na osnovi 
rezultatov dela izdelale in verificirale geološke karte. Obsta- 
jajo realne možnosti za odkrivanje in aktiviranje novih nahaja- 
lišč premoga, kar bi lahko vplivalo v dolgordčnih odloč itvah 
na spremembe v strukturi porabe energije, kakor tudi na vse 
druge spremembe v tej zvezi. 

Za realizacijo omenjenega razvojnega programa premo- 
govništva bo SIS elektrogospodarstva okvirno prispevala 
okoli 6,8 mlrd din10, v okviru Poslovno planske skupnosti za 
premogovništvo pa bo predvidoma združeno 1,2 mlrd dinar- 
jev19. 

4. Tekočih goriv in zemeljskega plina (kljub vedno višjim 
cenam in težji dosegljivosti teh goriv) na nekaterih področ jih 
porabe ne bo moč nadomestiti z domačimi energetskimi viri. 
Kljub temu bo delež porabe tekoč ih goriv v skupni porabi 
koriščene energije vse manjši. Uvožena tekoča goriva bo 

"To ustreza sredstvom za razvojni program, ki je predložen v Osnutku samo- upravnega sporazuma ISE, zmanjšanim za okoli 2 mlrd din. Omenjeno zmanjša- nje je nujno zaradi omejenih narodno-gospodarskih možnosti. To bo treba doseč i z nekaterimi časovnimi zamiki pri realizaciji razvojnega programa, zlasti programa izgradnje objektov kontinuitete ter s smotrnejšo organizacijo izvajal- skih skupin (projektantskih in gradbenih) in racionalnejšo uporabo razpoložljivih sredstev. 
I 

zamenjal domač i premog povsod, kjer bo mogoče. Še naprej 
bodo tekoča in plinasta goriva pokrivala energetsko potroš- 
njo v industriji z visoko temperaturnimi procesi, v več jem delu 
prometa, v toplarnah za ogrevanje naselij z izrazito ogrože- 
nostjo čistosti okolja, bazni in petrokemični industriji in v 
manjši meri tudi na ostalih področ jih porabe. Povsod pa bo 
porabo tekoč ih goriv in zemeljskega plina treba podrediti 
naporom za njeno čimbolj racionalno in varčno ravnanje. 

Poraba naftnih derivatov bo v SR Sloveniji rasla s poprečno 
 %20 letno stopnjo (od mio ton v letu 1980 na mio ton v 
letu 1985), pri tem v neenergetske namene hitreje kot v ener- 
getske, poraba zemeljskega plina pa za okoli % poprečno 
letno stopnjo (od mio Nm3 v letu 1980 na mio Nm3 v letu 
1985). 

Zaradi uspešnejše preskrbe potrošnikov s tekoč imi gorivi 
bo zaradi manjšega uvoza surove nafte potrebno v okviru 
Jugoslavije sprejeti postopek za prerazporeditev nafte rafine- 
rijam. Z dogovori v okviru Jugoslavije bo potrebno zagotoviti 
enakomerno oskrbo socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin z naftnimi derivati na osnovi usklajenih energetskih 
bilanc posameznih socialističnih republik in avtonomnih po- 
krajin z dopolnjeno metodologijo. Nujno bo treba urediti 
razlike v cenah za oskrbovalne organizacije, enako tudi di- 
sproporce v cenah za posamezne derivate. Le tako bo možno 
doseč i zanesljivejšo preskrbo potrošnikov kljub čedalje manj- 
šemu uvozu surove nafte ter racionalnejšo potrošnjo v vsej 
Jugoslaviji. Oskrbovanje oskrbovalnih organizacij z naftnimi 
derivati bo moralo sloneti na samoupravnih sporazumih med 
rafinerijami in temi organizacijami. 

Za realizacijo programa razvoja naftno-plinskega gospo- 
darstva se. bodo med drugim koristili naslednji viri financira- 
nja v skupnem znesku okoli 5,2 milijarde dinarjev: lastna 
sredstva proizvajalcev in dobaviteljev 0,5 milijarde dinarjev, 
bančni krediti 1,5 milijarde dinarjev, inozemski krediti 1,5 
milijarde dinarjev in združena sredstva iz dohodka tozd okoli 
1,7 mlrd dinarjev.21 

4.3.2 Promet 
Uresničevanje temeljnih usmeritev in ciljev gospodarskega, 

socialnega in regionalnega razvoja Slovenije predpostavlja 
skladnejši in uč inkovitejši razvoj na področ ju prometa in zvez. 

To zahteva predvsem: 
- oblikovanje funkcionalno enotnega prometnega sistema, 

v katerem se bo vsaka prometna panoga usmerila na področje 
del^, ki ji po njenih tehnično-tehnoloških znač ilnostih in stop- 
nji gospodarnosti pripada in kjer bo prišla bolj do izraza 
povezava naselij, zlasti v manj razvitih območjih, z njihovimi 
vplivnimi območ ji in v širšem prostoru. V tem okviru je zlasti 
pomembna delitev dela med cestnim in železniškim prome- 
tom; 

- pospešeno racionalizacijo pretoka blaga ob povdarje- 
nem uvajanju vseh oblik integralnega transporta in zagotovi- 
tev ustreznega sistema zvez s povdarkom na znižanju deleža 
transportnih stroškov v celotnih stroških družbene reproduk- 
cije; 

18 V osnutku samoupravnega sporazuma ISE so v okviru celotnih naložb v obsegu 30 mlrd din predvidena sredstva za naložbe v premogovništvo v znesku 
6,2 mlrd din. Zaradi te razlike ter zaradi morebitnega zmanjšanja vseh naložb v elektrogospodarstvo za okoli 2 mlrd dinarjev, bo potrebno v okviru ISE prispevek za naložbe v premogovništvo ponovno preveriti. 10 Omenjena sredstva (6,8 + 1,2 mlrd dinarjev) ne vključujejo potrebna vlaga- 
nia v premogovnike v drugih republikah In avtonomnih pokrajinah. ^Stopnje rasti bodo določene z novo energetsko bilanco SR Slovenije za obdobji 1981-1985 ki bo upoštevala poprečno rast družbenega proizvoda 3,5% ter spremenjene energetske razmere v svetu. 
21 Na osnovi Osnutka samoupravnega sporazuma Samoupravne Interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije znašajo predvidena vlaganja za naftno- pllnsko gospodarstvo v obdobju 1981-1985 7,9 mlrd din z naslednjo strukturo virov: lastna sredstva proizvajalcev In dobaviteljev 6%, združena sredstva 54%, domač i krediti 20%, tuji krediti 20%. Od omenjenih virov financiranja so zelo vprašljiva predvidena združena sred- stva. Ta vir predpostavlja namenski prispevek za razvoj v malo prodajni ceni naftnih derivatov v zasebni porabi In drugi maloprodaji v znesku 4,3 mlrd dinarjev. Za formiranje cen naftnih derivatov je namreč pristojna federacija. 
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- funkcionalnejši medmestni in primestni potniški promet, 
- racionalno povezovanje prometnega sistema in sistema 

zvez SR Slovenije z jugoslovanskim in mednarodnim promet- 
nim sistemom in sistemom zvez s hkratnim razvojem tranzit- 
nega prometa po načelu racionalnosti (tudi v cestnem pro- 
metu); 

- dograditev sistema razširjene reprodukcije na področ ju 
infrastrukturnih dejavnosti s ciljem, da se izenačijo pogoji 
poslovanja prometnih panog, zlasti z vidika pokrivanja stro- 
škov enostavne reprodukcije s cenami transportnih storitev;22 

- doseganje ugodnejših poslovnih rezultatov na osnovi 
opredeljenih dohodkovnih odnosov in ekonomike poslovanja, 
zlasti z vidika bolj gospodarnega izkoriščanja prometnih 
zmogljivosti; 

- racionalnejšo uporabo energije, krepitev varnostne in 
obrambne sposobnosti ter zmanjševanje negativnega vpliva 
prometa na človeško okolje; 

- pravočasno zagotovitev prostorskih in energetskih pogo- 
jev, ki so potrebni za zagotovitev nalog. 

Uresničevanje teh usmeritev bo možno le z boljšo poveza- 
nostjo in samoupravno organiziranostjo nosilcev in uporabni- 
kov prometnih storitev, tako v posameznih dejavnostih kot na 
celotnem področ ju prometa, ob inicialni in organizacijski 
vlogi in odgovornosti splošnega združenja prometa in zvez v 
SR Sloveniji. Ta naloga zahteva med drugim tudi ustanovitev 
samoupravne interesne skupnosti za promet SR Slovenije. 

Na osnovi boljšega izkoriščanja obstoječ ih zmogljivosti, 
uč inkov predvidenih naložb, boljše kvalitete ponudbe (stori- 
tev), organizacijskih ukrepov ter glede na ekonomske, tehno- 
loške in prostorsko-ekološke prednosti bo železnica priteg- 
nila več je količ ine blaga s cestnega prometa. Po oceni bo 
obseg blagovnega železniškega prometa naraščal poprečno 
med 3,5—5% letno. V ta namen bodo odpravljena najbolj 
kritična ozka grla, predvsem z modernizacijo magistralnih 
prog, vozlišč in ranžirnih postaj, remontom zgornjega in 
spodnjega ustroja prog ter z vgrajevanjem signalno varnost- 
nih in telekomunikacijskih naprav. Posodobljena in povečana 
bodo tudi osnovna sredstva prometne in vlečne dejavnosti 
Razvoj zmogljivosti integralnega transporta bo slonel le na 
samoupravnem in dohodkovnem povezovanju tako z drugimi 
prometnimi panogami kot tudi z zainteresiranimi uporabniki 
tovrstnih storitev 

S postopnim pokrivanjem stroškov enostavne reprodukcije 
s cenami transportnih storitev ter z namensko porabo združe- 
nih sredstev za razvoj dogovorjenih zmogljivosti bodo podane 
osnove za gospodarno poslovanje ter za opredelitev odgovor- 
nosti pri izvajanju dogovorjenih nalog. 

Postopno pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije s 
cenami transportnih storitev bo uresničevano s povečano 
uč inkovitostjo poslovanja ter z rastjo cen prometnih storitev 
Pristojni organi v republiki se bodo zavzemali, na osnovi 
stališč  zveznih družbenih svetov o nadaljnjem razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov v železniškem gospodarstvu, da 
bodo cene blagovnih storitev v železniškem gospodarstvu 
rasle vsaj 6,5% povprečno letno nad splošno rastjo cen Ob 
nadaljnjih ukrepih za racionalizacijo poslovanja v ŽG in take 
rasti cen bo potrebno za povrač ilo izpadlega dohodka v letih 
1981-1985 zagotoviti na osnovi združevanja iz dohodka tozd 
okoli 5,5 mlrd din.23 Kolikor bo dejanska rast cen manjša od 
predvidene, se bodo povrač ila ustrezno povečala na račun 
sredstev, združenih iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela za dogovorjeni program razvoja železniškega go- 
spodarstva. Kolikor pa bo dejanska rast cen večja od predvi- 

S cenami transportnih storitev, ki omogočajo pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, se bodo ustvarili pogoji za skladnejši razvoj prometa in tako zagotovili gospodarstvu in družbi cenejši in uč inkovitejši prevoz. Postavljanje 
celotnega prihodka v funkcijo opravljenega dela je temeljni pogoj za uresniče- vanje načela produktivnosti in ekonomičnosti poslovanja na tem področ ju. Po drugi strani pa bodo ekonomske cene imele svoj pozitivni vpliv tudi na razvojne usmeritve in alokacijo proizvodnih zmogljivosti v gospodarstvu. 

dene, se bo ustrezni del povrač il preusmeril v sredstva, name- 
njena za uresnič itev omenjenega programa. Oba prej nave- 
dena primera naj toi obravnaval samoupravni sporazum o 
temeljih plana SIS*za železniški in luški promet. Samoupravni 
sporazum naj bi nadrobnejše opredelil pogoje za spremembo 
razmerij med sredstvi, združenimi za povračila, in sredstvi 
združenimi za dogovorjeni razvojni program ter pooblastil 
skupščino SIS, da sprejme konkretne odločitve 

Za dogovorjeni skupni program razvoja bo v letih 
1981-1985 potrebno vzajemno združiti okoli 9.000 mio din. 

Sredstva, ki so po tem planu oz. samoupravnih sporazumih 
o temeljih plana SIS za železniški in luški promet manenjena 
za uresničevanje programa razvoja, se ne morejo vključ iti v 
celotni prihodek železniškega gospodarstva. 

Javni cestni prevozniki bodo v povezavi z drugimi nosilci 
transportnih storitev razvijali predvsem sodobne oblike inte- 
gralnega transporta. Režijski in zasebni cestni prevozniki 
bodo izvajali le dostavni promet v okviru posameznih gospo- 
darskih središč ter za potrebe več jih gradbišč . Zasebni pre- 
vozniki bodo svoje razvojne usmeritve usklajevali znotraj za- 
drug avtoprevoznikov, upoštevajoč  razvoj v posameznih obč i- 
nah, kjer imajo sedež. Javni mestni, primestni in medkrajevni 
potniški promet bo zaradi stroškov energije in varstva okolja 
vse bolj nadomeščal individualne prevoze. Uveljavljanje teh 
usmeritev zahteva usklajen razvoj prevoznih zmogljivosti jav- 
nih, režijskih in zasebnih cestnih prevoznikov, za kar bo 
potrebno, da Splošno združenje za promet in zveze inicira in 
organizira pripravo ustreznega samoupravnega sporazuma. 

Pri gradnji in modernizaciji cestne infrastrukture bo povda- 
rek na dokončanju začetih odsekov, izgradnji obvoznic na 
glavnih cestnih vozlišč ih ter gradnji prioritetnih odsekov na 
cesti Bratstva in enotnosti, oziroma slovenskem cestnem 
križu. 

Pri opredeljevanju virov financiranja programa razvoja in 
vzdrževanja cest bo treba izhajati iz načela, da neposredni 
uporabniki cest prek prispevkov od prodaje pogonskih goriv 
ter povišanja cestnih taks in cestnin (zlasti za tovorna vozila) 
omogočijo pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije24 ter 
delno prispevajo k financiranju programa novogradenj in 
drugih objektov. Izhajajoč iz tega načela obstajajo realne 
možnosti, da bo financiranje programa razvoja in vzdrževanja 
cest v letih 1981-1985 slonelo na naslednjih virih v skupnem 
znesku okoli 26.600 mio din (cene 1979); prispevek od pro- 
daje pogonskih goriv (9.350 mio din),25 pristojbine za cestna 
motorna vozila - domača (4.542) in tuja motorna vozila (315), 
cestnina (1.500), zdruežna sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela gospodarstva (6.136) in domač i in tuji krediti 
(4.755). Glede na to, da je za potrebe enostavne reprodukcije3 

za nekatere druge objekte (mostovi) in za odplač ilo kreditov 
potrebno zagotoviti 15.300 mio din, ostane za program novo- 
gradenj 11.300 mio din. V okviru teh sredstev se bo treba 
konkretno opredeliti do programa novogradenj. 

Razvoj luke bo usmerjen v postopno izgradnjo objektov 
skupnega interesa: v pridobivanje in komunalno urejanje po- 
vršin ter v terminal za sipke tovore in kontejnerski terminal z 

n Povrač ila so ocenjena na osnovi naslednjih predpostavk: - pri nespremenjenem obsegu dela se stroški na enoto storitve ne bodo povečevali; - s povečanim obsegom dela padajo tudi stroški na enoto storitev. Predpo- stavljena je rast obsega deia (prometnih storitev) po stopnji 5% letno; - k relativnemu zmanjšanju stroškov bo prispevala tudi predvidena moderni- zacija železniškega omrežja in odprava ozkih grl v prometu ter obnova voznega parka In vleke; - hitrejša rast cen prometnih storitev od splošne rasti cen po stopnji 6,5% povprečno letno. Vendar bo potrebno razmerje med povrač ili in sredstvi, združenimi za dogo- vorjeni razvojni program, v skupnem znesku okoli 14,5 mlrd din, še temeljito preveriti. To bo treba storiti na podlagi noveliranega osnutka plana ŽG, skupaj z 
uporabniki železniških storitev, zlasti glede fizičnega obsega dela, celotnega prihodka, porabljenih sredstev ter dohodka in njegove delitve, upoštevaje spre- jete ukrepe in smernice za stabilizacijo gospodarstva. 

24 Pod enostavno reprodukcijo je tu mišljeno: stroški tekočega in investicij- skega vzdrževanja, modernizacije, ojač itev in rekonstrukcije cest. 26 Ta znesek predpostavlja povečanje cen plinskega olja tako, da bi se Izenač il prispevek za ceste v enoti cene vseh pogonskih goriv ter povečanje 
prispevka za ceste. Višina tega povečanja še ni vskiajena med SR in SAP. 
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opremo. Skladišča ter drugi objekti, za katere obstaja zelo 
določen interes posamezne gospodarske, trgovske ali špedi- 
terske organizacije, se bodo gradili na podlagi interesnega 
združevanja sredstev luke in zainteresiranih uporabnikov. 

Za uresničevanje omenjenega razvojnega programa skup- 
nega interesa bo, poleg drugih virov sredstev, potrebno v letih 
1981-1985 združiti okoli 1 mlrd din od dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Zaradi hitrejšega odpravljanja zaostajanja v razvoju PTT 
prometa, predvsem na področju telefonije, bo povdarek na 
izgradnji naslednjih objektov skupnega pomena: mednaro- 
dnih, magistralnih in tranzitnih zmogljivosti, glavne telefon- 
ske centrale, prenosnih sistemov med glavnimi in vozliščnimi 
centralami, vozliščnih central pri tt zmogljivostih, glavnega 
poštnega centra in poštnih centrov, PTT informacijskega si- 
stema ter dogovorjenih naložb na manj razvitih in obmejnih 
območjih SR Slovenije. 

Ta program bo možno uresnič iti z združevanjem sredstev v 
okviru SIS PTT v znesku 1.860 mio din, z naraščanjem cen 
PTT storitev po poprečni letni stopnji 3,6% (kar bo omogočilo 
udeležbo lastnih sredstev okoli 1.970 mio din) ter s krediti v 
znesku okoli 2.400 mio din. 

Funkcionalna enotnost PTT sistema ter zadovoljevanje po- 
treb vseh uporabnikov PTT storitev terja hitrejši razvoj in 
gradnjo regionalnih PTT zmogljivosti. Tovrstne naložbe bodo 
pretežno slonele na združenih sredstvih neposrednih uporab- 
nikov. 

Usklajen razvoj posameznih sistemov zvez zahteva, na 
osnovi pobude in organizacijske vloge splošnega združenja 
za promet in zveze, sklenitev ustreznega samoupravnega spo- 
razuma med nosilci teh sistemov (železniško gospodarstvo, 
cestno gospodarstvo, elektrogospodarstvo, RTV) o usklajeni 
izgradnji naslednjih objektov: relejne postaje za republiške in 
medrepubliške magistralne zveze, relejne postaje na nižjih 
prometnih ravneh in kabelsko omrežje. V samoupravni spora- 
zum bo potrebno vgraditi načela o medsebojnem obveščanju 
o potrebah posameznih nosilcev sistema zvez, postopek us- 
klajevanja in sporazumevanja ter načela o participaciji in 
skupnem obratovanju. 

Skupnost organizacij združenega dela PTT se bo skupaj z 
zainteresiranimi uporabniki v SR Sloveniji in Jugoslaviji 
usmerila v okviru telekomunikacijskega omrežja ptt v gradnjo 
in usposobitev javnega omrežja za prenos podatkov, kot te- 
meljne infrastrukture za prenos sporoč il in znanja v okviru 
družbenega sistema informiranja in za druge potrebe. 

Da bi omogoč ili kvalitetnejše prevoze za potrebe domačega 
gospodarstva in dosegli več ji devizni uč inek, bo potrebno 
izboljšati strukturo flote naše trgovske mornarice zlasti z 
vidika nadaljnjega uvajanja specijaliziranega ladjevja. To pa 
bo možno uresnič iti predvsem z zmanjševanjem uvoznih 
omejitev za uvoz ladij v okviru zamenjave dotrajanega la- 
djevja, kar bo zahtevalo ukrepe za rešitev tega vprašanja. 

Potrebno bo zagotoviti nadaljnji razvoj rednega in izre- 
dnega zračnega potniškega in blagovnega prometa zaradi 
pomebnega prispevka k ustvarjanju večjega deviznega priliva 
naše republike. 

Večja stopnja izkoriščenosti obstoječ ih zmogljivosti ter s 
tem v zvezi ugodnejši poslovni rezultati terjajo boljšo samou- 
pravno organiziranost in dohodkovno povezanost med letali- 
šč i ter le-teh z zračnimi prevozniki in drugimi neposrednimi 
uporabniki. K temu bo prispevala ustanovitev enovite delovne 
organizacije Letališče Ljubljana-Maribor. 

Priključ itev na hitro cesto Ljubljana-Naklo, vključ itev do- 
mačega prevoznika lnex adrie avioprometa v redni mednaro- 
dni zračni promet ter naraščajoče potrebe gospodarstva po 
specifičnih storitvah v celinskem in medcelinskem zračnem 
potniškem in blagovnem prometu upravičuje izgradnjo no- 
vega potniškega terminala na letališču Ljubljana po letu 1986. 
Zato je smotrno že v tem petletju pričeti s pripravljalnimi deli 
na podlagi interesnega združevanja sredstev. 

Razvoj blagovno-transportnih centrov bo slonel na tesnej- 
ših povezavah tako s posameznimi izvajalci transportnih sto- 
ritev kot s posameznimi proizvodnimi in trgovskimi organiza- 
cijami na območjih, kjer bodo prevzeli vlogo fizične distribu- 
cije in agregacije blaga. 

Špediterske organizacije združenega dela bodo zagotav- 
ljale smoterno usmerjanje blagovnih tokov in racionalni izbor 
prometnih sredstev, oziroma kombinacijo več vrst prevozov, 
upoštevaje primerjalne kalkulacije transportnih stroškov v 
sistemu »od vrat do vrat«. 

4.3.3. Vodno gospodarstvo 
V skladu s potrebami družbenoekonomskega razvoja bo 

vodno gospodarstvo zagotavljalo zadostne vire pitne in te- 
hnološke vode, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
čiščenje in kvaliteto voda, urejanje glavnih odvodnikov na 
več jih melioracijskih območjih in ustvarjalo pogoje za čim- 
več jo izrabo hidroenergetskega potenciala za potrebe elek- 
trogospodarstva. 

Za izvedbo tega programa bo vodno gospodarstvo nadalje- 
valo z deli za varstvo pred 100-letnimi povratnimi vodami v 
vseh tistih več jih centrih in industrijskih središč ih, kjer ta 
varnost še ni zagotovljena, pred 50-letnimi visokimi vodami v 
manjših naseljih, na kmetijskih zemljišč ih, kjer se bo nadalje- 
valo z detajlno melioracijo, pa pred 25-letnimi povratnimi 
vodami ter z izgradnjo osnovne odvodne mreže za zagotovi- 
tev detajlne melioracije in v okviru tega usposobitev 15.000 ha 
zamočvirjenih zemljišč za kmetijske melioracije. Nadaljevala 
se bo izgradnja objektov za stabilizacijo strug hudournikov in 
erozijskih zemljišč ter izgradnjo zadrževalnikov. Prednost 
bodo morala imeti dela za odpravljanje poplav in s tem v zvezi 
nadaljevanje gradnje zadrževalnikov. Pri investicijah bo treba 
upoštevati večnamensko funkcijo vode z vidika varstva kra- 
jine in človekovega okolja ter soodvisnosti posegov v vodnem 
režimu. 

Pri bogatenju in odkrivanju vodnih virov bo vodno gospo- 
darstvo v sodelovanju s komunalnimi in drugimj skupnostmi 
zagotavljalo izgradnjo vodooskrbnih objektov tako, da bodo 
vključena v organizirano vodooskrbo vsa naselja na manj 
razvitih obmejnih območjih in na vododeficitarnih območjih. 
Na podlagi dogovorov o skupnih temeljih svojih planov ter v 
sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in območ- 
nimi vodnimi skupnostmi bodo občine z vododeficitarnih 
območij Lenart, Ptuj, Slovenska Bistrica, Ormož, Ljutomer, 
Murska Sobota, Cerknica, Logatec, Postojna, Sežana, Koper, 
Izola in Piran, uskladile prevajanje vode med posameznimi 
vodozbirnimi in vodooskrbnimi območji. 

Vodno gospodarstvo bo usmerjeno na izboljšanje kakovosti 
vodotokov in drugih naravnih sprejemnikov s posebnim ozi- 
rom na odpravo najbolj onesnaženih vodotokov ali odsekov 
vodotokov, ki so v IV. in lll/IV. kakovostnem razredu. Vodno 
gospodarstvo bo sodelovalo pri komunalnih in industrijskih 
objektih za odpravljanje onesnaženja. Vzpodbujalo bo sode- 
lovanje organizacij združenega dela za skupno čiščenje ko- 
munalnih in tehnoloških vod. 

Tehnološko vodo bo treba vse bolj zagotavljati iz manj 
kvalitetnih virov (vodotoki, akumulacije), da bi tako dolgoroč- 
neje zagotavljali zadostne vire pitne vode. 

Za izvajanje programa razvoja vodnega gospodarstva bo 
potrebno okoli 6,3 milijarde din (po cenah 1979); sredstva 
bodo združevali porabniki in bodo predstavljala okoli 0,57% 
predvidenega družbenega proizvoda. 

4.4. STANOVANJSKO-KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

4.4.1. Temeljno iz-hodišče v usmeritvi razvoja stanovanj- 
skega gospodarstva je uveljavljanje novih družbenoekonom- 
skih odnosov, ki temeljijo na sistemu financiranja gradnje 
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stanovanj iz čistega dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela in nadaljevanju družbene pomoči, ki se financira iz 
dohodka, več jem angažiranju osebnih sredstev občanov, pre- 
hodu na ekonomske stanarine in racionalizaciji stanovanjske 
gradnje. 

Na teh osnovah bodo ustvarjeni pogoji za izgradnjo 65.000 
stanovanj do leta 1985, v razmerju 60% v sektorju družbene 
gradnje in 40% individualnih hiš. 

Usmerjena stanovanjska gradnja bo pretežna oblika grad- 
nje na vseh področ jih stanovanjske gradnje. Pospeševanje 
zadružništva bo pomembna naloga samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti. 

Racionalizacijo gradnje bomo dosegli z boljšo organizacijo 
gradnje, pravočasnim in kvalitetnim projektiranjem, pravoča- 
snim urejanjem zemljišč in pripravo gradnje, dohodkovnim 
povezovanjem med vsemi izvajalci in pravočasnim vključeva- 
njem v gradnjo pričakovalcev stanovanj. 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti bodo v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti izva- 
jale družbeno pomoč v obliki gradnje solidarnostnih stano- 
vanj, z gradnjo ležišč v študentskih in dijaških domovih, s 
kreditiranjem stanovanjske gradnje za kmete - borce NOB in 
s subvencioniranjem stanarin tako, da bodo odvajale ca. 
0,47% dohodka v te namene. 

Planiranje in gradnja stanovanj mora potekati sočasno in 
usklajeno s planiranjem vseh potrebnih spremljajoč ih in dru- 
gih dejavnosti, da bo tako zagotovljena hitrejša in cenejša 
gradnja stanovanj in celovitih sosesk. To zahteva tesno sode- 
lovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti z organizaci- 
jami združenega dela v gradbeništvu, industriji gradbenega 
materiala ter drugih panogah in s samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi. S tem bodo tudi izboljšani pogoji za boljše izko- 
riščanje ter varčevanje z energijo ter za boljšo zaščito od 
hrupa. . 

Prostorsko se bo stanovanjska izgradnja usmerjala v skladu 
z dolgoročno usmeritvijo policentričnega razvoja SR Slove- 
nije. Glede na predvideno prostorsko razporeditev novih sta- 
novanj bo v prihodnjem planskem obdobju 80% vse stano- 
vanjske graditve obč in v območjih intenzivnega razvoja nase- 
lij in sicer vsa družbena blokovna gradnja in polovica vse 
načrtovane individualne gradnje. 

Gospodarjenje s stanovanjskimi hišami in stanovanji bo 
opredeljeno s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti in s srednjeročnim 
programom vzdrževalnih del. Zagotoviti bo treba izvajalske 
kapacitete za vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

4.4.2. Temeljni cilji v usmeritvi razvoja komunalnega go- 
spodarstva je uveljavljanje novih družbenoekonomskih od- 
nosov, s čimer bomo dosegli odpravljanje primanjkljaja pri- 
marnih in sekundarnih komunalnih naprav, boljše komunalne 
storitve, pravočasno opremljanje stavbnih zemljišč in zajema- 
nje stavbno-zemljiške rente. 

To bomo dosegli z boljšim samoupravnim organiziranjem 
in planiranjem, urejenim financiranjem enostavne in razšir- 
jene reprodukcije, pridobivanjem in opremljanjem stavbnih 
zemljišč  v skladu s potrebami celotne družbene reprodukcije, 
izboljšanjem strukture kadrov za to področje in z boljšim in 
dolgoročnejšim planiranjem urejanja stavbnih zemljišč . 

Podružbljanje dejavnosti komunalnih delovnih organizacij 
in njihova preobrazba bo slonela na skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela tako, da bodo izvajalci komunalnih storitev 
skupno s samoupravnimi komunalnimi skupnostmi nosilci in 
organizatorji vseh prizadevanj na komunalnem področju tako 
za enostavno kot za razširjeno reprodukcijo. 

Zaradi sistematičnejšega reševanja problemov hitre urbani- 
zacije in gospodarskega razvoja, bomo postopoma izgrajevali 
sistem komunalne oskrbe v»celotni republiki. Intenzivnejša 
izkoriščenost zlasti novih komunalnih objektov in naprav ter 
boljše gospodarjenje z njimi, bosta omogočila več jo produk- 

tivno sposobnost komunalnih delovnih organizacij in kvalitet- 
nejše storitve na tem področ ju. 

Zaostanek na področ ju gradnje komunalnih naprav v prete- 
klosti, nujnost pravočasnega opremljanja stavbnih zemljišč  
ter trajna skrb za varstvo okolja, terjajo racionalnejšo uporabo 
razpoložljivih sredstev na podlagi bolj organiziranega in ča- 
sovno usklajenega opremljanja stavbnih zemljišč in vzdrževa- 
nje komunalnih naprav in postopno povečevanje vlaganj v 
komunalno gospodarstvo. 

Občine bodo pospešile ustanavljanje stavbno-zemljiških 
skupnosti. Le-te bodo s samoupravnimi sporazumi in pro- 
grami zagotovile zadostne količ ine ustreznih zemljišč za po- 
trebe realizacije plana na območju občine. 

Zemljišča, katerim je opredeljen namen s planom, bodo 
poleg normativnega zaravoranja, bodoč i upravljalci s poseb- 
nimi programi pripravljali za planiran namen, oziroma bodo 
prek stavbne-zemljiške skupnosti prevzeli obveznosti v zvezi s 
tem. 

Komunalne skupnosti bodo zagotovile komunalno oprem- 
ljanje stavbnih zemljišč pretežno na zaokroženih površinah in 
s tako dinamiko, da bo nemoteno potekala izgradnja planira- 
nega števila stanovanj in ostalih investicijskih objektov. 

Temeljne organizacije združenega dela komunalnih dejav- 
nosti bodo prek svojega splošnega združenja sodelovale v 
procesu usmerjenega izobraževanja, da bodo na osnovi pla- 
nov potreb po kadrih ob intenzivnejši štipendijski politiki 
pridobivale manjkajoče profile strokovnih kadrov. 

Za preskrbo industrije s sekundarnimi surovinami, bo vzpo- 
stavljen celovit sistem sortiranja, zbiranja in odkupa komunal- 1 

nih odpadkov. 
Samoupravne komunalne skupnosti in komunalne delovne 

organizacije bodo skrbele za sposobnost izvajanja nalog v 
izjemnih razmerah. Upoštevana bo oskrba prebivalstva s 
pitno in požarno vodo v izjemnih razmerah, komunalna 
oskrba območ ij za evakuacijo ter oskrba z rezervnimi agregati 
za električno energijo na pomembnih objektih za delovanje 
komunalnih oskrbovalnih sistemov. 

4.5. DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ŽIVLJENJSKI 
STANDARD 

4.5.1. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 
Pri združevanju sredstev svobodne menjave dela s pri- 

spevki iz dohodka organizacij združenega dela bosta imela 
prednost usmerjeno izobraževanje in program skupnih razi- 
skav v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, oboje v ob- 
segu kot ga opredeljuje dogovor o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije; v občinah pa bo imela prednost še odprava 
ozkih grl v osnovnem zdravstvu, odprava več izmenskega 
pouka v osnovnih šolah in uvajanje celodnevne šole. 

V ostalih dejavnostih in sestavinah programov bo razvoj 
znatno počasnejši in pogojen s konkretnimi dohodkovnimi 
možnostmi združenega dela v posamezni občini. 

V neposredni menjavi dela med organizacijami združenega 
dela uporabnikov in izvajalcev bo imela prednost aplikativna 
raziskovalna dejavnost, preventivno zdravstveno varstvo za- 
poslenih ter izobraževanje ob delu in iz dela (prekvalifikacije 
in dokvalifikacije). V ta namen bodo v organizacijah združe- 
nega dela povečali delež čistega dohodka, namenjen nepo- 
sredni svobodni menjavi dela, hkrati pa zagotovili bolj namen- 
sko uporabo teh sredstev skupne porabe. 

Absolutno prednost v programih družbenih dejavnosti 
bodo imeli zajamčeni enotni programi, kot jih opredeljujejo 
zakoni in dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 
Ti programi se v tem petletnem obdobju ne bodo spreminjali. 
Ce bi nastopile pri izvajanju zagotovljenih programov in v 
sistemu solidarnosti motnje, bo Izvršni svet predlagal Skup- 
šč ini SR Slovenije intervencijske ukrepe. 
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Razen v primerih, ko je to izrecno dogovorjeno z dogovo- 
rom o temeljih plana SR Slovenije, ne bo moč -v samoupravnih 
interesnih skupnostih uvajati novih p^S^rfeiriov in dejavnosti, 
prav tako ne bo možno zniževati kadr6v§kiW^'fi večati tehnič - 
nih in potrošnih normativov. Samoupravne interesne skupno- 
sti bodo priznavale izvajalskim organizacijam združenega 
dela normative in standarde le do višine iz leta 1979, delež 
dohodka v ceni storitve bodo valorizirale skladno z rastjo 
osebnih dohodkov na zaposlenega v gospodarstvu, mate- 
rialne stroške pa le v določenem odstotku od rasti malopro- 
dajnih cen, z namenom, da bi spodbudile izvajalske organiza- 
cije k racionalizaciji materialnih stroškov. 

V plansko dogovorjenih, znatno zoženih materialnih okvirih 
svobodne menjave dela bo na področju družbenih dejavnosti 
potrebno varčevati, skrbno gospodariti in racionalizirati vse 
programe. Razpoložljiva sredstva, predvideni obseg novih 
zaposlitev in gibanje osebnih dohodkov v družbenih dejavno- 
stih skladno z gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu - 
vse to zahteva, da se zmanjša delež novih investicij v sredstvih 
družbenih dejavnosti od 6,3% na 5,2%26, medtem ko se bo 
delež materialnih stroškov z amortizacijo vred nekoliko pove- 
čal.27 

Investicije v nove zmogljivosti družbenih dejavnosti bodo v 
obdobju 1981-1985 po obsegu manjše kot v predhodnem 
petletnem obdobju. Mimo investicij, dogovorjenih v dogovo- 
rih o temeljih družbenih planov obč in in SR Slovenije, se ne 
bodo začenjale nove. Samoprispevki bodo pri investicijah 
lahko udeleženi le do višine, predvidene z družbenim planom 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Pri vseh programiranih investicijah bodo investitorji bolj 
izhajali iz načela racionalnosti in funkcionalnosti izvedbe ter 
bolj uporabljali tipske projekte in večnamensko uporabnost 
objektov. Za uč inkovitost investiranja v družbenih dejavnostih 
bodo morale biti lokacije, investicijski programi ter sredstva 
za aktiviranje in uporabo novih objektov zagotovljeni, predno 
se začno zbirati sredstva za financiranje investicije. 

Če bi neuresničevanje planskih predpostavk o gibanju do- 
hodka združenega dela terjalo revizijo planov samoupravne 
interesne skupnosti ali če bi nastopile nepredvidene investi- 
cijske podražitve, bo vsaka samoupravna interesna skupnost 
najprej znova preverila svoje investicijske odločitve in pri tem 
upoštevala, da imajo prednost investicije, ki ustrezajo nasled- 
njim kriterijem: 

1. investicije, ki so v višji fazi izgradnje ter bi njihova zača- 
sna ustavitev povzroč ila nesorazmerno škodo; 

2. investicije, ki so neposredno namenjene zagotovljenim 
programom; 

3. investicije, ki dajejo v razmerju do drugih nameravanih 
investicij ugodnejši uč inek; 

4. investicije, s katerimi se izboljšuje funkcionalnost obsto- 
ječ ih objektov; 

5. investicije, ki omogočajo večnamensko uporabnost no- 
vega objekta; 

6. investicije, pri katerih je s konkretnimi obveznostmi že 
zagotovljena udeležba solidarnosti. 

V stabilizacijskih pogojih naslednjega srednjeročnega- ob- 
dobja bo izboljšanje konkretnega materialnega položaja po- 
samezne organizacije združenega dela v družbenih dejavno- 
stih in osebni dohodek njenih delavcev odvisen predvsem od 
skrbnosti gospodarjenja, od varčevanja z materialnimi in re- 
žijskimi izdatki, od racionalnega zaposlovanja in večje izrabe 
izvajalskih zmogljivosti (tj. od poslovanja z nižjimi stroški od 

MTo pomeni zmanjšanje realnega obsega investicij od 27,1 mlrd din v obdobju 1976-1980 na 26,6 mlrd din v obdobju 1981-1985 (vse v cenah leta 1979). 27 S tem bi bila struktura sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb nasled- 
nja: 1976-1980 1981-1985 
- osebni prejemki 73,3% 73,1% - materialni izdatki 20,4% 21,7% - investicije 6,3% 5,2% 

poprečno dogovorjenih). Zato bodo organizacije združenega 
dela 8ružbenih dejavnosti že na začetku planskega obdobja, 
kasneje pa vsako leto sproti (ob zaključnem računu) analizi- 
rale strukturo lastne cene ter izvajale ukrepe za racionalnejše 
notranje gospodarjenje. Zlasti bodo te organizacije zniževale 
delež režijskih stroškov, organizirale skupne službe znotraj 
dejavnosti ali med njimi, zmanjševale število režijskih delav- 
cev, smotrneje razporejale svoje delavce in delovni čas, se 
dogovarjale o skupni nabavi in uporabi določene opreme ter 
o večnamenski uporabi prostorov, upoštevale realnejšo 
amortizacijo in zagotovile dodatno zasedenost svojih zmoglji- 
vosti z dejavnostmi, o katerih se bodo dogovarjale z uporab- 
niki v neposredni menjavi dela. 

Na posameznih področjih družbenih dejavnosti bo pouda- 
rek v naslednjem planskem obdobju na naslednjih stabiliza- 
cijskih usmeritvah in razvojnih prednostih: 

a) Osnovno šolstvo 
Občinske izobraževalne skupnosti bodo pred drugim dajale 

prednost zagotovljenemu programu, ki je predpisan z zako- 
nom o osnovni šoli in odpravljanju večizmenskega pouka. V 
okviru materialnih, kadrovskih in prostorskih možnosti bodo 
razvijale in krepile celodnevno osnovno šolo in osnovno izo- 
braževanje odraslih v povezavi s pridobivanjem strokovne 
izobrazbe. Kadrovski in materialni normativi, ki so veljali v 
preteklem planskem obdobju, se v prvih letih prihodnjega 
obdobja ne bodo spreminjali in se bodo šele v zadnjih dveh 
letih planskega obdobja postopoma približevali normativom, 
ki jih predvideva novi zakon o osnovni šoli. 

Smotrni razvoj prostorskih zmogljivosti na področju osnov- 
nega šolstva zahteva več jo racionalnost, pri investiranju grad- 
nje šol po tipskih projektih in po sistemu prefabriciranih 
elementov, upoštevati pa kaže tudi možnosti, da se v okviru 
osnovnih šol zgradijo tudi večnamenski prostori za kulturne, 
telesnokulturne in druge dejavnosti. 

Osnovne šole bodo še nadalje organizirale prehrano učen- 
cem, pri čemer bodo iskale rešitve tudi v obstoječ ih obratih 
družbene prehrane, vzgojno varstvenih organizacijah in dru- 
gih šolah. Pri tem bodo zagotavljale primeren, strokovno 
neoporečen kader, ustrezni inspekcijski organi pa bodo zao- 
strili nadzor nad kvaliteto in higiensko neoporečnostjo pri- 
pravljene hrane. 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo zagotovila šolanje 
otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju ter v obsegu, ki ga določa dogovor o temeljih plana 
SR Slovenije, razvijala šolstvo narodnosti, dvojezično šolstvo 
in dopolnilno šolanje otrok naših delavcev na začasnem delu 
v tujini. 

b) Otroško varstvo 
Možnosti za nadaljnjo gradnjo kapacitet v otroškem varstvu 

bodo v prihodnjem obdobju zelo omejene. Zato bo potrebno v 
tem obdobju predvsem zagotoviti boljšo izrabo obstoječ ih 
kapacitet vzgojno varstvenih organizacij in pospeševati ce- 
nejše oblike varstva (varstvene družine, vzgojno-varstvene 
organizacije v okviru organizacije združenega dela). 

V naslednjem srednjeročnem obdobju ne bo možnosti za 
večanje prostorskih, kadrovskih in pedagoških normativov, 
saj bi s tem preveč dvigali ceno storitev vzgojnovarstvenih 
organizacij. Del cene storitev vzgojnovarstvenih organizacij, 

• ki ga neposredno pokrivajo starši, bo smel rasti največ do 
splošne rasti cen; politiko cen in participacije bodo skupnosti 
otroškega varstva usklajevale v obč inski skupnosti socialnega 
varstva. 

c) Zdravstvo 
Z namenom, da se zavre naglo naraščanje cen zdravstvenih 

storitev, bodo zdravstvene organizacije racionalizirale porabo 
zdravil, sanitetnega materiala in opreme. 
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Cene zdravil bodo pod družbenim nadzorom, ki bo diferen- 
cirano obravnaval posamezne vrste zdravil glede na njihovo 
pomembnost. Zdravstvena skupnost Slovenije bo skupaj s 
proizvajalci zdravil in lekarnami v Sloveniji sklenila samou- 
pravni sporazum, s katerim bo zagotovljena normalna oskrba 
z najnujnejšimi zdravili na podlagt dohodkovnih odnosov. Z 
republiškim predpisom pa bo lekarnam naložena obvezna 
minimalna zaloga najpomembnejših zdravil. 

Pri postopni modernizaciji zdravstvene opreme bo treba 
upoštevati realnejšo amortizacijsko dobo, z delitvijo dela med 
zdravstvenimi organizacijami pa zagotoviti učinkovitejšo 
izrabo obstoječe opreme. 

