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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu pri delu   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 7. 
1985 določil besedilo: 

_ OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O VARSTVU PRI DELU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
ven i je. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvšrnega sveta Skupščine SR Slovenije m na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skup- 
ščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za delo, 

- dr. Marko VAKSELJ, glavni republiški inšpektor za delo, 
- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega 

komiteja za delo, 
- dr. Vladimir KORUN, pomočnik glavnega republiškega 

inšpektorja za delo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

POVZETEK 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji 5. 
aprila 1985 sprejel predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu in naložil predlagatelju, 
da pripravi osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pri delu (v nadaljnjem besedilu: osnutek 
zakona), s tem da upošteva mnenja, stališča in predloge 
delovnih teles zbora in Skupščine SR Slovenije ter razpravo 
na seji zbora. 

Predlagatelj je proučil mnenja, stališča in predloge ter jih 
upošteval v osnutku zakona. 

Posamezne spremembe in dopolnitve zajemajo: 
1. Razširitev kroga oseb, ki so skladno z zakonom o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavarovane za inva- 
lidnost koKposledico poškodbe pri delu oziroma poklicne 
bolezni. 

2. Zakonske določbe o pismeni izjavi in strokovni oceni 
kot dokazih o izpolnjevanju predpisanih varstvenih ukrepov in 
normativov so zaradi jasnejše opredelitve