Zdravstvene organizacije bodo racionalizirale postopek 
preddiagnostičnih preiskav in odpravile nepotrebno ponavlja- 
nje preiskav v različnih zdravstvenih ustanovah. Z racional- 
nejšo organizacijo zdravstvene dokumentacije bo imel tera- 
peut na vpogled celotno dokumentacijo o poteku bolezni in 
zdravljenju pacienta. 

Z uvajanjem izmenskega dela, smotrnejšo organizacijo de- 
žurstva in pripravnosti ter z delitvijo dela na vseh nivojih 
zdravstvene službe, bodo zdravstvene organizacije bistveno 
zmanjšale obseg izdatkov za nadurno delo. 

V strukturi stroškov bodo zmanjšale delež administrativnih 
stroškov, skrčile število administrativnega osebja in poeno- 
stavile administrativne postopke, da ne bodo predstavljali 
nepotrebne izgube časa za uporabnike. 

Sporazumno z organi družbenega upravljanja pri zdrav- 
stvenih organizacijah bodo prilagodile delavni čas potrebam 
uporabnikov tako, da obisk zdravstvene ustanove ne bo po- 
menil izgube delovnega časa. 

Z boljšo organizacijo sprejemne službe bodo odpravile ne- 
potrebno izgubo časa pacientov v čakalnicah zdravstvenih 
ustanov. 

Zdravstvene samoupravne interesne skupnosti bodo dajale 
prednost razvoju osnovne zdravstvene službe, preventivi, me- 
dicini dela in zabozdravstvu ter skrbele za kadrovsko krepitev 
in racionalno opremljenost teh služb. Zdravstvene ustanove 
bodo še naprej krepile ukrepe za krajšanje ležalne dobe v 
bolnišnicah. 

Občinske zdravstvene skupnosti bodo zagotavljale del 
sredstev humanitarnim organizacijam, ki pospešujejo zdrav- 
stveno vzgojo prebivalstva, zlasti v sredinah, kjer je zdrav- 
stvena prosvetljenost najslabša. 

č) Socialno skrbstvo 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo v vseh občinah 

ustanovljeni centri za socialno delo. Usmerjali se bodo pred- 
vsem na preventivno dejavnost; v ta namen bodo razvijali 
sodelovanje z organi krajevnih skupnosti ter spodbujali de- 
lovne organizacije k oblikovanju ukrepov za sanacijo social- 
nih problemov delavcev. Občinske skupnosti socialnega 
skrbstva bodo v okviru republiške skupnosti solidarnostno 
zagotavljale sredstva za osebne dohodke strokovnih delav- 
cev, vendar največ do normativa 1 socialni delavec na 4000 
prebivalcev. 

Zmogljivosti splošnih socialnih zavodov za varstvo ostarelih 
občanov so v glavnem zadovoljive. Zato se bodo v prihodnjem 
obdobju prvenstveno razvijale druge oblike pomoč i ostarelim 
občanom v povezavi s patronažno službo, humanitarnimi 
organizacijami in krajevnimi skupnostmi. Ker pa razmeroma 
hitro narašča delež oskrbovancev, potrebnih delne ali po- 
polne zdravniške oskrbe, se bodo v prihodnjem obdobju 
intenzivno razvijali bolniški oddelki v splošnih socialnih zavo- 
dih. Z racionalizacijo stroškov, zmanjševanjem režije in smo- 
trnejšo razporeditvijo zaposlenih, bodo splošni socialni za- 
vodi zagotovili, da bodo cene njihovih storitev počasneje 
naraščale. Jii; ■ 

d) Kultura 
Občinske kulturne skupnosti in Kulturna skupnost Slove- 

nije bodo predvsem skrbele za tiste dejavnosti, ki približujejo 
kulturne dobrine ali omogočajo kulturno aktivnost velikemu 
številu občanov. Hkrati pa bodo ustvarjale pogoje za razvoj in 
primernejše vrednotenje ustvarjalnega umetniškega dela. To 
bo med drugim tudi ustrezalo novim možnostim, ki jih sloven- 
ska kultura pridobiva z dograditvijo Cankarjevega doma in 
drugih prostorov za kulturo. 

Kulturna skupnost Slovenije bo prednostno obravnavala 
področje knjige, varstvo'kulturne dedišč ine, kulturna sodelo- 
vanja s Slovenci zunaj meja SRS, sodelovanje z narodi in 
narodnostmi SFRJ ter kulturne stike s tujino. Sredstva za 
knjige bo znatno povečala, pri čemer bo izvajala tako politiko 
subvencioniranja, da bo neposredno spodbujala racionaliza- 
cijo založniške dejavnosti ter usklajevanje programov in so- 
delovanja med založbami. Že v letu 1981 bo Kulturna skup- 
nost Slovenije podrobneje opredelila tiste naloge matičnih 
kulturnih ustanov, ki imajo pomen za pospeševanje kulturne 
dejavnosti na celotnem območju SR Slovenije in se z njimi 
podrobno dogovorile o izvajanju njihovih pospeševalnih na- 
log. 

Občinske kulturne skupnosti bodo prednostno obravnavale 
dejavnost knjižnic, ki bodo razvijale zlasti oblike, ki poveču- 
jejo dostopnost knjižnega fonda (dislocirana izposojevališča). 
Ker v zaostrenih materialnih pogojih ne bo moč širiti omrežja 
kulturnih objektov, bo treba za potujoče likovne in galerijske 
zbirke ter gledališke in glasbene prireditve racionalneje izko- 
riščati obstoječe večnamenske dvorane. Amaterska dejavnost 
se bo bolj usmerjala na neposredno menjavo dela, medtem ko 
bodo občinske kulturne skupnosti zagotavljale razvoj kadrov, 
ki vodijo to dejavnost. 

e) Telesna kultura 
Občinske telesnokulturne skupnosti bodo predvsem skr- 

bele za razvoj kadrov, ki organizirajo in vodijo množično 
rekreacijo. Temeljito (jodo prouč ile možnosti za racionalnejšo 
izrabo že obstoječ ih telesnokulturnih objektov, ki morajo biti 
dostopni predvsem množičnemu telesnokulturnemu udej- 
stvovanju občanov. Pri odločanju o novih naložbah bodo 
prvenstveno upoštevale racionalnost in večnamembnost ter 
gradile predvsem cenene, vendar funkcionalne objekte. Ob- 
čine pa bodo v skladu s svojimi družbenimi plani zagotovile 
10-15 m2 namembne površine na prebivalca za telesnokul- 
turne aktivnosti v naravi. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije bo v okviru izvajanja 
nalog skupnega pomena za Slovenijo še posebej zagotavljala 
kakovostni razvoj vrhunskega športa, zlasti v dogovorjenih 
prednostnih panogah in povečala vlaganja v pripravi športni- 
kov v zimskošportnih zvrsteh v času priprav na zimske olim- 
pijske igre. 

4.5.2. Življenjski standard in socialna varnost 
Pričakovati je, da se bo življenjski standard v prihodnjem 

planskem obdobju povečeval poprečno za 2,6% letno, vendar 
pod pogojem, da bodo uresničeni predvideni kvalitetni pre- 
miki na področ ju ustvarjanja dohodka, planirana stopnja go- 
spodarske rasti in globalna razmerja v delitvi dohodka. 
Osebna potrošnja bo rasla za 2,8% in družbeni standard za 
2,0%, v tem okviru pa se bodo povečala sredstva za stano- 
vanjsko gradnjo za 1,2% letno, investicije v družbeni standard 
(brez stanovanjskega) pa realno ne bodo mogle prekorač iti 
obsega iz tega petletnega obdobja. 

V okviru osebnega standarda bo hitreje naraščal osebni 
standard na osnovi osebnih dohodkov, počasneje pa osebni 
standard na podlagi drugih virov osebnih prejemkov. 

V strukturi osebne potrošnje se bodo v glavnem nadaljevale 
dosedanje tendence, s tem, da se bo v primerjavi s preteklim 
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obdobjem počasneje zmanjševal delež prehrane v življenjskih 
stroških, medtem ko bo hitreje naraščal delež stanarin in 
kurjave. 

Da bi se delež prehrane v življenjskih stroških še nadalje 
postopno zniževal, bo potrebno zagotoviti delno kompenza- 
cijo rasti proizvajalčevih cen osnovnih prehranskih artiklov 
(moka, kruh, mleko, olje, sladkor, sol). Samoupravne stano- 
vanjske skupnosti bodo medsebojno usklajevale kriterije za 
določanje stanarin v Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
hkrati pa bodo s sporazumevanjem o počasnejši dinamiki 
dogovorjenih cen v gradbeništvu zagotovile, da delež stanarin 
v osebni potrošnji ne bo rasel prek dogovorjenih okvirov. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru zdru- 
ženih sredstev zagotovile dohodkovno šibkim kategorijam 
prebivalstva subvencije najemnin, po kriterijih in merilih, us- 
klajenih v okviru občinskih skupnosti socialnega varstva. S 
tem bodo ublažile vpliv rastoč ih in zasebnemu sektorju stori- 
tvenih obrti ugodnejše pogoje pri najemanju investicijskih 
kreditov in pri tem dajale prednost tistim dejavnostim, ki se 
ukvarjajo s hišnimi opravili in storitvami za pomoč v gospo- 
dinjstvu. V organizacijah storitvenih obrti, katerih ustanovitelj 
je krajevna skupnost, bo izgradnja temeljila delno tudi na 
krajevnih samoprispevkih. 

Dostopnost storitev družbenih dejavnosti in upravnih služb 
se bo povečala s tem, da bodo prilagodile svoj delni čas 
potrebam občanov na vseh tistih mestih, kjer občani neposre- 
dno uporabljajo te storitve. OZD družbenih dejavnosti bodo 
sprejele odločitve o prilagoditvi poslovnega časa v soglasju z 
organi družbenega upravljanja in krajevnimi skupnostmi. Ad- 
ministrativne postopke v teh organizacijah in službah bodo 
poenostavili, strnili in zmanjšali tako, da bo občan ob enkrat- 
nem obisku deležen celovite storitve. 

Skrb za življenjske in delovne pogoje delavcev bodo v več ji 
meri kot v predhodnem obdobju prevzele neposredno organi- 
zacije združenega dela. Sorazmerno s tem se bodo organiza- 
cijam združenega dela zmanjšali prispevki samoupravnim in- 
teresnim skupnostim s področja družbenih dejavnosti in po- 
večal delež sredstev neposredne svobodne menjave v čistem 
dohodku. Prednost v tovrstni aktivnosti organizacij združe- 
nega dela bodo imeli tisti ukrepi in dejavnosti, ki neposredno 
zboljšujejo delovne razmere na delovnem mestu, da se s tem 
povečuje uč inkovitost dela in boljša izraba delovnega časa. 

V organizacijah združenega dela bodo ugotavljali obseg 
odsotnosti z dela po tipičnih skupinah delovnih mest glede na 
tehnologijo, organizacijo dela in sestav zaposlenih, analizirali 
vzroke odsotnosti ter na tej osnovi sprejemali ukrepe za 
odpravo teh vzrokov. Za delavce na zdravstveno izpostavlje- 
nih delovnih mestih bodo uvedli sistematične, preventivne 
zdravstvene preglede. Izboljšali bodo varnost pri delu in s tem 
zmanjševali število delovnih poškodb. Skrbeli bodo za či- 
stejšo tehnologijo in manj utrudljive delovne postopke, orga- 
nizirali delovni čas v skladu s fiziološkimi in psihičnimi zmog- 
ljivostmi delavcev V medsebojnem povezovanju bodo usta- 
navljali obratne ambulante ali pa se bodo z zdravstvenimi' 
organizacijami na svojem območju dogovorili o posebnem 
delovnem času redne zdravstvene službe za svoje delavce. 
Uvedli bodo doslednejši nadzor nad upravičenostjo odsotno- 
sti z dela, še posebno v primerih odsotnosti zaradi nege 
obolelega svojca. Sporazumno z obč inskimi skupnostmi otro- 
škega varstva bodo organizirali posebne enote vzgojnovar- 
stvenih organizacij, pri čemer bo organizacija združenega 
dela zagotovila ustrezne prostore, kadre pa matična vzgojno- 
varstvena organizacija. 

Organizacije združenega dela bodo zagotavljale kvaliteten, 
časovno in finančno najcenejši prevoz delavcev na delo in z 
dela ter pri tem dajale prednost raznim oblikam kolektivnega 
prevoza.'S transportnimi organizacijami bodo neposredno 
sodelovale pri določanju voznih redov, uvajale prožnejši de- 
lovni čas, pri razporejanju delavcev v dislocirane obrate in 
delovne izmene pa bodo poskrbele, da bo časovna in fizična 

oddaljenost delavčevega prebivališča od delovnega mesta 
č im manjša. 

Pri organizaciji družbene prehrane svojih delavcev si bodo 
organizacije združenega dela predvsem prizadevale za izbolj- 
šanje kvalitete. Zato bodo zagotovile racionalnejšo organiza- 
cijo prehrane z združevanjem manjših, pomanjkljivo oprem- 
ljenih in kadrovsko neprimerno zasedenih obratov družbene 
prehrane v skupne, racionalno opremljene obrate, hkrati pa 
poskrbele za higiensko neoporečnost in fiziološko ustreznost 
toplih obrokov. 

Pri pospeševanju aktivne izrabe prostega časa bodo orga- 
nizacije združenega dela dajale prednost dejavnostim te- 
hnične kulture s tem, da bodo v okviru neposredne svobodne 
menjave namenjala določena sredstva ustreznim klubom in 
organizacijam ter sodelovale pri opremljanju laboratorijev in 
delavnic za tehnično kulturo ter to dejavnost povezovale z 
inovacijsko in izumiteljsko dejavnostjo svojih delavcev. 

V živilski industriji bo zagotovljeno povečanje kapacitet za 
predelavo mleka v skladu s tržno proizvodnjo in potrebami. V 
klavnopredelovalni industriji se bo intenzivneje kot doslej 
nadaljeval proces krepitve devetih regionalnih klavno-prede- 
lovalnih obratov, ki bodo nosilci zagotavljanja surovine, 
oskrbe s svežim mesom in izdelki ter izvoza. Proces prestruk- 
turiranja te veje industrije bo končan do leta 1985. Druge veje 
živilske industrije se bodo modernizirale ter zlasti povezale s 
proizvajalci surovin zaradi zagotovitve skladnosti razvoja 
kmetijstva, živilstva in porabe. Možnost razvoja bodo imele 
tiste usmeritve, ki bodo sposobne trajne izvozne usmeritve. 

Pri nalogah, kjer delavci in kmetje v okviru tržne menjave 
dobrin ne morejo zagotoviti normalnih pogojev reprodukcije 
oziroma razvoja proizvodnje, bo izvedba nalog odvisna od 
sredstev, ki jih bodo prispevale SR Slovenija, obč ine, organi- 
zacije združenega dela in porabniki hrane. Te naloge so: 
nakup in ureditev zemljišč , združevanje zemlje, urejanje hri- 
bovskega sveta, skupne naložbe kmetov in kmetov v organi- 
zacijah združenega dela, prestrukturiranje živinoreje in razvoj 
pospeševalne službe ter koncipiranje razvoja ribištva. Sred- 
stva se bodo zagotavljala v skladu z dogovorom o temeljih 
družbenega plana razvoja 1981-1985. 

Občine bodo v dogovorih o temeljih svojih planov oprede- 
lile zemljišča, ki so namenjena za trajno kmetijsko proizvod- 
njo in jih zavarovale s predpisi. Na teh območjih bodo pospe- 
ševale komasacije, agromelioracije, hidromelioracije in aron- 
dacije, zlasti za potrebe družbenoorganizirane kmetijske pro- 
izvodnje. Prednost pri opredelitvi lokacij za posamezne zem- 
ljiške operacije bodo imele tiste, ki hkrati celovito rešujejo 
problematiko kmetijskih zemljišč . 

Za vodenje kmetijske zamljiške politike bodo občine izde- 
lale zemljiško bilanco kmetijskih zemljišč  s posebnim poudar- 
kom na zemljišč ih, ki so trajno namenjena kmetijski proizvod- 
nji. Za druga kmetijska zemljišča bodo občine in zemljiške 
kmetijske skupnosti opredelile začasno namembnost in ko- 
ristnike le-teh. 

Z ustanavljanjem in podpiranjem kulturnoumetniških in te- 
lesnokulturnih klubov v organizacijah združenega dela ali 
skupno z drugimi organizacijami združenega dela ter z nepo- 
sredno menjavo dela s kulturnimi in telesnokulturnimi organi- 
zacijami, ki razpolagajo s prostorskimi in kadrovskimi zmog- 
ljivostmi za ljubiteljsko dejavnost, bodo zagotavljale svojim 
delavcem možnost aktivne udeležbe v teh dejavnostih. 

Skladno z zakonom o zajamčenem osebnem dohodku za- 
poslenih bo vsem zaposlenim zajamčen minimalni osebni 
dohodek v višini % od poprečnega osebnega dohodka 
v republiki (Varianta: v obč ini). Zakon o sanaciji in prenehanju 
organizacije združenega dela pa bo omogočal, da se bo 
delavcem, ki so za uspeh sanacije najbolj potrebni, priznavalo 
diferencirano nadomestilo nad minimalno višino zajamče- 
nega osebnega dohodka.28 

Ob nadaljnjem prizadevanju za utrjevanje in dograjevanje 
sistema socialne varnosti borcev bo podružbljanje najpo- 
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membnejša usmeritev. Urejati in zagotavljati bo potrebno 
zakonske in druge pravice borcev NOV, vojaških invalidov in 
drugih udeležencev vojne ter jih usklajati, skladno z material- 
nimi možnostmi naše družbe. Predvsem pa bo treba pospe- 
šeno zagotoviti ustrezne pogoje za izboljšanje njihovega 
zdravstvenega varstva, oskrbovanja z ortopedskimi pripo- 
močki in za končno ureditev neustrezno rešenih stanovanj- 
skih vprašanj. 

Vsi dejavniki, ki zagotavljajo uresničevanje socialnih pravic 
in sredstva za ta namen, se bodo v skupnostih socialnega 
varstva dogovarjali o skladnem izvajanju socialnih pravic ter 
enotni politiki socialnega varstva, kakor tudi o višini socialnih 
prejemkov in njihovem usklajevanju z gibanjem osebnih do- 
hodkov. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju še naprej zagotavljala 
delavcem pravice iz minulega dela - starostno, družinsko in 
invalidsko pokojnino v skladu z zakonom. 

Na področ ju invalidskega varstva se bo število invalidskih 
upokojitev zniževalo s tem, da bodo imele prednost pred 
invalidskimi upokojitvami vse oblike preventivnega varstva, 
aktivnega usposabljanja in rehabilitacije. V primeru, ko zapo- 
slitev ne bo možna v okviru organizacije združenega dela, kjer 
je invalidnost nastala, bodo komisije pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v sodelovanju s skupnostmi za zaposlo- 
vanje, opredelile možnosti zaposlitve takega delavca v drugi 
organizaciji združenega dela in se z njimi dogovorile o zago- 
tovitvi sredstev za njihovo rehabilitacijo in zaposlitev. 

V letu 1981 se bo intenziviralo delo pri preverjanju seznama 
delovnih mest in poklicev, katerim se priznava zavarovalna 
doba s povečanjem, ker se spričo stalnega tehnološkega 
razvoja pogoji dela na takih delovnih mestih izboljšujejo in 
zato marsikje pdpade potreba po taki ugodnosti. V bodoče bo 
pred vsako odobritvijo zavarovalne dobe s povečanjem po- 
trebno najprej sanirati delovne pogoje in šele,-č e ti ukrepi ne 
bodo dali željenega uč inka, uvesti zavarovalno dobo s pove- 
čanjem. 

V skladu z družbenim dogovorom o skupnih osnovah za 
oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo bodo nadomestila osebnih dohodkov ob izostanku z 
dela zaradi bolezni do 30 dni, ki jih zagotavljajo organizacije 
združenega dela, znašala najmanj °/i29 in največ .... %M 

povprečnega osebnega dohodka upravičenca iz preteklega 
leta. Občinske zdravstvene skupnosti pa bodo v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju zagotavljale nadomestilo osebnega 
dohodka ob izostanku z dela zaradi bolezni nad 30 dni v višini 
do 90% povprečnega osebnega dohodka upravičenca iz pre- 
teklega leta. 

Občinske skupnosti otroškega varstva bodo upravičencem 
izplačevale nadomestilo osebnega dohodka v času porodni- 
škega dopusta v trajanju 246 dni ter v višini 100% poprečnega 
osebnega dohodka upravičenca v preteklem letu. Kmečkim 
materam pa bodo zagotavljale ob porodu enkratno nadome- 
stilo v višini enega in pol najnižjega osebnega dohodka v SR 
Sloveniji iz preteklega leta. 

Skupnost otroškega varstva Slovenije bo zagotavljala vsem 
novorojencem zavitek najnujnejše opreme v vrednosti 1.200 
din. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo vsem občanom 
zagotovljena minimalna socialna varnost v smislu zagotavlja- 
nja sredstev za preživljanje v višini minimalnih življenjskih 
stroškov, katerih višino bo konec vsakega leta ugotavljala 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. Socialni korektivi se 

SKLS*"* dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje zajamčenih oseb- 
vanla le 4e£Vv i T®8 i!?"1 za|amćenih Pravic 'n načina njihovega uresniče- vale s vo je za ko ne ^ ^ b° b°"° ,epubllke »•««»"" "onkreUzl 
"Slndlkatl se zavzemalo, da bi ta razpon znašal od 70 do 90 %, kar naj bi bilo prepuščeno samoupravnim odločitvam v organizaciji združenega dela. 

bodo izplačevali v višini razlike med družinskimi dohodki in 
minimalnimi življenjskimi stroški posameznih kategorij upra- 
vičencev. Vsfosocialni korektivi pa bodo morali delovati v 
funkciji ustvarjanja dohodka. Občinske skupnosti socialnega 
varstva bodo v okviru centrov za socialno delo vodile enotno 
evidenco prejemnikov socialnih korektivov ter ugotavljale vi- 
šino njihovih družinskih dohodkov, tako formalno izkazanih 
kot neformalnih. V okviru družbenega sistema informiranja pa 
bo treba razviti celovit podsistem za spremljanje socialno- 
premoženjskega stanja občanov. Pri ugotavljanju dohodkov 
in drugih okolišč in, ki vplivajo na socialni položaj prejemni- 
kov socialnih pomoči, bodo skupnosti socialnega varstva 
sodelovale z organi krajevnih skupnosti in temeljnimi organi- 
zacijami združenega dela, kjer upravičenec živi oz je zapo- 
slen. 

Občinske skupnosti otroškega varstva bodo solidarno za- 
gotavljale izplačevanje minimalnih otroških dodatkov v višini 
razlike med minimalnimi življenjskimi stroški za otroka in 
dohodkom na družinskega člana. Sredstva obč inskih skupno- 
sti otroškega varstva, namenjena za otroške dodatke nad 
višino minimalnih otroških dodatkov, bodo obč inske skupno- 
sti, glede na potrebe, postopoma usmerjale v zagotavljanje 
neposrednega otroškega varstva. 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva bodo solidarno 
zagotavljale denarno pomoč do višine minimalnih življenjskih 
stroškov starostnika vsem občanom, katerih dohodki so nižji 
od teh življenjskih stroškov. 

Ostarelim kmetom, ki bodo oddali svoja zemljišča družbe- 
nopravni osebi, pa se bo namesto pokojnine izplačevala pre- 
živnina iz sredstev, ki se bodo oblikovala iz plačanih kupnin in 
solidarnostne udeležbe sredstev skupnosti starostnega zava- 
rovanja kmetov. 

Občinske stanovanjske skupnosti bodo izplačevale delno 
nadomestilo stanarine imetnikom stanovanjske pravice, če 
dohodek na člana družine, ugotovljen na podlagi enotne 
evidence pri občinski skupnosti socialnega varstva, ne bo 
dosegal 60% poprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji v 
preteklem letu in če stanovanje ne presega standardne veliko- 
sti, določene v okviru republiške stanovanjske skupnosti. 

4.6. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA IN 
SREDSTVA JAVNEGA OBVEŠČANJA 

4.6.1. V SR Sloveniji bo potrebno z zakonom, družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi graditi in poenotiti 
obstoječ i družbeni sistem informiranja tako, da bo postopno 
preseženo ponavljanje zajemanja podatkov; da bo za dolo- 
čene skupne in dogovorjene večnamenske baze podatkov na 
osnovi standardizacije in poenotenih metodologij določen 
odgovoren nosilec; da bodo osnovne baze vodene kot registri 
in da bodo statistične raziskave postopno bolj naslonjene na 
registre, manj pa na ankete; da bodo zgrajene tehnične 
osnove tako, da bodo subjekti družbenega sistema informira- 
nja lahko pridobivali iz skupnih baz podatkov tisto, kar potre- 
bujejo, na racionalen način; da bo ob novih predlogih za 
normativno ali drugačno urejanje področ ij družbenega si- 
stema informiranja in ocenjene potrebne spremembe; da bo 
upoštevana predvsem racionalnost in produktivnost dela pri 
nosilcih odločanja ter oskrba s podatki in znanjem za njihove 
potrebe. 

V zvezi s tem bodo na osnovi družbeno sprejetih usmeritev 
za bodočo izgradnjo družbenega sistema informiranja predla- 
gani programi in konkretne naloge za postopen prehod v 
novo kvaliteto in širšo večnamensko uporabo družbenega 
sistema informiranja. Ob tem bodo iz obstoječ ih in dopolnje- 
nih baz podatkov družbenega sistema informiranja grajeni in 
podprti posebni informacijski sistemi (ekonomski odnosi s 
tujino, tehnologija, cene, planiranje, prostor in okolje, komu- 
nala, stanovanja in gospodinjstva ter podobno). 
Na ravni federacije se bomo zavzemali za ožje prehajanje 
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izvajanja statističnih in drugih raziskav ter odgovornost za 
baze podatkov z zvezne na ravni, kar bi v SR Sloveniji omogo- 
čilo, da bi na podlagi registrov do konca'scedftjeročnega 
obdobja 1981-1985 zagotovili praviloma enkratno zajemanje 
podatkov za večino statističnih raziskav, tako naj postopoma 
ožje ravni oskrbujejo širše, za kar jih bo potrebno postopoma 
usposobiti. 

V okviru dogovarjanja na ravni federacije si bomo tudi 
prizadevali za oblikovanje skupnih osnov modernizacije zvez- 
nih, republiških oziroma pokrajinskih in občinskih upravnih 
organov s sredstvi informatike. 

4.6.2. Samoupravne organizacije in skupnosti s področja 
Informativne dejavnosti bodo skupaj z uporabniki še naprej 
vgrajevale načela svobodne menjave dela v družbenoeko- 
nomski položaj informativno političnega tiska in RTV. Zaradi 
vse večje potrebe po kvalitetnem obveščanju delovnih ljudi in 
občanov si bodo prizadevale za bolj selektivno kadrovsko 
politiko, kar bo med drugim mogoče doseč i z doslednim 
uveljavljanjem načel delitve po delu. 

SR Slovenija si bo prizadevala za nadaljnje uveljavljanje 
družbene vloge časopisne dejavnosti pri obveščanju delovnih 
ljudi in občanov, materialno osnovo sredstev javnega obve- 
ščanja bo potrebno v skladu s stabilizacijo širiti glede na 
realne možnosti ob maksimalnem izkoriščanju notranjih re- 
zerv. 

SR Slovenija bo prispevala k zagotavljanju pogojev za sta- 
bilen razvoj radiodifuzije s tem, da bo iz republiškega prora- 
čuna zagotovila del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo 
tehnične baze za proizvodnjo in predvajanje radijskih in tele- 
vizijskih programov, 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- 
činskih proračunov). 

4.7. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 

4.7.1 V obdobju 1981 do 1985 se bo nadaljevala politika 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji kot ena 
temeljnih razvojnih usmeritev. Organizacije združenega dela, 
samoupravne interesne skupnosti, družbenopolitične skup- 
nosti in drugi nosilci planiranja bodo oblikovali takšne 
splošne razmere in pogoje, ki bodo ob upoštevanju specifič - 
nosti na posameznih območjih omogoč ili aktiviranje njihovih 
razvojnih možnosti v skladu z razvojnimi interesi in usmeri- 
tvami SR Slovenije. Pri tem bodo upoštevane prednosti, ki jih 
imajo posamezna območja v zvezi s prebivalstvom in mož- 
nostmi zaposlitve, naravnimi bogastvi in drugimi viri, geograf- 
skim položajem, prostorskimi in drugimi možnostmi. 

Družbenopolitične skupnosti bodo ob sodelovanju z dru- 
gimi udeleženci v planiranju pospeševale razvoj poselitve v 
smeri smotrnejšega in racionalnega policentrično naravna- 
nega razvoja SR Slovenije. 

Izgradnja objektov gospodarske infrastrukture bo prispe- 
vala k ustreznejši povezavi med posemeznimi območ ji in 
znotraj njih, oziroma k njihovi boljši oskrbi z infrastrukturnimi 
storitvami. Samoupravne interesne skupnosti na področju 
materialne proizvodnje bodo skrbele za skladnejši regionalni 
razvoj, zlasti še na področ ju modernizacije in dopolnitve 
prometnega omrežja in komunikacij, oskrbe z vodo in odprav- 
ljanja odpadnih voda ter kvalitetnejše oskrbe z energijo. 

Skladnejši regionalni razvoj bo podpirala tudi izgradnja 
objektov družbenega standarda. Samoupravne interesne 
skupnosti na področ ju družbenih dejavnosti bodo izhajale iz 
kriterijev optimalnosti mreže teh objektov in z njihovo aloka- 
cijo zagotavljale enakomernejše življenjske pogoje prebival- 
stva tako na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture, kot 

tudi zdravstvenega in socialnega varstva ter telesne kulture, 
pa tudi na področju stanovanjsko-komunalnega gospodar- 
stva. 

Pri racionalnejši razmestitvi oskrbnih funkcij bo v okviru 
politike poselitve in izgradnje naselij upoštevano optimalno 
razporejanje dnevne oskrbe in razvijanje središč  za zadovolje- 
vanje oskrbnih potreb na višji ravni za eno ali več občin, 
oziroma zagotavljanje delitve oskrbnih dejavnosti med več 
enakovrednimi središč i v več občinah, kjer zaradi bližine 
središč ni smotrno ločeno razvijati istih dejavnosti. Posebna 
skrb bo dana hitrejšemu razvoju tistih središč , v okviru dogo- 
vorjenega modela policentričnega razvoja, ki še niso dovolj 
usposobljena za opravljanje funkcije pospeševalca razvoja 
širšega območja, zlasti še tam, kjer so obstoječ i močnejši 
centri preveč oddaljeni. 

Osnova za skladnejši gospodarski razvoj na posameznih 
območjih bo neposredno samoupravno sporazumevanje or- 
ganizacij združenega dela v smeri iskanja optimalnih rešitev 
in ustrezne delitve dela. Z večjo mobilnostjo investicij med 
posameznimi območ ji v SR Sloveniji ter v SFR Jugoslaviji bo 
ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja gospodarstva do- 
sežena racionalnejša uporaba razpoložljivih sredstev, zlasti 
še s stališča zaposlitvenih možnosti, prostorskih danosti in 
celovitega družbenega vrednotenja investicij. 

7.2. V okviru politike skladnejšega regionalnega razvoja bo 
poudarek na nadaljevanju aktivnosti za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območ ij v SR Sloveniji. 

V skladu z zakonom o pospeševanju skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji in njegovimi spremembami in 
dopolnitvami so v obdobju 1981-1985 kot manj razvita ob- 
močja opredeljeni: 

- občine Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Šentjur pri 
Celju in Šmarje pri Jelšah, 

- geografska območja Slovenske gorice, Haloze, Kozjan- 
sko, Suha krajina, Pokolpje, Brkini in Bloška planota, 

- manj razvita obmejna območja, ki vključujejo krajevne 
skupnosti, ki se pretežno nahajajo v 10-kilometrskem pasu ob 
državni meji v občinah Murska Sobota, Radlje ob Dravi (va- 
riantno: in obč ini Dravograd), Mozirje in Tolmin. 

Status prehodnega obdobja imajo deli občin Črnomelj, 
Murska Sobota, Tolmin in Trebnje in del Kozjanskega, ki so 
bili v obdobju 1976-1980 sestavni del manj razvitih območij, 
na prehodu v srednjeročno obdobje 1981-1985 pa ne izpol- 
njujejo več pogojev zakona o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja in njegovih sprememb in dopolnitev. 

Na področ ju gospodarske infrastrukture se bo nadaljevalo 
izboljševanje pogojev razvoja na področ ju modernizacije 
cestnega omrežja ter oskrbe z električno energijo, pitno in 
tehnološko vodo ter PTT storitvami. Na področ ju razvoja 
družbenih dejavnosti je poleg otroškega Varstva in zdravstve- 
nega varstva še zlasti pomembno nadaljnje vključevanje mla- 
dine iz manj razvitih območ ij v srednje, višje in visoko šolstvo. 
Zato bodo imeli dijaki in študenti iz teh območ ij prednost pri 
dodeljevanju štipendij in sprejemanju v dijaške in študentske 
domove ob drugih enakih pogojih. Solidarnostna sredstva za 
enotno dogovorjene programe se bodo oblikovala na po- 
droč ju osnovnega šolstva, otroškega varstva, zdravstva, so- 
cialnega skrbstva in zaposlovanja. Pri objektih širšega po- 
mena, kot so izgradnja izobraževalnih centrov in dijaških 
domov in bolnišnične kapacitete in podobno, bodo upošte- 
vana načela optimalne lokacije in kapacitet glede na gravita- 
cijska območja. 

Hitrejši gospodarski razvoj bo temeljil na aktivnosti nosilcev 
razvoja na manj razvitih območjih ob sodelovanju organizacij 
združenega dela iz drugih območij. Podlaga za modernizacijo 
in razširitev obstoječ ih ter gradnjo novih gospodarskih objek- 
tov bo samoupravno združevanje dela in sredstev na dohod- 
kovnih osnovah med organizacijami združenega dela iz razvi- 
tih in manj razvitih območ ij na osnovi njihovih razvojnih 
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interesov in ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja go- 
spodarstva v SR Sloveniji. 

Na manj razvitih območjih bo v prihodnjem obdobju moralo 
biti v več ji meri kot do sedaj prisotno uvajanje sodobnejše 
tehnologije. Hkrati bo na teh območjih še vedno potrebno 
zagotoviti hitrejše odpiranje novih delovnih mest glede na 
poprečje v SR Sloveniji, pri čemer bo izrazit poudarek na 
produktivnem zaposlovanju. To velja tako za razvoj industrij- 
ske proizvodnje kot tudi za modernizacijo kmetijske proizvod- 
nje glede na ugodne prirodne pogoje za proizvodnjo in prede- 
lavo hrane ter pomembno vlogo v prehrambeni bilanci Slove- 
nije. 

Razvejana pospeševalna aktivnost in specializirana tržna 
proizvodnja v družbenem kmetijstvu in v kooperaciji pred- 
stavlja skupaj s širjenjem produktivnih delovnih mest v kmetij- 
stvu pomembno osnovo za zadržanje delovno sposobnega 
prebivalstva v kmetijstvu. Vzpodbuda za hitrejši razvoj kmetij- 
ske proizvodnje bodo tudi melioracije in komasacije, katerih 
pretežni del bo na manj razvitih območjih. 

K hitrejšemu gospodarskemu razvoju manj razvitih območij 
bo prispeval pospešen razvoj drobnega gospodarstva ter sto- 
ritvenih dejavnosti, zlasti turizma, ki ga omogočajo ugodni 
prirodni pogoji in naravni viri. 

Samoupravno združevanje dela in sredstev bo omogočilo 
hitrejše vključevanje manj razvitih območ ij v gospodarski 
razvoj SR Slovenije. Izboljšanje pogojev razvoja, zlasti še 
krepitev proizvajalnih sil, bo omogočila hitrejšo rast družbe- 
nega proizvoda in števila delovnih mest, s tem pa tuduzbolj- 
ševanje življenjskega standarda prebivalstva v primerjavi s 
poprečjem SR Slovenije 

Banke bodo v skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih svojih planov in ob upoštevanju kriterijev prestrukturira- 
nja sodelovale z organizacijami združenega dela, splošnimi 
združenji, gospodarskimi zbornicami in obč inami pri inicira- 
nju ter usklajevanju projektov in pospeševale vlaganja z ugo- 
dnimi kreditnimi pogoji in združevanjem sredstev za kreditira- 
nje naložb. Taka vlaganja bo vzpodbujala tudi SR Slovenija z 
zmanjšainjem davčne osnove za plač ilo davka na dohodek 
temeljnih organizacij združenega dela, ki vlagajo na manj 
razvitih območjih, in z znižanjem obveznosti plač ila davka na 
dohodek TOZD, ki imajo sedež na teh območjih in so pričele z 
dejavnostjo na podlagi novih vlaganj 

Racionalnejša lokacija gospodarskih in družbenih aktivno- 
sti in smotrnejša uporaba prostora zahteva, poleg prizadevanj 
nosilcev razvoja na manj razvitih območjih samih, tudi bolj 
organizirano in uč inkovitejše sodelovanje sosednjih obč in, 
zlasti v primerih več je dnevne migracije delavcev. Občine, ki 
vključujejo posamezna manj razvita geografska območja 
bodo medsebojno upoštevale zaposlitvene bilance, investicije 
na področju prometne in vodno gospodarske in druge infra- 
strukture lokalnega pomena, skupno načrtovale investicije s 
področja družbenih dejavnosti, usklajevale ukrepe za pospe- 
ševanje kmetijstva, drobnega gospodarstva in turizma ter 
ukrepe socialne politike. Poleg manj razvitih območij, opre- 
deljenih na podlagi kriterijev republiškega zakona, bodo ob- 
čine samostojno in v okviru medobčinskega sodelovanja re- 
ševale tudi probleme drugih ožjih območij, ki v razvoju zao- 
stajajo. 

Pri pospeševanju razvoja bo uveljavljeno načelo diferenci- 
ranega pristopa. Več jega obsega ukrepov na področ ju gospo- 
darske infrastrukture in družbenih dejavnosti ter več jih kredit- 
nih in davčnih ugodnosti bodo deležna manj razvita obmejna 
območja in občina Lenart, kot najmanj razvita občina v SR 
Sloveniji. To bo omogočilo zaustavitev ali vsaj zmanjšanje 
dosedanjega odseljevanja prebivalstva iz teh območij, dolgo- 
ročneje pa tudi krepitev poselitve. 

Za območja, ki imajo status prehodnega obdobja, bodo 
praviloma veljali nespremenjeni pogoji za dokončanje objek- 
tov, začetih v obdobju 1976-1980, ko so ta območja štela za 

manj razvita. Drugi ukrepi bodo selektivno omejeni le na 
pospeševanje razvoja na tistih področjih, v katerih razvoju ta 
območja najbolj zaostajajo. Ti ukrepi bodo uveljavljeni v prvih 
treh letih izvajanja tega družbenega plana. 

Konkretnejše naloge v zvezi s pospeševanjem manj razvitih 
območij in v tem okviru še zlasti manj razvitih obmejnih 
območij se bodo izvajale v skladu s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in 
bank ter drugih skupnosti in ob upoštevanju razvojnih usme- 
ritev ter nalog manj razvitih in drugih obč in ter SR Slovenije, 
opredeljenih v dogovorih o temeljih družbenih planov in druž- 
benih planih za obdobje 1981-1985. 

4.7.3. Politika regionalnega razvoja bo morala upoštevati 
tudi potrebo po reševanju določenih specifičnih vprašanj 
razvitih, ki' se pojavljajo v vse bolj zaostreni obliki. 

Specifični problemi razvitih in urbaniziranih območij so 
predvsem v protislovju med ekstenzivnim konceptom gospo- 
darskega razvoja in že doseženo polno zaposlenostjo prebi- 
valstva na teh območjih, v zaostajanju obsega in kvalitete 
gospodarske infrastkrukture in nekaterih družbenih dejavno- 
sti, stanovanjske gradnje, storitvenih dejavnosti za potrebe 
gospodinjstev in industrije ter v zaostrovanju problemov kva- 
litete bivalnega okolja, zlasti ekoloških vprašanj. Čeprav bodo 
morale odloč itve glede bodočega razvoja upoštevati gospo- 
darske, socialne, prostorske in druge kriterije tako v razvitih 
kot v manj razvitih območjih, pa navedeni problemi zahtevajo, 
da na razvitih območjih v prihodnje zagotovimo tudi dodatna 
sredstva in ukrepe za njihovo odpravo oziroma sanacijo. Na ta 
nač in povečane stroške na teh območjih bodo morali nosilci 
odloč itev vkalkulirati pri oblikovanju svojih razvojnih koncep- 
tov v zvezi s kvalitetnim prestrukturiranjem in prostorsko 
razmestitvijo ter predvideti ustrezno združevanje sredstev. 
Pobude glede teh vprašanj morajo dajati tudi krajevne skup- 
nosti. 

Obč ine bodo v svojih družbenih planih predvidele oblikova- 
nje industrijskih con ter opredelile lokacijo in program mož- 
nih dejavnosti v coni, ki pa na razvitih območjih ne smejo biti 
delovno intenzivne in morajo zaradi potreb pokrivanja več jih 
stroškov za sanacijo navedenih problemov ustvarjati visok 
dohodek na delavca. 

Občine bodo skrbele za dosledno izvajanje obveznosti iz 
družbenega dogovora o minimalnih standardih pogojev za 
odpiranje novih delovnih mest pri zaposlovanju novih delav- 
cev in postopno, vendar intenzivno ureditev stanovanjskih in 
drugih problemov, ki jih vsebuje omenjeni družbeni dogovor 
glede zaposlenih delavcev. Ker gre za bistvene sestavine 
pogojev življenja in dela samoupravnega položaja delavcev, 
bodo izvajanje teh dogovorov aktivno spremljali tudi pravo- 
branilci samoupravljanja. 

V razvitih občinah, kjer primanjkuje delavcev oziroma se 
zaradi ekstenzivnega zaposlovanja kopič ijo tudi infrastruk- 
turni, socialni in stanovanjski problemi in ni prišlo do spre- 
jetja družbenega dogovora o minimalnih standardih pogojev 
za odpiranje novih delovnih mest, naj bi občine s svojimi 
predpisi zagotovile, da bodo organizacije združenega dela 
novozaposlenim delavcem zagotovile potrebna sredstva za 
stanovanja ter določena dodatna sredstva za komunalne ob- 
jekte in objekte družbene infrastrukture. 

Zaradi uresničevanje celovitosti interesov delavca in ob- 
čana bodo upravljalci temeljnih bank na razvitih območjih 
upoštevali navedene specifične probleme svojih območij. In- 
vesticijski projekti, ki se financirajo z združenimi sredstvi v teh 
bankah, bodo tako vsebovali rešitve in s tem povezane stro- 
ške za povečevanje specifične problematike razvitih območ ij. 

4.8. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Celovitejša politika urejanja prostora in varstva okolja v 
okviru samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo- 

26 poročevalec 



varjanja bo omogočila racionalnejše in smotrnejše gospodar- 
jenje s prostorom in naravnimi viri. Zakonski predpisi, izde- 
lane strokovne osnove ter znane potrebe družbenega razvoja 
omogočajo opredelitve smotrnejše namembnosti prostora, 
upoštevajoč pri tem potrebe poselitve, infrastrukture, proiz- 
vodnje hrane, surovin, reprodukcije narave in značilnosti po- 
krajine. 

Na osnovi raziskanosti prostora in ovrednotenja družbenih 
potreb po namembnosti prostora bodo občine z normativnimi 
akti zavarovale naravne vire, pomembne za neposredno pro- 
izvodnjo, predvsem pa najboljša kmetijska zemljišča, ob- 
močja za predvideno pridobivanje surovin, zaloge najpo- 
membnejših virov pitne vode, območja pomembna za repro- 
dukcijo narave (kot so eko sistemi, pomembni za naravno 
ravnotežje) območja naravne dedišč ine, površine, ki so po- 
membne za zmanjševanje negativnih uč inkov človekovih de- 
javnosti v okolju, predvsem gozdovi s posebej izraženimi 
varovalnimi in splošno koristnimi funkcijami. 

SR Slovenija bo zaradi nacionalnega pomena z normativ- 
nimi akti zavarovala pomembnejša krajinska območja, zlasti 
Triglavski narodni park ter spominski park Trebča ter druge 
naravne in kulturne spomenike v skladu z dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije. V tehnični sferi urejanja 
in varstva okolja bodo nos/lci investicij in banke dajale pre- 
dnost projektom, ki uvajajo čisto tehnologijo, ki ne povzro- 
čajo onesnaženost okolja, hkrati pa sanirajo pomembnejša 
žarišča onesnaženja. 

Za zagotovitev izvajanja in spremljanja politike varstva oko- 
lja bodo v skladu s stališč i, sklepi in priporoč ili Skupščine 
SRS za reševanje problemov varstva dobrin splošnega po- 
mena in vrednot človekovega okolja v SR Sloveniji, republika 
in občine zagotovile z zakoni določene pogoje, zlasti pa: 

- vzpostavitev republiškega in dopolnilnega analitično- 
nadzornega sistema za spremljanje kakovosti zraka in voda in 

- osnovo in dopolnilno mrežo merilnih postaj za varstvo 
zraka. 

V skladu z Zakonom o varstvu zraka bo v prihodnjem 
obdobju dan poudarek nastavitvi in vzdrževanju katastra virov 
onesnaženja ter evidenc o opravljenih sanacijah virov one- 
snaženja zraka ter o uporabljenih finančnih sredstvih. Osnova 
za uč inkovito ukrepanje, ob kritičnih vrednostih onesnaženo- 
sti zraka, bo tekoče spremljanje stanjaonesnaženosti zraka in 
že predvideni ukrepi. 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in občinske skupščine bodo za zagotovitev zdra- 
vega okolja in za preprečevanje onesnaženosti okolja sklepali 
dogovore in sporazume ter sprejeli sanacijske programe. S 
tem bo zagotovljeno bistveno omejevanje onesnaženosti 
zraka, voda in tal, predvsem pa odpravljanje glavnih žarišč IV 
stopnje in III. do IV. stopnje onesnaženosti voda in III. ter IV 
stopnje onesnaženosti zraka. Prav tako bo namenjena skrb 
omejevanju vpliva hrupa na bivalno okolje, zlasti pri novih 
posegih v prostor. 

Ob posegih v prostor, kjer ne bo moč zagotoviti varstva 
okolja s tehničnimi sredstvi, bo potrebno prek izbire mikro 
lokacije zmanjšati negativne uč inke ter hkrati predvideti 
ukrepe za sanacijo škode po opustitvi aktivnosti. To velja 
zlasti za posege v zvezi s pridobivanjem in predelavo nekate- 
rih rudnin in izgradnjo prometnega omrežja. 

Upravni organi družbenopolitičnih skupnosti bodo izdajali 
ustrezna dovoljenja le za take posamezne objekte oziroma 
posege v prostor, ki zagotavljajo varstvo okolja, ali odpravo 
škodljivih posledic. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v 
okviru svojega programa pripravil kriterije za selekcijo proiz- 
vodnih tehnologij, ki lahko predstavljajo potencialne vire one- 
snaženja zraka, in te uveljavil v metodologiji o izdelavi investi- 
cijske dokumentacije. 

Ohranjevanje naravnih surovinskih in neobnovljivih ener- 
getskih virov ter nadomeščanje teh virov s sekundarnimi 

surovinarrii zahteva organizirano zbiranje uporabnih odpad- 
kov, njihovo sortiranje in predelavo. Za večje pridobivanje 
sekundarnih surovin se bo skrbelo z gradnjo objektov in 
naprav za predelavo uporabnih odpadkov v sekundarne suro- 
vine. 

Nezadostne strokovne podlage otežujejo sprejemanje odlo- 
čitev glede posameznih objektov, zlasti še njihove lokacije. 
Zato bo potrebno pospeševati raziskave, ki bodo olajšale 
usklajevanje celokupnih vplivov posameznih posegov na oko- 
lje. Raziskovalna skupnost SR Slovenije bo na podlagi širše 
družbenoverificiranih programov pospeševala raziskovalno 
delo, ki bo omogočalo objektivne ocene in kriterije za ureja- 
nje prostora in varstvo okolja. Občinske raziskovalne skupno- 
sti bodo med prednostnimi raziskavami obravnavale tiste, ki 
se nanašajo na razvoj naselij in na rabo prostora ter v ta 
namen združevala sredstva za raziskave, ki se nanašajo na 
geografsko zaključena območja. 

Republika in občine bodo vsaka v svoji pristojnosti aktivno 
pospeševale nastavitev in združevanje posameznih osnovnih 
evidenc o stanju in spremembah v prostoru, s tem, da bodo za 
vsako področje določile nosilca družbenega sistema informi- 
ranja. SR Slovenija in občine bodo zagotovile s skupnim 
programom geodetskih del minimalni standard obveznih 
skupnih evidenc v celotnem območju Slovenije, z dodatnim 
programom geodetskih del v SR Sloveniji in občinah pa 
posebne teritorialno prirejene evidence. 

Samoupravne interesne skupnosti, zlasti s področja gospo- 
darskih dejavnosti, bodo pri pripravi posameznih projektov 
upoštevale varstvo naravnih virov in vrednot ter širše prostor- 
ske zasnove s stališča razvoja drugih dejavnosti. 

SR Slovenija bo v sodelovanju z drugimi republikami in 
sosednjimi deželami usklajevala elemente prostorskega ure- 
janja, ki so pomembni za skupen razvoj. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo Univerza v Ljub- 
ljani oblikovala interdisciplinarno smer izobraževanja pro- 
storskih planerjev in urbanistov za konkretne potrebe združe- 
nega dela, samoupravnih interesnih skupnosti in družbeno- 
političnih skupnosti'. 

4.9. SODELOVANJE SR SLOVENIJE Z 
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN AVTONOMNIMA 
POKRAJINAMA 

SR Slovenija bo v skladu s svojo razvojno usmeritvijo in 
razvojno usmeritvijo SFR Jugoslavije utrjevala enotnost jugo- 
slovanskega trga, razvijala racionalno delitev dela na osnovi 
horizontalne in vertikalne povezanosti komplementarnih pro- 
gramov med republikami in avtonomnima pokrajinama in 
delovala v smeri skladnejšega razvoja vseh socialističnih re- 
publik in avtonomnih pokrajin. 

Za zagotovitev lastne oskrbe z deficitarnimi viri energije, 
osnovnimi kmetijskimi proizvodi, surovinami in reprodukcij- 
skim materialom, bodo organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije z območja SR Slovenije sovlagale 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Pri tem se 
bodo zlasti povečevali dolgoročni plasmani na osnovi samo- 
upravnega združevanja sredstev in dela na dohodkovnih od- 
nosih, zmanjševal pa se bo delež dolgoročnih plasmajev na 
osnovi kreditnega odnosa. V ta namen bodo organizacije 
združenega dela in druge samoupravne organizacije zlasti 
vlagale v geološke raziskave, proizvodnjo energije v hidroe- 
lektrarnah in termoelektrarnah, transport energije, rudnike 
premoga, primarno proizvodnjo hrane, objekte skladiščenja 
kmetijskih proizvodov, pridobivanje in proizvodnjo rudnin, 
kovin, nekovin in proizvodnjo bazne kemije. Delež sovlaganj v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah v skupnih razpo- 
ložljivih sredstvih za investicije v osnovna sredstva se bo v 
primerjavi s predhodnim obdobjem 1976-198D povečal od 
1,5% na 6,5%, tako da bo znesek sovlaganj znašal 19.8 mlrd. 
din (cene 1979). 

V skladu z razvojno usmeritvijo SR Slovenije na proizvodne 
usmeritve višjega tehnično-tehnološkega nivoja t^{ v skladu z 
manjšim zaposlovanjem na območju SR Slovenije bodo orga- 
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nizacije združenega dela sovlagale v delovno intenzivno pro- 
izvodnjo v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. Pqleg 
skupnih vlaganj v zvezi z zagotavljanjem energije, surovin in 
hrane, se bodo organizacije združenega dela iz SR Slovenije 
vključevale s samoupravnim združevanjem dela in sredstev za 
skupna vlaganja v zvezi z zagotavljanjem energije, surovin in 
hrane in delovno intenzivne proizvodnje. Pri tem bodo izkori- 
stile tudi možnost, da se 50% stalnih sredstev. Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin usmeri s samoupravnim združevanjem 
dela in sredstev. 

Organizacije združenega dela se bodo vključevale v razvoj 
manj razvitih območij Jugoslavije tudi s prenosom tehnolo- 
gije, delovnih in poslovno-organizacijskih izkušenj. 

4.10 POLITIKA SPLOŠNE PORABE NA RAVNI 
REPUBLIKE 

Obseg proračunskih sredstev za delo upravnih, pravoso- 
dnih in drugih državnih organov se bo gibal v skladu z 
obsegom sredstev, ki jih bodo posamezne družbenopolitične 
skupnosti namenile za splošne družbene potrebe, in sicer 
tako, da bo zagotovljeno uč inkovito izvrševanje njihovih funk- 
cij. Poudarek bo dan racionalnejšemu poslovanju, uvajanju 
sodobnih metod dela in tehničnih sredstev. Višina sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, ki jih bodo kot dohodek 
pridobivali delavci delovnih skupnosti državnih organov iz 
sredstev za delo teh organov, bo odvisna od pravočasnega, 
zakonitega, popolnega in smotrnega opravljanja del in nalog 
v skladu s programom dela posameznega organa. 

Za financiranje družbenopolitičnih organizacij bodo zago- 
tovljena sredstva v skladu z njihovim delovnim programom na 
podlagi obsega, narave, vrste in zahtevnosti del in nalog. 

Pri družbenih dejavnostih bo republika financirala le obvez- 
nosti, ki izhajajo iz že sprejetih zakonov oziroma sklenjenih 
dogovorov: v okviru »znanstvene dejavnosti« za sofinancira- 
nje znanstvenih inštitucij ter za znanstvene raziskave za po- 
trebe upravnih organov in organizacij ter pravosodnih orga- 
nov na podlagi letnih in srednjeročnih programov; v okviru 
»kulturnoprosvetne dejavnosti« pa se bodo zagotavljala sred- 
stva za vse tiste dejavnosti, ki ne sodijo na področje ustreznih 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih de- 
javnosti. 

Za varstvo borcev NOV in socialnega varstva se bodo zago- 
tavljala sredstva po obsegu in namenu v skladu s pravicami, ki 
izhajajo iz ustave in ustreznih zakonskih predpisov za nasled- 
nje namene: razlike v pokojninah borcev NOV, dodatek zapo- 
slenim udeležencem NOV, zdravstveno varstvo borcev NOV, 
dopolnilno varstvo vojaških invalidov, varstvo civilnih invali- 
dov vojne, varstvo borcev za severno mejo in slovenskih 
vojnih dobrovoljcev, stroške dela komisije po 82. členu za- 
kona p pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vzdrževa- 
nje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih 
tujih armad, republiške priznavalnine, pokojnine in varstveni 
dodatek kmetov - borcev NOV ter izjemne pokojnine rudarjev 
in preživnine dimnikarjev. 

Na področ ju krepitve državne varnosti, družbene samoza- 
ščite in ljudske obrambe bo SR Slovenija skupno z drugimi 
nosilci nalog in obveznosti zagotovila sredstva za naloge na 
področ ju teritorialne obrambe, civilne zaščite, obrambne 
vzgoje, vojnih zvez, za nekatere specialne naloge s področja 
gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na na- 
ravnanje ljudi in njihovo obrambno sposobnost, ter za bla- 
govne rezerve in izgradnjo skladišč za naftne derivate. 

Glede negospodarskih investicij bo republika zagotavljala 
sredstva za obstoječe obveznosti na podlagi zakonov, druž- 
benih dogovorov in odlokov ter za nove obveznosti, ki bodo 
vključene v družbeni plan SR Slovenije. 

V zvezi z dopolnjevanjem občrn bodo zagotavljena namen- 
ska dopolnilna sredstva le tistim občinam, ki bodo na podlagi 

novih kriterijev, ki .jjh bo pripravil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, opredeljenei!pt dopolnjevane obč ine. 

Pri pospeševanj^manj razvitih območ ij in manj razvitih 
obmejnih območ ij- bo -SR Slovenija sofinancirala izdelavo 
kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih na- 
črtov ter refundirala stroške izdelave projektne dokumenta- 
cije za naložbe na manj razvitih obmejnih območjih. 

Za ureditev položaja slovenske narodne skupnosti v zamej- 
stvu bo SR Slovenija še nadalje zagotavljala sredstva in pokri- 
vala tudi tiste obveznosti do dvojezičnega poslovanja, ki so- 
dijo v pristojnost republike. 

Na področ ju financiranja zveznih, obveznosti, prenešenih 
na republike in avtonomni pokrajini, bo SR Slovenija še na- 
prej zagotavljala sredstva za odplač ilo inozemskih kreditov 
Narodni banki Jugoslavije, Jugoslovanski investicijski banki, 
Skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v 
razvoju ter za vse tiste obveznosti, ki so posledica teh preno- 
sov. 

Vse prej navedene obveznosti iz republiškega proračuna 
morajo biti usklajene z možno stopnjo rasti splošne porabe 
po posameznih letih naslednjega planskega obdobja. 
Splošno porabo na nivoju republike je potrebno v naslednjem 
srednjeročnem planskem obdobju obravnavati ločeno: po- 
rabo neto proračuna za potrebe na nivoju republike in za 
obveznosti do financiranja federacije. Zniževanje rasti neto 
proračuna pod dogovorjeno rastjo splošne porabe zaradi 
povečanja obveznosti do federacije ni sprejemljivo, saj vtem 
primeru ne bi mogli izpolniti republiških obveznosti. Zato se 
je potrebno zavzemati, da se bo rast splošne porabe tudi na 
ravni federacije gibala v skladu z možnostmi rasti celotne 
splošne porabe po posameznih letih naslednjega srednjeroč- 
nega planskega obdobja 

4.11. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

4.11.1 Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite kot oblike in vsebine obrambne organiziranosti naše 
socialistične samoupravne družbene skupnosti se vse bolj 
uveljavlja kot sestavina socialističnega samoupravnega ra- 
zvoja in kot neloč ljiv del samoupravnih pravic, odgovornosti 
in družbenopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 
Zato delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih stalno razvijajo obrambno in sa- 
mozaščitno delovanje, skrbijo za svoje usposabljanje in 
opremljanje za vodenje oboroženega boja in drugih oblik 
splošnega ljudskega odpora, za upiranje različnim sovražnim 
pritiskom, oblikam specialne vojne, za delovanje v primeru 
naravnih in drugih hudih nesreč , za izvajanje samozaščitnih 
aktivnosti ter za preprečevanje in odpravljanje izrednih ra- 
zmer. 

V skladu z zasnovo splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite bodo v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov ter v samih planih na področ ju gospodarskih in druž- 
benih dejavnosti zajeti interesi, naloge in potrebe splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite iz obrambnih in 
varnostnih načrtov in na njiih temelječ ih razvojnih načrtov. 

Temeljne naloge na področ ju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite so: 

- posodabljanje teritorialne obrambe, ustanavljanje novih 
štabov, enot in poveljstev, zagotavljanje sodobne oborožitve, 
zadostne količ ine streliva in minsko-eksplozivnih sredstev z 
ustreznim skladiščnim prostorom, izvajanje vzgoje in urejanja 
enot in štabov teritorialne obrambe, 

- organiziranje, usposabljanje in opremljanje narodne za- 
šč ite v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela 
kot najširše oblike organiziranja delovnih ljudi in občanov za 
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opravljanje določenih nalog družbene samozaščite in za 
vključevanje v splošni ljudski oboroženi odpor, 

- izpopolnjevanje vojnih zvez kot avtonomnega sistema ter 
sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje za organe 
in organizacije družbenopolitičnih skupnosti, opremljanje in 
usposabljanje za to potrebnih kadrov, 

- organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in šta- 
bov civilne zaščite, 

- opremljanje, oboroževanje in usposabljanje organov in 
organizacij družbenopolitičnih skupnosti za delovanje v izre- 
dnih in vojnih razmerah in 

- vzgoja in izobraževanje delovnih ljudi, občanov in izven- 
šolske mladine za obrambo in zašč ito, pridobivanje mladih za 
vojaške šole in obrambne poklice ter dodatno usposabljanje 
delavcev, ki delajo na obrambnih in samozaščitnih nalogah v 
organizacijah združenega dela, družbenopolitičnih skupno- 
stih, krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ali pri 
obrambnem usposabljanju. 

Za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito bo v 
SR Sloveniji porabljeno 0,5% narodnega dohodka ustvarje- 
nega v tem obdobju. 

Sredstva za uresničevanje programov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite bodo zagotavljali iz pri- 
spevkov iz dohodka za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, delovni ljudje, ki samostojno z 
osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki 
so lastnina občanov, delovni ljudje, ki z osebnim delom samo- 
stojno opravljajo poklicno dejavnost in se jim po zakonu o 
davkih občanov ugotavlja dohodek, ter družbenopolitične 
skupnosti iz proračunov. 

11.2. Temeljne in druge organizacije združenega dela, kra- 
jevne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti ter družbenopolitične skupnosti bodo razvijale in utrjevale 
sistem družbene samozaščite. Poglabljale bodo zavest o nuj- 
nosti samozaščitnega delovanja pri zagotavljanju varnosti 
naše družbe, varnosti družbenega premoženja, osebne varno- 
sti delovnih ljudi in občanov ter varnosti njihovega premože- 
nja. 

Nadaljnji razvoj varnostne kulture delovnih ljudi in obča- 
nov, oblikovanje samozaščitnih kriterijev za razvijanje aktiv- 
nosti pri ocenjevanju varnostnih razmer, pri izdelavi varnost- 
nih načrtov in njihovem uresničevanju ter razvijanje novih 
oblik dela, mora izhajati iz aktualnih družbenopolitičnih, eko- 
nomskih in varnostno-obrambnih potreb naše družbe. 

Ob tem sta varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in 
občanov ter varstvo družbenega premoženja pred vsemi obli- 
kami zlorab in odtujevanja temeljna naloga vseh uporabnikov 
družbenih sredstev, samoupravnih, poslovodnih in državnih 
organov ter strokovnih služb, ki se morajo usposobiti za 
uč inkovitejše delo na tem področ ju, se ustrezno organizirati, 
medsebojno sodelovati in se delovno povezovati 

Družbeni dejavniki, ki jim je družbeno premoženje zaupano 
v upravljanje, so dolžni izpopolnjevati in dograjevati organiza- 
cijo fizičnega in tehničnega varovanja družbenega premože- 
nja, skupnosti za varstvo pred požarom pa imajo posebne 
naloge pri kadrovskem in tehničnem izpopolnjevanju gasil- 
skih enot, organiziranju centrov za odstranjevanje posledic 
razlitja nevarnih snovi in dvigu požarnovarnostne kulture ob- 
čanov 

Krajevne skupnosti, temeljne organizacije združenega dela 
in drugi družbeni dejavniki bodo razvijali narodno zašč ito kot 
posebno obliko organiziranosti delovnih ljudi in občanov v 
sistemu ljudske obrambe in družbene samozaščite za oprav- 
ljanje določenih samozaščitnih in obrambnih nalog. Idejno- 
politično in strokovno usposabljanje vseh delovnih ljudi in 
občanov za opravljanje nalog narodne zaščite je prednostna 
naloga na tem področ ju. 

Organi za notranje zadeve bodo v okviru zakonskih poobla- 
stil in odgovornosti izvajali naloge v sistemu ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, pri čemer bodo zlasti: zagotavljali 
uč inkovito spremljanje varnostnih razmer in pravočasno od- 
krivanje in onemogočanje kakršnegakoli ogrožanja naše so- 
cialistične samoupravne družbe, izpopolnjevali sistem sprot- 
nega informiranja vseh družbenih dejavnikov in nosilcev 
družbene samozaščite o aktualnih varnostnih problemih; nu- 
dili pomoč pri usposabljanju ljudi za delovanje v sistemu 
družbene samozaščite na vseh področjih, kjer lahko prispe- 
vajo k izboljšanju varnosti; nudili pomoč pri organiziranju in 
usposabljanju narodne zašč ite; razvijali vse oblike delovanja 
za preprečevanje kriminalitete, kršitev predpisov v državni 
meji, kršitev javnega reda in miru, požarov in drugih škod na 
družbenem premoženju ter drugih kršitev; izpopolnjevali or- 
ganizacijo in modernizirali opremo za uč inkovito delovanje v 
kakršnihkoli varnostnih razmerah; kadrovsko izpopolnjevali 
operativne službe in podvzeli ukrepe za intenzivnejše stro- 
kovno izobraževanje in izpopolnjevanje na srednji in. visoki 
stopnji v izobraževalnem centru organov za notranje zadeve 
ter v povezavi z univerzo in drugimi organizacijami na po- 
droč ju vzgoje in izobraževanja. 

V. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE 
UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE 

5.1. Upoštevaje načelo, da združeno delo na podlagi med- 
sebojnega sodelovanja in skupnih interesov rešuje tudi širše 
in skupne probleme razvojne politike v razmerah blagovnega 
gospodarstva, so s tem družbenim planom opredeljene smer- 
nice in okviri za ukrepanje, ki so temeljnega pomena za razvoj 
SR Slovenije in se nanašajo na razvojno politiko. Ti ukrepi 
temeljijo na obveznostih glede nalog, ki so jih sprejele samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti v samoupravnih sporazumih in dogovorih o teme- 
ljih planov ter na pristojnostih republike za ukrepe, ki jih 
podvzema sama ali v neposrednem sodelovanju z drugimi 
republikami oziroma v okviru dogovarjanja o temeljih družbe- 
nega plana SFR Jugoslavije. 

V skladu s 25. in 89. členom Ustave bo SR Slovenija v teku 
uresničevanja družbenega plana podvzela še druge ukrepe, 
če bo prihajalo do večjega odstopanja v razvoju od opredelje- 
nih ciljev in politike družbenega plana oziroma do neuresni- 
čevanja s samoupravnimi sporazumi in dogovori o temeljih 
planov prevzetih obveznosti na področ jih, ki so ključnega 
skupnega pomena za razvoj SR Slovenije. Sem sodijo; 

a) temeljna razmerja na področju delitve dohodka za te- 
kočo porabo in razširitev materialne osnove združenega dela; 

b) likvidnost v plačevanju s tujino in izboljšanje plač ilnobi- 
lančne in devizno-bilančne pozicije; 

c) oskrba z energijo; 
d) zagotavljanje hrane in rezerv; 
e) zaščita vodnih virov; 
f) infrastruktura v železniškem transportu; 
g) zagotavljanje z zakonom določenih pravic na področ ju 

skupne in splošne porabe; 
h) naloge na področ ju ljudske obrambe in družbene samo- 

zaščite. 
V navedenih primerih bo SR Slovenija z zakonom in dru- 

gimi predpisi začasno omejila razpolaganje z delom sredstev 
družbene reprodukcije, določ ila obvezno združevanje dela 
sredstev družbene reprodukcije in druge ukrepe. 

5.2. Pri ukrepih za uresničevanje proizvodne orientacije, 
opredeljenih v tem družbenem planu, bo poudarek na uveljav- 
ljanju kriterijev prestrukturiranja gospodarstva, ki jih samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter občine sprejemajo v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije ter po- 
drobneje razč lenjujejo v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov bank, sestavljenih organizacij združenega dela in dru^ 
gih asociacij združenega dela. Ti kriteriji so: 
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- razvojna 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 in razporedi- 

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

Ti kriteriji se bodo neposredno uporabljali pri ocenjevanju 
investicijskih oziroma novih proizvodnih programov v indu- 
striji, smiselno pa tudi na drugih področjih gospodarstva. 

Zaradi usmerjanja proizvodnje energije ter zagotavljanja 
stabilne in kvalitetne oskrbe potrošnikov energije bodo udele- 
ženci na podlagi srednjeročnih energetskih bilanc v SR Slo- 
veniji in za SFR Jugoslavijo vsako leto opredeljevali letne 
energetske bilance. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, občine in repu- ' 
blika bodo sprejemale ukrepe za racionalno porabo in varče- 
vanje z energetskimi surovinami, zlasti nafte in naravnega 
plina. V ta okvir sodijo tudi ukrepi za nadomestitev porabe 
tekoč ih goriv s premogom in drugimi domačimi energetskimi 
viri, kjer je tehnološko izvedljivo in narodnogospodarsko 
upravičeno. 

Zainteresirane organizacije združenega dela ter samo- 
upravne interesne skupnosti s področ ja energetike in razisko- 
valnega dela bodo sklenile z ustreznimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi v drugih republikah samoupravni 
sporazum o financiranju in izvajanju raziskav energetskih 
virov in uporabe novih virov energije. 

Posebni medrepubliški dogovor bo opredelil dolgoročno 
politiko razvoja in uporabo nuklearne energije. V skladu z 
veljavnim sporazumom bo elektrogospodarstvo Slovenije so- 
delovalo z elektrogospodarskimi organizacijami v SR Hrvatski 
pri izgradnji nove nuklearne elektrarne, ki se bo pričela ob 
koncu prihodnjega srednjeročnega obdobja. 

V skladu z medrepubliškim dogovorom o usklajevanju to- 
kov družbene reprodukcije v naslednjem planskem obdobju 
ne bomo gradili termoelektrarn na tekoča goriva, obstoječe 
zmogljivosti pa bomo koristili le, če porabe električne in 
toplotne energije ne bo možno zadovoljiti z drugimi elektroe- 
nergetskimi zmogljivostmi. 

Z dogovorom o uresničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije na področ ju kmetijstva, živilstva in ribištva bodo odgo- 
vorne organizacije združenega dela in drugi udeleženci, to je 
Zadružna zveza Slovenije, Splošna združenja kmetijstva, živil- 
ske industrije in prehrane, banke, izvršni sveti skupščin občin 
in Skupščine SR Slovenije, uskladili svoje aktivnosti pri po- 
speševanju proizvodnje hrane. 

Upoštevaje plane samoupravnih organizacij in skupnosti 
bosta srednjeročno bilančno opredeljeni tržna proizvodnja in 
poraba osnovnih prehrambenih proizvodov ter oskrba z neka- 
terim reprodukcijskim materialom za kmetijsko proizvodnjo, 
na teh osnovah pa do septembra vsakega leta tudi letne 
bilance, ki bodo osnova za pravočasno pogodbeno urejanje 
proizvodnje ter dobav za domače potrebe in izvoz oziroma za 
dogovarjanje med družbenopolitičnimi skupnostmi ter bodo 
analitična podlaga za opredeljevanje interventnih ukrepov v 
kmetijstvu v republiki in obč inah. 

Zemljišča, ki so z dogovori o temeljih družbenih planov 
občin namenjena za trajno kmetijsko proizvodnjo, bodo ob- 
čine zavarovale s predpisi. Za druga kmetijska zemljišča bodo 
občine in kmetijske zemljiške skupnosti opredelile začasno 
namembnost in njihove koristnike. Občine bodo s predpisom 
opredelile skrajni rok največ enega leta za oblikovanje bilanc 
primarne vrste rabe zemljišč . Pri tem bodo upoštevale kriterije 

racionalne rabe površin iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. V skladu z navedenim rokom bodo obli- 
kovane tudi bilance kmetijskih površin. 

SR Slovenija bo s predpisom uredila oblikovanje sredstev 
za financiranje razširjene gozdnobiološke reprodukcije. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala aktivnosti 
in drugače ukrepala za organiziranje zbiranja in uporabe 
sekundarnih surovin, ki nastanejo iz koristnih industrijskih in 
komunalnih odpadkov. V ta namen bo predlagala izgradnjo 
objektov tovrstne predelave in zbiralnega omrežja ter zagoto- 
vila sistem tekočega obveščanja o razpoložljivih tovrstnih 
surovinah na tržišču. V okviru navedenih aktivnosti bo Gospo- 
darska zbornica Slovenije vzpodbujala tudi koriščenje stran- 
skih proizvodov in odpadkov v kmetijstvu in prehrambeni 
industriji, predvsem zaradi proizvodnje novih vrst živinske 
hrane. 

V prometu in zvezah so bili že v preteklih letih sprejeti 
nekateri samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki 
trajneje urejajo določena razvojna vprašanja. Temeljna usme- 
ritev za ukrepanje na tem področju je, da bo potrebno te 
samoupravne sporazume in družbene dogovore uveljavljati 
dosledneje kot doslej. Sem sodijo: družbeni dogovor o tran- 
zitu blaga na ravni federacije, kjer mora biti poudarek na 
nalogah in ukrepih uvajanja modernih oblik integralnega 
transporta; samoupravni sporazum o pospešeni racionaliza- 
ciji pretoka blaga v SR Sloveniji, kjer je treba dati poudarek 
združevanju dela in'sredstev med glavnimi nosilci integral- 
nega transporta ter uporabi sredstev integralnega kombinira- 
nega transporta oziroma predvideti administrativne ukrepe, 
če se bodo te usmeritve še naprej prepočasi uresničevale; 
samoupravni sporazum o skladnem razvoju in delitvi dela na 
področ ju potniškega prevoza, ki ga bo treba razširiti vsebin- 
sko ali s posebnim samoupravnim sporazumom še na bla- 
govni promet, hkrati pa predlagati tudi ustrezen jugoslovan- 
ski družbeni dogovor; samoupravni sporazum o planiranju, 
izgradnji, eksploataciji in vzdrževanju skupnih telekomunika- 
cijskih sistemov zvez; platforma o mednarodnem cestnem 
prometu, ki jo je sprejel Zvezni izvršni svet ter si bo pri njenem 
uresničevanju treba prizadevati za povečanje nadomestil tujih 
uporabnikov in uresničevanje raznih skupnih ukrepov za 
preusmerjanje tujih cestnih prevoznikov na železnico; piran- 
ski sporazum, ki ni dal pričakovanih rezultatov in si bo treba 
prizadevati za dogovor, po katerem bi domač i naročniki imeli 
iste ugodnosti kot tuji. 

Na nekaterih področjih si bo treba prizadevati za nove 
sporazume in dogovore; o sodelovanju jugoslovanskih luk, v 
katerem bo treba urediti delitev dela med lukami in njihovo 
skupno nastopanje v tujini, ter o združevanju in delitvi dela 
med jugoslovanskimi letalskimi prevozniki. 

V federaciji si bo treba prizadevati za predpis ter druge 
organizacijske in tehnično-tehnološke pogoje za standardiza- 
cijo sredstev in opreme za integralni transport ter doseč i v 
okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije dogovor glede tipi- 
zacije in unifikacije transportnih sredstev in opreme. 

Za pospeševanje integralnega transporta bo treba usta- 
noviti poslovno skupnost za integralni transport. 

5.3. Ukrepom za vzpodbujanje tehnoioškega napredka v 
gospodarskih in drugih dejavnostih bo namenjena osrednja 
pozornost. V ta okvir sodi splet aktivnosti samoupravnih orga- 
nizacij, zlasti na področju organizacije dela, združevanja dela 
in sredstev, investicij, razporejanja dohodka, delitve osebnih 
dohodkov in kreditne politike bank ter ukrepov družbenopoli- 
tičnih skupnosti na davčnem, zunanjetrgovinskem in deviz- 
nem področju. Zagotoviti je treba, da bodo ti ukrepi pri raznih 
dejavnikih stabilni in dolgoročno zasnovani ter da bodo po- 
membno prispevali k uresničevanju ciljev tega plana glede 
intenzifikacije in višje kvalitete razvoja. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
asociacij, predvsem delovnih organizacij in sestavljenih orga- 
nizacij združenega dela, bodo temeljne organizacije združe- 

30 poročevalec 



nega dela združevale delo in sredstva za uresničevanje skup- 
nih programov razvojnih raziskav. Temeljne organizacije 
bodo v svojih splošnih aktih o delitvi sredstev za osebne 
dohodke skladno z družbenim dogovorom o skupnih osnovah 
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo vzpodbujale razvojno delo, kar bo prispevalo 
k temu, da bo to delo postalo privlačnejše za ustvarjalne 
kadre ter pripomoglo k sanaciji in okrepitvi tega področ ja. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih plana Ljubljanske 
banke - Združene banke bodo temeljne banke še naprej 
združevale sredstva za kreditiranje razvoja razvojnih raziskav 
in prenašanja njegovih rezultatov v prakso pod ugodnejšimi 
pogoji. 

Predpisi, ki v republiki urejajo področ je investicij, bodo 
dopolnjeni tako, da bo dokumentacija projekta, ki računa na 
sredstva, združena v banki, ocenjena tudi z vidika alternativ- 
nih tehnologij glede na narodnogospodarske cilje in kriterije 
ter z vidika njene podobnosti in perspektivnega razvoja. To 
oceno bo opravljal za potrebe bank inštitut Ljubljanske banke 
- Združene banke, ki bo v ta namen občasno angažiral 
ustrezne strokovnjake univerz, inštitutov in druge. 

SR Slovenija se bo zavzemala za takšne dopolnitve predpi- 
sov, ki bodo omogočale nakup tuje tehnologije le, če bodo 
organizacije združenega dela v svojem planu predvidevale 
tudi nadaljnje razvijanje uvožene tehnologije z lastnimi ali 
drugimi domačimi razvojnoraziskovalnimi kapacitetami 
Takšne kriterije bo ob več ji konkretizaciji na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o temeljih svojega plana izvajala tudi 
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino. 

V Gospodarski zbornici Slovenije (varianta: v Ljubljanski 
banki - Združeni banki) bo ustanovljena služba za pravno 
pomoč, ki bo organizirala tudi usposabljanje kadrov v zvezi s 
proizvodnotehničnim sodelovanjem organizacij združenega 
dela s tujimi partnerji. 

V SR Sloveniji bo v povezavi s podobnimi prizadevanji v 
drugih republikah v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije 
in ob sodelovanju gospodarske zbornice Slovenije vzpostav- 
ljen informacijski sistem za spremljanje razvoja tehnologije 
doma in v svetu. 

Z medrepubliškim dogovorom o strategiji tehnološkega ra- 
zvoja bodo določeni kriteriji in pogoji za transfer tehnologij iz 
tujine, njihovega izpopolnjevanja in prilagajanja domačim 
potrebam zaradi ustvarjanja več jih možnosti za domače te- 
hnološke inovacije. Na tej osnovi si bo treba prizadevati, da se 
s samoupravnimi sporazumi opredeli delitev dela med doma- 
č imi proizvajalci informacijske opreme 

V federaciji si bomo prizadevali, da bo uvoz opreme za 
raziskave, ki je pri nas ne proizvajamo, še naprej deležen 
carinskih olajšav 

Z olajšavami organizacijam združenega dela pri davku na 
dohodek bomo vzpodbujali vlaganja v raziskovalno in ra- 
zvojno delo, vlaganja v raziskovalno opremo in pridobitev 
materialnih pravic domačega izvora. Za uvoz tehnologije in 
nakup tujih patentov bo treba prouč iti možnost uvedbe po- 
sebne dajatve v republiki 

Proizvodni programi iz razvojno-tehnološko intenzivne pro- 
izvodnje, opredeljene v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985, bodo v prvih petih letih poslo- 
vanja deležni olajšav pri davku na dohodek 

Za vzpodbujanje inovatorstva in tehničnih izboljšav za dvig 
tehnološke ravni proizvodnje in za uvajanje novih tehnologij 
bo potrebno, da gospodarske zbornice in sindikati vzpodbu- 
dijo ustrezno organiziranje poslovodnih funkcij v organizaci- 
jah združenega dela in oblikovanje samoupravnih teles, ki 
bodo zbirali tovrstne pobude delavcev ter skrbeli za mate- 
rialno nagrajevanje in moralno priznanje zaslug delavcev 

Izobraževalna skupnost Slovenije in posebne izobraževalne 
skupnosti bodo zagotavljale denarna sredstva za organizacije 

tehnične kulture kot pomembnega dejavnika poklicnega 
usmer-janja. 

Problematika tehnološkega napredka terja, da republika na 
tem področ ju izvaja koordinirano politiko. Zato bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije to nalogo poveril ustreznemu medre- 
sorskemu telesu. 

5.4. V zvezi z oblikovanjem sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove združenega dela, ki mora prispevati h krepitvi 
njegove akumulacijske sposobnosti in zagotavljanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v razširjeni reproduk- 
ciji, bo treba v okviru politike razporejanja čistega dohodka z 
vsakoletnimi dogovori o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka opredeljevati takšno rast sredstev za 
tekočo porabo, ki bo v celotnem srednjeročnem obdobju 
predstavljala v popreč ju 10% počasnejšo rast od rasti do- 
hodka. Na tej osnovi bo združeno delo zagotovilo 5,5% po- 
prečno letno rast lastnih sredstev za razširjeno reprodukcijo. 
Organizacije združenega dela pa bodo na podlagi samou- 
pravnih sporazumov o temeljih svojih planov dosledno obli- 
kovale upravno dogovorjeno minimalno akumulacijo, ki je 
potrebna za njihov trajnejši razvoj. 

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

V smeri povečevanja akumulativnosti bodo delovali tudi vsi 
drugi ukrepi, ki so namenjeni za izboljšanje reproduktivne 
sposobnosti temeljnih organizacij združenega dela. 

S spremembo zveznih predpisov bo zagotovljena realnejša 
amortizacija osnovnih sredstev glede na gibanje cen, kar bo 
ob ustreznejših amortizacijskih stopnjah zagotavljalo real- 
nejše in hitrejše reproduciranje osnovnih sredstev, predvsem 
opreme in s tem njeno vzdrževanje na sodobni tehnološki 
ravni 

5.5. Uresničevanje sistema združevanja sredstev na teme- 
lju skupnega prihodka in skupnega dohodka, ki je eden te- 
meljnih pogojev za kvalitetno uresničevanje razvojne politike, 
morajo združeno delo in družbenopolitične skupnosti name- 
niti več jo pozornost. Organizacije združenega dela bodo na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov 
uresničevale skupne naloge z združevanjem sredstev, zlasti 
prek skupnih naložb in v zvezi s tem opredeljevale konkretne 
pravice in obveznosti glede razporejanja skupnega dohodka 
ter vzdrževanja realne vrednosti vloženih sredstev udeležen- 
cev skupnih vlaganj. 

Pri uveljavljanju skupno dogovorjenih razmerij v delitvi do- 
hodka glede oblikovanja sredstev akumulacije ter njihovega 
združevanja za skupne naloge-imajo pomembno odgovornost 
Gospodarska zbornica Slovenije in sindikati 

Za doslednejše izvajanje intencij Zakona o združenem delu 
in da se uveljavi uč inkovitejše planiranje v organizacijah zdru- 
ženega dela, bodo asociacije združenega dela, zlasti delovne 
organizacije in sestavljene organizacije združenega dela, te- 
meljito pregledale samoupravne sporazume o združitvi in 
druge splošne akte z vidika pogojev za uresničevanje skupnih 
razvojnih interesov in v zvezi s tem zlasti združevanja sred- 
stev 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo banke še naprej dajale ugodnosti pri financira- 
nju investicij, za katere več organizacij združenega dela zdru- 
žuje svoja sredstva s tem, da bodo pri skupnih vlaganjih 
zagotavljale dopolnilna sredstva in organizirale ustrezne ob- 
like povezovanja (konzorcije itd.) med organizacijami združe- 
nega dela. 

Prouč iti bo treba možnost večje uporabe obveznic kot in- 
strumenta za realokacijo in koncentracijo sredstev za posa- 
mezne projekte, ki so v interesu ene ali večih organizacij 
združenega dela, in predpise, ki to tematiko že urejajo, ter v ta 
namen pripraviti ustrezna uradna tolmačenja za prakso. 

Za pospeševanje skupnih vlaganj, zlasti na ripvih lokacijah, 
bo potrebno, da partnerji za potrebne kadre skupno zagoto- 
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vijo stimulativnejše pogoje pridobivanja osebnih dohodkov. 
Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 

samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti 
bo treba zagotoviti, da bodo temeljne organizacije združe- 
nega dela združevale svoja prosta sredstva amortizacije za 
uč inkovitejše skupno urejanje investicijskega vzdrževanja in 
zamenjave. 

5.6. Za smotrno gospodarjenje z denarnimi sredstvi ozi- 
roma za relativno zmanjšanje potrebnih obratnih sredstev in 
sprostitev več jih lastnih sredstev za naložbe v osnovna sred- 
stva bo potrebno pospešiti sodobnejši način plačevanja in 
smotrneje organizirati finančne službe v organizacijah zdru- 
ženega dela oziroma jih integrirati v posebne finančne službe 
- interne banke poslovno združenih ali sodelujoč ih temeljnih 
organizacij združenega dela. 

Na podlagi zveznih predpisov bo zmanjšana možnost kori- 
ščenja kratkoročnih sredstev bank za dolgoročne plasmaje. 

Potrebe po formiranju zadostnega obsega akumulacije na 
dani stopnji razvitosti terjajo več jo skrb razvijanju sistema 
denarnega varčevanja prebivalstva, ki je pomemben vir finan- 
ciranja razširjene reprodukcije v gospodarstvu in družbenega 
standarda. V ta namen in v smislu obveznosti za sprejemanje 
pospeševalnih ukrepov za varčevanje občanov iz dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije je potrebno, da banke 
razvijajo sistem elastičnih obrestnih mer in nadomestil za 
ohranjanje realne vrednosti varčevalnih vlog, v zvezi s tem pa 
tudi ustrezno oblikovanje obrestne mere za kredite, za kar se 
bo treba zavzemati tudi v okviru medbančnih sredstev v Jugo- 
slaviji. 

5.7. Možnosti za zadolževanje organizacij združenega 
dela v tujini in s tem koriščenje inozemskih posojil bodo v 
globalu zmanjšane ter upoštevaje dogovor o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije na področ ju ekonomskih odnosov s 
tujino pogojene s sposobnostjo oziroma odgovornostjo poso- 
jilojemalcev za devizno odplač ilo kreditov. Organizacije zdru- 
ženega dela se bodo na podlagi podrobnejših kriterijev, opre- 
deljenih v samoupravnem sporazumu o temeljih plana samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino, 
uč inkoviteje organizirale za koriščenje tujih kreditov tako, da 
bodo aktivno prispevale k izboljševanju plač ilno-bilančne in 
devizno-bilančne pozicije republike. 

Odpraviti bo treba vzroke upadanja interesa za skupna 
vlaganja tujih in domačih partnerjev ter na tej osnovi predla- 
gati ustrezne ukrepe. 

5.8. Ukrepi samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti, ki direktno ali posredno zade- 
vajo investicijsko politiko, bodo izhajali iz nalog prestrukturi- 
ranja gospodarstva, ki so kot skupni interes opredeljene v 
dogovoru o temeljih družbenega plana Jugoslavije, pri čemer 
bo poudarek zlasti na skupnih interesih in nalogah, opredelje- 
nih v dogovoru o temeljih družbenega plana republike. To 
bomo zagotovili z dosledno uporabo kriterijev prestrukturira- 
nja gospodarstva v asociacijah združenega dela oziroma z 
usmerjanjem kreditne politike, bank, zlasti na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana Ljubljanske banke - 
Združene banke. V te namene bodo tudi prvenstveno uporab- 
ljena inozemska sredstva. Skladno z navedenimi kriteriji bo 
treba najprej dokončati že začete gospodarske investicijske 
objekte. 

Na podlagi obveznosti za ukrepanje, ki jih SR Slovenija 
sprejema z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugosla- 
vije pri usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reproduk- 
cije, bo treba zagotoviti počasnejšo rast vlaganj v infrastruk- 
turo, zmanjševanje vlaganj v gradbena dela, za neproizvodne 
namene in bistveno počasnejšo rast vlaganj v negospodarske 
dejavnosti, razen v stanovanjsko gradnjo. 

Pri finančnih konstrukcijah naložb bo na podlagi dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije in ustreznih sa- 
moupravnih sporazumov bank udeležba bank omejena največ  
na 20%, razen v pr^ijierih, ki so posebej določeni v dogovoru o 

temeljnih družbenega plana SRS. Pri infrastrukturi bo zaradi 
njenega značaja in zelo omejenih bančnih sredstev udeležba 
bank pri dolgoročnih kneditih postopno zmanjšana na premo- 
stitvene kredite, banke pa bodo še naprej dajale garancije za 
investicije v infrastrukturo. 

Združevanje sredstev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih za gospodarsko infrastrukturo po enotnih osnovah, virih 
in merilih bo namenjeno izključno vlaganjem, ki so skupnega 
pomena za SR Slovenijo. 

V tem smislu bodo za investicije v elektrogospodarstvo in 
premogovništvo temeljne organizacije združenega dela zdru- 
žile v cenah leta 1979 sredstva v višini mrd din 2,3 oziroma 

% od svojega dohodka, za investicije v železniško gospo- 
darstvo sredstva v višini 9,0 mrd. din oziroma % svojega 
dohodka in za investicije v luško gospodarstvo 1,0 mrd din 
oziroma % dohodka, za ceste 6,1 mrd dohodka 
oziroma % dohodka, za naftno-plinsko gospodarstvo 1,7 
mrd dinarjev oziroma % dohoka. Zaradi ohranjanja pri- 
bližno enakih pogojev gospodarjenja glede na sedanje bodo 
prispevne stopnje za združevanje sredstev za infrastrukturne/ 
naložbe skupnega pomena za SR Slovenijo diferencirane po 
področjih oziroma panogah gospodarstva (varianta: in glede 
na izvozno usmerjenost). 

Naložbe, za katere je moč opredeliti neposredni interes 
posameznih samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti, bodo predmet interesnega združe- 
vanja. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti se uporabniki in izvajalci sporazu- 
mejo o konkretnih investicijah, o njihovih uč inkih, o načinu 
vračanja združenih sredstev oziroma koristih, ki jih bodo imeli 
uporabniki na podlagi združevanja sredstev, o kontroli in 
gospodarjenju s temi sredstvi ter o drugih pogojih in sankci- 
jah, če ne bi bili doseženi rezultati, dogovorjeni s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije bodo občine, republika in drugi nosilci za interventne 
ukrepe na področ ju razširjene reprodukcije kmetijske infra- 
strukture zagotovili 1,7 milijarde dinarjev (cene 1979) iz prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti in združenih sredstev. 

Prek samoupravnih sporazumov o temeljih planov Ljubljan- 
ske banke - Združene banke in drugih bank bodo zagotov- 
ljeni ugodni kreditni pogoji v obliki 2-3 letnega odloga odpla- 
č il dinarskih kreditov pri investicijah v turistične in gostinske 
objekte, ki so namenjeni predvsem tujskemu turizmu. Prav 
tako bodo banke predvidele sredstva za sodelovanje pri reali- 
zaciji sanacijskih programov za III. in IV. območje onesnaže- 
nosti zraka ter dajale najugodnejše kreditne pogoje pri vlaga- 
njih v opremo za varstvo okolja. 

Investicije v izobraževanje se bodo izvajale v skladu z nor- 
mativi in mrežo šol, opredeljenimi v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti" 
izobraževanja. 

Na podlagi posebnega medrepubliškega dogovora bo vpe- 
ljano enotno evidentiranje in spremljanje investicijskih na- 
mer. 

V okviru razvoja metodologije planiranje bo treba nameniti 
posebno pozornost nadaljnjemu razvijanju sistema vrednote- 
nja družbenih koristi in stroškov investicij ter povezovanju 
planskih odloč itev o investicijah na projektni, sektorski in 
družbeni ravni. 

5.9. Na področ ju kreditno-monetarne politike si bo SR 
Slovenija prizadevala, da se pri oblikovanju dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije in družbenega plana 
Jugoslavije opredelijo konkretni ukrepi za dosledno uveljav- 
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Ijanje ustavnih načel denarne politike tako, da se emisijska 
politika omeji na njene temeljne naloge, to je na odgovornost 
za dogovorjen obseg denarja v obtoku, za zagotavljanje likvi- 
dnosti bančnega sistema ter nemoten plač ilni promet doma in 
s tujino. Denarno kreditna politika mora biti usklajena z usme- 
ritvami na drugih ekonomskih področ jih, ki posredno ali ne- 
posredno vplivajo na denarno-kreditna razmerja. To se zlasti 
nanaša na zagotovitev nemotenih tokov reprodukcije ter 
planskih nalog pri ekonomskih odnosih s tujino in investici- 
jah. Z denarnokreditno politiko je treba zagotoviti dinamično 
spremljanje proizvodnje in blagovnih tokov na podlagi mone- 
tizacije vrednostnih papirjev združenega dela. Zagotovljena 
mora biti č imvečja skladnost med ročnostjo sredstev in pla- 
smajev. 

SR Slovenija se bo zavzemala, da se v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju postopno, vendar v celoti prenesejo naloge 
selektivnega kreditiranja iz Narodne banke na poslovno banč- 
ništvo, ki mora tako prek usklajevanja planov na ravni repu- 
blik in avtonomnih pokrajin zagotoviti nemoten potek financi- 
ranja selektivnih namenov iz bančnih sredstev; hkrati je treba 
ustrezno zmanjšati obseg obveznih rezerv poslovnih bank pri 
Narodni banki. Povečevanje kreditnega potenciala poslovnih 
bank bo mogoče praviloma samo s spreminjanjem obveznih 
rezerv. Morebitni neposredni plasmaji iz primarne emisije pa 
bodo možni le v obliki monetizacije vrednostnih papirjev. 

SR Slovenija se bo zavzemala za politiko obrestnih mer, ki 
bodo čimbolj zagotavljale ohranjanje realne vrednosti depozi- 
tov in plasmajev bank. V skladu z dogovorjeno razvojno 
politiko bodo uporabljene tudi diferencirane obrestne mere. 

Sredstva primarne emisije se ne bodo koristila za financira- 
nje deficita zveznega proračuna niti drugih oblik končne 
porabe. Primarna emisija se bo uporabljala za odpravo posle- 
dic elementarnih nesreč , vendar le pod pogojem vračilnega 
roka v trajanju največ do enega leta. 

Na podlagi medbančnega sporazuma bodo banke zagoto- 
vile stabilna in trajna sredstva za kreditiranje izvoza opreme in 
za izvajanje investicijskih del v tujini. Poleg tega bo potrebno, 
da poslovne banke v SR Sloveniji sporazumno oblikujejo 
stabilna sredstva tudi za kreditiranje kupcev opreme na do- 
mačem trgu. 

V samoupravnih sporazumih o temeljih svojih planov banke 
določajo kriterije in pogoje kreditiranja investicij, odobrava- 
nja kratkoročnih kreditov in monetizacije vrednostnih papir- 
jev. Pri tem izhajajo od prednostnih nalog družbenega plana 
in upoštevajo obveznosti iz medbančnih sporazumov. 

Denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti v SR Slove- 
niji bo,treba postopno združiti na posebnem računu pri Naro- 
dni banki Slovenije ter jih usmeriti za brezobrestno kratko- 
ročno kreditiranje republiških rezerv in za kratkoročno kredi- 
tiranje z družbenim planom SR Slovenije določenih prednost- 
nih nalog, zlasti izvoza, in zalog kmetijskih proizvodov nujnih 
za oskrbo, kar bo določeno v posebnem odloku Skupščine SR 
Slovenije. 

5.10. Z začetkom novega srednjeročnega obdobja bodo 
uveljavljene nove zakonske rešitve na področju trga in cen, ki 
predvidevajo več jo vlogo združenega^dela pri določanju in 
izvajanju politike cen ter v družbeni kontroli cen, več jo vlogo 
organiziranih potrošnikov pri družbeni kontroli cen, večjo 
vlogo organiziranih potrošnikov pri družbeni kontroli cen, 
več jo pristojnost republik in avtonomnih pokrajin v družbeni 
kontroli cen, uveljavitev meril za oblikovanje cen in usta- 
novitev družbenih organov oziroma skupnosti za cene. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugoslavije o 
usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije so 
opredeljene naslednje naloge, ki zavezujejo vse dejavnike 
politike cen, da ukrepajo v dogovorjeni smeri in to: krepitev 
funkcij enotnega jugoslovanskega trga; rast cen ne sme bi- 
stveneje presegati rasti cen v razvitih industrijskih deželah; 
odpravljanje disparitet med domačimi in tujimi cenami in 

zagotavljanje vpliva produktivnosti dela v razvitih deželah na 
domačo produktivnost, da se na tej osnovi normalizirajo od- 
nosi v primarni delitvi in v delitvi dohodka ter uresničuje 
politiko ekonomske stabilizacije. V ta okvir sodijo tudi ukrepi 
na drugih področ jih ekonomske politike, ki morajo prispevati 
k odpravljanju avtarkičnih in monopolnih tendenc ter ustvar- 
janju drugih splošnih pogojev za izboljševanje razmer na 
enotnem jugoslovanskem trgu. Takšen koncept politike cen 
se mora uveljaviti v vsakoletnih dogovorih o uresničevanju 
politike cen. 

Za proizvodnjo in storitve gospodarske infrastrukture, za 
katere prek samoupravnih interesnih skupnosti teče združe- 
vanje sredstev, bomo v SR Sloveniji v naslednjem petletnem 
obdobju postopno zagotovili, da bodo uč inkovitejše gospo- 
darjenje in cene omogoč ili pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije. Tam, kjer tega ni moč doseč i s produktivnim 
delom, bodo uporabniki na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
oziroma dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
zagotovili izvajalcem povrač ilo, pri čemer mora biti obveznost 
temeljnih organizacij združenega dela vsako leto relativno 
manjša. Uporabljene bodo diferencirane prispevne stopnje za 
povračila iz dohodka po posameznih gospodarskih področ jih 
oziroma panogah. 

Občine in stanovanjske skupnosti bodo skladno z vsako- 
letno politiko cen v republiki postopno uvajale ekonomske 
stanarine tako, da bodo do I. 1985 dosegle raven enostavne 
reprodukcije. 

V sredstvih splošne porabe, s katerimi bodo razpolagale 
družbenopolitične skupnosti bodo zagotovljena sredstva za 
kompenzacije pri nekaterih osnovnih prehrambenih artiklih v 
skladu s politiko cen in razvojno politiko. 

Na ravni republike se bodo oblikovale proizvajalčeve pro- 
dajne in zaščitne cene za pomembnejše kmetijske proizvode, 
za katere takšnih cen ne bo predpisala federacija. Te cene se 
bodo v republiki oblikovale za mleko, krompir in po potrebi še 
za nekatere druge proizvode. 

Za zagotavljanje stabilnosti proizvodnje in trga bodo za- 
ščitne cene za osnovne kmetijske proizvode, za katere je 
opredeljen skupen interes v dogovoru o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije o usklajevanju in usmerjanju tokov druž- 
bene reprodukcije, določene vsako leto do 1. septembra za 
naslednje leto. Organ, odgovoren za blagovne rezerve, bo po 
teh cenah odkupil vse količ ine vnaprej pogodbeno dogovor- 
jenih kmetijskih proizvodov, ki sq v režimu zaščitnih cen, če 
se po teh cenah ne morejo prodati, pod pogojem, da so 
pripravljeni v obliki, primerni za skladiščenje. 

Republika in občine bodo pri urejanju trga in cen v kmetij- 
stvu interventno ukrepali s premiranjem mleka v družbeno 
organizirani proizvodnji, v proizvodnji govejega mesa, če do- 
ločene maksimalne odkupne cene ne bodo omogočile plani- 
ranega obsega te proizvodnje v republiki, z drugimi ukrepi 
prestrukturiranja živinoreje, kot so stimuliranje vzreje ple- 
menske živine in ovčjereje, ter z ukrepi za hitrejšo intenzifika- 
cijo proizvodnje, kot sta regresiranje mineralnih gnojil in 
uvajanje novih kultur. Pri vsem tem bo hribovski svet speci- 
fično obravnavan. 

Za izboljšanje oskrbe občanov z osnovnimi živili, predvsem 
s kmetijskimi pridelki, bodo republika in občine vzpodbujale 
organiziranje samoupravnih poslovnih in interesnih skupno- 
sti v več jih potrošniških središč ih. V naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju bomo zagotavljali sredstva za oblikovanje repu- 
bliških in občinskih blagovnih rezerv ter za izgradnjo skla- 
diščnih prostorov v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in 
na njem temelječ im programom oblikovanja republiških in 
obč inskih blagovnih rezerv tako, da bodo v letu 1985 na ravni 
republike in ravni obč in oblikovane rezerve še za en mesec. 

Poleg tega bomo zagotavljali sredstva za oblikovanje rezerv 
naftnih derivatov za enomesečne potrebe in za usttezne skla- 
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diščne zmogljivosti avrt. - 
Zagotavljali bomo tudi sredstva za oblikovanje rezerv defi- 

citarnih surovin, reprodukcijskega materiala in drugih najpo- 
membnejših industrijskih proizvodov v skladu z že sprejetim 
programom republiških blagovnih rezerv. 

Obč ine, ki v tekočem srednjeročnem obdobju niso realizi- 
rale nalog v zvezi z oblikovanjem občinskih blagovnih rezerv, 
jih bodo oblikovale v prvih letih naslednjega srednjeročnega 
obdobja, najpozneje pa do konca leta 1985, ko morajo imeti 
vse občine rezerve za dogovorjene proizvode. 

Občine bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju name- 
nile več pozornosti tudi oblikovanju tržnih rezerv, kar še 
posebej velja za občine z več jimi'potrošnimi središč i. 

S posebnim dogovorom federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin bodo določeni trajni in stabilni viri financiranja re- 
zerv in izgradnje skladišč na osnovi davka na promet, združe- 
vanja sredstev organizacij združenega dela in sredstev rezerv- 
nega sklada organizacij združenega dela. Ob zaključku na- 
slednjega srednjeročnega obdobja bomo v republiki dosegli 
približno enako udeležbo obveznosti zagotavljanja sredstev iz 
vseh teh virov 

5.11 Ukrepi politike regionalnega razvoja bodo usmerjeni 
v celovito reševanje problema manj razvitih območ ij in v 
reševanje določenih specifičnih vprašanj razvitih območij. 

Hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih območ ij bo temeljil 
na samoupravnem združevanju dela in sredstev organizacij 
združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij ter v tem 
okviru na izboljševanju pogojev razvoja na področ ju infra- 
strukture in družbenih dejavnosti 

SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij' z zmanjšano davčno osnovo za plač ilo 
davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki 
vlagajo na manj razvitih območjih; davčna osnova bo znižana 
pri investicijah na manj razvitih obmejnih območjih (varianta: 
in v občini Lenart) in v več ji meri pri skupnih vlaganjih na 
manj razvitih območjih na podlagi združevanja dela in sred- 
stev; z znižanjem obveznosti plač ila davka na dohodek te- 
meljnih organizacij združenega dela, ki imajo sedež na manj 
razvitih območjih in so pričele z dejavnostjo na podlagi novih 
vlaganj, v proračunu SR Slovenije bodo zagotovljena sredstva 
za sofinanciranje izdelave razvojnih programov in projektov, 
pomembnih za hitrejši razvoj manj razvitih območij, in za 
sofinanciranje komasacij kmetijskih zemljišč na teh območ- 
jih; z dopolnilnimi proračunskimi sredstvi za izenačevanje 
pogojev na področ ju splošne porabe. 

Na ravni republike bo sklenjen družbeni dogovor o mladin- 
skih delovnih akcijah v obdobju 1981-1985, vsako leto pa 
ustrezni samoupravni sporazumi, na podlagi katerih bodo 
mladinske delovne akcije zveznega in republiškega pomena, 
ki bodo organizirane na območju SR Slovenije, potekale 
predvsem na manj razvitih območjih 

Banke bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih svojih planov uveljavile ugodnejšo obrestno mero in 
dajale druge kreditne olajšave investitorjem na manj razvitih 
območjih, pri' čemer bodo obrestna mera in druge kreditne 
olajšave ugodnejše za investicije na manj razvitih obmejnih 
območjih in v obč ini Lenart ter za investicije na podlagi 
skupnih vlaganj; združevale sredstva za kreditiranje naložb na 
manj razvitih obmejnih območjih (in v obč ini Lanart) in tistih 
naložb na manj razvitih območjih, pri katerih sodelujejo orga- 
nizacije združenega dela s skupnimi vlaganji, dajale kreditne 
olajšave za investicije za komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč , zlasti zemljišč , ki so predvidena za gospodarske 
objekte 

Občine na manj razvitih območjih bodo opredelile manj 
razvita območja na svojem teritoriju in v okviru medobčin- 
skega povezovanja (poleg območij, ki izpolnjujejo kriterije 
republiškega zakona); z davčnimi olajšavami pospeševale ra- 
zvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva; opredelile cone za 

razvoj industrije in vzpodbujale druga vlaganja z urbanistično 
in lokacijsko politiko ter z drugimi ukrepi. 

Obč ine na gospodarsko razvitejših območjih, kjer se zaradi 
močne koncentfaćlje prebivalstva in gospodarskih aktivnosti, 
omejenih prostorskih možnosti in ekoloških problemov pove- 
čujejo stroški za razvoj gospodarske in družbene infrastruk- 
ture, bodo predpisale pogoje, ki jih morajo izpolnjevati inve- 
stitorji na teh območjih (prevzemanje obveznosti v zvezi z 
izgradnjo dela infrastrukture v gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih). 

5.12. SR Slovenija bo z zakonom določila obveznost orga- 
nizacij združenega dela na svojem območju do Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in AP Kosovo. Pri določanju obveznosti 
organizacij združenega dela bodo upoštevani razvojni pro- 
blemi, s katerimi se bo srečevalo gospodarstvo SR Slovenije v 
obdobju 1981-1985, zlasti s stališča dohodka organizacij 
združenega dela v posameznih gospodarskih dejavnostih ozi- 
roma grupacijah. 

Glede na to, da bo možno 50% obveznosti do Sklada 
federacije usmeriti za skupna vlaganja, bo SR Slovenija z 
zakonom opredelila (alternativa: inicirala sprejetje samo- 

upravnega sporazuma med organizacijami združenega dela v 
SR Sloveniji) pogoje združevanja (nač in zbiranja) teh sredstev 

♦ na posebnem računu ter opredelila odnose med investitorji - 
uporabniki teh sredstev in organizacijami združenega dela, ki 
bodo svoja sredstva vplačevale na ta račun. 

SR Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sredstev 
iz stalnih sredstev Sklada federacije in drugih sredstev za 
skupna vlaganja v manj razvitih republikah in AP Kosovo 
pospeševala z davčnimi olajšavami in sicer z zmanjšanjem 
osnove od davka na dohodek temeljnih organizacij združe- 
nega dela, pri čemer bo davčna olajšava za skupna vlaganja 
za AP Kosovo ugodnejša. 

Banke bodo pospeševale skupna vlaganja v manj razvitih 
republikah in AP Kosovo z ugodnejšimi kreditnimi pogoji. 

5.13. Glede življenjskega standarda bodo ukrepi, ki jih 
nalaga razvojna in predvsem stabilizacijska politika, zlasti 
naslednji: pri razporejanju čistega dohodka bomo zagotavljali 
razmerja, ki jih zahteva usklajevanje porušenih tokov repro- 
dukcije in ki preprečujejo, da bi sredstva za osebne dohodke 
zaostajala več kot 10% za rastjo dohodka. Sredstva, za skupno 
in splošno porabo bomo v smislu dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije o usmerjanju in usklajevanju tokov 
družbene reprodukcije uravnavali v enakem razmerju kot 
sredstva za osebne dohodke 

Nadaljevali bomo s prakso sprejemanja dogovora o uresni- 
čevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka, pri kate- 
rem sodelujejo izvršni sveti skupščin občin, Izvršni svet Skup- 
šč ine SR Slovenije, Gospodarska zbornica SR Slovenije in 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije, s katerim bomo 
realizirali srednjeročne proporce, upoštevaje konkretne vsa- 
koletne pogoje in možnosti, opredeljene v resolucijah o ure- 
sničevanju družbenega plana SR Slovenije 

V tem srednjeročnem obdobju bomo uresničevali tudi druž- 
beni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki bo vzpod- 
bujal k odpravljanju uravnilovskih tendenc in usmerjal k več ji 
materialni vzpodbudi na podlagi produktivnosti in kvalitete 
dela ter ustvarjalnosti 

S selektivno politiko cen življenjskih potrebšč in bo treba 
zagotoviti umiritev rasti življenjskih stroškov 

V pogojih borbe proti inflaciji bo treba sproti ukrepati, da se 
ne poslabša socialna varnost delovnih ljudi, zlasti tistih z 
minimalnimi osebnimi dohodki oziroma tistih, ki prejemajo 
socialne prejemke, hkrati pa vse to uravnavati v obsegu, ki 
upošteva dejstvo, da je mogoče uresničevati uč inkovito so- 
cialno politiko le z večanjem dohodka na podlagi rasti pro- 
duktivnosti dela. Obenem pa bo v prihodnjem obdobju po- 
trebno preveriti vse socialne pravice tako, da le-te ne bodo 
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destimulativno vplivale na produktivnost delavcev v združe- 
nem delu. 

Socialne pravice se v naslednjem srednjeročnem obdobju 
ne bodo širile, razen pravic s področja starostnega zavarova- 
nja kmetov ob pogoju ustrezne zakonske ureditve. 

Združeno delo bo usklajevalo svoje potrebe po novih zapo- 
slitvah na ravni občine, med občinami in v republiki na pod- 
lagi dejanskih kadrovskih možnosti določenih območjih. V ta 
namen bodo skupnosti za zaposlovanje na ravni občin in 
republike oblikovale zaposlitvene bilance za srednjeročno 
obdobje in upoštevaje smernice iz resolucij letne zaposlitvene 
bilance kot sredstvo uresničevanja svojih in družbenih pla- 
nov. 

Za urejanje življenjskih in kulturnih pogojev delavcev pri 
zaposlovanju bomo tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju izvajali ustrezni republiški družbeni dogovor in občin- 
ske samoupravne sporazume. V tem okviru moramo izboljšati 
minimalne standarde za življenjske in kulturne razmere pri 
zaposlovanju delavcev in zaostriti njihovo izvajanje. 

514. Plač ilno-bilančna in devizno-bilančna pozicija SR Slo- 
venije, za katero se združeno delo sporazumeva v samou- 
pravni interesni skupnosti Slovenije za ekonomske odnose s 
tujino ih v interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino morata biti opredeljeni tako, da se z njunim 
izvajanjem zagotavlja ne le potrebna likvidnost in izboljšanje 
pokritja uvoza z izvozom, temveč v skladu s cilji družbenega 
plana tudi intenzivna preorientacija gospodarstva na izvoz. 
Temeljni pogoji za to so ukrepi za izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti za nastopanje v tujini, začenši s tistimi v organi- 
zacijah združenega dela samih, do tistih, ki jih v okviru priza- 
devanj za stabilizacijo sprejemamo v federaciji. 

Organizacije združenega dela bodo v okviru asociacij zdru- 
ženega dela razvijale notranje sisteme za vzpodbujanje izvoza 
na podlagi združevanja dinarskih sredstev za interne izvozne 
stimulacije na načelu dohodkovne povezave ustvarjalcev in 
porabnikov deviz v smislu medsebojne razdelitve dohodka 
oziroma udeležbe temeljnih organizacij združenega dela pri 
skupno ustvarjenem deviznem prihodku, skupnem riziku in 
odgovornosti, predvsem v delovnih organizacijah in sestavlje- 
nih organizacijah združenega dela. 

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana SISEOT 
bodo opredeljeni pogoji in ukrepi za pospeševanje izvoza in 
združevanje sredstev za izvozne posle v skupnem interesu 
članic. V ISJEOT bo treba urediti ažurno izplačevanje izvoznih 
stimulacij. 

V obdobju 1981-1985 bodo člani SISEOT zagotavljali de- 
vizna sredstva za proračun federacije in uvoz strateških suro- 
vin - nafte in naftnih derivatov, zemeljskega plina (v višini 
20% deviznih prilivov) in za družbenopolitične skupnosti v SR 
Sloveniji (v višini 1% deviznih prilivov), združevali devize za 
realizacijo nalog gospodarskih dejavnosti skupnega pomena 
v SR Sloveniji (v višini 5% deviznih prilivov), za potrebe 
proizvodnje v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja 
in sodelovanja z državami v razvoju (v višini do 1% deviznih 
prilivov) ter za obvezne rezerve in intervencije (v višini do 3% 
deviznih prilivov). 

Za pospeševanje izvoza bodo Ljubljanska banka-združena 
banka, sestavljene organizacije in druge asociacije združe- 
nega dela v samoupravnih sporazumih o temeljih svojih pla- 
nov upoštevaje kriterije iz dogovora o temeljih družbenega 
plana Slovenije za svoje poslovno področ je razdelale speci- 
fične kriterije za ocenjevanje investicijskih in proizvodnih 
programov. Banke bodo kot za dinarska sredstva zahtevale 
tudi dokumentacijo o virih potrebnih deviznih sredstev. V 
okviru ISJEOT skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino bo potrebno ponovno ovrednotiti posamezne kriterije v 
zvezi z izvoznimi stimulacijami, določ iti skupne kriterije za 

oceno investicijskih programov, ki se financirajo iz inozem- 
skih kreditov, in za oceno sposobnosti organizacij združe- 
nega dela za odplačevanje tujih kreditov. SISEOT bo zagoto- 
vila, da bodo pomembnejše nabave uvozne opreme in tehno- 
logije pogojene z izvozom na trajnejši osnovi. 

V zvezi s pospeševanjem skupnih vlaganj s tujimi partnerji 
bo v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino osnovni 
kriterij za oceno upravičenosti skupnih vlaganj razvoja proiz- 
vodnje in napredek domače tehnologije na podlagi speciali- 
zacije zaradi trajnejšega povečevanja izvoza in krepitve kon- 
kurenčne sposobnosti z omejitvijo, da s tujimi partnerji ne 
bodo dovoljena skupna vlaganja v zmogljivosti za montažo in 
sestavljanje proizvodov iz uvoženih delov in sklopov razen, če 
se na tej osnovi zagotovi izvoz najmanj v vrednosti celotnega 
potrebnega uvoza in odplač il obveznosti iz skupnih vlaganj v. 
konvertibilnih valutah. Takšna usmeritev bo veljala tudi za 
razmerje med uvozom in izvozom pri dolgoročnih proizvo- 
dnih kooperacijah in poslovno-tehničnem sodelovanju. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo poslovne banke z uporabo kriterijev za prestruk- 
turiranje gospodarstva iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije, zagotavljale prednost investicijskim pro- 
gramom za v izvoz usmerjeno proizvodnjo, v okviru konzor- 
cija združevale sredstva za financiranje investicij in v pretežno 
izvozne zmogljivosti, videle ugodnejše kreditne pogoje za 
naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z deželami v razvoju in 
obmejnimi območji, v kratkoročni kreditni politiki dajale pre- 
dnost kreditiranju priprave proizvodnje za izvoz in izvoza In v 
ta namen dajale ugodnejše kreditne pogoje (obrestna rflera, 
roki odplač il) ter na podlagi medbančnega sporazuma obliko- 
vale sredstva za kreditiranje izvoza opreme in investicijskih 
del v tujini. 

Poslovne banke bodo določile najnižje meje likvidnih deviz- 
nih sredstev, ki jih morajo imeti na svojih računih v tujini, 
sprejele organizacijske ukrepe za izboljšanje menjalniške 
službe tako, da bodo zajele č im več deviz, ki jih tuji državljani 
želijo zamenjati v naši državi, ter sprejele še druge ukrepe za 
pospeševanje izvoza in deviznega priliva. 

SR Slovenija bo še naprej zagotovila uč inkovitejše mate- 
rialno stimuliranje izvoza tako, da bodo organizacije združe- 
nega dela deležne povečane izvozne stimulacije na osnovi 
olajšav iz davka na dohodek temeljnih organizacij združenega 
dela po progresivni lestvici v skladu s svojo izvozno usmerje- 
nostjo. 

V dogovoru o temeljih družbenega plana Jugoslavije o 
razvoju ekonomskih odnosov s tujino je opredeljena obvez- 
nost udeležencev dogovora, da podvzemajo ukrepe za uresni- 
čevanje projekta o svobodni coni po sporazumu o pospeševa- 
nju gospodarskega sodelovanja med Jugoslavijo in Italijo ter 
protokolu o svobodni coni. 

V Gospodarski zbornici Slovenije bo v sodelovanju z Repu- 
bliškim komitejem za mednarodno sodelovanje pripravljen 
program srednjeročnih ukrepov z uč inkovito realizacijo pra- 
vic in obveznosti iz sporazumov z Evropsko gospodarsko 
skupnostjo. 

Takoj bo potrebno začeti z intenzivnim izvajanjem Družbe- 
nega dogovora o vzpostavitvi in delovanju informacijskega 
sistema za ekonomske odnose s tujino, ki so ga sklenili Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, SISEOT, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Narodna banka Slovenije. 

5.15. Ukrepi davčne politike bodo podpirali cilje in naloge 
tega družbenega plana. To velja zlasti za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in republiški prometni 
davek, medtem ko bodo davčni ukrepi občin podpirali cilje in 
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naloge iz družbenih planov občin. Z medrepubliškim dogovo- 
rom bo zagotovljeno nadaljnje usklajevanje sistema in poli- 
tike davkov iz pristojnosti republik in pokrajin. 

Pri republiškem davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela bodo bistveno zmanjšane dosedanje olaj- 
šave in ustrezno povečane nove skladno s cilji in nalogami 
tega družbenega plana. Pri tem se bo doslednp izhajalo iz 
ciljev prestrukturiranja proizvodnje in storitev ter drugih ciljev 
razvoja SR Slovenije. Olajšave iz davka na dohodek bodo 
odobrene za pospeševanje izvoza, za uvajanje programov 
razvojno-tehnološko intenzivnih proizvodenj v skladu s krite- 
riji prestrukturiranja gospodarstva iz dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije ter za pospeševanje skupnih 
vlaganj na manj razvitih območjih in v deželah v razvoju. 
Davčnih olajšav iz tega oziroma drugih davkov bodo deležna 
še vlaganja v opremo za varstvo okolja, v razvoj drobnega 
gospodarstva, vključno s storitvenimi dejavnostmi in domačo 
obrtjo, vlaganja občanov v gostinske in turistične objekte, 
združevanje kmetov v razne skupne oblike proizvodnje in 
razvoj kmetijske proizvodnje na hribovitih in obmejnih ob- 
moč jih (v skladu -s prevzetimi obveznostmi v dogovoru o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in 
usmerjanju tokov reprodukcije). 

Izveden bo prehod obdavčenja po dejanskem dohodku, v 
tem okviru tudi po dejanskem dohodku kmetov, kjer bo 
davčna politika pa bo prilagojena tako, da bo vplivala na 
zmanjšanje neobdelanih kmetijskih zemljišč . 

Pri prometnem davku bomo z diferenciranimi stopnjami še 
naprej uravnavali razmere na trgu. Prouč iti bo treba možnost 
/a znižanje (ali refakcije) republiškega in obč inskih prometnih 
davkov na promet alkoholnih in brezalkoholnih pijač gostin- 
skim organizacijam, pogojen z ustvarjenim deležem deviz- 
nega prihodka v celotnem prihodku. Tako pridobljena sred- 
stva morajo turistične organizacije nameniti širitvi dejavnosti 
za povečanje deviznega prihodka. 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije o usklajevanju in usmerjanju tokov reprodukcije bomo 
s politiko osnovnega prometnega davka stimulirali proizvod- 
njo , ki je zasnovana na domačih surovinah, in proizvodnjo, ki 
ima pomen za stabilizacijo trga. S politiko davka na promet 
nepremičnin bomo vzpodbujali zasebno stanovanjsko grad- 
njo, zlasti zadružno, in olajšali promet s stanovanji pod dolo- 
čenimi pogoji. 

5.16. Urejanje prostora in varstvo okolja bo temeljilo na 
naslednjih razvojnih ukrepih: 

Sanacije več jih žarišč onesnaževanja okolja bomo urejali z 
dogovori, ki jih bodo sklepali povzroč itelji onesnaževanja, 
prizadeti in ogroženi, družbenopolitične skupnosti in drugi 
nosilci planiranja. 

Dogovori bodo sklenjeni o sanaciji kakovosti vode reke 
Save in odsekih Jesenice-He Moste, Trbovlje-Radeče in Kr- 
ško-republiška meja, za sanacijo kakovosti vode v Savinji na 
odseku Celje-Laško-izliv in sanacijo Blejskega jezera. Izvr- 
šena bo dopolnitev že obstoječega samoupravnega spora- 
zuma za sanacijo vode reke Reke. Z republiškimi predpisi bo 
določena obveznost sanacijskih programov za vse več je one- 
snaževalce. 

Na podlagi dogovora o skupnih temeljih svojih planov bodo 
občine izdale usklajene varstvene odloke za zašč ito vodozbir- 
nih območij, zlasti naslednjih, za oskrbo s pitno vodo posebej 
pomembnih območ ij podtalnic: podtalnice Murskega, Drav- 
skega, Ptujskega, Krško-Brežiškega, Mengeškega in Sor- 
škega polja, podtalnica v Celjski kotlini in posameznih vodo- 
zbirnih območ ij Savinje. 

Za posamezna kritično onesnažena območja, na katerih 
imata obseg onesnaženja zraka in njegova intenzivnost hujše 
škodljive posledice, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predpisal ustrezne ukrepe za zavarovanje zraka pred nadalj- 
njim onesnaževanjem. 

Za potrebe varstva zraka bodo občine s svojimi odloki 
razvrstile območja onesnaženosti zraka v I., II., III. in IV. 
območje. Sprejele bo,do odlok o varstvu zraka in o izvajanju 
izrednih ukrepov v primerih, če so prekoračene kritične vre- 
dnosti onesnaženosti zraka. Uveljavile bodo začasne prepo- 
vedi gradnje stanovanj, šol, bolnic in drugih objektov družbe- 
nega standarda ter industrijskih objektov na območjih IV 
stopnje onesnaženosti zraka, ki so pogosto ali trajneje one- 
snažene nad kritično mejo, dokler ne bodo sprejeti sanacijski 
programi. Kjer tega še niso storili, bodo v občinah ustanovili 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka. 

Republika bo sprejela odlok o maksimalno dovoljenih rav- 
neh hrupa v naravnem in bivalnem okolju 

Občine bodo sprejele posebne ukrepe za preprečevanje in 
omejevanje hrupa na območjih, ki so jih opredelile za ob- 
močje stanovanj, zdravilišč , vzgojno izobraževalnih, socialno 
varstvenih in raziskovalnih ustanov, območja za rekreacijo in 
turizem, narodne in krajinske parke ter naravne rezervate. V 
okviru ukrepov za sanacijo naravnega okolja bo Gospodarska 
zbornica Slovenije konec leta 1981 predložila potencialnim 
udeležencem osnutek dogovora o ravnanju s posebnimi od- 
padki, ki so pomembni v republiškem prostoru. 

Začasno bodo občine pred posegi zavarovale površine za 
morebitne akumulacije na naslednjih območjih: Trebuša, Pla- 
nina, Cerkniško jezero, Radovljica, Padež, Bolehnič ič i in Vr- 
bica. Glede namembnosti teh območ ij bodo nosilci planiranja 
odloč itve sprejeli do konca leta 1985. 

Občine bodo na podlagi planov s posebnimi predpisi zava- 
rovale območja in objekte naravne dedišč ine. 

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 Re- 
publika ter obč ini Brežice in Šmarje bodo zavarovale del 
Sotelskega kot spominski park Trebče. 

Republika in občine bodo na podlagi skupnih družbenih 
planov s predpisi zavarovale območja, posamezne objekte ali 
skupine objektov, ki zaradi kulturnega in zgodovinskega po- 
mena predstavljajo nepremično kulturno dedišč ino 

Občina, kulturne skupnosti in medobč inske gospodarske 
zbornice bodo sklenile dogovor o vzdrževanju, sanaciji in 
aktiviranju kot kulturnih ali gospodarskih dobrin zlasti tistih 

> tipičnih ali ključnih objektov, ki so na osnovi strokovnega 
vrednotenja ali družbenega interesa v prostoru SR Slovenije 
nenadomestljivi in najvišji dosežki ali najznačilnejši primeri 
arheološke, umetnostne, arhitekturne, etnološke, zgodovin- 
ske in tehnične dejavnosti ter objekti ali kraji zgodovinskih 
dogodkov. 

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 pomembneje 
spreminjajo naravne značilnosti, in emisije. 

V okviru zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnimi 
zemljišč i bo razdelan sistem financiranja pridobivanja in 
opremljanja stavbnih zemljišč , pri čemer bo upoštevana po- 
treba po več ji enotnosti predpisov o zajemanju rente od 
stavbnih zemljišč . 

Občine bodo pospešile in poenostavile pridobivanje sogla- 
sij in dovoljenj, ki so potrebna za posege v prostor ter s tem 
omogočile tudi hitrejše sprejemanje zazidalnih načrtov in 
urbanistične dokumentacije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z izvršnimi sveti 
skupščin obč in, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, Republi- 
ško skupnostjo za ceste, Interesno skupnostjo elektrogospo- 
darstva in geodetskimi organizacijami združenega dela skle- 
nil dogovor o uresničevanju srednjeročnega programa geo- 
detskih del za obdobje 1981-1985. 
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5.17. Podrobnejši ukrepi na področju splošne ljudske 
obrambe32 in družbene samozaščite so opredeljeni v poseb- 
nih planskih dokumentih oziroma je ta vidiktprieoten na vseh 
področ jih razvoja, opredeljenih v tem planuv o 

Sredstva za izvajanje nalog splošne ljudske obrambe se 
bodo oblikovala v okviru proračunskih sredstev družbenopo- 
litičnih skupnosti in združenih sredstev organizacij združe- 
nega dela razmerju 0,5% narodnega dohodka. S tem bodo 
zagotovljena sredstva za nadaljnji razvoj in modernizacijo 
teritorialne obrambe, vojnih zvez in sistema opazovanja, ob- 
veščanja in alarmiranja, civilne zašč it^, oboroževanja, oprem- 
ljanja in usposabljanja organov in organizacij za delovanje v 
izrednih in vojnih razmerah, usposabljanja delovnih ljudi, 
občanov in izvenšolske mladine za obrambo in zaščito ter 
druge naloge. 

V okviru sredstev za splošno ljudsko obrambo se bodo 
obč ine po načelih vzajemnosti in solidarnosti z družbenim 

32 Ukrepi na tem področju s sistemskega vidika in z vidika bilanc še niso preverjeni. 
še naprej bodo veljale stopnje prispevkov za financiranje izgradnje zaklonišč . V te namene bodo tudi banke zagotovile ustrezna kreditna sredstva. V okviru ukrepov na področju družbene samozaščite bodo občine in republike iz proračunov zagotavljale sredstva za dograditev informacijskega sistema organov za notranje zadeve, ki bo povezan s pravosodnim informacijskim sistemom, tvoril samostojni podsistem v okviru družbenega Informacijskega sistema, za funkcionalne prostore organov za notranje zadeve, za izpopolnjeva- nje in modernizacijo tehnične opreme, oborožitve in sredstev zvez, za izgradnjo in modernizacijo mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodov, za dograditev izobraževalnega centra, za izvajanje obrambnih priprav in za sofinanciranje izgradnje stanovanj za delavce organov za notranje zadeye. 5.18. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo sprejeti še nekateri sistem- ski zakoni razvojnega pomena. 

dogovoror® zaradi izenačevanja pogojev za izvajanje obramb- 
nih priprav dogovorile o združevanju sredstev 

Še naprej bodo veljale stopnje prispevkov za financiranje 
izgradnje zaklonišč . V te namene bodo tudi banke zagotovile 
ustrezna kreditna sredstva. 

V okviru ukrepov na področju družbene samozaščite bodo 
občine in republike iz proračunov zagotavljale sredstva za 
dograditev informacijskega sistema organov za notranje za- 
deve, ki bo povezan s pravosodnim informacijskim sistemom, 
tvoril samostojni podsistem v okviru družbenega informacij- 
skega sistema, za funkcionalne prostore organov za notranje 
zadeve, za izpopolnjevanje in modernizacijo tehnične 
opreme, oborožitve in sredstev zvez, za izgradnjo in moderni- 
zacijo mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodov, za do- 
graditev izobraževalnega centra, za izvajanje obrambnih pri- 
prav in za sofinanciranje izgradnje stanovanj za delavce orga- 
nov za notranje zadeve. 

5.18. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo sprejeti 
še nekateri sistemski zakoni razvojnega pomena. 

Na ravni federacije bodo sprejeti zakon o razširjeni repro- 
dukciji, zakon o družbenem sistemu informiranja in zakon o 
industrijski lastnini. 

V republiki pa so z razvojnega vidika pomembni predvsem 
naslednji predvideni zakoni: o urejanju prostora, o energetiki, 
o javnih cestah, o cestnem prevozu, o zvezah, o letališč ih, o 
komunalni dejavnosti, o stanovanjskem področ ju in o infor- 
matiki. 

Predviden je tudi sprejem zakonov, ki zadevajo delovanje 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje 
(energetika, cestno gospodarstvo, gospodarjenje z gozdovi, 
gospodarjenje z vodo, komunalna dejavnost). 
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OSNUTEK RESOLUCIJE 

o družbenoekonomski politiki in razvoju 

SR Slovenije v letu 1981 

Na podlagi 335. člena, 2. alinee prvega odstavka 
342. člena in 1. alinee 345. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije, 155. člena zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slo- 
venije, 1. alinee prvega razdelka 71. člena, 72. člena 
in 240. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina Socialistične republike Slovenije na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora dne 1980 sprejela 

RESOLUCIJO 
O DRUŽBENO EKONOMSKI POLITIKI IN 
RAZVOJU SR SLOVENIJE V LETU 1981 

1. Osnovne usmeritve in naloge v 
družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v 
letu 1981 

Izhajajoč iz smernic za pripravo družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter upoštevaje 
ugotovitve in sklepe, ki jih je sprejela Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavi poroč ila o izvajanju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1980 s prvo oceno možnosti razvoja v letu 1981, bo 
aktivnost samoupravnega združenega dela, ekonom- 
ske politike in družbe kot celote v prihodnjem letu 
usmerjena zlasti na naslednje naloge: 

- dosledno povezovanje vprašanj materialnega ra- 
zvoja in ekonomske stabilizacije z uveljavljanjem sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov in krepi- 
tvijo vloge združenega dela pri obvladovanju družbene 
reprodukcije; 

- povečevanje izvoza blaga in storitev kot osnov- 
nega generatorja rasti v letu 1981, doseganje skladnej- 
ših odnosov v deviznobilančnem in plač ilno bilančnem 
položaju republike ob takem obsegu uvoza, ki bo omo- 
gočal najnujnejšo oskrbo z energijo, surovinami, re- 
produkcijskim materialom, opremo in blagom široke 
potrošnje iz uvoza; 

- naraščanje dohodka na podlagi povečanja uč in- 
kovitosti pri gospodarjenju z živim in minulim delom 
ter varčevanja na vseh ravneh; 

- več je in bolj racionalno koriščenje domač ih virov 
energije ter nadomeščanje uvoza surovin, reprodukcij- 
skega materiala in opreme z domačo proizvodnjo pov- 
sod, kjer je to racionalno; 

- hitrejše povečanje kmetijske proizvodnje zaradi 
izboljšanja oskrbe prebivalstva na podlagi izkoriščanja 
domačih možnosti za proizvodnjo hrane; 

- krepitev deleža sredstev za razširitev materialne 
osnove dela v doseženem dohodku in oblikovanje vseh 
vrst porabe izpod rasti dohodka; 

- razvijanje in krepitev stimulativnih elementov v 
delitvi osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah 
združenega dela, uvajanje in razvijanje ekonomskim 
motivov za boljšo izrabo lastnih delovnih in ustvarjal- 
nih sposobnosti, za sodobnejšo organizacijq;dela in 

poslovanja ter za racionalnejše gospodarjenje z minu- 
lim delom; 

- zagotavljanje socialne in materialne varnosti de- 
lavcev in občanov v okvirih materialnih možnosti; 

- preverjanje vseh investicij v teku in nameravanih 
investicij na podlagi kriterijev investiranja, sprejetih v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
ter usklajevanje investicijske aktivnosti z dejanskimi 
materialnimi možnostmi; 

- z oblikovanjem skladnejših razmerij v blagovno 
denarnih odnosih, s povečanjem ponudbe in skladnej- 
šim povpraševanjem, in z doslednim izvajanjem vseh 
prej navedenih nalog bo dosežena počasnejša rast cen 
kot v letu 1980, ob selektivnem in postopnem odprav- 
ljanju najbolj izrazitih nesorazmerij v cenah; 

- dograjevanje družbenega sistema informiranja, da 
bo služil delovnim ljudem za doseganje boljših rezulta- 
tov pri delu, poslovanju in upravljanju s sredstvi druž- 
bene reprodukcije in za sodelovanje v procesu družbe- 
nega planiranja in političnega odločanja. 

2. Materialni okviri razvoja v letu 1981 
Družbeni razvoj v letu 1980 in prisotne tendence na 

prehodu v leto 1981 kažejo, da se bodo v prvem letu 
prihodnjega srednjeročnega obdobja prepletali neka- 
teri preneseni problemi iz preteklih let s prvimi rezultati 
v izvajanju politike ekonomske stabilizacije in z za- 
metki novih, ugodnejših trendov nadaljnjega razvoja. 
Zlasti v prvi polovici leta se bo gospodarska aktivnost 
odvijala še vedno pod močnim vplivom ukrepov in 
problemov iz leta 1980, postopno pa bo vse bolj priha- 
jal do izraza vpliv in usmeritev novih srednjeročnih 
planov in dogovorov ter sporazumov o njihovih teme- 
ljih. 

Jugoslavija in SR Slovenija se bosta v letu 1981 še 
nadalje soočali s problemi oskrbe z nafto in naraščajo- 
čih cen nafte ter s tem v zvezi s problemi upadajoče 
rasti proizvodnje in visokega deficita v devizno bilanč- 
nem in plač ilno bilančnem položaju republike. 

Analize dosedanjega razvoja SR Slovenije in težnje 
na prehodu v novo srednjeročno obdobje kažejo, da bo 
razvoj v letu 1981 moral sloneti na znatno bolj uč inko- 
viti uporabi vseh domačih potencialov, zlasti obstoje- 
čih proizvodnih zmogljivosti, finančnih sredstev ter 
znanja in ustvarjalnosti delavcev ter ob znatno zmanj- 
šanih možnostih za koriščenje dodatnih inozemskih 
sredstev. Ob nadaljevanju naporov za izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije, pospešeni krepitvi vloge 
združenega dela v procesu družbene reprodukcije in 
ob pravočasno sprejetih ukrepih tekoče ekonomske 
politike, bo v letu 1981 moč doseč i naslednje okvire 
razvoja; 
- rast realnega družbenega proizvoda v celotnem 

gospodarstvu za 2,5%; skromna rast družbenega pro- 
izvoda je predvem posledica počasnejše rasti industrij- 
ske proizvodnje, ki je že v drugi polovici leta 1980 
stagnirala zaradi problemov pri oskrbi z reprodukcij- 
skim materialom in surovinami, pa tudi zaradi umirja- 
nja domače konjunkture. Dobra polovica prirasta pro- 

38 poročevalec 



izvodnje v letu 1981 bi se morala realizirati v izvozu, 
nekaj manj kot polovica pa naj bi slonela na domač i 
porabi. 

- skromne možnosti za gospodarsko rast ter omeji- 
tve v porabi zahtevajo še nadalje intenzivno družbeno 
aktivnost za produktivno zaposlovanje, racionalnost 
pri gospodarjenju z živim in minulim delom ter restrik- 
tiven pristop do dodatnega zaposlovanja na vseh po- 
droč jih, zlasti pa še dejavnostih izven materialne proiz- 
vodnje. Zaposlenost v združenem delu se bo povečala 
za 1,4%, tako da se bo na izpraznjenih in novih delov- 
nih mestih zaposlilo okoli delavcev1, hitrejša rast 
zaposlenosti bo možna le na manj razvitih in manj 
razvitih obmejnih območjih; kljub restriktivnemu pri- 
stopu pri zaposlovanju bi z več od 1% rasti produktiv- 
nosti dela, lahko računali le, če bodo prišle do več jega 
izraza spodbude za produktivno delo; njena udeležba v 
družbenem proizvodu pa bo znašala okoli 40%; 

- v skladu s prizadevanji za uskladitev investicij v 
osnovna sredstva z materialnimi možnostmi bodo na 
področju gospodarstva in stanovanjske izgradnje inve- 
sticije ostale na ravni leta 1980, obseg investicij izven 
proizvodnih dejavnosti pa bo nižji kot v letu 1980; 

- rast sredstev za osebne dohodke, skupno in 
splošno porabo bo za 10% počasnejša od rasti do- 
hodka; realni osebni dohodki na zaposlenega bodo v 
povpreč ju ostali na ravni doseženi v letu 1980; v skladu 
z rezultati, doseženimi v uresničevanju politike eko- 
nomske stabilizacije, zlasti glede brzdanja inflacije ter 
produktivnega zaposlovanja, pa bo postopno dana 
možnost za njihovo realno rast v drugi polovici leta; 

- ob nadaljnjem umirjanju domače porabe v SR 
Sloveniji in v celotni Jugoslaviji bo rast družbenega 
proizvoda v pretežni meri odvisna od rezultatov pri 
izvozu blaga in storitev. Povečanje izvoza blaga bi 
moralo zagotoviti dobro polovico predvidenega prira- 
sta proizvodnje. Zaradi nadaljnjega znižanja negativ- 
nega salda zunanje trgovinske menjave SR Slovenije v 
letu 1981 bi ob realnem povečanju izvoza za 7% morali 
zadržati uvoz na ravni leta 1980; s tem bi izboljšali 
pokritje uvoza blaga z izvozom na okoli 79% in dosegli 
približno ravnovesje v plač ilno bilančnem položaju SR 
Slovenije; 

- ob zadrževanju domače porabe v zgoraj navede- 
nih okvirih, ob ocenjenem gibanju proizvodnje ter ob 
pravočasnem ukrepanju na tržišču za izboljšanje 
oskrbe, bomo v letu 1981 dosegli nižjo rast cen kot v 
letu 1980. 

Z vidika razpoložljivih zmogljivosti bi bilo mogoče v 
letu 1981 doseč i tudi višjo rast proizvodnje in dohodka 
in s tem odpreti več je možnosti za razvoj družbenega 
in osebnega standarda delovnih ljudi in občanov. To 
pa bo ovdisno predvsem od rezultatov, doseženih pri 
vključevanju v mednarodno menjavo; več ja in uč inko- 
vitejša izvozna usmerjenost slovenskega gospodarstva 
je objektivna nujnost, ki jo zahteva devizno bilančni in 
plač ilno-bilančni položaj in politika stabilizacije, pred- 
vsem pa potrebe nadaljnjega razvoja SR Slovenije. 

3. Izvajanje projekcije devizno-bilančnega in 
plač ilno-bilančnega položaja SR Slovenije 

3.1. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela 
v izvoz ter hitrejšo rast izvoza od rasti družbenega 
proizvoda bodo v letu 1981 podpirali naslednji ukrepi 
tekoče ekonomske politike; 

'Opredelitve bodo sprejete v Planu zaposlovanja v SR Slovenije v letu 1981, Id ga pripravila Zveza skupnosti za zaposlovan|e. 

- v okviru davčne politike bo še nadalje veljala pro- 
gresivna lestvica oprostitve pri davku na dohodek te- 
meljne organizacije združenega dela; 
- temeljne banke bodo zagotavljale ugodnejše po- 

goje, zlasti nižje obrestne mere in ugodnejše roke 
odplač il za vse oblike izvoznega kreditiranja. Krediti- 
rale pa bodo tudi tisti del prihodka, ki ga predstavljajo 
izvozne stimulacije, do končnega izplač ila teh stimula- 
cij; 

- pri koriščenju združenih sredstev za kreditiranje 
. selektivnih namenov bodo banke dajale prednost 

izvozno usmerjeni proizvodnji; 
- na podlagi medbančnega sporazuma bodo banke 

zagotovile sredstva za kreditiranje izvoza opreme in za 
izvajanje investicijskih del v tujini; 

- organizacije združenega dela, ki dosegajo več ji 
delež izvoza v celotnem prihodku in organizacije zdru- 
ženega dela, ki močneje povečujejo delež izvoza v 
celotnem prihodku, bodo pri razporejanju dohodka, 
lahko relativno hitreje povečevale osebne dohodke kot 
druge organizacije združenega dela. 

V pripravi novega republiškega zakona, ki bo urejal 
izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo za ob- 
dobje 1981-85, bodo predlagane posebne olajšave za 
izvoznike. 

Uporabniki v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje se bodo dogovorili za ekonom- 
sko solidarnost pri zagotavljanju sredstev za razširjeno 
reprodukcijo teh dejavnosti tako, da bodo delavci v 
tistih temeljnih organizacijah združenega dela, ki so 
pretežni izvozniki, združevali za te namene relativno 
manjša sredstva kot delavci drugih temeljnih organiza- 
cij združenega dela. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih 
skupnostih družbenih dejavnostih se bodo dogovorili v 
programih za leto 1981 o posebnih obveznostih za 
pospeševanje izvozne usmerjenosti SR Slovenije. 

Za zagotovitev oziroma vzdrževanje devizne likvi- 
dnosti bodo banke: 

- določ ile najnižjo mejo likvidnosti deviznih sred- 
stev, ki jih morajo imeti na svojih računih v tujini; 

- opredelile ukrepe za pospeševanje deviznega pri- 
liva; 

- zagotovile 24 urno obratovanje menjalnic na vseh 
več jih mejnih prehodih ter razširitev menjalniške 
službe v turistični sezoni (na bencinskih črpalkah, več- 
jih mestih, v vseh turističnih krajih itd.). 

Temeljne organizacije združenega dela bodo prek 
dohodkovnega povezovanja in sklepanja samouprav- 
nih sporazumov o soudeležbi na skupno ustvarjenem 
deviznem prihodku ter skupni odgovornosti in riziku 
razvijale interne izvozne stimulacije in s tem uveljav- 
ljale dodatne ekonomske motive za izvozno usmerje- 
nost proizvodnje. 

3.2. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo 
ob dograjevanju sistema pospeševanja izvoza v okviru 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose 
s tujino, zagotovljeno večje izenačevanje pogojev go- 
spodarstva pri nastopu na tujih tržišč ih s pogoji tujih 
ponudnikov na teh tržišč ih ter več je pospeševanje 
izvoza blaga višje stopnje predelave ter izvoza blaga in 
storitev, s katerimi dosegamo več je devizne uč inke in 
kjer je vgrajenega več  domačega znanja in tehnologije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal 
za to, da bodo skladu Interesne skupnosti Jugoslavije 
za ekonomske odnose s tujino zagotovljena zadostna 
sredstva za pospeševanje izvoza ter zagotovljeno te- 
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koče izplačevanje izvoznih stimulacij. 
3.3. Člani samoupravne interesne skupnosti SR Slo- 

venije za ekonomske odnose s tujino bodo v okviru 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana ekonom- 
skih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 urejali 
medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti tudi za leto 1981. 

Člani samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino bodo planirali in usklajevali plane 
ekonomskih odnosov s tujino za leto 1981 na osnovi 
meril, opredeljenih v samoupravnem sporazumu o te- 
meljih plana ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 
1981-1985. Plani ekonomskih odnosov s tujino članov 
samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino se bodo usklajevali med enotami samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino in v okviru enot. V usklajevalnem postopku bodo 
člani samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino izhajali iz nujnosti izboljšanja pokritja 
uvoza blaga in storitev z izvozom blaga in storitev v 
vsaki organizaciji združenega dela. Kolikor bo posa- 
mezna organizacija združenega dela ustvarila manjši 
devizni priliv od planiranega, se bodo sorazmerno 
zmanjšale njene možnosti deviznega odliva, kakor tudi 
možnosti tistih članov samoupravne interesne skupno- 
sti za ekonomske odnose s tujino, za potrebe katerih 
združuje organizacija združenega dela devizna sred- 
stva. 

3.4. V letu 1981 bo sedanji sistem deviznih pravic 
nadomeščen s sistemom razpolaganja z ustvarjenimi 
devizami in združevanja deviz. Člani samoupravne in- 
teresne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose 
s tujino bodo združevali devizna sredstva za izvedbo 
skupno dogovorjenih programov družbenih in gospo- 
darskih dejavnosti skupnega pomena v Sloveniji (v 
višini največ do — % od vseh deviznih prilivov)*, za 
potrebe strateških surovin (nafta za energetske na- 
mene in zemeljski plin v višini % od vseh deviznih 
prilivov)3, za potrebe proizvodnje v okviru obmejnega 
gospodarskega sodelovanja in sodelovanja z državami 
v razvoju (v višini _ % od vseh deviznih prilivov)1 ter za 
obvezno rezervo in intervencije ( %)*. 

Člani samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino bodo zagotavljali de- 
vizna sredstva za pokritje deviznih- potreb federacije v 
višini % od celotnih deviznih prilivov4 in za potrebe 
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti v 
SR Sloveniji v višini do % od vseh deviznih prilivov5. 
Devizne potrebe organov in organizacij družbenopoli- 
tičnih skupnosti bodo naraščale počasneje od deviznih 
potreb organizacij združenega dela. 

Samoupravna interesna skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo na 
podlagi enotnih kriterijev, sprejetih v interesni skupno- 
sti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino dogovor- 
jen enoten način zagotavljanja deviznih sredstev za 
potrebe federacije in uvoza strateško pomembnih su- 
rovin. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije se bo v tem 
smislu zavzemal za dopolnitev odloka o metodologiji in 
kriterijih za določanje in spremljanje projekcije pla- 
č ilno in devizno bilančnih položajev republik in avto- 
nomnih pokrajin v enotni projekciji plač ilne in devizne 
bilance Jugoslavije ter za dopolnitev oz. spremembo 

'Kvantifikacije bodo opredeljene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985. 3 Pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana SFR Jugoslavije o politiki 
razvoja ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 Je predlagan še premog za koksiranje in nafta v celoti (tudi za reprodukcijo). SR Slovenija se s tem' ne strinja, ker smatra, da Je potrebno devize za uvoz zagotoviti z združeva- njem deviznih sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela, 

69. člena zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije si bosta v skladu s programom 
dolgoročnega reguliranja zunanjetrgovinske menjave 
prizadevala za bistveno zmanjšanje števila pozicij 
uvoza po restriktivnih režimih, tako, da bo režim 
usmerjen v zašč ito domače proizvodnje, ne pa kot 
instrument dodatnih plač ilno bilančnih omejitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal 
za pripravo predloga za izključ itev carinskih kontin- 
gentov iz carinskega sistema in za izvršitev ter razvrsti- 
tev do sedaj beneficiranih proizvodov v pozicijo carin- 
ske tarife. 

3.5. Možen obseg deviznega odliva posameznih or- 
ganizacij združenega dela v letu 1981 bo odvisen od 
ustvarjenih in združenih deviznih sredstev (zmanjšanih 
za — %, ki jih bodo organizacije združenega dela 
združevale v .okviru samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino)6 ter od možnosti zadol- 
ževanja v tujini. 

V tujini se bodo na novo zadolževale organizacije 
združenega dela, ki povečujejo izvoz in ki bodo spo- 
sobne prevzeti tudi polno odgovornost za vračanje 
najetih kreditov iz ustvarjenih in združenih deviznih 
sredstev na podlagi 66. 67. in 68. člena zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino. 

Člani samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije 
za ekonomske odnose s tujino bodo združevali sred- 
stva za delno pokritje zapadlih obveznosti, na podlagi 
enotno dogovorjenega načina v interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske ondose s tujino in za po- 
trebe tistih družbenih in gospodarskih dejavnosti 
skupnega pomena, za katere se sicer združujejo de- 
vizna sredstva za enostavno reprodukcijo. 

Za naložbe v dejavnosti splošnega družbenega po- 
mena, tako materialne proizvodnje kot družbene dejav- 
nosti, bo možno najemati tuje kredite le na osnovi 
družbeno vereficiranih razvojnih programov, vključno 
z opredeljeno devizno komponento; vračanje prevzetih 
deviznih obveznosti pa bo na podlagi sprejetih progra- 
mov potekalo z združevanjem deviz v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino. 

3.6. Osnovno merilo za kreditiranje tujine bo pove- 
čanje izvoza blaga in storitev, pospeševanje višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja, zlasti pa pospeševanje 
ekonomskega sodelovanja z neuvrščenimi deželami in 
državami v razvoju, kakor tudi pospeševanje obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja. 

3.7. Za pospeševanje obmejnega gospodarskega 
sodelovanja in sodelovanja z deželami v razvoju bodo 
člani Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino združevali devizna sredstva (v višini 1 % 
od deviznih prilivov). 

Banke bodo zagotovile dopolnilna sredstva za vlaga- 
nja, ki bodo pospeševala sodelovanje z državami v 
razvoju in obmejnimi območji pod ugodnejšimi pogoji. 

Nadaljevale se bodo priprave za gradnjo proste indu- 
strijske cone pri Sežani in uresničevanje drugih obvez- 
nosti iz Osimskih sporazumov, zlasti v smeri dogovar- 
janja glede financiranja in gradnje infrastrukture in 

'Vprašanje nač ina financiranja deviznih potreb federaci|e je ie odprto: motno- sti so ali prek združevanja deviznih sredstev ali prek drugih virov (menjalnice, devizne rezerve.). 5 Obseg deviznih sredstev za potrebe družbenopolitičnih skupnosti v SR Slove- niji se opredeljuje s posebnim odlokom o znesku deviz za potrebe družbenopoli- tičnih skupnosti SR Slovenije v letu 1981. 
6 Kvantifikacije bodo opredeljene v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985. 
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industrijskih objektov v coni ter sistemskih (zakonskih) 
opredelitev pogojev poslovanja oziroma olajšav pri po- 
slovanju v coni. 

;? silne. 
4. Pogoji pridobivanja dohodka v letu 1981, 
zagotavljanje dinamike proizvodnje in 
produktivnega zaposlovanja 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja bo moč doseč i 
rast celotnega prihodka in dohodka le ob racionalnejši 
in bolj uč inkoviti izrabi materialnih, kadrovskih, narav- 
nih in drugih proizvodnih pogojev. 

Iz celotnega prihodka bodo delavci v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela v letu 1981, zaradi revalori- 
zacije vrednosti osnovnih sredstev in povečanja amor- 
tizacijskih stopenj, izločevali relativno višja sredstva za 
amortizacijo. S tem bo onemogočeno prelivanje sub- 
stance osnovnih sredstev v potrošnjo in zagotovljeno 
realnejše in hitrejše obnavljanje osnovnih sredstev 
(zlasti opreme). 

4.1. Za varčevanje s surovinami, reprodukcijskim 
materialom in energijo bodo poslovodni in samou- 
pravni organi v organizacijah združenega dela pripra- 
vili podrobnejše programe ukrepov, ki jih bodo vključ ili 
v planske dokumente za leto 1981 in za celotno prihod- 
nje petletno obdobje. V te programe bodo vključ ili tudi 
potrebne rekonstrukcije in modernizacije, ki zmanjšu- 
jejo porabo energije na enoto proizvodnje oziroma, s 
katerimi se nadomeščajo tekoča goriva z domačimi viri 
energije. Banke bodo stimulirale tovrstne naložbe z 
ugodnejšimi pogoji (nižja obrestna mera, daljši odpla- 
č ilni roki), hkrati pa bodo stimulirale tudi naložbe pre- 
bivalstva v izboljšanje toplotne izolacije stanovanjskih 
zgradb. Povečane bodo davčne olajšave v proizvodnji 
in porabi pomembnejšega termoizolacijskega mate- 
riala in v proizvodnji naprav, ki znatno zmanjšujejo 
porabo energije. Uveden bo t. i. energetski znak, s 
katerim bodo označene naprave in oprema, ki izboljšu- 
jejo izkoristek energije. Oprema za izkoriščanje nekon- 
vencionalnih virov energije bo oproščena prometnih 
davkov. 

Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združe- 
nja bodo usmerjale temeljne organizacije združenega 
dela tako, da bodo materialno in moralno spodbujale 
delavce za iskanje tehničnih izboljšav, ki se kažejo v 
zniževanju stroškov, prihrankov materiala, v racional- 
nejši porabi energije, pa tudi v preprečevanju škodlji- 
vih posledic na okolje. 

Gospodarska zbornica Slovenije in komunalne orga- 
nizacije bodo intenzivirale aktivnost pri organiziranju 
zbiranja in izrabe odpadnih surovin in odpadkov ter 
predlagale izgradnjo objektov za predelavo tovrstnih 
surovin. 

4.2. Možnosti za rast proizvodnje, celotnega pri- 
hodka in dohodka ter več jo uč inkovitost pri gospodar- 
jenju so tudi v racionalizaciji in izboljšanju preskrbe z 
domačimi surovinami in reprodukcijskim materialom. 
Zato bodo temeljne organizacije združenega dela ob 
razvijanju dohodkovnih odnosov, zlasti ob sporazume- 
vanju o cenah in udeležbi pri ustvarjanju deviznega 
dohodka, obnovile, učvrstile in razširile medsebojno 
povezovanje na celotnem jugoslovanskem tržišču ter 
zagotavljale dosledno izvajanje medsebojno dogovor- 
jenih nalog in obveznosti. Gospodarska zbornica Slo- 
venije bo spodbujala takšno dogovarjanje organizacij 
združenega dela, jim nudila svojo strokovno in organi- 
zacijsko pomoč ter skupaj s Samoupravno interesno 
skupnostjo SR Slovenije za ekonomske odnose s tu- 
jino in Izvršnim Svetom Skupščine SR Slovenije posre- 
dovala v primerih težav, ki bi po svoji naravi ali obsegu 

zadevali tovrstno sodelovanje. Inšpekcijske službe in 
družbeni pravobranilec samoupravljanja bodo name- 
nili posebno pozornost kršitvam enotnosti jugoslovan- 
skega tržišča in še zlasti ukrepali pri pojavih neupravi- 
čenega enostranskega spreminjanja in neizpolnjevanja 
dogovorjenih obveznosti. 

4.3. Za izboljšanje oskrbe prebivalstva s hrano bo 
potrebno bolj in uč inkoviteje izkoriščati domače mož- 
nosti za proizvodnjo hrane. V letu 1981 se bo povečala 
kmetijska proizvodnja za 3,5%; povečala se bo zlasti 
tržna proizvodnja mesa, žit in sladkorne pese, kjer so v 
prehranski bilanci prisotni največ ji primanjkljaji. Pove- 
čanje poljedelske proizvodnje bo temeljilo predvsem 
na uč inkovitejši rabi obstoječ ih proizvodnih kapacitet 
in na intenziviranju melioracij kmetijskih zemljišč ter 
izgradnjo sistema obrambe pred točo. Za več jo proiz- 
vodnjo mesa bo realiziran program naložb v prašiče- 
rejo in govedorejo, novih predelovalnih objektov pa v 
letu 1981 ne bomo začenjali. Za potrebno oskrbo z 
najnujnejšim reprodukcijskim materialom v kmetijstvu, 
ki ga ne bo moč dobiti iz domače proizvodnje, bo v 
okviru Samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino zagotovljeno združevanje deviznih 
sredstev za uvoz. 

Z interventnimi sredstvi, v skladu z zakonom o inter- 
vencijah v kmetijstvo in porabi hrane, se bo pospeše- 
vala zlasti stabilnost osnovne črede in povečanje proiz- 
vodnje mesa, intenzifikacija rastlinske proizvodnje, de- 
lovanje pospeševalne službe in obramba pred točo. 
Sredstva za naložbe bodo prioritetno usmerjena v pri- 
dobivanje in usposabljanje novih kmetijskih zemljišč  in 
za povečanje živinorejske proizvodnje. 

4.4. Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni re- 
publiški upravni organi bodo sprejeli in uveljavili 
enotno metodologijo za zajemanje transportnih stro- 
škov v temeljnih organizacijah združenega dela v cilju 
zmanjševanja deleža teh stroškov v družbenem proiz- 
vodu. 

4.5. V samoupravnih interesnih skupnostih s po- 
droč ja materialne proizvodnje bo izostrena odgovor- 
nost za poslovanje z združenimi sredstvi in za raciona- 
lizacijo poslovanja. Povsod, kjer še niso, bodo usta- 
novljeni odbori udeležencev za kontrolo izvajanja sa- 
moupravnih sporazumov, ki bodo spremljali poslova- 
nje v teh sistemih in namensko uporabo združenih 
sredstev (za kompenzacije izpadlega dohodka oziroma 
za razširjeno reprodukcijo). Hkrati se bodo začele uve- 
ljavljati naloge, ki jih zahteva hitrejši razvoj družbenoe- 
konomskih odnosov na tem področju in ki se nanašajo 
predvsem na več jo odvisnost celotnega prihodka in 
dohodka v teh dejavnostih od opravljenega dela in 
uspešnosti gospodarjenja, in na krepitev vpliva in kon- 
trole uporabnikov. Uč inkovitejše gospodarjenje v teh 
skupnostih mora omogočiti, da se bo povečal delež 
lastnih sredstev izvajalcev in interesnega združevanja v 
sredstvih za reprodukcijo. 

4.6. V vseh organizacijah združenega dela in v druž- 
benopolitičnih skupnostih bodo pripravljene zaposli- 
tvene bilance, ki jih bodo delavci usklajevali v skupno- 
stih za zaposlovanje. Politiko produktivnega zaposlo- 
vanja bodo izvajali pri zaposlovanju novih in že zapo- 
slenih delavcev. Zmanjševali bodo delež delavcev, za- 
poslenih pri režijskih in administrativnih delih. To 
usmeritev bodo upoštevale tudi družbenopolitične 
skupnosti pri sprejemanju novih predpisov in ukrepov. 
V delitvi osebnih dohodkov bo zagotovljen premik 
sredstev v korist proizvodnega in ustvarjalnega dela. 

Delavci bodo skrbeli za izvajanje programov priprav- 
ništva v svojih organizacijah ter odgovorno izpolnjevali 
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že sklenjene pogodbe in obveznosti s področja dela 
(štipendisti, učne pogodbe), omejevali vse oblike dela 
po pogodbi ter le izjemoma podaljševali delovno ra- 
zmerje delavcem, ki bodo pridobili pravico do sta- 
rostne pokojnine. Po potrebi, ob povečanju števila 
nezaposlenih, bodo združevali dodatna sredstva za 
denarna nadomestila ali za potrebe nadaljnjega uspo- 
sabljanja nezaposlenih delavcev. 

4.7. Denarna in kreditna politika v okviru celotne 
Jugoslavije bo zagotavljala optimalno količ ino denarja 
v obtoku ter skladno s stabilizacijskimi prizadevanji 
spodbujala proizvodnjo in blagovne tokove. 

SR Slovenija si bo prizadevala, da se v letu 1981 
začne uresničevati načelo postopnega prenašanja na- 
log selektivnega kreditiranja iz Narodne banke na po- 
slovno bančništvo. Delovala bo v smeri oženja ree- 
skontnega kreditiranja. Pretežni del reeskontnega kre- 
ditiranja, kolikor bo realiziran, pa naj bo prek moneti- 
zacije vrednostnih papirjev. 

Za doseganje osnovnih ciljev in nalog kreditne poli- 
tike republike bo Skupščina SR Slovenije z odlokom 
določila podrobne pogoje plasmajev sredstev družbe- 
nopolitičnih skupnosti, ki so v depozitu pri Narodni 
banki Slovenije. V skladu z družbenim planom bodo 
usmerjeni v brezobrestno kreditiranje republiških re- 
zerv, v pospeševanje izvoza in druge prednostne na- 
loge. Občasno neuporabljena sredstva se bodo upo- 
rabljala za likvidnostno kreditiranje bank. 

V nadaljnji preobrazbi odnosov pri gospodarjenju z 
denarjem bodo proučene možnosti za morebitne spre- 
membe institucionalnih oblik uresničevanja bančnih 
funkcij v skladu z načelom racionalnosti in uč inkovito- 
sti bančne mreže. 

Izvršni svet Skupščine SRS bo na podlagi poprejšnje 
uskladitve stališč z GZS, SDK in Narodno banko Slove- 
nije predlagal zveznim organom, da se pospešeno 
sprejmejo spremembe in dopolnitve predpisov s po- 
dročja bančništva, ki naj omogočijo uč inkovitejšo 
združevanje sredstev TOZD v okviru internih bank, oz. 
posebnih finančnih služb in s tem racionalnejše go- 
spodarjenje z denarjem. Prav tako bo predlagal kon- 
kretne spremembe in dopolnitve sistema plačilnega 
prometa zaradi zagotovitve večje racionalnosti v teko- 
čem poslovanju s sredstvi. 

4.8 Usklajevanje investicijskih aktivnosti z material- 
nimi možnostmi terja, da investitorji, sovlagatelji in 
banke usmerjajo razpoložljiva sredstva za investicije v 
dokončanje že začetih objektov, ki so pomembni za 
skladnejšo strukturo in več jo izvozno usmerjenost pro- 
izvodnje, izvršijo revizijo predračunskih vrednosti inve- 
sticij v teku, ugotovijo prekorač itve in sprejmejo 
ukrepe za uskladitev investicij z realno razpoložljivimi 
sredstvi. 

Pri odločanju o novih in nameravanih investicijah 
bodo dosledno upoštevali kriterije prestrukturiranja iz 
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-85'. Banke bodo zavračale obravnavo 
investicijskih programov, ki zahtevajo bančna sredstva 
ali pomoč bank pri združevanju sredstev, če investicij- 
ski programi ne bodo izkazovali elementov, na podlagi 
katerih bi lahko preverili, ali predloženi projekti ustre- 
zajo kriterijem. 

Relativno nizka lastna sredstva za investicije, manjše 
možnosti za zadolževanje v tujini in zmanjšanje preli- 
vanja kratkoročnih bančnih sredstev v naložbe, bodo 
vplivali na zmanjšanje deleža investicij v osnovna sred- 
stva v družbenem proizvodu. 
7 Kolikor Dogovor o temeljih družbenega plana ne bi bil sprejet do sprejemanja predloga resolucije, bodo v tej točki resolucije povzeti kriteriji prestrukturiranja 
Iz Dogovora. 

5. Razporejanje dohodka in oblikovanje 
sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih 
in splošnih potreb 

5.1. Da bi zagotovili skladnejše odnose med blagov- 
nimi in kupnimi skladi ter dosegli skladnejše odnose v 
reprodukciji in okrepili materialno osnovo združenega 
defe, bodo delavci v organizacijah združenega dela 
materialne proizvodnje in drugih organizacijah pri raz- 
porejanju doseženega dohodka upoštevali usmeritev, 
da morajo v SR Sloveniji sredstva za osebne dohodke v 
globalu naraščati za 10% počasneje od rasti dohodka 
in počasneje od rasti čistega dohodka. 

Osebni dohodki v neproizvodnih dejavnostih bodo 
rasli v skladu z opravljenim delom, kot to določajo 
samoupravni sporazumi o svobodni menjavi dela, ven- 
dar največ do rasti osebnih dohodkov na zaposlenega 
v materialni proizvodnji. 

Realna raven in rast osebnih dohodkov bo pogojena 
z doseženo ravnijo in rastjo produktivnosti dela, s 
kvalitetnejšim prispevkom živega dela ter z rezultati pri 
upravljanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi, ki 
se kažejo v povečanju ustvarjenega dohodka. 

Za izvajanje družbene usmeritve razporejanja do- 
hodka in osebnih dohodkov v letu 1981 bodo sprejeli 
Izvršni svet SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije in 
Izvršni sveti obč inskih skupščin dogovor, ki bo zagoto- 
vil predvideno rast osebnih dohodkov na selektivnih 
osnovah, zlasti pa ustreznejše vrednotenje proizvo- 
dnega in ustvarjalnega dela. Te osnove naj zagotovijo, 
da bo rast osebnih dohodkov v posamezni temeljni 
organizaciji združenega dela odvisna od prispevka de- 
lavcev k povečanju produktivnosti dela, povečanju 
izvoza in racionalnejšemu gospodarjenju in upravlja- 
nju s sredstvi in delovnim čas<pm ter od pogojev za 
pridobivanje dohodka. Pri oblikovanju sredstev za 
osebne dohodke pa selektivne osnove upoštevajo tudi 
doseženo raven osebnih dohodkov, stopnjo rasti do- 
hodka ter dosežena razmerja v razporejanju dohodka 
in med osebnimi dohodki. 

Udeleženci bodo sprejeli naloge in obveznosti pri 
izvajanju dogovora ter metodologijo za spremljanje 
dogovora in način informiranja delavcev zato, da bo 
njihova aktivnost sočasna z ugotavljanjem doseženih 
poslovnih rezultatov ob periodičnih obračunih med 
letom. 

S sprejetjem družbenega dogovora o skupnih osno- 
vah za oblikovanje in delitev osebnih dohodkov bodo 
dobili delavci v temeljinh organizacijah združenega 
dela skupna izhodišča pa tudi strokovne podlage za 
ugotavljanje delovnega prispevka in rezultatov dela, 
kar bodo uporabili za dograditev sistemov razporejanja 
čistega dohodka in delitve osebnih dohodkov v svojih 
splošnih samoupravnih aktih. Na podlagi programov 
aktivnosti, ki jih bodo sprejeli udeleženci omenjenega 
družbenega dogovora za leto 1981, bodo zlasti sindi- 
kati s svojimi pobudami prispevali k uveljavljanju deli- 
tve osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela. Na tak 
nač in bodo družbeni dogovori in samoupravni splošni 
akti zagotovili tudi skladnejše osnove in merila za 
boljše vrednotenje proizvodnega in kreativnega dela, 
ter dela, ki se opravlja pod težkimi pogoji in večjo 
diferenciranost med osebnimi dohodki odvisno od de- 
lovnega prispevka posameznega delavca. 

Ureditev samoupravno dogovorjenih zajamčenih 
osebnih dohodkov v samoupravnih sporazumih, ki jih 
sprejemajo delavci temeljnih organizacij v okviru de- 
lovne organizacije ter dohodkovno povezanih temelj- 
nih organizacij ter določ itev zajamčenih osebnih do- 
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hodkov, ki naj zagotovijo socialno varnost delavcev, 
zahteva, da se pristojni dejavniki v republiki, predvsem 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.ter sindikati, dogo- 
vorijo v začetku leta 1981 o košarici življenjskih potreb- 
šč in na podlagi katere bi Zavod SR za statistiko sprem- 
ljal gibanje minimalnih družbeno dogovorjenih živ- 
ljenjskih stroškov. 

5.2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, ki 
se oblikujejo s svobodno menjavo dela (razen sredstev 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja) 
bodo rasla za 10% počasneje od rasti dohodka. V 
skladu s to zahtevo bodo v januarju 1981 uveljavljene 
spremenjene prispevne stopnje, ki bodo zagotovile gi- 
banje priliva sredstev v predvidenih okvirih. V tako 
opredeljenem okviru globalnih sredstev za zadovolje- 
vanje skupnih potreb bodo lahko nekoliko hitreje nara- 
ščala Sredstva za usmerjeno izobraževanje in razisko- 
valno dejavnost, vendar največ do rasti dohodka. Sred- 
stva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja bodo porasla nekoliko hitreje zaradi pričakova- 
nega števila upokojencev v letu 1981 za okoli 3%; 
pokojnine in invalidnine bodo valorizirane na osnovi 
rasti osebnih dohodkov na zaposlenega v preteklem 
letu. 

Vire in osnove ter nač in obračunavanja prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih potreb bo urejal Zakon o 
obračunavanju in vplačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb, ki je v pripravi. Po novem 
zakonu se bodo sredstva za zdravstveno varstvo, razen 
sredstev za nadomestila, združevala iz dohodka8 in ne 
več iz osebnega dohodka kot doslej. Spremenile pa se 
bodo tudi osnove za obračunavanje prispevkov iz do- 
hodka, kjer bo tudi obračunska osnova dohodek, razen 
pri skupnosti starostnega zavarovanja kmetov, kjer bo 
osnova za obračunavanje prispevkov iz dohodka 
osebni dohodek. 

Za izboljšanje likvidnosti v temeljnih organizacijah 
združenega dela je predvideno9, da bi združeno delo 
nakazovalo prispevke Samoupravnih interesnih skup- 
nosti iz osebnega dohodka in na osnovi osebnega 
dohodka šele med 18. in 23. v mesecu, kar bi temeljnim 
organizacijam združenega dela podaljšalo razpolaga- 
nje s sredstvi namenjenimi za plač ilo prispevkov sa- 
moupravnim interesnim skupnostim. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo v letu 1981 
pri načrtovanju svojih sredstev upoštevale prenose 
sredstev za določene na druge samoupravne interesne 
skupnosti. Tako bo skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja prenesla na skupnosti zdravstve- 
nega varstva in skupnosti otroškega varstva sredstva, 
ki jih je doslej združevala za zdravstveno varstvo upo- 
kojencev in za otroško varstvo otrok upokojencev. 
Sredstva zdravstvenih skupnosti za nadomestila oseb- 
nih dohodkov v času porodniškega dopusta pa se 
bodo prenesla na skupnosti otroškega varstva, ki že 
združujejo sredstva za en del tega nadomestila. 

Samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti bodo pri načrtovanju svojih progra- 
mov upoštevale omejene materialne možnosti tako, da 
v letu 1981 ne bodo širile svojih programov. Ponovno 
bodo preverile veljavne normative in standarde izvajal- 
cev storitev. Prav tako ne bomo spreminjali obsega 
pravic. V takih pogojih bo še zlasti potrebno skrajno 
racionalno in selektivno prouč iti investicijsko dejav- 

za°bračuna"arije prispevkov od korigirane davčne osnove na dohodek bo povzroč ila spremembe v obremenitvi posameznih področij, kar 
bo zahtevalo diferenciacijo prispevnih stopenj Po varianti v predlaganem novem zakonu 

nost v družbneih dejavnostih. Že začete investicije 
bodo izvajane zelo selektivno in le v okviru materialnih 
možnosti. Podaljšana bo veljavnost predpisa o začasni 
prepovedi razpolaganja z družbenimi sredstvi za finan- 
ciranje negospodarskih investicij.10 Organizacije zdru- 
ženega dela s področja družbenih dejavnosti bodo 
lahko povečale svojo dejavnost le prek neposredne 
svobodne menjave dela, oziroma prek povečane ude- 
ležbe sredstev občanov. 

5.3. Sredstva, ki jih delovni ljudje in občani združu- 
jejo na osnovi davkov in prispevkov za zadovoljevanje 
splošnih potreb v republiki in obč inah bodo rasla za 
10% počasneje od rasti dohodka. SR Slovenija se bo 
zavzemala za počasnejšo rast sredstev za prispevek 
zveznemu proračunu od rasti dohodka. Sprejeti bodo 
ukrepi za racionalizacijo poslovanja upravnih pravoso- 
dnih in drugih državnih organov na osnovi sodobnih 
metod dela in uporabe tehničnih sredstev. V republi- 
škem proračunu bodo tudi v letu 1981 zagotovljena 
sredstva za investicije na področju kmetijstva in živil- 
stva, kolikor ne bi prišlo do samoupravne organizira- 
nosti v skladu z zakonom o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane. 

Osebni dohodki zaposlenih v državnih organih in 
pravosodju bodo rasli v skladu z opravljenim delom, 
vendar največ do rasti osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu; sredstva za materialne izdatke bodo omogočala 
ob racionalnejši porabi nermalno redno dejavnost teh 
organov, sredstva za negospodarske investicije iz pro- 
računov pa bodo znatno nižja kot v preteklem letu. 

6. Usmeritve na področju tržišča in cen 
V letu 1981 bodo ključne naloge organizacij združe- 

nega dela in ekonomske politike na področju cen in 
tržišča naslednje: 

- preobrazba sistema oblikovanja in določanja cen 
ter družbene kontrole cen v skladu z zakonom o teme- 
ljih sistema cen in družbeni kontroli cen, 

- v okviru doslednega izvajanja politike ekonomske 
stabilizacije doseč i nižjo rast cen in življenjskih stro- 
škov, kot je bila v letu 1980, 

■- izboljšati oskrbo s surovinami in reprodukcijskim 
materialom v okviru proizvodnih povezav ter zagotav- 
ljati nemoteno preskrbo prebivalstva s prehrambenimi 
proizvodi in tistimi potrošnimi dobrinami, ki so bi- 
stvene za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb 
delovnih ljudi in občanov. 

6.1. V letu 1981 se bodo začele uveljavljati nove 
zakonske rešitve na področ ju sistema cen in družbene 
kontrole cen, ki omogočajo in zahtevajo večjo vlogo 
združenega dela pri oblikovanju, določanju in izvajanju 
politike cen ter v družbeni kontroli cen. Dosedanje 
pretežno administrativno odločanje o cenah bo po- 
stopno nadomestilo samostojno oblikovanje cen s 
strani delavcev v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki bo izhajalo iz medsebojne odvisnosti, poveza- 
nosti in odgovornosti v proizvodnem procesu in celotni 
družbeni reprodukciji ter upoštevalo družbeno dogo- 
vorjena merila za oblikovanje cen. V okviru razvijanja 
in utrjevanja samoupravnega sporazumevanja na pod- 
lagi dohodkovnih odnosov v združenem delu se bodo 
urejala vprašanja cen, kakor tudi druga medsebojna 
razmerja, upoštevaje ekonomske zakonitosti, skupne 
interese ter tudi interese in usmeritve širšega družbe- 
nega pomena. 

10 SR Slovenija bo predlagala, da se zakon dopolni tako, da te omejitve ne veljajo za družbenopolitične skupnosti, ki so biie z zakonom ustanovljene v letu 1980. 
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Da bodo delavci v združenem delu nosilci odločitev o 
cenah na temelju novega sisteme cen, si bodo-republi- 
ška skupnost za cene, Gospodarska zbornica Slovenije 
in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadevali, da 
se v letu 1981 dograjujejo in smiselno uporabljajo na 
zvezni ravni izdelana enotna navodila za uporabo me- 
nil za oblikovanje cen, določenih v zakonu o temeljih 
sistema cen in družbeni kontroli cen. 

Z uveljavljanjem novih sistemskih rešitev bodo pri 
družbeni kontroli cen proizvodov in storitev za nepo- 
sredno potrošnjo delovnih ljudi in občanov sodelovali 
tudi organizirani potrošniki. Vključevali se bodo tudi 
pri določanju politike cen tovrstnih proizvodov in stori- 
tev, kadar je to zanje pomembno in kolikor bo to 
omogočala narava poslovanja organizacij združenega 
dela, ki proizvajajo blago in opravljajo storitve za nepo- 
sredno potrošnjo prebivalstva. Zato bodo družbenopo- 
litične skupnosti spodbujale ustanavljanje in reorgani- 
ziranje potrošniških svetov in drugih oblik delovanja 
organiziranih potrošnikov v skladu z njihovo vlogo v 
samoupravnem sistemu cen ter pri dogovarjanju in 
reševanju problemov v zvezi s preskrbo. 

Podpisniki družbenega dogovora in samoupravnega 
sporazuma, zlasti Gospodarska zbornica Slovenije 
bodo skrbeli in sprejeli vse potrebne ukrepe, da bo 
Republiška skupnost za cene že z letom 1981 v celoti 
prevzela svoje naloge. 

6.2. S celovitim izvajanjem politike ekonomske sta- 
bilizacije, zlasti z oblikovanjem skladnejših razmerij v 
blagovno denarnih odnosih in v celotnem procesu 
reprodukcije bodo ob uveljavljanju in dograjevanju sa- 
moupravnih odnosov pri dogovarjanju o cenah in na • 
drugih področ jih ustvarjeni pogoji za nižno rast cen in 
življenjskih stroškov, kot je bila v letu 1980. Z name- 
nom, da se enotno opredeli osnovne smeri delovanja in 
ukrepanja posameznih nosilcev politike cen v SR Slo- 
veniji, bo sklenjen dogovor o izvajanju politike cen iz 
pristojnosti republike in obč in v letu 1981. Podpisniki 
dogovora se bodo obvezali, da bodo v okviru svojih 
pristojnosti ukrepali celovito in v skladu s stabilizacij- 
skimi prizadevanji. V ta namen bodo sprejeli svoje 
programe ukrepov za izvajanje politike cen v letu 
198111. 

Politika cen se bo izvajala selektivno in diferenci- 
rano, kar bo prispevalo k postopnemu odpravljanju 
najbolj izrazitih razlik med cenami in v pogojih pridobi- 
vanja dohodka. To med drugim terja hitrejše narašča- 
nje cen v primerjavi s povprečno rastjo pri cenah želez- 
niških storitev, sorazmerno počasnejše gibanje pa na 
sektorju investicijskih storitev in gradbeništva. 

Osnovno izhodišče pri določanju in odločanju o ce- 
nah, bodo napori za zaustavljanje hitre rasti cen z več jo 
usmeritvijo na odpravljanje neracionalnosti in slabosti 
v poslovanju v vsaki organizaciji združenega dela, na 
varčevanju in smotrnejšo porabo energije, surovin in 
reprodukcijskega materiala kakor tudi več jo produktiv- 
nost in boljše gospodarjenje s sredstvi. Zato bodo v 
organizacijah združenega dela svoje zahtevke za pove- 
čanje cen prouč ili tudi z vidika možnosti posamezne 
organizacije, da se z boljšim gospodarjenjem in upo- 
števanjem družbene usmeritve razporejanja dohodka 
vključuje v prizadevanja celotne družbe za znižanje 
inflacije. Organizacije združenega dela ob povečanju 
stroškov proizvodnje zaradi višjih cen energije, surovin 
in reprodukcijskega materiala ne bodo povečevale 

11 Besedilo bo v predlogu odpadlo, ker bi dogovor moral biti sprejet istočano z resolucijo. 

cene posameznega proizvoda oziroma storitve prek 
ravni, ki izhaja iz višjih stroškov glede na strukturo 
cene proizvotiaroziroma storitve, razen v primerih, ko 
ima glede na objektivizirane kazalce - posamezna or- 
ganizacija združenega dela izrazito manj ugoden polo- 
žaj v primarni delitvi. 

6.3. Za nemoteno preskrbo prebivalstva z osnovnimi 
življenskimi proizvodi, zlasti živili, bodo organizacije 
združenega dela - nosilke te proizvodnje pospeševale 
svojo proizvodnjo ter ob dogovorjenih prioritetah 
uvoza surovin in reprodukcijskega materiala izvrševale 
dogovorjene dobave. Organizacije združenega dela v 
trgovini bodo v okviru možnosti proizvodnje poveče- 
vale svoje zaloge osnovnih proizvodov za preskrbo 
prebivalstva ter pospeševale pretok blaga od proizvod- 
nje v protrošnjo. V primeru zastojev dobav s strani 
proizvodnje ali povečanega povpraševanja prebival- 
stva, ki bi utegnile ogroziti normalno preskrbo s osnov- 
nimi življenjskimi proizvodi, bodo ukrepale z realoka- 
cijo zalog v okviru delovne orzanizacije ter tekoče 
obveščale pristojne organe v obč inah in republiki. Re- 
publiški komite za tržišče in splošne gospodarske za- 
deve bo tekoče spremljal stanje v preskrbi v sodelova- 
nju z obč inami in organizacijami združenega dela, za- 
dolženimi za preskrbo z osnovnimi prehrambenimi iz- 
delki, sproti sprejemal ustrezne ukrepe za izboljšanje 
preskrbe ter po potrebi sproščal republiške tržne re- 
zerve. Izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije bodo za preprečevanje motenj 
v preskrbi sproščali občinske in republiške stalne re- 
zerve ter predlagali intervencije iz zveznih stalnih re- 
zerv, kakor tudi hiter intervencijski uvoz izdelkov za 
osnovno preskrbo prebivalstva. 

Za skladnejša razmerja med ponudbo in povpraševa- 
njem osnovnih živil in izdelkov, pomembnih za vsakda- 
njo rabo, se bo na republiški ravni še nadalje krepila 
vloga tržnih rezerv. V skladu s sprejetim programom se 
bo nadaljevalo tudi oblikovanje republiških stalnih re- 
zerv, ki bodo poleg živil postopno vključevale tudi 
nekatere industrijske izdelke, pri čemer bo dana pre- 
dnost oblikovanju rezerv naftnih derivatov in gradnji 
rezervoarskega prostora za naftne derivate. Izvršni svet 
Skupšč ine SR Slovenije se bo zavzemal, da bodo ob- 
čine oblikovale občinske rezerve v skladu s sprejetimi 
programi, dotiranim občinam pa bo v okviru razpolož- 
ljivih sredstev dodeljeval sredstva za oblikovanje rezerv 
in izgradnjo skladiščnega prostora iz republiškega 
proračuna, v okviru kriterijev, ki bodo sprejeti za do- 
polnjevane občine. Za financiranje razerv bodo v 
skladu z dopolnitvijo odloka o koriščenju sredstev 
družbeno političnih skupnosti pri Narodni banki Slove- 
nije delno namenjena tudi bančna sredstva na osnovi 
depozitov družbenopolitičnih skupnosti. 

7. Uresničevanje nalog splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite 

V letu 1981 so bo nadaljeval proces podružbljanja in 
krepitve obrambnega in družbenosamozaščitnega de- 
lovanja delovnih ljudi in občanov, tako, da se bodo še v 
več jem obsegu neposredno vključevali v odločanje in 
dogovarjevanje obrambnih, samozašč itnih in varnost- 
nih priprav, zlasti v krajevnih skupnostih, temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter v obč inah. Sprejem 
in uveljavljanje novega zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozašč iti in zakona o notranjih 
zadevah bo prispevalo k neposrednejši udeležbi delov- 
nih ljudi in občanov pri nalogah obrambe, varnosti in 
zašč ite. 
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Najširše aktivnosti vseh družbenih dejavnikov bodo 
usmerjene v razvoj in vsebinsko dopolnjevanje vseh že 
uveljavljenih oblik obrambnega in đ ružbenosamoza- 
ščitnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov za 
obrambne priprave in za naloge civilne zaščite, naro- 
dne zašč ite ter drugih sestavin splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Okrepljene bodo 
aktivnosti za usmerjanje mladine v vojaške šole in za 
ureditev pogojev študija splošne ljudske obrambe ter 
drugih organiziranih oblik te vrste usposabljanja. 

Nadaljevalo se bo s krepitvijo in modernizacijo 
opremljanja teritorialne obrambe in civilne zašč ite. Po- 
seben poudarek bo dan izvrševanju nalog pri urejanju 
prostora za obrambo in zašč ito ter krepitvi priprav v 
organizacijah združenega dela, ki so posebnega po- 
mena za splošno ljudsko obrambo. Na podlagi spreje- 
tih stališč se bo nadaljevalo z uresničevanjem zastav- 
ljenih programov in organizacijo proizvodnje sredstev 
vojne tehnike. 

Pri opremljanju enot civilne zašč ite bo dana pre- 
dnost zagotovitvi sredstev za zaščito in reševanje ob 
nesrečah, ki so najpogostejše. Nadaljevalo se bo z 
uresničevanjem stališč Skupščine SR Slovenije o delo- 
vanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti v primeru naravnih in drugih hudih nesreč . 
Predvsem pa bo težišče na organiziranju in izvajanju 
preventivnih ukrepov za preprečevanje nesreč  oziroma 
zmanjševanje njihovih posledic. 

Za izvršitev nalog splošne ljudske obrambe bodo 
namenjena sredstva v višini 0,5% od narodnega do- 
hodka ustvarjenega v letu 1981, ki se bodo uporabila, z 
upoštevanjem načel smotrnosti in varčnosti, za najbolj 
pereče naloge, ki neposredno krepijo obrambno in 
samozaščitno pripravljenost družbe. 

Delovni ljudje in občani bodo v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih 
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter družbenopolitičnih skupnosti razvijali in utrjevali 
aktiynosti družbene samozaščite ter krepili narodno 
zašč ito za opravljanje določenih nalog družbene sa- 
mozaščite in splošne ljudske obrambe. Z ustreznimi 
oblikami in metodami dela se bo poglabljalo zavest o 
nujnosti samozaščitnega delovanja pri zagotavljanju 
varnosti naše družbe, družbenega premoženja, osebne 
varnosti in varnosti premoženja delovnih ljudi in obča- 
nov. Okrepilo se bo delovanje delovnih ljudi in obča- 
nov ter vseh družbenih dejavnikov za preprečevanje 
ogrožanja samoupravnih pravic, družbene lastnine ter 
mirnega in varnega življenja sploh. 

8. Izgrajevanje družbenega sistema 
informiranja 

8.1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelo- 
vanju s službami družbenega sistema informiranja dal 
pobudo in predlagal skupne rešitve za povezovanje 
baz podatkov ter njihovo racionalno organizacijo tako, 
da bi postopoma v SR Sloveniji vsak pojav, oziroma 
podatek zajemal samo enkrat z večnamensko funkcijo. 

V letu 1981 bodo vse službe družbenega sistema 
informiranja v svojih bazah podatkov začele vnašati 
enotno matično številko za tiste podatke, ki se vežejo 
na človeka, prav tako bo razdelan register prebivalstva, 
ki bo povezoval te podatke. V tem okviru bo potrebno 
vzpostaviti sistem enkratnega in celovitega zbiranja 
informacij tudi za potrebe socialne politike. 

Tačelo se bo projektiranje in izgradnja javnega 
omrežja za prenos podatkov v SR Sloveniji. 

Predložene bodo zasnove in določeni nosilci za iz- 
gradnjo ter delovanje posebnih informacijskih siste- 

mov na področ ju ekonomskih odnosov s tujino, plani- 
ranja cen, prenosa tehnologije in znanja ter investicij- 
skih namer. 

Predložen bo program postopnega poenotenja te- 
hničnih osnov družbenega sistema informiranja, ter 
pripravljena dolgoročna strategija šolanja kadrov in 
raziskovalnega dela za potrebe družbenega sistema 
informiranja. 

8.2. Upravni organi, samoupravne interesne skup- 
nosti na republiški ravni ter drugi udeleženci bodo 
dogovorno ter na osnovi zakona o družbenem sistemu 
informiranja vsak za svoje področje dela in odgovorno- 
sti določ ili in uskladili potrebe ter odnos do dela baze 
podatkov družbenega sistema informiranja. Iniciativno 
vlogo za to nalogo bo prevzel Republiški komite za 
informacije. 

Na zvezni ravni se bo SR Slovenija zavzemala za 
uskladitev in tehnično standardizacijo s področ ja druž- 
benega sistema informiranja, kot tudi za zaostritev 
odgovornosti za skupne elemente, osnove in stan- 
darde, za primerno organiziranost v federaciji ter za to, 
da se pospešeno omogoč i premik in vračanje podatkov 
iz služb družbenega sistema informiranja na zvezni 
ravni uporabnikom v republiki in občinah. 

8.3. Službe družbenega sistema informiranja bodo 
začele s povezovanjem nekaterih temeljnih baz podat- 
kov, z združevanjem baz podatkov in uvajanjem enotne 
matične številke pri takoimenovanih velikih sistemih 
(zdravstvo, socialno zavarovanje, registri prebivalstva 
itd.) in s poenotenjem tehničnih osnov družbenega 
sistema informiranja. 

8.4. Službe družbenega sistema informiranja bodo v 
prvem trimeseč ju 1981 prilagodile baze podatkov, regi- 
stre in evidence novemu sistemu združevanja sredstev 
za družbene dejavnosti in stanovanjske ter komunalne 
interesne skupnosti (prehod na dohodek kot pretežni 
vir za kritje potreb samoupravnih interesnih skupno- 
sti). 

9. Naloge in ukrepi na posameznih 
področ jih bodo podrobneje razdelani v 
naslednjih spremljajočih dokumentih 

1. Projekcija plač ilno bilančnega polo- 
žaja SR Slovenije v letu 1981, sprejeta v Skupščini SFR 
Jugoslavije 

2. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1981 
3. Družbeni dogovor o izvajanju politike cen v SR 

Sloveniji v letu 1981 
4. Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve raz- 

porejanja dohodka v letu 1981 
5. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1981 
6. Plan zaposlovanja za leto 1981 
Ti dokumenti bodo predloženi Skupšč ini SR Slove- 

nije po tem, ko bodo usklajeni z usmeritvami zvezne in 
republiške resolucije in jih bodo sprejele pristojne sa- 
moupravne interesne skupnosti oziroma podpisniki 
dogovorov oziroma sporazumov, izhodišča za zakon o 
proračunu SR Slovenije za leto 1981 pa so že predlo- 
žena. « 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tekoče 
spremljal izvajanje s to resolucijo dogovorjenih nalog 
in do 30. junija 1981 predložil Skupšč ini SR Slovenije 
poroč ilo o uresničevanju družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981 do 1985 v letu 1981 ter prvo oceno 
možnosti za razvoj v letu 1982. 

Na podlagi stališč , ki jih bo sprejela Skupščina SR 
Slovenije o tem poročilu, bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil osnutek resolucije o izvajanju druž- 
benega plana Slovenije za obdobje 1981-85 v letu 1982 
ter ga predložil Skupščini SR Slovenije v oktobru 1981. 
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GLOBALNA OCENA 

izvajanja družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1976-1980 in osnovni 

problemi na prehodu v leto 1981 

1. RAZVOJ PO POSAMEZNIH LETIH 
PRETEKLEGA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA1 

Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana SR Slove- 
nije je potekalo v zelo zapletenih notranjih in zunanjih pogojih 
gospodarjenja. Drubženi plan smo sprejeli in uresničevali v 
obdobju izgrajevanja novega ekonomskega sistema kot je 
opredeljen v Zakonu o združenem delu in drugih sistemskih 
zakonih, ki pa so se s svojimi mehanizmi premalo celovito in 
prepočasi uveljavljali v samoupravni praksi. Poglavitni pro- 
blemi in ovire za skladnejši in kvalitetnejši razvoj v preteklem 
obdobju so se odražali predvsem v: inflacijskih pritiskih na 
domačem tržišču, poglabljanju nesorazmerij v tokovih eko- 
nomskih odnosov s tujino ob naraščanju zadolženosti države, 
poslabševanju reprodukcijske sposobnosti združenega dela 
ob visoki rasti vseh oblik porabe in v premajhnem prispevku 
znanja in drugih kvalitetnih dejavnikov k celotnemu razvoju. 
Ti problemi so - kljub nekaterim doseženim pomembnim 
rezultatom, ki se kažejo zlasti v še vedno relativno visoki rasti 
materialne proizvodnje in življenjskega standarda v celotnem 
obdobju - skupaj z nestabilno situacijo v svetovnem gospo- 
darstvu (za katero je značilno zmanjšanje gospodarske rasti 
razvitih držav, energetska kriza, pešanje rasti svetovne trgo- 
vine), zavirali skladnejši in kvalitetnejši družbenoekonomski 
razvoj in hkrati vplivali na prisotnost izrazitih konjunkturnih 
nihanj v tekočih gospodarskih gibanjih. Ukrepi tekoče eko- 
nomske politike, ki spričo nujnosti reševanja tekočih gospo- 
darskih problemov, niso bili vedno usklajeni s srednjeročno 
razvojno politiko, so marsikdaj te tendence še poglabljali. 

Leto 1976 moremo označ iti kot leto bistvenih sprememb v 
gospodarskem sistemu in restriktivne ekonomske politike, ki 
je bila usmerjena v zmanjšanje inflacije in izboljšanje pla- 
čilno-bilančnega položaja v državi. Zato so bili na teh področ- 
jih doseženi s kvantitativnega vidika pomembni uspehi (veliko 
zmanjšanje rasti cen in življenjskih stroškov, veliko povečanje 
izvoza blaga, zmanjšanje uvoza blaga in suficit v plačilni 
bilanci, izboljšanje finančne discpline in odprave nelikvidno- 
sti). Vendar ob nizki gospodarski rasti, zlasti še v industrijski 
proizvodnji in stagnaciji produktivnosti, dolgoročni vzroki teh 
neskladij niso bili odpravljeni. 

V letu 1977 je nekoliko bolj sproščena ekonomska politika 
omogočila bolj dinamično rast proizvodnje in dohodkov, 
hkrati pa so se pojavli okrepljeni pritiski na rast cen na vseh 
področjih. Ob povečanih potrebah rastoče proizvodnje po 
uvoženem reprodukcijskem materialu in opremi, se je močno 
povečal uvoz blaga, izvozna ekspanzija pa je usahnila, de- 
loma tudi zaradi zaostrenih pogojev na zunanjih trgih tako, da 

'Ta del analize dopolnjuje »Globalno oceno družbenoekonomskega razvoja v letih 1976-1979«, prikazano v točki 3.Analize uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (Priloga Poročevalca Skupščine SR Slove- nije 4t. 7, 25/6-1980). 

se je ponovno povečal deficit v plačilni bilanci. Namesto 
izvoznoga je na gospodarsko rast močno vplivalo domače 
povpraševanje, najprej prebivalstva, nato pa še investicijsko, 
ki pa ni slonelo na povečanih lastnih sredstvih organizacij 
združenega dela za reprodukcijo, temveč na povečanih sred- 
stvih iz kreditnega potenciala bank in na povečanem zadolže- 
vanju v tujini. 

V letu 1978 so se nadaljevale tendence iz leta 1977 s tem, da 
se je še povečal vpliv visokega investicijskega povpraševanja 
na gospodarsko rast, ob ekspanzivni kreditno-monetarni poli- 
tiki in slabšanju reprodukcijske sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela. Pod vplivom avtonomnih teženj se je še naprej 
krepilo tudi povpraševanje prebivalstva, interes za izvoz pase 
je v pogojih konjunkture na domačem tru še zmanjševal. Tako 
je izvoz blaga realno stagniral in do konca leta 1978 ni 
dosegel niti ravni iz leta 1976. 

V prvi polovici leta 1979 so se nekatere neugodne tendence 
v gospodarskih gibanjih še poglobile. Tako so investicije v 
osnovna sredstva, ob ekspanziji kreditno-monetarnih tokov, 
še nadalje hitro naraščale, krepilo se je tudi povpraševanje 
prebivalstva. Nekoliko bolj sproščena politika cen v prvi polo- 
vici leta je omogočala naraščanje cen na vseh področjih, kot 
odraz prenapetih blagovno-denarnih odnosov in kot posle- 
dica nerešenih dolgoročnih problemov, ki vplivajo na slabšo 
k a iteto gospodarjenja in ki jih z restriktivno politiko cen 
nismo uspeli odpraviti, temveč le začasno prikriti. Poslabše- 
vale so se tudi tendence na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, kjer se je močno povečal deficit v plač ilni bilanci. Tako 
so bili v drugi polovici leta 1979 po dveletni hitri rasti doma- 
čega povpraševanja na zvezni ravni sprejeti nekateri ukrepi 
tekoče ekonomske politike, ki naj bi zagotovili umirjanje ko- 
njunkture na domačem trgu in omogočili večjo uskladitev 
razmerij v ekonomskih odnosih s tujino. Uč inki teh ukrepov 
na razvojne trende v letu 1979 še niso mogli priti do polne 
veljave, saj so kljub temu vse oblike domačega povpraševanja 
v tem letu na dokaj visoki ravni. Odrazili2 pa so se v počasnem 
zmanjševanju dinamike proizvodnje, zlasti v industriji, bolj 
umirjeni dinamiki rasti investicij in postopni umiritvi potrošnje 
prebivalstva, zlasti pod vplivom omejitev potrošniških kredi- 
tov. Niso pa bili doseženi željeni premiki na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino in na področju cen, kjer je kljub 
»zamrznitvi« prišlo do konca leta do nadaljnjega naraščanja 
cen na vseh področ jih in do okrepljenih pritiskov na poveča- 
nje cen za reševanje tekoč ih in razvojnih problemov prek 
dvigovanja cen, ob preskromni pripravljenosti in nezadostnih 
naporih za več jo kvaliteto v gospodarjenju in razvoju. 

2Do sprememb je prišlo predvsem v posameznih mesecih v drugem polletju in letni podatki zato kažejo še relativno visoko dinamiko. 
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OSNOVNI OKVIRI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1976-1980 (stopnja rasti v %) 
1977 1978 1979 ocena 1980 

Družb proizvod celot gosp - nominalno 
- realno 

Družb proizvod združ dela nominalno ' 
realno 

Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 
Produktivnost v gosp. zrlr dela 
Delež prod v porastu družb proizvoda v % 
Izvoz blaga — nominalno 

- realno 
Uvoz blaga - nominalno 

- realno 
Pokritje uvoza blaga z izvozom 
Izplač ila za investicije v osnovna sredstva - nominalno 

realno 
v tem gospodarstvo nominalno 

realno 
negospodarstvo nominalno 

realno 
Življenjski standard skupaj nominalno 

- realno 
Osebna potrošnja - nominalno 

< - realno 
Družbeni standard - nominalno 

- realno 
Stanovanjska gradnja - realno 
Masa osebnih dohodkov - nominalno 
Osebni dohodki na zaposlenega - nominalno 

- realno 
Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb - skupaj 
v tem1 SIS za družb, dejavnosti 

pokoj.^nv zavar in starostno zavarovanje kmetov 
Sredstva za zadovolj. splošno-družbenih potreb 
v tem republiški proračun 

občinski proračuni 
kotizacija federaciji 

Cene proizvajalcev industrijskih proizvodov 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 

15 1 
2.8 

14,9 
2,8 
2,3 
5,5 
2.8 
0,4 

14,0 
19,6 
15,0 

-15,5 
-18,0 
.71,9 
20,6 

2.9 
22,0 

3,5 
17,8 

1,8 
17,0 
3,5 

17,6 
4,1 

15.4 
1.8 
3,5 

15.5 
2,1 

27.0 
24.1 
32.0 

7,0 
1.9 

13.6 
7,8 
5,8 
9,5 

13.1 

21 6 
6.0 

22 1 
6,4 
7.8 
0,5 
3.9 
2,8 

44.0 
3,7 

-8,3 
26,8 
12,2 
58,8 
15,2 
9,7 

14.6 
10.7 
16.8 
7.7 

19,4 
4.8 

19.6 
4,3 

18.7 
6.1 

-1,2 

19.1 
3.9 

21.8 
25.2 
16,1 
30.9 
31,9 
12.1 
32,6 

8,8 
13.3 
14,6 

24,4 
7 1 

24,8 
7 7 
8,4 
4,0 
4.0 
4.2 

55,0 
8,8 

-0,2 
0,5 

-3,5 
63.6 
30.7 
13,4 
27.8 
11,6 
37.9 
17,0 
21.0 

4,4 
20,4 

4.1 
22,6 

5.3 
-4,7 

21,9 
5,3 

27.1 
29,9 
22.2 
33.4 
45.5 
41,8 
29.6 
10,6 
14,2 
15,8 

30,3 
5,9 

30.5 
6,0 
7.0 
5.5 
3.3 
2.6 

43.0 
22,9 

6,9 
28.8 

8,2 
58.3 
33.1 

9.4 
31.6 

8,2 
36.7 
116 
31,0 

5,4 
27,5 

2.7 
41.4 
12.9 
8.1 

25.4 
1,0 

24.5 
26,3 
21.2 
30.0 
21,2 
36.8 
31.1 
14.7 
24.8 
24,0 

29,0 
2,0 

29,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1.4 
0,5 

25 0 
36 0 
13,0 
7,0 

-13,0 
73,0 
24,0 

okoli -1,0 
22,0 

-1 do -2,0 
30,0 

3,0 
27,3 

0,3 
29,0 

1.5 
23.0 
-0,8 

20.2 
18 5 

-7 
23 5 
17.3 
35.7 
22.4 
10.8 
18.1 
31.2 
23 0 
29,0 
27 0 

V letu 1980 je bila kot ključna naloga opredeljena stabiliza- 
cija gospodarskih tokov, ki naj temelji na ustvarjanju pogojev 
za zboljšanje odnosov v materialni strukturi proizvodnje, na 
bolj usklajenih blagovno-denarnih odnosih, na skladnejših 
odnosih v delitvi, na krepitvi kvalitetnih dejavnikov razvoja ter 
na več jem izkoriščanju domačih virov in varčevanju s surovi- 
nami in energetskimi viri. Tako naj bi ustvarili v letošnjem letu 
osnove za večjo stabilnost tokov družbene reprodukcije v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Med letom so bili na zvezni ravni sprejeti dodatni ukrepi 
(devalvacija in nanjo vezani ukrepi), ki naj bi zagotovili dosle- 
dnejše izvajanje nekaterih stabilizacijskih usmeritev in pred- 
vsem vplivali na povečanje ekonomskega interesa za izvoz 
blaga, prispevali k več ji usklajenosti tokov na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino ter vplivali na spremembe v pri- 
marni delitvi. Nakopičene slabosti v gospodarskih gibanjih v 
preteklih letih, v letu 1980 sprejeti ukrepi, ki naj bi tvorili 
osnovo stabilizacije gospodarstva in poslabšanje razmer v 
svetovnem gospodarstvu3, so prispevali k zaostritvi pogojev 
gospodarjenja v republiki in celotni Jugoslaviji, kar se je 
odrazilo v zmanjševanju dinamike proizvodnje, predvsem in- 
dustrijske, povečanju izgub v gospodarstvu in naraščujočih 
inflacijskih pritiskih. Kljub temu lahko iz dosedanjih družbe- 

3 Močno so se povečale cene nafte, pa tudi surovin in reprodukcijskih materia- lov, večina razvitih zahodnih držav pa prehaja v fazo recesije. 

noekonomskih gibanj ugotovimo nekatere pozitivne premike 
ki kažejo na odločnejši preokret trendov na nekaterih področ- 
jih. Tako ugotavljamo izboljšanje pri razporejanju dohodka v 
korist akumulacije"1, umirjeno zaposlovanje novih delavcev5 

dokaj visoko rast izvoza in umirjanje uvoza6, domača poraba 
se postopoma usklajuje z realnimi dohodkovnimi mož- 
nostmi7, kar velja zlasti za osebne dohodke. Gospodarski 
položaj pa pred prehodom v novo srednjeročno obdobje 
ostaja težaven in zapleten. Karakterizira ga še nadaljnje upa- 
danje industrijske proizvodnje8, ki je v SR Sloveniji bolj izra- 
zito kot v celotni Jugoslaviji. Čeprav je to upadanje glede na 

"Delež akumulacije v dohodku je porastel od 13,2% v prvem polletju 1979 na 20,9% v prvem polletju 1980. 5 Število zaposlenih se je povečalo v prvih osmih mesecih za približno 4000, kar pomeni 2,0% glede na enako obdobje lani. V prvih devetih mesecih letos se je izvoz blaga iz SR Slovenije povečal za 31% 
(realno 90%), uvoz blaga pa za 9% (realno zmanjšal za 11,5%), tako da smo dosegli v SRS okoli 66% pokritje uvoza blaga z izvozom (v SFRJ 57%, v SRS leta 1979 58%). 7 V devetih mesecih so se povečali osebni dohodki v masi za 19,6%, priliv 
sredstev za skupno porabo v osmih mesecih (brez sredstev invalidsko-pokojnin- skega zavarovanja) pa je višji za 18,0%; priliv sredstev za splošno porabo se je v sedmih mesecih povečal glede na enako obdobje preteklega leta za 19,9%. 
Investicije v osnovna sredstva so se v prvih sedmih mesecih povečale za 24,5% in to v gospodarstvu za 20,1% in v negospodarstvu za 35,2% (v tem kultura in 
izobraževanje 42,3, zdravstvo in socialno varstvo 16,4%, stanovanjska dejav- nost 46,3% ter investicije za DPS in SIS 7%). 8 Industrijska proizvodnja je v devetih mesecih letošnjega leta kumulativno komaj 2,4% nad ravnijo v enakem obdobju lanskega leta. Tudi nekateri drugi kazalci (imulzni trend) kažejo že več mesecev stagnacijo oz. upadanje industrij- 
ske proizvodnje. '* -v 
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sprejete uvozne omejitve do določene mere pričakovano, saj 
se s tem zavestno odpovedujemo tistemu delu gospodarske 
rasti, ki je osnovan na zadolževanju v tujini in veča našo 
uvozno odvisnost, pa nanj močno vplivajo predvsem notranje 
slabosti in neskladja v gospodarstvu. Kot poglavitne vzroke 
omenjamo slabo oskrbo z reprodukcijskim materialom (zlasti 
iz drugih republik), opuščanje nekaterih vrst proizvodnje za- 
radi neurejenih odnosov v cenah, poslabšanje likvidnosti in 
zlasti nizko produktivnost v proizvodnji (in družbi v celoti) ter 
pomanjkanje izrazito izvozno usmerjene, konkurenčno visoko 
sposobne proizvodnje. 

Kot posledica notranjih slabosti v gospodarstvu, neusklaje- 
nega razvoja in delno tudi inflacijskih gibanj v svetu, se v letu 
1980 nadaljuje visoko naraščanje cen9, ki slabi konkurenčno 
sposobnost našega gospodarstva v izvozu in zmanjšuje živ- 
ljenjski standard delovnih ljudi in občanov. 

V razporejanju dohodka smo v prvem polletju dosegli Ggo- 
dne premike v korist sredstev za razširitev materialne osnove 
združenega dela, predvsem na račun osebnih dohodkov 10 pa 
tudi skupne porabe. Ker pa bodo rezultati gospodarjenja v 
drugem polletju zaradi težjih pogojev gospodarjenja predvi- 
doma manj ugodni, ne moremo več pričakovati izboljšanj v 
razmerij delitve dohodka, predvsem ne na račun osebnih 
dohodkov. Rezerve ostajajo še v dviganju produktivnosti dela 
in uč inkovitosti poslovanja z družbenimi sredstvi, ki naj po- 
speši rast dohodka, kot osnove za več jo akumulacijo. 

Prikazani razvoj po posameznih letih kaže, da obdobje 
tekočega srednjeročnega plana predstavlja razvojni ciklus od 
razmer izrazito nizke proizvodnje, prek obdobja naraščjoče in 
pregrete konjunkture do ponovnega umirjanja in upadanja, 
celotne gospodarske aktivnoti. Takšen dinamičen in pogosto 
tudi protisloven razvoj je bil pogojen v posameznih letih tega 
srednjeročnega plana tudi z ukrepi tekoče ekonomske poli- 
tike. Z vidika globalnih usmeritev in ciljev družbenega plana 
lahko ocenimo, da smo v glavnem v tem petletnem obdobju 
dosegli ali presegli kvantitativne planske okvire glede rasti 
družbenega proizvoda, proizvodnje, investicij, pa tudi nekate- 
rih pokazateljev osebnega in družbenega standarda. Vendar 
pa doseženi razvoj po svoji vsebini in kvaliteti pomeni obču- 
ten odmik od temeljne usmeritve srednjeročnega plana, to je 
razvoj na kvalitetnih osnovah ter ob tem odpravljanje neskla- 
dij v materialni strukturi proizvodnje. V rasti izvoza, ki naj bi 
predstavljal temeljni dejavnik takšnega razvoja, najbolj zao- 
stajamo za planskimi cilji. Pretežen del porasta družbenega 
proizvoda je temeljil na domači porabi, ki je presegala mate- 
rialne možnosti in ustvarjeni dohodek; prispevek produktiv- 
nosti dela k rasti družbenega proizvoda je bil bistveno izpod 
predvidevanj, pa tudi prispevek ostalih kvalitetnih dejavnikov 
razvoja je zaostajal za pričakovanji. Na področju investicij 
prestrukturiranja gospodarstva so bile dogovorjene naloge 
prezahtevne za celotno srednjeročno obdobje, zlasti še, ker 
so bili le delno izdelani oziroma dogovorjeni tudi mehanizmi 
za njihovo izvajanje. Vsa ta neskladja v razvoju so se v svojem 
skupnem delovanju odražala tudi na okrepljenih inflacijskih 
gibanjih, ki se v veliki meri prenašajo tudi v prihodnje srednje- 
ročno obdobje. 

Osnovni kazalci razvoja v obdobju 1976-1980 v primerjavi s 
planom _ st0pnje ras{i y 0/o 

- stalne cene 
Uresnič . Ocena 
1976-79 1976-80 

Družbeni proizvod v 
združenem delu 

Plan 
1976-80 

6,4 5,7 4,9 
Cene proizvajalcev so bile v septembru v primerjavi z decembrom višje za 21,6%, cene na drobno za 26,4%, cene storitev za 17,5% ter cene življenjskih potrebšč in za 24,5%. Kumulativno pa so v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani cene proizvajalcev porasle za 19,8%, cene na drobno za 28,4% in življenjski stroški za 26,9%. 10 Realni osebni dohodki na zaposlenega so v osmih mesecih letos za 65% nižji kot v enakem obdobju lani (v gospodarstvu so realni osebni dohodki nižji za 6,5% v negospodarstvu pa za 7%). 

Industrijska proizvodnja 
Zaposlenost v združenem delu 
Produktivnost v gospodarstvu 
združenega dela 
Delež produktivnosti v prirastu 
družbenega proizvoda v % 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Delež izvoza blaga v celotnem 
družbenem proizvodu 
Investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva 
Delež izplač il za investicije v 
osnovna sredstva v DP 
združenega dela v % 
Realni osebni dohodki 
Cene proizvajalcev ind. proizv. 
Življenjski stroški 

7,0 
3,0 

3,6 

57 
8,2 
5,0 

3,0 

27,7 
3,0 

6.4 
3.5 

2,4 

42 
3,0 

-1,0 

13,8 

8,8 

30,8 
3,1 
9,9 

16,8 

5,5 
3,1 

1,7 

35 
4,5 

-5 

15,9 

6,4 

30,7 
1,1 

12,6 
18,9 

Na kratko povzeto so vzroki za ekstenziven razvoj in odsto- 
panje od osnovnih usmeritev plana predvsem naslenji: 

- plan za tekoče srednjeročno obdobje, ki je bil pripravljen 
v razmerah visoke, vendar kratkotrajne konjunkture na sve- 
tovnem tržišču, je bil zastavljen preveč ambiciozno glede na 
materialne možnosti, 

- razvojna politika je bila pretežno avtarkično usmerjena, 
saj se je s konkretnimi rešitvami in ukrepi ekonomske politike 
premalo podpirala izvozna usmeritev gospodarstva, 

- samoupravni ekonomski sistem se v celoti praktično ni 
uveljavil na nobenem področju, zato se je nakopičene mate- 
rialne težave skušalo premoščati v zadnjih letih pogosto po 
administrativni poti, 
- tekoča ekonomska politika je delovala pogosto neuskla- 
jeno in ji ni uspelo tekoče uravnavati odnosov v družbeni 
reprodukciji. 

2. PROBLEM! NA PREHODU V NOVO 
SREDNJEROČNO OBDOBJE 

Dinamičen družbenoekonomski razvoj v srednjeročnem 
obdobju, ki se izteka, so spremljali problemi na nekaterih 
ključnih področjih, ki so se odražali v protislovjih in težavah 
materialnega razvoja. Tekoča ekonomska politika je bila 
usmerjena pretežno na reševanje akutnih problemov, manj pa 
na odpravljanje njihovih temeljnih vzrokov, saj so le-ti v pre- 
težni meri pogojeni z dolgoročnejšimi značilnostmi doseda- 
njega razvoja. Zato bo razvoj v prihodnjem letu, pa tudi skozi 
celotno srednjeročno obdobje, pod vplivom: 

- zaostajanja preobrazbe družbenoekonomskih odnosov, 
zlasti pri vsebinskem uveljavljanju samoupravnega sistema na 
ključnih področjih družbene reprodukcije; 

- visoke stopnje zadolženosti v tujini, ki ob premalo izraziti 
trajni izvozni orientaciji ter sorazmerno veliki uvozni odvisno- 
sti proizvodnje postaja omejitveni dejavnik razvoja; 

- nizke rasti proizvodnje, zlasti v industriji, ki terja skrajno 
racionalno ravnanje pri zaposlovanju, vpliva na proces pre- 
strukturiranja v materialni proizvodnji ter zaostruje odnose na 
področju delitve in porabe ustvarjenega dohodka; 

- naraščajoče inflacije, ki ob nerešenih problemih v pri- 
marni delitvi zaostruje odnose v reprodukciji, hkrati pa visoka 
rast življenjskih stroškov zmanjšuje realno raven osebnega 
standarda prebivalstva. 

2. 1. Dosedanja preobrazba družbenoekonomskih odnosov 
zaostaja za predvidevanji in potrebami materialnega razvoja, 
čeprav je sistemska osnova samoupravnih odnosov v glav- 
nem zaokrožena, pa še niso v celoti razdelani mehanizmi 
izvajanja teh rešitev v praksi. Prav tako se uresničevanje 
samoupravnih odnosov dejansko preveč omejuje na formalne 
pristope in vprašanja, medtem ko vsebina pogosto ostaja v 
ozadju. 
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S prenosom številnih ekonomskih funkcij od federacije na 
republike in samoupravno organizirano združeno delo so se 
sicer kvalitativno spremenili ekonomski odnosi, ker pa spre- 
membe niso dosledno in do kraja izpeljane, povzročajo dvoj- 
nost sistema, ko se prepletajo oziroma podvajajo odločitve 
samoupravno organiziranega združenega dela z ukrepi dr- 
žavne regulative. Takšne slabosti v funkcioniranju sistema so 
še zlasti izrazite v razmerah zaostrenih gospodarskih pogojev, 
ko osnovni nosilci odločanja na posameznem področju sku- 
šajo zadržati zatečene pravice in le s težavo usklajujejo svoje 
lastne razvojne in druge interese v okviru bolj omejenih mate- 
rialnih možnosti ter težijo prevaliti del odgovornosti za ukre- 
panje in pogoje lastnega poslovanja na linearno in admini- 
strativno regulativo v republiki in federaciji ali celo v okviru 
strokovnih služb in pooblaščenih organov v samoupravnih 
interesnih skupnostih. 

Problemi sporazumevanja in usklajevanja so še toliko izra- 
zitejši ob dogovarjanju o razvojnih usmeritvah in nalogah za 
novo srednjeročno obdobje, ko se skuša prepustiti instru- 
mentariju izven samoupravno organiziranega združenega 
dela, pogoje in odgovornost za izvajanje dela dogovorjenih 
nalog; dogovori o temeljih planov na ravni družbenopolitičnih 
skupnosti se pogosto še smatrajo za sredstvo za zagotavljanje 
določenega prednostnega položaja in pravic posameznih or- 
ganizacij, ne pa tudi materialna in razvojna obveznost teh 
organizacij do celotnega družbenega razvoja. Čeprav prak- 
tično že vstopamo v novo srednjeročno obdobje, so na po- 
droč ju uveljavljanja samoupravnega sistema družbenega pla- 
niranja prisotni še vedno problemi usklajevanja razvojnih 
usmeritev v združehem delu z vidika racionalnega in optimal- 
nega družbenega razvoja, kakor tudi z vidika usklajenosti z 
dejanskimi materialnimi možnostmi. 

2.2. V celotnem srednjeročnem obdobju so dejanski tokovi 
na področju ekonomskih odnosov s tujino bistveno odstopali 
od planskih usmeritev; rast izvoza blaga in storitev je zaosta- 
jala za povečevanjem družbenega proizvoda in je tako izostal 
vpliv izvoza kot temeljnega dejavnika rasti na kvalitetnejših 
osnovah. Hkrati se je tudi povečevala odvisnost proizvodnje 
od uvoženih surovin in reprodukcijskega materiala;, pa tudi 
visoka investicijska dejavnost je zahtevala sorazmerno velik 
obseg uvožene opreme ter najemanje kreditov iz tujine. 
Takšna gibanja so povečevala primanjkljaj v plač ilni bilanci 
ter zahtfevala dodatno zadolževanje v tujini. 

Za leto 1980 sprejeta projekcija plačilne bilance Jugosla- 
vije, ki izhaja iz nujnosti zadržati deficit plač ilne bilance v 
okvirih ohranjanja zunanje likvidnosti države, postavlja zelo 
zahtevne naloge pred slovensko gospodarstvo11, saj bo po- 

11 Predvidena rast izvoza in uvoza po projekciji devizno-biiančnega in plač ilno bilančnega položaja SR Slovenije za leto 1980, ocena realizacije in ocena rasti v letu 1981, ki izhaja iz ocenjene realizacije izvoza in uvoza v letu 1980: 
- tekoče cene, mio din 

- $ = 27,30 
1980-plač ilna bilanca 

od tega 
Skupai konvert! SkUpai 

podr. 

1980-ocena 
realizacije 1981 

od,e9® Skupaj kon^ert- na K ' podr. kpnvert. podr. 
lizvoz blaga Uvoz blaga - reproduk. mat. - oprema 
- blago za šir. potr. Saldo blaga % pokritje uvoza blaga z izvoz, blaga 

50.394 57.741 43.285 9.381 5.075 -7.347 

87,3% 

41.947 49.986 50.880 68.959x 

51.130 11.529 
6.300 -18.079 

73,7% 

41.200 55,459 48.500 61.000 
59.850 75.957 11.932 11.932 
6.300 -16.107 -12.500 

78,8% - stopnje rasti v % 
Plač . bil. 1980 
realizac. 1979 nomin. real. nomin. 

34,8 12,3 -10,0 27,0 

Ocena 1980 realizac. 1979 real. nomin. 36,1 -13,4 7,4 -13,0 

trebno v drugi polovici leta 1980 v primerjavi z drugim pollet- 
jem 1979 povečati izvoz blaga na konvertibilno področje za 
34,2 %, uvoz blaga s tega področja pa zmanjšati za 25,6%, 
oziroma doseč i suficit v blagovni menjavi v drugem polletju. 
Ta naloga je še toliko zahtevnejša, ker se v razvitih zahodnih 
državah močno kažejo znaki recesije12in se te države zapirajo 
v svoje okvire in ekonomske grupacije, istočasno pa se še 
nadalje močno povečujejo cene nafte in surovin ter reproduk- 
cijskega materiala, od uvoza katerih je bistveno odvisno naše 
gospodarstvo. 

Izvozna nujnost zahteva preusmeritev obstoječ ih proizvo- 
dnih programov v proizvodnjo ^za izvoz, saj v sedanji situaciji 
in proizvodni strukturi tudi ni vedno dovolj blaga, ki ga lahko 
ponudili tujini. Plačilno bilančna situacija zahteva tako visok 
izvoz, da to vpliva na slabšo preskrbljenost proizvodnje z 
domačim reprodukcijskim materialom, obenem pa tudi na 
manjši dohodek organizacij združenega dela (ob hitrejšem 
povečevanju cen na domačem trgu, nepravočasno izplačeva- 
nih izvoznih stimulacijah, večjemu izvozu na kredit). 

Na podlagi Odloka o projekciji plač ilne in devizne bilance 
SFR Jugoslavije je Izvršni svet v avgustu sprejel Sklep o 
določ itvi trimesečnih dinamik izvajanja projekcije plač ilno- 
bilančnega in devizno-biiančnega položaja SR Slovenije v 
letu 1980 in Odlok o začasnih ukrepih za odstranitev motenj v 
uresničevanju projekcije plačilno-bilančnega in devizno-bi- 
lančnega položaja SR Slovenije v letu 1980. 

Na sejah Skupščine interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino v avgustu in septembru 1980 so bili sprejeti 
ukrepi, potrebni za realizacijo projekcije plačilno bilančnega 
položaja SR Slovenije v enotni plač ilni bilanci SFR Jugosla- 
vije, usklajeni v Skupščini SFRJ konec julija 1980. Zaradi 
prekoračitev dogovorjenega deficita v prvem polletju 1980 so 
na seji Skupščine Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino 3/9-1980 sprejeli sklep o dodatnih 
omejitvah pri razpolaganju z devizami za plačevanje uvoza 
reprodukcijskega materiala, opreme in blaga široke potrošnje 
in sicer v globalu od dosedanjih 80 % na 60 % ustvarjenega 
konvertibilnega deviznega priliva, vendar selektivno po eno- 
tah Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose 
s tujino13. S sklepi Skupščine je uvedena selektivnost tudi v 
okviru enot. je vsem enotam zadržala del deviznih pravic in jih 
obvezala, da se o uporabi tako zadržane rezerve člani enote 
medsebojno dogovorijo. Pri tem dogovarjanju bi morali č lani 
enote zagotoviti uvoz reprodukcijskega materiala za proiz- 
vodnjo za izvoz in proizvodnjo proizvodov, ki so nujni za 
osnovno oskrbo občanov ter v svojem okviru reševati najnuj- 
nejše probleme posameznih članov enote. Vendar pa po za- 
dnih informacijah v več enotah sporazumevanje ne gre v tej 
smeri. V nekaterih enotah so bili doseženi dogovori o preraz- 
poreditvi in rešeni nekateri problemi članic enot, v nekaterih 
enotah pa se zadržane devizne pravice linearno razporejajo 
na vse č lane. Hkrati pa se krepijo težnje, da se z administrativ* 
nimi ukrepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije izvrši 
selektivnost in omogoč i normalen tok proizvodnje. 

Pri uvozu opreme so bile v prvem polletju 1980 dosežene 
visoke prekorač itve, ob tem ko so za leto 1980 določene s 
plač ilno bilanco Jugoslavije zelo skromne možnosti uvoza 
opreme (za polovico manjše kot v letu 1979) tako, da so vse 
možnosti za uvoz opreme v letu 1980 že izčrpane. Možen je le 
uvoz tiste opreme, ki je potrebna za investicijsko vzdrževanje, 

real. 17,7 
10,0 

12 Po najnovejših ocenah OECD je družbeni proizvod v prvem polletju 1980 
porasel za 1,5%, v drugem polletju pa se bo zmanjšal za 1%, industrijska proizvodnja pa se bo po oceni zmanjšala celo za 5% (podatek za celotno področje OECD). Ocenjuje se, da se bo obseg svetovne trgovine v letu 1980 povečal za 3% (v letu 1979 se je povečal za 6%y. Vir: OECD Observer, julij 1980. 
•Ocena uvoza blaga v letu 1980 izhaja iz uvoza po projekciji plač ilne bilance za leto 1980 za konvertibilno področje, povečanega za statistične prenose v višini 5.474 mio din ter ocene za uvoz s klirinškega področja v višini 13.5 miljarde din. 13 Ob tem so bistveno večje omejitve za lastne potrebe turističnih organizacij združenega dela, organizacij združenega dela s področja lesne proizvodnje in predelave ter transportnih organizacij združenega dela (od 20-40%), kjer je več ji del deviznih prilivov namenjen za usmerjeno samoupravno sporazumevanje. 
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vsi drugi zahtevki za uvoz opreme pa se prenašajo v naslednje 
srednjeročno obdobje. 

Za spodbujanje izvoznih prizadevanj organizacij združe- 
nega dela je Izvršni svet prouč il možne ukrepe v okviru tekoče 
ekonomske politike in predlagal pristojnim dejavnikom, da v 
čim krajšem času sprejmejo vse tiste ukrepe, ki bi prispevali k 
izboljšanju materialnega položaja izvoznikov. To se nanaša 
predvsem na kreditno politiko bank (več ja usmerjenost v 
kreditiranje proizvodnje za izvoz, kreditiranje izvoznih premij, 
zmanjšanje obrestnih mer in ugodnejši roki odplač il za 
izvozno usmerjanjo gospodarstvo), dodatne davčne oljašave 
(zadrževanje vplačevanja akontacije davka, vzpostavitev večje 
progresije), priporočilo samoupravnim interesnim skupno- 
stim družbenih dejavnosti, za dosledno izvajanje sprejete 
politike o združevanju sredstev, kakor tudi spodbujanje priza- 
devanj delavcev izvoznih organizacij s spodbudnejšo delitvijo 
sredstev za osebne dohodke. 

To so ukrepi, ki v pretežni meri rešujejo trenutne probleme 
pri izvozu; glede na že spoznano nujnost trajne in povečane 
izvozne usmeritve pa bo nujno vgraditi v ekonomsko politiko 
trajnejše mehanizme za spodbujanje izvozne usmeritve ter 
tudi gibanja na domačem tržišču usmerjati tako, da ekonom- 
ski položaj izvoznikov ne bo zaostajal za pogoji pridobivanja 
dohodka s prodajo doma. 

Bistveno manjše možnosti uvoza od tistih v preteklih letih 
narekujejo skrajno selektivnost pri uvozu. Da bi tudi v takšnih 
razmerah zagotovili nujno potrebno raven proizvodnje, bosta 
imela v okviru uvoza prednost uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala za potrebe tiste proizvodnje, ki prispeva k 
izpolnjevanju izvoznih nalog slovenskega gospodarstva ter 
uvoz najnujnejših proizvodov za osnovno preskrbo na doma- 
čem tržišču, zlasti za preskrbo z zdravili. 

Da bi vendarle omogočili nekoliko več ji uvoz in prepreč ili 
hujše motnje v proizvodnji, so se nekatere izvozne organiza- 
cije združenega dela navezale za dodatno povečanje izvoza 
nad obveznostjo po projekciji plač ilne bilance (za 150 milijo- 
nov dolarjev). V teku je akcija, da se te obveznosti konkretizi- 
rajo, vendar pa kaže, da prognoze organizacij združenega 
dela za dodatno povečanje izvoza še v letošnjem letu, niso 
bile v vseh primerih realne14 

Ocenjujemo, da ne bi smelo priti do več jih težav pri uvozu 
reprodukcijskega materiala za potrebe proizvodnje usmer- 
jene v izvoz, težave pri oskrbi z uvoženim, pa tudi domačim 
reprodukcijskim materialom, in s tem tudi zastoji v proizvod- 
nji, pa se utegnejo pojavljati pri tistih organizacijah združe- 
nega dela, ki proizvajajo le za domače tržišče. 

2. 3. Problemi pri zagotavljanju potrebne energije, surovin 
in reprodukcijskega materiala, omejitve, ki jih zahteva zaple- 
ten plačilno bilančni in devizno bilančni položaj ter vse izrazi- 
tejša inflacija, so ob dolgoročni strukturi neusklajenosti v 
materialni proizvodnji, temeljni vzroki za zmanjševanje rasti 
industrijske proizvodnje in celotne gospodarske aktivnosti v 
letošnjem letu. 

Rast industrijske proizvodnje se iz meseca v mesec zmanj- 
šuje in je v osmih mesecih obseg proizvodnje v SR Sloveniji le 
še za 2,1 % višji, kot je bil v enakem obdobju lani. Umirjanje 
proizvodnje je v SR Sloveniji bolj izrazito kot v celotni Jugo- 
slaviji, kar je pogojeno s samo strukturo in uvozno odvi- 
snostjo proizvodnje. 

V letošnjem letu se povečuje obseg proizvodnje sredstev za 
delo in proizvodnje reprodukcijskega materiala, medtem ko 
ostaja proizvodnja blaga za široko potrošnjo na ravni enakega 
obdobja preteklega leta. Tako v sedmih mesecih proizvodnja 
stagnira, oziroma je izpod dosežene v enakem obdobju prete- 
klega leta. Tako v sedmih mesecih proizvodnja stagnira, ozi- 
roma je izpod dosežene v enakem obdobju preteklega leta v 
naslednjih dejavnostih: črna metalurgija, pridobivanje rud, 

" V sedmih mesecih letos se je upokojilo S.500 delavcev, v enakem obdobju lani pa 4.500 delavcev. 

barvastih kovin in nekovin, proizvodnja prometnih sredstev, 
proizvodnja električnih strojev in naprav (zlasti elektronskih 
in telekomunikacijskih naprav ter aparatov za gospodinjstvo), 
proizvodnja žaganega lesa in plošč , proizvodnja usnja in 
krzna ter obutve, predelava kavčuka in proizvodnja živilskih 
proizvodov. Nadpoprečno rast proizvodnje pa dosegajo: pre- 
delava nekovinskih rudnin,' kovinsko-predelovalna dejavnost, 
strojna industrija, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov (ra- 
zen proizvodnje kemikalij za kmetijstvo) in predelava kemič - 
nih izdelkov (z izjemo proizvodnje zdravil in farmacevtskih 
surovin), proizvodnja kamna in peska, proizvodnja gradbe- 
nega materiala, proizvodnja končnih lesnih izdelkov, proiz- 
vodnja in predelava papirja in proizvodnja izgotovljenih tek- 
stilnih izdelkov. 

V proizvodnji so vse izrazitejši zastoji zaradi pomanjkanja 
surovin in reprodukcijskega materiala iz uvoza, kakor tudi 
zmanjšane in prekinjene oskrbe s strani domačih dobavite- 
ljev. zlasti iz drugih republik. Hkrati je prisotno vse češče 
pogojevanje dobav surovin in reprodukcijskega materiala po 
znatno višjih cenah ali ob odstopanju deviz oziroma dinar- 
skem združevanju sredstev, kar ob nespremenjenih cenah 
končnih izdelkov postavlja proizvodnjo v težak dohodkovni 
položaj. 

Dodatno pa otežujejo normalno poslovanje problemi likvi- 
dnosti, ki se je v prvem polletju letos močno poslabšala v 
organizacijah združenega dela, kot tudi v bankah. Sredstva na 
dinarski ži:»o računih organizacij združenega dela so ob 
koncu avgusta za 2,2 % nižja kot konec leta 1979, močno so 
se povečale tudi terjatve do kupcev, ki niso skrite z instru- 
menti zavarovanja plač il. Vnovčevanje terjatev, pa tudi redno 
pokrivanje obveznosti do dobaviteljev je postalo ponovno 
problem pri marsikateri organizaciji združenega dela. Da si 
zagotove likvidna sredstva za izplačevanje osebnih dohod- 
kov, si najemajo kratkoročne kredita (ti so porasli za 45%). Ob 
slabi likvidnosti bank (ki je znatno manjša kot v prvem polletju 
lanskega leta) pa se utegnejo do konca leta problemi v zvezi z 
likvidnostjo organizacij združenega dela še zaostriti. 

Umirjanje proizvodnje, kot tudi omejitve pri razporejanju 
dohodka, vplivajo na znatno počasnejše zaposlovanje, kot je 
bilo v preteklih letih. V prvih sedmih mesecih se je število 
zaposlenih povečalo le za 3.000 delavcev (v enakem obdobju 
lani pa za 11000). Kljub občutno počasnejši rasti števila zapo- 
slenih pa zaenkrat še niso prisotni več ji problemi nezaposle- 
nosti, zaradi nekoliko hitrejšega upokojevanja15), omejevanja 
dodatnega dela upokojencev, pa tudi zato, ker mladina, ki 
zaključuje šolanje, išče zaposlitev šele v jesenskih mesecih. V 
skupnostih za zaposlovanje ocenjujejo, da bo število brezpo- 
selnih poraslo do konca leta za 4.000 do 5.000 oseb, tako da 
bo znašalo 14.000 do 15.000 brezposelnih, kar pa še vedno ne 
presega 2% od vseh zaposlenih v republiki, tako da bodo 
morebitni problemi na tem področju predvsem strukturnega 
značaja. 

2. 4. V preteklih letih je gospodarska rast v pretežni meri 
temeljila na rasti investicij v osnovna sredstva, ki so se v 
obdobju 1976^1979 povečevala letno za okoli 9°/q, njihov 
delež v družbenem proizvodu pa znaša okoli 31%. Tako 
močna investcijska aktivnost, ki je značilna tudi za celotno 
Jugoslavijo, je prekoračila finančne in realne materialne mož- 
nosti našega gospodarstva in je bila eden močnih vzvodov za 
povečevanje zadolževanja v tujini. Ker je obseg investicij 
prekorač il sposobnost gospodarstva, date investicije produk- 
tivno absorbira, se je poslabševala uč inkovitost investiranja, 
podaljševali roki izgradnje in prekoračevale predračunske 
vrednosti, tako da so gibanja na področju investicij predstav- 

,5 Banke skušajo reševati probleme likvidnosti z uporabo rezervnih In Izposoje- nih sredstev. Konec avgusta 1980 je bilo 60% sodstev na žiro računih bank rezervnih ali izposojenih; denarna sredstva rezervnih skladov In likvidnostni 
krediti iz primarne emisije pa so v LB na področju SR Slovenije za več kot štirikrat presegli raven sredstev na žiro računih bank. 
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Ijala najmočnejši generator ekonomske nestabilnosti v toko- 
vih družbene reprodukcije. 

V takih pogojih so bile odločitve o investicijah pogosto 
podrejene trenutnim in parcialnim interesom ter logiki infla- 
cije in pogosto niso odražale stvarnih dolgoročnih interesov 
delavcev v združenem delu. Še nadalje so se razvijale delovno 
intenzivne dejavnosti, ki zahtevajo velik delež delavcev oz- 
kega profila kljub pomanjkanju razpoložljivih delavcev. Pre- 
majhna pa je bila usmerjenost v razvojno intenzivne dejavno- 
sti, za katere je značilna avtomatizacija proizvodnih procesov 
in velik delež visokokvalificiranega ustvarjenega dela. 

V letu 1980 pa je prišlo do pomembnega preokreta. Investi- 
cijska stopnja namreč upada, deloma pod vplivom zakona o 
posebnih pogojih za investicijske kredite ter drugih omejitev 
na zakonski podlagi, zlasti pa zaradi poslabšane likvidnosti 
bank16. 

Investicije v osnovna sredstva se postopno znižujejo in bolj 
približujejo materialnim možnostim. Po razpoložljivih podat- 
kih je ta proces hitrejši v gospodarstvu, medtem ko je rast 
investicij v negospodarske objekte še vedno visoka. V organi- 
zacijah združenega dela, bankah, službah družbenega knjigo- 
vodstva in v družbenopolitičnih skupnostih je bila opravljena 
presoja investicij v teku, ugotovljena prekoračitev predračun- 
ske vrednosti ter sprejeti sklepi za dokončanje začetih investi- 
cij.Sedanji napori so bili usmerjeni predvsem v pokrivanje 
prekoračitev, odobravanje novih investicij pa je praktično 
skoraj ustavljeno, dokler ne bodo dokončno potrjeni kriteriji 
za selekcijo projektov oziroma za prestrukturiranje gospodar- 
stva v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Prilagajanje obsega investicij materialnim možnostim se bo 
raztezalo tudi še v leto 1981. Zato bo osnovni problem, kako 
naj omejena razpoložljiva sredstva za investicije razporedimo 
tako, da bi bila dosežena kar največja uč inkovitost. Struktura 
investicij v letu 1981 je z dobršnim delom že opredeljena s 
prenosom preteklih odločitev, ki bodo angažirala v letih 1981 
in nadalje na področju gospodarskih investicij blizu 60 mili- 
jard din (oziroma 30 % skupnih sredstev za gospodarske 
investicije.) Dosedanje izkušnje kažejo, da ni moč pričakovati 
znatnejšega posega v ustavljanje gradenj in v preložitev inve- 
sticij v teku na daljše obdobje. Zato bo uč inkovitost investicij 
v naslednjem obdobju odvisna predvsem od izbora projektov, 
ki se začno izvajati v letu 1981 in naprej v naslednjih letih. 
Pretekle odločitve namreč ne bodo zboljševale razmerij v 
zaposlitvenih bilancah, v razvojno tehnološkem vidiku ali pri- 
spevale k izboljševanju pokritosti uvoza z izvozom. Nove 
odločitve glede investicij, ki računajo na soudeležbo bančnih 
sredstev, so podvržene presoji ustreznosti glede na kriterije 
za prestrukturiranje gospodarstva17 

V predloženih investicijskih namerah se kaže, da se združe- 
vanje dela in sredstev kot kvalitetna oblika vlaganja in zanes- 
ljivejša metoda za uč inkovitost gospodarjenja vse prepočasi 
uveljavlja. 

2.5. Na okrepljene inflacijske tendence v zadnjih letih teko- 
čega srednjeročnega obdobja so vplivali številni vzroki, med 
katerimi so osnovni zlasti: še vedno prisotna neusklajenost, 

16 Preverjanje predvidenih naložb v LB v septembru 1980 glede na kriterij za prestrukturiranje gospodarstva je le za projekte v višini 16,9% od celotne predračunske vrednosti ugotovilo ustreznost, za 8,4% se predlaga fazno izgrad- njo, za 10,8% se ocenjuje, da nima možnosti za realizacijo, za kar 63,9% predračunske vrednosti pa je nujna ponovna prouč itev zaradi omenjenih mate- rialnih možnosti. 17 Potrebni delovni čas za nakup nekaterih proizvodov 

Kruh, črni (1 kg) Govedina s kostmi (1 kg) Surovo maslo (1 kg) Jabolka (1 kg) Električni štedilnik (kos) 
Elektirčni likalnik Kavč Avto Zastava 750 

1975 11 min 1 ura 35 min 2 uri 42 min 25 min 121 ur 9 min 11 ur 20 min 120 ur 11 min 9 mes 10 min 

1979 9 min 1 ura 26 min 2 uri 11 min 22 min 123 ur 38 min 7 ur 2 min 
83 ur 47 min 6 mes 9 din 

1980(ocena) 9 min 1 ura 35 min 2 uri 55 min 28 min 123 ur 7 ur 31 min 
103 ure 33 min 7 mes 3 dni 

Vir: Izračuni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje na osnovi podatkov 
Zavoda ZR Slovenije za statistiko. 

zlasti strukturna, med blagovnimi in denarnimi tokovi; nara- 
ščanje cen na svetovnem tržišču, predvsem cen nafte in 
drugih surovin ter neusklajenost in nedograjenost ukrepov 
ekonomske politike, posebno še nesistematičnost in neučin- 
kovitost politike cen, ki v več ji meri spoc^uja inflacijske in 
drobnolastninske težnje v organizacijah združenega dela, kot 
da bi z vgrajevanjem posameznih elementov novega sistema 
cen krepila delovanje objektivnih ekonomskih zakonitosti. Že 
skozi prvo polletje močni pritiski na povečanje cen so se 
nadalje povečali zaradi vpliva spremembe tečaja dinarja (di- 
rektno zaradi materialnih stroškov, posredno pa zaradi pri- 
merjav s cenami na tujih trgih). Tudi maksimiranje vseh cen v 
začetku junija ni zavrlo rasti cen, pač pa je še zaostrilo 
nerešene probleme in neskladja v cenah na nekaterih področ- 
jih. 

Močne inflacijske vzvode kaže tudi samo gibanje cen po 
osnovnih skupinah in namenu porabe. V letošnjem letu imajo 
zlasti hitro rast cene reprodukcijskega materiala, kar bo vpli- 
valo na povečane stroške proizvodnje v predelovalnih dejav- 
nostih in na nadaljnje pritiske na rast cen. V takšnih razmerah 
so nedavno sprejeti novi okviri rasti cen za letošnje leto težko 
uresnič ljivi. Vsekakor pa se bo del inflacijskih gibanj prenesel 
v prihodnje leto tako skozi pritiske za povečanje cen na 
osnovi višjih stroškov proizvodnje, kot tudi zaradi statistično 
izkazanih visokih prenosov cen. 

Drug sklop problemov na področju cen pa se nanaša na 
prikrito povečevanje cen in zaostrovanje odnosov na doma- 
čem tržišču. 

Zaradi velikih nesorazmerij v cenah se pojavlja vse češče 
pogojevanje dobav surovin in reprodukcijskega materiala s 
sprejemom različnih samoupravnih sporazumov o skupnem 
prihodku, skupnem dohodku in trajnem poslovnem sodelova- 
nju, ki pa v svojem bistvu pomenijo le prikrito in protizakonito 
povečanje cen ali izsiljevanje odstopanja deviznih sredstev po 
znatno višjih cenah. Takšni pojavi škodujejo uveljavljanju 
dohodkovnega povezovanja, grobo spreminjajo pogoje go- 
spodarjenja posameznih organizacij združenega dela, pov- 
zročajo prekinjanje reprodukcijskih tokov ter zapiranje go- 
spodarstva v republiške meje in okvire plačilno bilančnega 
položaja republike, kar vse spodkopava enotnost jugoslovan- 
skega tržišča in zmanjšuje narodno gospodarsko uč inkovi- 
tost. Obenem pa tako stanje tudi opozarja, da administrativno 
poseganje v primarno delitev prinaša več škode kot koristi in 
da je zato potrebno čim dosledneje uveljavljati prvine novega 
sistema cen (zlasti kriterije za oblikovanje cen) ter omogočiti 
delovanje objektivnih ekonomskih zakonitosti na tržišču. 

Težave pri preskrbljenosti proizvodnje s surovinami in re- 
produkcijskim materialom ter nerešeni problemi cen, kakor 
tudi zadrževanje dobav pred spremembami cen, povzročajo 
pomanjkanje nekaterih osnovnih proizvodov široke potroš- 
nje. Zaradi zaostajanja pri razvoju agroživilstva je še zlasti 
pereča oskrba z nekaterimi živili. Takšno stanje še poslabšu- 
jejo občasni močno povečani nakupi prebivalstva, ki si ob 
slabši založenosti na tržišču in v razmerah visoke rasti cen 
skuša ustvariti zalogo nekaterih vrst blaga. Od začetka letoš- 
njega leta je bila sorazmerno zadovoljiva preskrba z osnov- 
nimi prehrambenimi proizvodi kot so moka, kruh, sol, riž, 
surovo maslo, sladkor in olje; skozi vse leto pa so težave z 
normalno preskrbo pri pralnih praških, kurilnem olju in kavi. V 
juniju so se zaradi močno povečanih nakupov in pomanjkanja 
embalaže pojavili tudi problemi pri preskrbi z jedilnim oljem 
in sladkorjem; neurejene cene pa povzročajo težave pri pre- 
skrbi z mesom, pa tudi surovim maslom. 

Pristojni republiški organi skušajo premoščati te težave v 
neposredni povezavi z organizacijami združenega dela, zado- 
ženimi za preskbo z osnovnimi prehrambenimi proizvodi, ter 
tudi z organizacijami, ki posredno vplivajo na zastoje v pre- 
skrbi (dogovarjanje o povečanju proizvodnje kritičnih izdel- 
kov in embalaže, pomoč pri zagotavljanju potrebnih deviz, 
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zbiranje steklenic, organiziranje prodaje na klasičen način, 
pospeševanje dostave blaga v maloprodajno mrežo itd ). 
Izvršni svet je interveniral s sproščanjem republiških tržnih in 
stalnih rezerv ter prek intervencijskega uvoza nekaterih os- 
novnih proizvodov, hkrati pa je tudi predlagal ustrezno spro- 
ščanje zveznih rezerv. Tudi intervencije iz občinskih blagov- 
nih rezerv so bile uč inkovite v tistih občinah, kjer so rezerve 
že oblikovali. 

2. 6. Zaradi hitre rasti življenjskih stroškov se, ob spreme- 
njenih odnosih v razporejanju dohodka v korist akumulativ- 
nosti v letu 1980, znižuje realna kupna moč osebnih dohod- 
kov To kažejo podatki o gibanju realnih osebnih dohodkov, ki 
so v osmih mesecih za okoli 7 % nižji kot-v enakem obdobju 
lanskega leta, kot tudi podatki o potrebnem delovnem času za 
nakup posameznih potrošniških dobrin18), ki je v letu 1980 
porasel skoraj pri vseh važnejših potrošniških dobrinah. Ce- 
lotna osebna poraba prebivalstva pa se je po realnem obsegu 
povečala za okoli 1 %, predvsem zaradi večjega črpanja 
prihrankov prebivalstva (hranilnih vlog in gotovine), pa tudi 
zaradi hitrejše rasti drugih osebnih prejemkov. V strukturi 
sredstev, razpoložljivih za osebno porabo se je delež osebnih 
dohodkov znižal, tako da je funkcionalna povezanost življenj- 
ske ravni z doseženimi rezultati pri delu šibkejša kot v prete- 
klih letih. 

Zmanjšanje realnih osebnih dohodkov v letu 1980 ni takšno, 
da bi ogrožalo možnosti za normalno življenje večine delav- 
cev, vendar pa zahteva, da v politiki interne delitve osebnih 
dohodkov delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
vodijo posebno skrb za raven in gibanje najnižjih osebnih 
dohodkov; družbenopolitične skupnosti in organizacije zdru- 
ženega dela, ki so zadolžene za preskrbo, pa morajo uč inkovi- 
teje intervenirati za čim bolj nemoteno preskrbo na tržišču, 
tako da ne bi prihajalo do motenj v preskrbi, ki zlasti prizade- 
nejo občane z nizkimi osebnimi prejemki, ki nimajo material- 
nih možnosti, da bi si ustvarili zaloge. Zadovoljiva in stabilna 
preskrba z osnovnimi življenjskimi proizvodi je eden od os- 

.novnih pogojev, da bo zmanjšanje realnih osebnih dohodkov, 
oziroma njihova prilagoditev materialnim možnostim čim 
manj boleča. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi podpisniki 
dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka v letu 1980 so smatrali, da ne bi smeli linearno 
spreminjati resolucijskih usmeritev v delitvi dohodka, pač pa 
so sprejeli dopolnitve dogovora, s katerimi so v dogovor 
vnesli selektivne korektive, ki spodbujajo produktivnost in 
usmeritev v izvoz ter ublažujejo realno znižanje osebnih do- 
hodkov v tistih primerih, kjer je ugotovljeno občutnejše zao- 
stajanje dohodka in osebnih dohodkov iz objektivnih razlo- 
gov 

Vendar pa povečanja akumulacije ne bo moč trajneje dose- 
gati na račun manjših osebnih dohodkov in skupne porabe 
delavcev, , ampak bo potrebno predvsem z uspešnejšim go-" 
spodarjenjem z družbenimi sredstvi in produktivnostjo in ra- 
cionalizacijo stroškov doseči hitrejšo rast realnega dohodka 
kot osnove za večjo akumulacijo in višji življenjski standard v 
prihodnjih letih. 

2. 7 Na področju družbenih dejavnosti so bili zlasti v zad- 
njih dveh letih preteklega planskega obdobja doseženi neka- 
teri pozitivni premiki. Dotok sredstev samoupravnim intere- 
snim skupnostim se je v zadnjih letih v glavnem gibal v 
plansko dogovorjenih okvirih. S tem se je znatno zmanjšal 
problem presežkov, ki je bil sicer značilen za prva leta tega 
obdobja. V letu 1979 so se presežki pojavljali le še v posamez- 
nih občinah, bolj kot posledica netočnih ocen glede gibanja 
prispevnih osnov na začetku leta, V nekaterih primerih so take 
presežke dosledno poračunali v obseg združenega dela ob- 
činske skupščine s prenosom presežkov iz ene skupnosti v 

Nacrt rezolucije o politici ostvarivanju društvenog plana Jugoslavi|e za period 
od 1981. do 1985. godine u 1981. godini, SZDP, Beograd, 8. oktober 1980. 

drugo sanirali določene izgube (n. pr. v zdravstvu). Za leto 
1980 ocenjujemo, da presežkov ne bo, to pa predvsem zaradi 
možnosti za rast osebnih dqhodkov, kar je vplivalo na nižjo 
prispevno osnovo za družbene dejavnosti. 

V letu 1979 so v štirih samoupravnih interesnih skupnostih 
(osnovno izobraževanje, otroško varstvo, zdravstveno in so- 
cialno skrbstvo) korigirali solidarnostni sistem, s tem da so 
ustrezneje objektivizirali merila za solidarnost. Število dopol- 
njevanih občin se je s tem zmanjšalo. Pokazalo se je, da 
popravljeni solidarnostni sistemi pozitivno vplivajo na real- 
nejše dimenzioniranje občinskih programov. Nekaj nedoreče- 
nosti glede meril solidarnosti in obsega zajamčenega pro- 
grama je še v zdravstvu, tako da je bilo potrebno v nekaterih 
primerih reševati nesoglasja med udeleženci solidarnosti (pri- 
mer: ljubljanska regija). 

Ob zmanjšanju realnega življenjskega standarda v letoš- 
njem letu so ustrezne SIS pravočasno reagirale z valorizacijo 
socialnih prejemkov (valorizacija pokojnin s 1. 10. 1980, valo- 
rizacija družbenih denarnih pomoč i v skupnostih socialnega 
skrbstva in otroških dodatkov v skupnostih otroškega var- 
stva). Skupnosti so to reševale z delno preusmeritvijo sred- 
stev, delno pa tudi s posojili, kar bo seveda vplivalo na obseg 
razpoložljivih sredstev v letu 1981 

Pozitivni strukturni premiki v družbenih dejavnostih so šele 
na začetku. Kažejo se že prvi rezultati usmerjenega vpisa 
mladine v šole (povečan vpis na tehnične smeri). V zaostanku 
pa je proces usklajevanja bodoče mreže usmerjenega izobra- 
ževanja. 

Bistveno počasneje potekajo ti procesi v raziskovalni dejav- 
nosti. Oblikovanje posebnih raziskovalnih skupnosti je v veli- 
kem zaostanku, tako da se sploh še ne vključujejo v proces 
planiranja za naslednje obdobje. Zato je v zaostanku tudi 
priprava programov uporabnikov raziskav, ki naj bi prispevale 
k prestrukturiranju gospodarstva in družbenih dejavnosti v 
naslednjih letih. 

Na področju socialne varnosti skupnosti socialnega varstva 
še niso v celoti uresnič ile svoje vloge kot mesto usklajevanja 
politike socialnih korektivov. Ni še vzpostavljena enotna evi- 
denca socialnih dajatev in njihovih uč inkov, prav tako še ni 
dogovorjen enotni prag minimalne socialne varnosti, pod 
katerim naj se vključ ijo socialni korektivi, tako da vsaka SIS še 
vedno po svoje opredeljuje cenzuse in višino socialnih daja- 
tev 

3. OCENA RAZVOJNIH MOŽNOSTI V SFR 
JUGOSLAVIJI IN V SVETU V LETU 1981 

Materialni okviri in možnosti družbenoekonomskega ra- 
zvoja SR Slovenije v letu 1981 so v veliki meri pogojeni z 
osnovnimi elementi predvidenega razvoja in politike v celotni 
Jugoslaviji in z gibanji v svetu. 

3.1. V osnutku zvezne resolucije19 se predvideva, da bo 
dinamika gospodarske rasti v letu 1981 počasnejša kot v 
preteklih letih. Ob povečanih naporih za izvoz bi realna rast 
družbenega proizvoda znašala 3,5 %, v tem industrijske proiz- 
vodnje okoli 4 %. Deficit plač ilne bilance bi moral biti bi- 
stveno nižji kot v letu 1980, kar je treba zagotoviti z realnim 
povečanjem izvoza blaga in storitev za okoli 8 %, ob tem ko se 
uvoz blaga in storitev realno ne bi smel povečati za več kot 1 
%. Pri tem bi se uvoz reprodukcijskega materiala povečal za 
4,8 %, kar pomeni, da bodo možnosti za uvoz opreme in blaga 
za široko potrošnjo realno manjše kot v letu 1980. Uvoz nafte 
naj bi bil realno manjši za 3,5 % 

Prilagajanje investicij materialnim možnostim zahteva, da 
se investicije v osnovna sredstva povečajo izpod rasti družbe- 
nega proizvoda in sicer največ za okoli 1,5 %, delež izplač il za 
investicije v družbenem proizvodu pa naj bi se zmanjšal za 5 

19 Predvideva se podaljšanje veljavnosti zakona o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z družbenimi sredstvi za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investicij. 
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odstotnih točk. Počasnejša rast proizvodnje in družbenega 
proizvoda daje možnost za rast zaposlenosti za največ 2 %, 
produktivnost dela pa naj bi porasla za okoli 1,5 %. 

Vse oblike porabe bi se morale uskladiti v okvire razpoložlji- 
vih sredstev. Življenjski standard bo. porasel za okoli 2 %. 
Povečanje mase osebnih dohodkov bi moralo biti počasnejše 
od rasti dohodka in čistega dohodka, poprečni realni osebni 
dohodki zaposlenih pa naj bi rasli počasneje od rasti produk- 
tivnosti dela. Sredstva za zadovoljevanje splošnih in skupnih 
potreb naj bi rasla za štiri indeksne točke počasneje od rasti 
/dohodka, razen sredstev za invalidsko pokojninsko zavarova- 
nje. Obseg negospodarskih investicij - razen stanovanjske 
izgradnje - bi moral biti bistveno nižji kot v letu 1980 za 25 
%.20 

Cilje ekonomske stabilizacije naj bi podpirala tudi kreditno 
monetarna politika s tem, da bi denarna masa in krediti rasli 
počasneje od predvidene nominalne rasti družbenega proiz- 
voda in z nekaterimi drugimi ukrepi. 

Ob doslednem izvajanju predvidene politike na vseh po- 
dročjih naj bi dosegli znatno nižjo rast cen kot v letu 1980. 
Rast cen proizvajalcev naj bi se gibala v okvirih, ki ne ogro- 
žajo konkurenčne sposobnosti gospodarstva na zunanjih trži- 
šč ih, rast cen na drobno pa ne bi smela prekoračiti okvirov, ki 
bi ogrožali politiko življenjskega standarda (rast življenjskega 
standarda za okoli 29.). 

3.2. Tudi države OECD se soočajo z zaostajanjem gospo- 
darske aktivnosti, ki se odraža v predvidenem 5 % zmanjšanju 
industrijske proizvodnje in 1 % zmanjšanju družbenega proiz- 
voda v drugem polletju letošnjega leta. Tako bodo, po zadnjih 
ocenah, v letu 1980 članice OECD realizirale 1,25 % rast 
družbenegaproizvoda, kar je 2 odstotni točki manj kot v letu 
1979. Kot osnovni vzrok teh težav navajajo strokovnjaki OECD 
povečanje cen nafte, ki je prizadelo vse uvoznike te surovine, 
pa tudi notranje slabosti posameznih gospodarstev, ki so se 
ob tem pokazale v ostrejši obliki. 

Razvite zahodne države v prvi fazi iščejo izhod v restriktivni 
monetarni in fiskalni politiki, ki naj predvsem zmanjša inflacij- 
sko stopnjo (od 11 -12 % v letu 1980 na 9,5 % v prvem polletju 
1981). Vztrajanje pri restriktivni politiki bo še okrepilo pritiske 
na proizvodnjo tako, da so tudi predvidene stopnje rasti 
industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda v letu 1981 
relativno zelo nizke2.1). V predvideni drugi fazi ukrepov, ki bo 
20 V prvem polletju 1981 je predvidena rast industrijske proizvodnje za 0,5% in družbenega proizvoda za 1% glede na drugo polletje 1980. 21 Trenutno preko 20 milijonov nezaposlenih (oz. 7% deiovne sile). 

sledila restriktivni protiinflacijski politiki, pa bodo razvite za- 
hodne države aktivno spodbujale svojo proizvodnjo in zmanj- 
ševale nezaposlenost22) z ekspanzijo izvoza in postopnim 
oživljanjem domače konjunkture. To pomeni zelo previdno in 
postopno popuščanje fiskalnih in monetarnih restrikcij, na 
strani ponudbe pa ukrepe, ki naj povečajo uč inkovitost inve- 
sticij, produktivnost dela, zmanjšujejo stroške poslovanja in 
zaostrujejo konkurenco na trgu. Posebno mesto v tem okviru 
zavzemajo ukrepi za varčevanje z energijo23) in investiranje v 
proizvodnjo lastne energije in tiste vrste proizvodnje, ki 
zmanjšujejo porabo energije na enoto celotne proizvodnje. 

Začrtana politika razvitih držav, ki so svojo do sedaj rela- 
tivno visoko stopnjo gospodarske rasti dosegle tudi na osnovi 
cenene energije, torej vidi osnovne probleme nadaljnjega 
razvoja in njihovo rešitev v iskanju še produktivnejših in 
uč inkovitejših vrst proizvodnje, v zmanjševanju energetske 
odvisnosti in v zaostrovanju konkurence na lastnih trgih, kar 
naj privede do ponovne, ekspanzije njihove proizvodnje (in 
izvoza) ter s tem utrdi dominantno vlogo razvitih držav na 
svetovnem trgu. Take tendence pa bodo ob podražitvah nafte 
najbolj prizadele države v razvoju, zlasti tiste, ki nimajo dovolj 
lastnih energetškfh virov in sicer tako glede njihovega polo- 
žaja v mednarodni trgovini kot glede njihove zadolženosti v 
tujini in s tem v zvezi glede možnosti za nakup tehnologije v 
razvitem delu sveta, kar predstavlja eno od osnov njihovega 
gospodarskega razvoja. 

Tudi vzhodnoevropske socialistične države se srečujejo z 
zaostrenimi pogoji gospodarjenja. V ospredju vzrokov za 
zmanjševanje dinamike gospodarskega razvoja se postavljajo 
skromni rezultati v letu 1979 in problemi na področju oskrbo- 
vanja z energetskimi surovinami, ki naj bi že postalo omejitev 
za hitrejši razvoj. Težave, s katerimi se srečujejo, se odražajo v 
tekočih gospodarskih gibanjih predvsem v industrijski proiz- 
vodnji, ki je v prvem polletju 1980 glede na isto obdobje 1979 
porasla za 4,5% (SZ 4,6%, Poljska 2,5% - plan). Porast pro- 
duktivnosti prav tako ni zadovoljiv (3,4%) in je pod dosfeženim 
v obdobju 1976-1979. Podatki o gibanjih v zunanji trgovini 
niso znani, ocenjuje pa se, da se nadaljuje proces hitrejšega 
vključevanja vzhodno evropskih socialističnih dežel v medna- 
rodno delitev dela. Zaradi težav, ki pri tem nastajajo, pa lahko 
pričakujemo, da se bodo le-te v bodoče močno orientirale na 
itenziviranje medsebojnega gospodarskega sodelovanja. 

27 Predvideno je predvsem povečanje prometnih davkov pri prodaji nafte, ben- cina in plina. 

Delo na globalni oceni je vodila mgr. Stanka Kukar, sodelo- 
vali pa so: 

Ciril Dragonja, mgr. Pavle Gmeiner, Alenka Kerin, Šaša 
Kovač ič , Alenka Markič , Marko Selan, Marjeta Šiško-Debe- 
Ijak, Stane Vencelj. 
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PREDLOG IZHODIŠČ 

za pripravo predloga zakona o proračunu 

SR Slovenije za leto 1981 

Vse zgoraj navedene obveznosti, ki se bodo financirale v 
letu 1981 iz republiškega proračuna morajo biti vsklajene 
oziroma njihova rast omejena z možno stopnjo rasti splošne 
porabe. Splošno porabo na nivoju republike pa je potrebno v 
letu 1981 obravnavati in sicer ločeno kot porabo neto prora- 
čuna za potrebe na nivoju republike in kot obveznosti za 
financiranje federacije. 

Zniževanje obveznosti neto proračuna pod dogovorjeno 
rastjo splošne porabe ni možno na račun povečanja obvezno- 
sti do federacije predvsem iz naslednjih razlogov 

- razmerje neto proračuna napram obveznosti do federa- 
cije znaša 52 : 48 in bi vsako povečanje obveznosti zveznega 
proračuna iznad dovoljene rasti splošne porabe ob zgoraj 
navedeni strukturi pripeljalo do tega, da ne bi mogli izpolniti 
republiških obveznosti, 

- potrebno se je zavzemati, da naj bi se rast splošne porabe 
na nivoju federacije tudi gibala v skladu z gibanjem možne 
rasti splošne porabe. 

Z zakonom o proračunu Socialistične republike Slovenije 
za leto 1981 je potrebno zagotoviti sredstva za financiranje 
splošnih družbenih potreb, ki izhajajo iz Ustave ter sprejetih 
zakonov in družbenih dogovorov, 

V skladu z Ustavo in zakoni bo usmerjena poraba sredstev 
republiškega proračuna na izvajanje nalog na naslednjih po- 
droč jih: 

- financiranja dogovorjenih splošnih družbenih potreb v 
federaciji. Na osnovi dogovora med republikami in pokraji- 
nama po načelu enakopravnosti in skupne odgovornosti bo 
republika prispevala sredstva za izvršitev ustavnih in zakon- 
skih obveznosti federacije, 

- zagotavljanja sredstev za delo republiških upravnih orga- 
nov in organizacij ter pravosodnih institucij, ki se financirajo 
na ravni republike, 

- financiranja dejavnosti republiških družbenopolitičnih 
organizacij na podlagi letnih programov dela, 

- financiranja znanstvenih raziskav za potrebe upravnih 
organov in organizacij ter pravosodnih organov na podlagi 
letnih in srednjeročnih programov potreb za to dejavnost, 

- financiranja zaščite borcev in vojaških vojnih invalidov, 
kjer bodo sredstva zagotovljena po obsegu in namenu v 
skladu s pravicami, ki izhajajo iz ustreznih zakonskih predpi- 
sov in medrepubliških dogovorov, 

- krepitve državne varnosti, ljudske obrambe in družbene 
samozaščite,.ter republiških blagovnih rezerv, 

- negospodarskih investicij in drugih ukrepov na podlagi 
zakonov, družbenih dogovorov in skupščinskih odlokov, 

- dopolnilnih sredstev občinam, ki s svojimi prihodki ne 
morejo zagotoviti izvajanja obveznih nalog na področju 
splošnih družbenih potreb. SR Slovenije bo zagotavljala iz 
republiškega proračuna namenska dopolnilna sredstva v 
skladu z merili in kriteriji dovoljenega obsega splošne porabe 
v občinah. 

- ustavnih obveznosti republike v zamejstvu in dvojezič - 
nega poslovanja, 

- financiranja obveznosti tekoče proračunske rezerve, 
- zagotavljanje sredstev rezerve SR Slovenije, 
- financiranja zveznih obveznosti prenešenih na republike 

in avtonomni pokrajini na podlagi zakona ter sklada solidar- 
nosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju. 

Socialistična republika Slovenija zagotavlja na podlagi 319. 
člena ustave sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb v republiškem proračunu. Obseg splošne porabe na 
ravni republike bo v letu 1981 opredeljen z družbenim planom 
SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 in z resolucijo o politiki 
izvajanja družbenega plana za leto 1981. Na podlagi omenje- 
nih dokumentov je predvideno, da naj bi sredstva za splošno 
porabo v letu 1981 zaostajala za 10 % izpod rasti dohodka. S 
tem pa bo doseženo, da bo tudi ta oblika porabe podrejena 
uresničevanju politike ekonomske stabilizacije ter upoštevala 
dejanske materialne možnosti družbe, ki jih lahko ta nameni 
za pokrivanje obveznosti, ki se krijejo skozi to obliko porabe. 
Tako omejena rast splošne porabe v letu 1981 zahteva od 
vseh koristnikov sredstev republiškega proračuna, da za- 
htevke do republiškega proračuna temeljito prouč ijo ter us- 
kladijo z dejansko možnostjo rasti splošne porabe. 

I. VIRI PRIHODKOV REPUBLIŠKEGA 
PRORAČUNA 

Globalni obseg prihodkov naj bi tudi v letu 1981 predstav- 
ljalo predvsem pet temeljnih virov 

- davek iz dohodka TOZD 
- republiški davek iz osebnega dohodka 
- davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
- republiški davek od prometa proizvodov in od plač il za 

storitve ter 
- temeljni davek od prometa proizvodov (50 % del). 
Preostali po obsegu in odstotkih manjši del virov pa sestav- 

ljajo prihodki iz davka iz skupnega dohodka občanov, davka 
od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe, izvirni prihodki ukinje- 
nega računa za izravnavanja v gospodarstvu in za pospeševa- 
nje nekaterih gospodarskih dejavnosti, prihodki od prodaje 
tiskovin republiškega sekretariata za notranje zadžve ter še 
nekateri po višini manj pomembni prihodki republiškega pro- 
računa. 

Obseg sredstev republiškega proračuna bo kajpada v mno- 
gočem odvisen od sprejetih obveznosti republike in omejene 
rasti splošne porabe v naslednjem srednjeročnem obdobju 
1981 do 1985 ter možnosti razvoja v letu 1981 

II. PREDVIDENE OBVEZNOSTI PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE V LETU 1981 PO NAMENIH: 

1. Sredstva za delo republiških upravnih in 
pravosodnih organov 

Sredstva za delo republiških pravosodnih organov ter repu- 
bliških upravnih organov in organizacij, se na osnovi določbe 
100. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih zagotavljajo z republiškim proračunom. 
V skladu z določ ili 104 člena tega zakona obsegajo sredstva 
za delo- 
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- sredstva, ki jih delavci v skladu z zakonom pridobivajo 
kot dohodek delovne skupnosti 
- sredstva za materialne stroške 
- sredstva opreme 
- sredstva za posebne namene 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika. 
V okviru dohodka pridobivajo delavci delovne skupnosti 

sredstva za osebne dohodke in skupno porabo. 
Isti zakon tako vzpostavlja sistem pridobivanja dohodka 

delovnih skupnosti upravnih organov primerno načelom svo- 
bodne menjave dela. Novi sistem, ki naj bi se v letu 1981 
dokončno uveljavil, se zategadelj bistveno razlikuje od dose- 
danjega načina financiranja državne uprave. Za razliko od 
dosedanjega sistema »glavarine« ob upoštevanju zasedbe 
delovnih mest, so v novem sistemu osnova za pridobivanje 
sredstev za delo in s tem tudi dohodka delavcev delovnih 
skupnosti programi dela in dejanski rezultati dela delavcev pri 
izvrševanju programa. V programih dela morajo biti delovne 
naloge ustrezno izkazane in razvrščene v značilne skupine 
glede na vse elemente, ki opredeljujejo njihovo vrsto, zahtev- 
nost, odgovornost, itd. 

Vrednost programa dela, ki je osnova za dohodek delovne 
skupnosti se ugotovi na podlagi primerjave z deli in nalogami 
delavcev v OZD in se izraža s poprečnim osebnim dohodkom 
teh kategorij delavcev in ustreznega deleža sredstev za 
skupno porabo. 

Za ugotovitev predvidenega dohodka delovne skupnosti je 
potrebno za posamezno skupino nalog, predvidenih v letnem 
programu dela, določ iti število izvajalcev ustreznega profila 
ter vrednost, oziroma ceno za posamezno vrsto nalog. 

Izhodišča za usklajevanje sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev v delovnih skupnosti+i v upravnih 
organih z ravnijo osebnih dohodkov in skupne porabe delav- 
cev v združenem delu bo seveda opredeljeval družbeni dogo- 
vor Kolikor do priprave zakona o republiškem proračunu za 
leto 1981 ne bodo izdelana merila za finančno vrednotenje del 
in nalog v skladu z izhodišč i, bo moral Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije po 114. členu zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije s sklepom dolo- 
čiti začasne osnove in merila za zagotavljanje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo za organe in organizacije, 
ki se jim sredstva za delo zagotavljajo v republiškem prora- 
čunu ob upoštevanju določila zakona, da je višina dohodka 
delavcev delovnih skupnosti upravnih organov odvisna od 
obsega sredstev, ki se v družbenopolitični skupnosti lahko 
določijo za splošno porabo skladno z nivojem vseh drugih 
oblik porabe 

2. Dejavnost republiških družbenopolitičnih 
organizacij 

Sredstva namenjena za dejavnost družbenopolitičnih orga- 
nizacij se bodo v letu 1981 zagotavljala in določala glede na 
obseg, naravo, vrsto in zahtevnost del in nalog, ki jih ima 
družbenopolitična organizacija na podlagi ustave, zakona in 
zakonu temelječega predpisa in bodo določena z delovnim 
programom družbenopolitične organizacije. 

V proračunu SR Slovenije se bodo v naslednjem srednje- 
ročnem planskem obdobju 1981 do 1985 zagotavljala sred- 
stva za dejavnost naslednjih družbenopolitičnih organizacij in 
sicer 
a) Republiški konferenci SZDl Slovenije 
b) Republiški konferenci zveze socialistične mladine Slove- 
nije 

V okviru sredstev te družbenopolitične organizacije naj bi 
se še dodatno zagotavljala sredstva samo za financiranje 
mladinskih delovnih akcij na podlagi družbenega dogovora. 
Financiranje aktivnosti kot so »Zaključna prireditev 25. maja v 
Beogradu«, »Pohod AVNOJ-a«, Festival »Dela« in regres za 
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skupinska potovanja otrok in mladine, ki so bila financirana iz 
republiškega proračuna, pa naj bi se prenesla na ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
c) Republiškemu odboru zveze združenj borcev NOV SR 
Slovenije 
d) Republiški konferenci zveze rezervnih vojaških starešin 
SR Slovenije 

Podlaga za zagotovitev sredstev zgoraj nevedenim družbe- 
nopolitičnim organizacijam so družbeno verificirani in ovre- 
dnoteni programi dela in aktivnosti. 

V okviru dejavnosti družbenopolitičnih organizacij bi se 
poleg zgoraj navedenim družbenopolitičnim organizacijam 
zagotavljala sredstva tudi* 

- Slovenski izseljenski matici 
Do leta 1980 je SR Slovenija v republiškem proračunu 

zagotavljala večino sredstev za financiranje dejavnosti Slo- 
venske izseljenske matice, v novem srednjeročem planskem 
obdobju od leta 1981 do 1985 pa bi se morala ta obveznost v 
pretežnem delu vključ iti v programe ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti iz področja kulture in izobraževanja 
tako, da bi SR Slovenija v svojem proračunu zagotavljala 
Slovenski izseljenski matici le sredstva za njeno informativo- 
propagandno dejavnost, to je za izdajanje revije »Rodna 
gruda«. 

V okviru obveznosti, ki imajo značaj splošnih družbenih 
potreb, bo SR Slovenija zagotavljala sredstva za: 

- Financiranje ustavnih obveznosti republike v zamejstvu 
Za kritje dinarske protivrednosti deviznih sredstev za inve- 

sticijsko in funkcionalno dejavnost organizacij in ustanov 
Slovenske narodne skupnosti v Italiji in Avstriji se bodo sred- 
stva zagotovila na podlagi družbeno verificiranih programov 
aktivnosti in v odvisnosti od rasti dovoljene splošne porabe v 
letu 1981 

- Sofinanciranje druge izdaje Enciklopedije Jugoslavije 
Obveznost SR Slovenije izhaja iz družbenega dogovora o 

izdelavi in financiranju druge izdaje Enciklopedije Jugosla- 
vije, ki določa, da bodo republike in avtonomni/ pokrajini 
zagotavljale sredstva v obdobju od 1 januarja 1977 do 31 
decembra 1990 v sorazmerju s svojim prispevkom proračunu 
federacije za posamezno leto. Za obveznost SR Slovenije 
zagotavljajo sredstva poleg Izvršnega sveta še Izobraževalna 
skupnost, Kulturna skupnost in Raziskovalna skupnost Slove- 
nije in sicer v višini 1/4 skupne obveznosti. 

- Sofinanciranje razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom 
Na podlagi družbenega dogovora o medsebojnih odnosih 

pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, usta- 
novitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami združenega 
dela, ki sodelujejo pri izdajanju dnevnikov 

V postopku sprejemanja je tudi družbeni dogovor o pri- 
pravi, izdaji in financiranju Enciklopedije Slovenije, ki oprede- 
ljuje, da je priprava in izdaja Enciklopedije Slovenije družbe- 
nopolitično, kulturno in zgodovinsko potrebna in pomembna 
naloga; ki bo v naslednjem srednjeročnem obdobju zahtevala 
ustrezno angažiranost vseh pristojnih dejavnikov v SR Slove- 
niji. Kot podpisnik družbenega dogovora je predvidena tudi 
Socialistična republika Slovenija. Po podpisu dogovora bo 
potrebno obveznost Socialistične republike Slovenije financi- 
rati iz republiškega proračuna. 

- Za uresničevanje posebnih z ustavo določenih pravic 
italijanske in madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na 
dvojezičnem območju SR Slovenije. Razen tega pa se bodo 
sredstva zagotavljala tudi za sofinanciranje založniškega po- 
djetja Edit, italijanske drame in italijanske Unije. 

- Za proslave republiškega pomena na podlagi vsakolet- 
nega programa proslav in prireditev, ki ga pripravi Koordina- 
cijski odbor za proslave pri Republiški konferenci SZDL Slo- 
venije in sprejme Predsedstvo Republiške konference SZDL 
Slovenije ob zahtevi po varčevanju, oziroma racionalnem 
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trošenju sredstev in nujnosti stabilizacijskega obnašanja tudi 
na področju organiziranja proslav in prireditev 

V novem planskem obdobju od leta 1981 do 1985 bo SR. 
Slovenija v republiškem proračunu zagotavljala sredstva tudi 
za sofinanciranje Skupnosti slovenskih občin, na podlagi 
statuta skupnosti ter Inštitutu za zgodovino delavskega giba- 
nja na podlagi dolgoročne pogodbe. 

V pretečenem srednjeročnem planskem obdobju je SR Slo- 
venija v republiškem proračunu še izjemoma zagotavljala 
sredstva za sofinanciranje vodstev družbenih organizacij in 
društev po družbenem dogovoru skupaj z Republiško konfe- 
renco SZDL Slovenije 

Mnenja smo, da financiranje te obveznosti ne sodi v po- 
dročje splošne porabe in predlagamo, da se financiranje 
organizacij in društev vključ i v okvir ustreznih samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 

3. Negospodarske investicije 
V letu 1981 se bodo v republiškem proračunu zagotavljala 

sredstva za financiranje negospodarskih investicij na podlagi 
že sprejetih zakonov, skupščinskih odlokov in družbenih do- 
govorov, in sicer 

1 Za izvajanje zakona o investicijskih vlaganjih SR Slove- 
nije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 
1978 do 1982 Ta določa financiranje izgradnje in adaptacij 
upravnih stavb za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
republiške upravne organe, gradnjo in adaptacije mejnih pre- 
hodov in objektov za organe za notranje zadeve ter gradnjo in 
adaptacijo stavb za potrebe pravosodnih organov in zavodov 
za izvrševanje kazenskih sankcij. 

Citirani zakon določa, da se zneski, določeni za posamezna 
leta valorizirajo ob sprejetju republiškega proračuna za na- 
slednje leto na podlagi podatkov zavoda SR Slovenije za 
statistiko o gibanju cen za proizvode in storitve, oziroma 
gradbenih stroškov, če je porast več ji od 5% 

2. V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizaci- 
jah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in o dvojezič - 
nih vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji bo SR 
Slovenija tudi v letu 1981 zagotavljala 50% participacijo inve- 
sticijske vrednosti za izgradnjo in adaptacijo objektov na 
dovjezičnem območju SR Slovenije. Predvidena je adaptacija 
osnovne šole Domanjševci v obč ini Murska Sobota, dokonča- 
nje izgradnje vzgojnovarstvene organizacije Lendava, adapta- 
cija ekonomske in poklicne šole v Izoli, adaptacija osnovne 
šole v Hrvatinih ter izgradnja vzgojnovarstvene organizacije 
Hrvatini. 

3. Na podlagi medrepubliškega dogovora o združevanju 
sredstev za obnovo materialne baze Letalske zveze Jugosla- 
vije za obdobje 1974 do 1981 bo SR Slovenija še v letu 1981 
zagotovila določena sredstva za obnovo materialne baze le- 
talske zveze Jugoslavije. 

4. Odlok o srednjeročnem programu izvajanja in financira- 
nja geodetskih del na območju SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980 in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih 
del na območju SR Slovenije za obdobje 1976 do 1980 določa, 
da SR Slovenija zagotavlja sredstva za izvajanje geodetskih 
del v SR Sloveniji. V skladu z letos sprejetim odlokom o 
spremembah in dopolnitvah odloka, se financiranje geodet- 
skih del podaljšuje še v leto 1981 

5. V skladu z odlokom o pooblastitvi Izvršnega sveta Skup- 
šč ine SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o dograditvi 
zdravstveno-rekreacijskega centra za vojaške invalide in ude- 
ležencev NOV v Strunjanu, je tudi SR Slovenija sofinancer 
dograditve zdravstveno-rekreacijskega centra v Strunjanu. V 
zvezi s tem je bil najet kredit pri Ljubljanski banki - združeni 
banki, v letu 1981 pa bo potrebno plačati že dve enuiteti. 

6. V skladu z družbenim dogovorom o izgradnji in financira- 
nju Kulturnega doma Ivan Cankar, oziroma z dogovorom o 

spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o izgradnji 
in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolu- 
cije v Ljubljani, bo SR Slovenija skupno s Kulturno skupnostjo 
Slovenije v letu 1981 zagotovila 119,9 mio dinarjev. 

7. Tudi v letu 1981 bo potrebno zagotoviti namenska sred- 
stva za odplačilo anuitet in obresti iz posojila za gradnjo 
skladišč . 

8. Zakon o sistemu obrambe pred točo določa, da SR 
Slovenija zagotavlja del sredstev za izgradnjo sistema 
obrambe pred točo v SR Sloveniji. V fazi priprav je odlok o 
zagotavljanju sredstev za obrambo pred točo, ki bo dokončno 
okvantificiral obveznosti SR Slovenije za naslednje srednje- 
ročno obdobje 1981 do 1985. 

9. V skladu z zakonom o varstvu zraka in odlokom o financi- 
ranju programa vzpostavitve in organizacije republiške 
osnovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju 
SR Slovenije bo potrebno v letu 1981 zagotoviti v republiškem 
proračunu določena sredstva za izvajanje programa vzposta- 
vitve in organizacije republiške osnovne mreže merilnih po- 
staj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 

10. Poleg navedenih obveznosti pa bo v letu 1981 potrebno 
zagotoviti na postavki »sredstva za odplačevanje anuitet za 
kredite, ki jih je najela republika« sredstva za odplač ilo anui- 
tet po finančnih programih in najetih posojilih na podlagi 
sklenjenih pogodb iz prejšnjih let. 

11 V okviru »sredstev za nove odločitve investicijskih vla- 
ganj v negospodarstvo po sklepih Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije« naj bi zagotovili določena sredstva za kritje 
najnujnejših obveznosti za nepredvidena, enkratna investicij- 
ska vlaganja in podražitve, ki nastanejo ob obračunu po 
zaključku investicije. 

12. Zagotovili pa naj bi tudi določena sredstva na postavki 
»investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in pra- 
vosodnih organov« za izvedbo več jih popravil in ustreznega 
vzdrževanja zgradb na podlagi programov vzdrževanja in 
adaptacij, usklajenih z možnostmi republiškega proračuna. 

13. V skladu z določ ili zakona o skladnejšemu regionalnem 
razvoju v SR Sloveniji se bodo v novem srednjeročnem plan- 
skem obdobju zagotavljala sredstva za sofinanciranje izde- 
lave kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih 
načrtov ter za refundiranje stroškov izdelave projektne doku- 
mentacije. 

V novem srednjeročnem planskem obdobju se bodo poja- 
vile na področju investicijskih vlaganj v negospodarstvo nove 
obveznosti, za katere bo potrebno zagotoviti sredstva že v letu 
1981 Te obveznosti so naslednje: 

- Na podlagi medrepubliškega dogovora o nabavi in vzdr- 
ževanju avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov bo tudi 
SR Slovenija do leta 1989 zagotavljala sredstva v svojem 
proračunu za odplačevanje anuitet od kredita, ki je bil najet za 
nakup 4 avionov. 

- V skladu z odlokom o financiranju programa nabave 
računalnika z opremo za Zavod SR Slovenije za statistiko je 
SR Slovenija dolžna poravnati obveznosti za kredit, ki je bil 
najet za nakup računalnika z opremo, in ki zapadejo v plačilo 
z letom 1981 

- SR Slovenija je predvidena kot podpisnik dogovora o 
gradnji prizidka obrambne smeri pri Fakulteti za sociologijo, 
politične vede in novinarstvo. Za ta namen naj bi v letu 1981 
zagotovili v republiškem proračunu ustrezen delež sredstev 

- V skladu z osnutkom dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985, ki predvideva 
izgradnjo nove stavbe Muzeja ljudske revolucije Slovenije v 
Ljubljani, bo Socialistična republika Slovenija za ta namen v 
letu 1981 zagotovila potrebna sredstva. 

- V obdobju 1981-1985 bo potrebno na podlagi odloka 
zagotoviti sredstva za financiranje geodetskih del na območju 
SR Slovenije. 
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- Na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
v graditev zaklonišč za republiške organe in organizacije v 
obdobju 1981-1990 se mora vsako leto v republiškem prora- 
čunu zagotoviti desetina sredstev za izvedbo programa. 

- V pripravi so tudi trije odloki, na podlagi katerih bo 
potrebno zagotoviti sredstva za financiranje gradnje stano- 
vanj za funkcionarje Socialistične republike Slovenije, de- 
lavce organov za notranje zadeve in delavce republiških 
upravnih in pravosodnih organov. Višina sredstev, ki bodo 
potrebna za realizacijo teh treh odlokov še ni znana. 
. V okviru možne rasti splošne porabe in v skladu z razpolož- 

ljivimi sredstvi republiškega prbo Izvršni svet določ il priori- 
teto investicij, ki se bodo izvajale v letu 1981 oziroma v novem 
srednjeročnem planskem obdobju. Prav tako se v novem 
planskem obdobju odlaga financiranje izgradnje novih uprav- 
nih stavb za izvršni svet jn za republiške upravne organe, 
kakor tudi za Zavod SRS za statistiko. 

4. Znanstvena dejavnost 
V okviru proračuna za leto 1981, na postavki -znanstvena 

dejavnost« naj bi se zagotovila sredstva za kritje naslednjih 
obveznosti: 

- sofinanciranje Slovenske akademije znanosti in umetno- 
sti. Na podlagi zakona o Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti je SR Slovenija dolžna Slovenski akademiji znano- 
sti in umetnosti v okviru tega namena zagotavljati sredstva za 
njeno redno dejavnost in in za nagrade članom SAZU na 
podlagi sprejetega programa aktivnosti, 

- sofinanciranje redne dejavnosti Mednarodnega centra za 
upravljanje podjetij v družbeni lastnini v deželah v razvoju na 
podlagi dolgoročne pogodbe, 

- zagotovitev dela sredstev za pripravljalna dela razvoj- 
nega programa SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
1995, oziroma za določena področja tudi do leta 2000 na 
podlagi odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1995, oziroma za 
dciočena področja tudi do leta 2000, 

- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projetkov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. V okviru teh sredstev se bodo zago- 
tavljala tudi sredstva za financiranje Centra za proučevanje 
sodelovanja z deželami v razvoju'in Inštituta za narodnostna 
vprašanja na podlagi dolgoročnih pogodb. 

5. Kulturno prosvetna dejavnost 
Sredstva za potrebe kulturno prosvetne dejavnosti se bodo 

v letu 1981 zagotavljala republiškim organom za naloge, ki 
bodo opravljene v letu 1981 na podlagi medrepubliških dogo- 
vorov ali pogodb republiških resornih organov in mednaro- 
dnih pogodb z drugimi institucijami, za kritje stroškov srednje 
penološke šole, za štipendiranje kadrov za potrebe pravoso- 
dnih organov ter za obveznosti do slovenskega šolstva v 
zamejstvu in šolstva narodnosti v SR Sloveniji. 

V skladu s težnjami za izločitev vseh obveznosti, ki ne 
sodijo v splošno proračunsko porabo je za obveznosti, ki so 
se v tem srednjeročnem planskem obdobju še financirale iz 
sredstev republiškega proračuna, predviden prenos na 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti. Tako naj bi se v programe ustreznih samou- 
pravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti 
za naslednje srednjeročno plansko obdobje 1981 do 1985 
vključ ilo financiranje Narodne in univerzitetne knjižnice, Pre- 
šernovega sklada, regresov za skupinska potovanja otrok in 
mladine. 

6. Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 
V letu 1981 bo glavni del sredstev v okviru tega namena 

namenjen za izpolnitev ustavnih obveznosti republike iz na- 

slova varstva borcev NOV, ki jih določajo zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju in drugi republiški predpisi, 
preostala sredstva pa še za pokrivanje obveznosti republike iz 
naslova socialnega varstva nekaterih kategorij občanov (ru- 
darji, dimnikarji in drugo). 

Med letom se večina obveznosti iz naslova varstva borcev 
NOV in socialnega varstva pokriva v obliki mesečnih akontacij 
sredstev preko Skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja, zato bo treba v obseg potrebnih sredstev za leto 
1981 vključ iti tudi sredstva za izvršitev dokončnih proračunov 
teh obveznosti za leto 1980. 

Za pokrivanje obveznosti iz naslova varstva borcev NOV in 
socialnega varstva nekaterih kategorij občanov se bodo sred- 
stva zagotavljala za naslednje namene: 

1. Republiškemu komiteju za borce in vojaške invalide za 
naslednje obveznosti: 

- razlike v pokojninah borcev NOV in delavcev organov za 
notranje zadeve na podlagi zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. Po določ ilih tega zakona SR Slovenija 
zagotavlja sredstva za pokritje razlike med pokojninami priz- 
nanimi in odmerjenimi po splošnih predpisih in pokojninami 
priznanimi in odmerjenimi po posebnih predpisih, oziroma 
pod ugodnejšimi pogoji, 

- dodatek zaposlenim udeležencem NOV na podlagi za- 
kona o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, po katerem se 
sredstva za izplačilo dodatka in plač ilo prispevkov iz tega 
dodatka zagotovijo v proračunu SR Slovenije. 

- zdravstveno varstvo borcev NOV na podlagi zakona o 
zdravstvenem varstvu in zakona o republiških priznavalninah. 
S sredstvi, ki jih je na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu 
dolžna zagotavljati SR Slovenija, se uživalcem stalne republi- 
ške priznavalnine zagotavlja zdravstveno varstvo kot ga imajo 
zavarovanci - delavci, 

- dopolnilno varstvb vojaških invalidov na podlagi zakona o 
vojaških invalidih, ki določa, da se iz republiškega proračuna 
financirajo invalidski dodatek in druge obveznosti, 

- varstvo civilnih invalidov vojne na podlagi zakona o civil- 
nih invalidih vojne, po katerem se vse oblike varstva financi- 
rajo iz proračuna SR Slovenije, 

- varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev na podlagi zakona o borcih za severno mejo v 
letih 1918 in 1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 
1912 do 1918. Po tem zakonu imajo borci in dobrovoljci 
pravico do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot zapo- 
sleni delavci ter druge ugodnosti iz tega zakona, 

- za pokritje stroškov dela komisije po 82. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

-vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških 
in drugih tujih armad v SR Sloveniji na podlagi zakona o 
zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadni- 
kov zavezniških in drugih tujih armad, po katerem je SR 
Slovenija dolžna skrbeti za zaznamovanje in vzdrževanje po- 
kopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih 
armad na območju SR Slovenije, 

- republiške priznavalnine na podlagi zakona o republiških 
priznavalninah. Višina republiških priznavalnin za katere se 
sredstva zagotavljajo po tem zakonu v republiškem prora- 
čunu, se vsako leto usklajuje z gibanjem poprečnih življenj- 
skih stroškov, če so se ti stroški v prejšnjem letu povečali 
najmanj za 3 odstotke. 
2. Republiškemu komiteju za delo za naslednje obveznosti: 

- pokojnine in varstveni dodatek kmetov - borcev NOV, 
zavarovanih v starostnem zavarovanju kmetov na podlagi 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. SR Slovenija zago- 
tavlja sredstva za kritje vseh izdatkov, ki jih ima Skupnost 
starostnega zavarovanja kmetov zaradi posebnih ugodnosti 
priznanih z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov - 
borcev NOV glede pravice do starostne pokojnine in do var- 
stvenega dodatka, 
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- izjemne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev na 
podlagi zakona o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokoj- 
nine za delavce v premogovnikih in zakonih o preživninah 
bivšim dimnikarskim obrtnikom. 

V okviru sredstev za pokrivanje obveznosti iz naslova so- 
cialnega varstva nekaterih kategorij občanov je SR Slovenija v 
sedanjem srednjeročnem planskem obdobju 1976 do 1980 iz 
proračuna zagotavljala tudi sredstva za socialno zavarovanje 
samostojnih umetnikov in sredstva za povrnitev stroškov za 
pravice do znižane vožnje slepim in njihovim spremljevalcem 
v potniškem prometu, to je za obveznosti iz področja samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti. 

V novem srednjeročnem planskem obdobju 1981 do 1985 
se morajo v skladu s težnjami za zmanjšanje obsega republi- 
škega proračuna te obveznosti v celoti prenesti iz splošne 
porabe in vključ iti v programe ustreznih samoupravnih intere- 
snih skupnosti družbenih dejavnosti, v konkretnem primeru v 
programu Kulturne skuposti Slovenije oziroma Skupnosti so- 
cialnega skrbstva Slovenje. 

7. Dopolnilna sredstva občinam 

V tem srednjeročnem obdobju se je število dopolnjevanih 
občin vsako leto manjšalo. Od 37 dopolnjevanih občin v letu 
1976 je v letu 1980 prejemalo republiška dopolnilna sredstva 
še 22 občin. Osnova za določitev pravice do republiških 
dopolnilnih sredstev je bil program nalog, ki so jjh občine 
dolžne izvajati skladno s sprejetimi družbenimi dogovori (de- 
javnost državnih organov, priznavalnine borcem NOV, voljeni 
in imenovani funkcionarji) ali enotno dogovorjenimi programi 
nalog (dejavnost ljudske obrambe, družbenopolitičnim orga- 
nizacijam, urbanizma in geodezije, občinskih blagovnih re- 
zerv). Kjer kriterijev in meril za določitev obsega splošne 
porabe ni bilo, je bilo uporabljeno indeksiranje (izvajanje 
delegatskega sistema v krajevnih skupnostih, pospeševanje 
kmetijstva, negospodarske investicije). 

Komisija izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za po- 
dročje splošne porabe v občinah bo skupaj z Republiškim 
sekretariatom za finance pripravila merila in kriterije, s kate- 
rimi se bo, število dopolnjevanih občin že v letu 1981 bistveno 
zmanjšalo. 

8. Intervencije v gospodarstvo 

Čeprav je na podlagi osnutka dogovora o temeljih družbe- 
nega plana predvideno financiranje intervencij v enostavno in 
razširjeno reprodukcijo v letu 1981, bo Izvršni svet podvzel 
vse ukrepe, da se v skladu z zakonom o intervencijah financi- 
ranja teh obveznosti prenese že v letu 1981 na samoupravni 
sklad za intervencije. Iz tega naslova naj bi v republiškem 
proračunu zadržali samo še blagovne rezerve, sofinanciranje 
razlik v ceni trem slovenskim dnevnikom in sofinanciranja 
izdelave, kompleksnih razvojnih programov in inicialnih ra- 
zvojnih načrtov ter sofinanciranje dejavnosti pospeševalne 
službe na podlagi družbenega dogovora, kakor tudi sofinan- 
ciranje gojitve in varstva določenih vrst divjadi v gojitvenih 
lovišč ih. 

V osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 je predvideno, da bo SR Slovenija 
v celotnem 5-letnem obdobju Raziskovalni skupnosti Slove- 
nije iz sredstev proračuna zagotovila za program odkrivanja 
in raziskovanja surovin splošnega pomena 1.330 mio din. 

Predlagana rešitev ni sistemska in tudi ni usklajena s stali- 
šč i, sprejetimi v Skupščini Socialistične republike Slovenije 
ob obravnavi in sprejemu zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1979. Zato predla- 
gamo, da naj se ta naloga vključ i v srednjeročni program 
obveznosti Raziskovalne skupnosti Slovenije. 

9« Tekoča proračunska rezerva 
Na osnovi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 

v družbenopolitičnih skupnostih se izloča del prihodkov pro- 
računa v tekočo proračunsko rezervo. Tako izločena sredstva 
se tekom leta uporabljajo po odločitvah Izvršnega sveta za 
financiranje odhodkov, za katere v proračunu niso zagotov- 
ljena sredstva ali pa niso zagotovljena v zadostnem obsegu 

10. Sredstva rezerve SR Slovenije 
V skladu z določ rli zakona o financiranju splošnih družbe- 

nih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se izloča vsako 
leto najmanj 1% skupnih letnih prihodkov proračuna v sred- 
stva rezerve SR Slovenije in se ta uporabljajo za pokritje 
obveznosti, določenih z navedenim zakonom. 

11. Zvezne obveznosti, prenešene na 
republike in avtonomni pokrajini ter sklad 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju 

Sredstva za financiranje zveznih obveznosti, prenešenih na 
republike in avtonomni pokrajini ter sklada solidarnosti z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju se bodo v prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1981 zagotavljala za: 

1. vse tiste obveznosti SR Slovenije, ki so bile nanjo prene- 
šene na podlagi zakona o prenosu sredstev, pravic in obvez- 
nosti federacije za gospodarske investicije na republike in 
avtonomni pokrajini in sicer za: 

- odplač ilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije, 
- odplačilo inozemskih dolgov Jugoslovanski investicijski 

banki, 
- plač ilo VII. obroka kredita Narodni banki Jugoslavije, 
- plač ilo provizije za sredstva, odstopljena SR Sloveniji v 

trajno last, 
- plačilo obveznosti SR Slovenije na podlagi zakona o 

prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR SLovenije za inve- 
sticije v gospodarstvo na določene temeljne organizacije 
združenega dela. 

2. Prispevek SR Slovenije skladu solidarnosti z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju na podlagi zakona o 
skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v 
razvoju 

POVZETEK IN UGOTOVITVE 
Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1981 so sestavljena tako, da vključujejo vse 
obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, dogo- 
vorov, skupščinskih odlokov in osnutka družbenega dogo- 
vora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. V 
podrobnem pregledu obveznosti so navedeni pravni predpisi, 
ki so podlaga za financiranje posameznih obveznosti. 

Ob sestavi izhodišč so dosledno upoštevane zahteve in 
sprejeti sklepi zborov in odborov skupščine SR Slovenije, da 
se iz proračuna SR Slovenije izločijo vse obveznosti, ki ne 
sodijo v splošno porabo na ravni republike. To je bilo po- 
trebno še toliko bolj dosledno izpeljati, ker prehajamo v novo 
srednjeročno plansko obdobje. Za vse obveznosti, ki nimajo 
podlage za financiranje v ustavi, zakonih, dogovorih in odlo- 
kih, je predlagano, da se njihovo financiranje prenese iz 
republiškega proračuna, predvsem na področje skupne po- 
rabe. Skupni obseg teh obveznosti znaša 37,1 mio din. Katere 
konkretne obveznosti in v kolikšnem znesku se prenesejo na 
posamezne interesne skupnosti, so razvidne iz tekstualnega 
pregleda po posameznih poglavjih. 

Največ ji del obveznosti republiškega proračuna, ki v skup- 
nem znesku predstavlja 53%, se zagotavlja na podlagi letnih 
programov dela in se določajo v odvisnosti od sprejetih ob- 
veznosti in nalog, ki jih imajo nosilci. V okviru teh obveznosti 
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se zagotavljajo sredstva za naslednje namene 
- dejavnost organov in organizacij družbenopolitičnih 

skupnosti, 
- ter za znanstveno in kulturno prosvetno dejavnost. 
Močan vpliv na povečanje obsega teh sredstev pa predstav- 

lja dvig cen ter kot posledica tega letna inflacija. 
Značilno za obveznosti, ki se financirajo iz republiškega 

neto proračuna je, da se 15% vseh obveznosti zagotavlja na 
podlagi pravnih predpisov v fiksnem znesku. Med te obvezno- 
sti sodijo negospodarske investicije in sredstva za financira- 
nje obveznosti SR Slovenije iz prejšnjih let. 

Obveznosti, za katere se sredstva v proračunu zagotavljajo 
v pretežnem delu na podlagi rasti življenjskih stroškov so 
namenska sredstva za varstvo borcev NOV in socialno varstvp 
in predstavljajo v strukturi neto republiškega proračuna 15%. 

Obveznosti, za katere se sredstva določajo s srednjeročnim 
planom razvoja ter ukrepi tekoče gospodarske politike, opre- 
deljene z letno resolucijo, predstavljajo 17% v strukturi celot- 
nih obveznosti republiškega proračuna. Pretežni del teh ob- 
veznosti se nanaša na intervencije v gospodarstvo. 

Za obveznosti SR Slovenije do financiranja federacije je 
moč ugotoviti, da imajo lastnosti fiksne, oziroma dokončne 
obveznsoti, ki se ugotavlja ter določ i na podlagi zveznih 
zakonov, ki opredeljujejo financiranje federacije. Udeležbe te 
obveznosti v okviru celotnega proračuna znaša na podlagi 
podatkov iz leta 1980 na 46% in se po trendu približuje 
polovici sredstev republiškega proračuna. 

Značilno za financiranje obveznosti republiškega prora- 
čuna je to, da obstaja avtomatizem za financiranje posamez- 
nih obveznosti v zanemarljivo majhnem deležu. Med te obvez- 
nosti je mogoče šteti zgolj zagotavljanje sredstev za valoriza- 
cijo sredstev za negospodarske investicije na podlagi doseže- 
nih cen gradbenih in drugih stroškov ter oblikovanja sredstev 
rezerve SR Slovenije, ki se ugotavlja v točno določenem 
procentu od planiranih prihodkov na ravni tako imenovanega 
neto proračuna. 

Iz navedenega sledi, da so osnove za zagotavljanje potreb- 
nih sredstev republiškega proračuna za kritje posameznih 
obveznosti zelo različne. Opredeljujejo jih zakoni in drugi 
dokumenti zunaj predvidenega zakona o proračunu za leto 
1981. Tako določanje obveznosti za republiški proračun po- 
gojuje tudi diferenciran pristop ob zagotovitvi sredstev za 
posamezne namene. 

V letu 1981 se bodo sredstva za delo republiških pravoso- 
dnih organov ter republiških organov in organizacij zagotav- 
ljala v proračunu v skladu s 100. in 104. členom zakona o 
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih. Na podlagi tega 
zakona se v delovnih skupnostih upravnih organov vzpostav- 
lja sistem pridobivanja dohodka delavcev, primerno načelom 
svobodne menjave dela. 

Novi sistem se zato bistveno razlikuje od dosedanjega na- 
čina financiranja državne uprave. Delavci v delovnih skupno- 
stih upravnih organov pri opravljanju dela za te organe, ure- 
sničujejo pravico dela z družbenimi sredstvi na podlagi samo- 
upravnega sporazuma, s katerim se urejajo medsebojna ra- 
zmerja giede dohodka med delovno skupnostjo in upravnim 
organom. 

Dosedanji predpisi s področja državne uprave, še posebej 
pa zakon o sredstvih za delo upravnih organov so drugače 
urejali način zagotavljanja in dodeljevanja sredstev za delo 
upravnega organa. Sredstva za redno dejavnost so obsegala 
sredstva za osebne dohodke in materialne izdatke ter so se 
razporejala s finančnim načrtom organa, medtem, ko je de- 
lovna skupnost prosto razpolagala le s sredstvi za skupno 
porabo. 

Na podlagi novega sistemskega zakona pa sredstva za delo 
upravnega organa obsegajo: 

- sredstva, ki jih delavci v skladu z zakonom pridobivajo 

kot dohodek delovne skupnosti (to so osebni dohodki in sklad 
skupne porabe), 

- sredstva za materialne stroške, 
- sredstva opreme, 
- sredstva za posebne namene in „ 
- sredstva za osebni dohodek funkcionarja, ki vodi upravni 

organ in njegovega namestnika. 
Izhodišča za določanje obsega sredstev upravnega organa 

so: 
- obveznost, da se zagotovi opravljanje vseh funkcij or- 

gana, 
- narava, vrsta, zahtevnost ter obseg dela in nalog iz delov- 

nega programa organa po rezultatih dela, ki jih dosežejo 
delavci delovne skupnosti in funkcionarji organa pri izvrševa- 
nju delovnega programa. 

V okviru postavke »sredstva za delo upravnih organov« bo 
potrebno v letu 1981 zagotoviti dodatna sredstva za amortiza- 
cijo na podlagi zakona o amortizaciji, za opremo na podlagi 
programa nujno potrebne opreme. V skladu z zakonom o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, 
po katerem se sredstva sklada skupne porabe oblikujejo iz 
ostanka čistega dohodka, bo potrebno v letu 1981 zagotoviti 
za ta namen dvakratni znesek. 

V okviru sredstev za posebne namene bo v letu 1981 po- 
trebno zagotoviti dodatna sredstva za stroške popisa prebi- 
valstva Na podlagi onutka zakona o popisu prebivalstva bodo 
ti stroški znašali 140 mio din, kar predstavlja 2 % skupnih 
odhodkov neto proračuna SR Slovenije za leto 1980. Zgoraj 
naštete obveznosti so nove in obenem dodatne obveznosti za 
republiški proračun. 

Podlaga in pogoj za zagotavljanje sredstev za dejavnost 
republiških družbanopolitičnih organizacij so družbeno veri- 
ficirani programi aktivnosti za leto 1981. 

V letu 1981 se bodo v republiškem proračunu zagotavljala 
sredstva za financiranje negospodarskih investicij na podlagi 
že sprejetih zakonov, skupščinskih odlokov in družbenih do- 
govorov. 

Za realizacijo negospodarskih investicij bo v letu 1981 po- 
trebno zagotoviti okoli 898,2 mio din, od tega znašajo nove 
obveznosti 170,2 mio din. Financiranje negospodarskih inve- 
sticij na podlagi zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije 
je predvideno do leta 1982. Leta 1982 preneha zagotavljanje 
sredstev za sofinanciranje Letalske zveze Jugoslavije na pod- 
lagi medrepubliškega dogovora, financiranje geodetskih del 
in Kulturnega doma Ivan Cankar v Ljubljani na podlagi od- 
loka. Za ostale obveznosti pa bo potrebno sredstva zagotav- 
ljati v celotnem srednjeročnem planskem obdobju 1981-1985. 

Obseg sredstev republiškega proračuna bo kajpada v mno- 
gočem odvisen od sprejetih obveznosti republike in omejene 
rasti splošne porabe v naslednjem srednjeročnem obdobju 
1981-1985 ter pogojih in razmerah razvoja v letu 1981. Viri 
prihodkov republiškega proračuna naj bi ostali isti kot so bili v 
letu 1980 in jih opredeljuje zakon o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 

Vse navedeno seveda pomeni, da obveznosti proračuna 
navedene v izhodišč ih ne morejo predstavljati nobenega avto- 
matizma v dodeljevanju in porabi sredstev, ampak morajo 
odražati »sitem proračunov«, tako v odnosu do združenega 
dela, izvrševanja republiških obveznosti v federaciji, kot tudi 
uresničevanja načel solidarnosti in vzajemnosti do občin. 

Na podlagi informacij, ki so nam bile na razpolago ob 
sestavi izhodišč ugotavljamo, da nastale obveznosti prese- 
gajo dovoljeno rast splošne porabe'v. letu 1981, kakor tudi 
možno rast virov republiškega prračuna. Zato se bo Izvršni 
svet ob sestavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1981 dosledno zavzemal za zmanjševanje splošne porabe 
v občinah, republiki in federaciji in bo ne glede na sprejete 
zakone in druge akte predlagal kritje posameznih obveznosti 
v skladu z možno rastjo dohodka oziroma splošne poraba. 
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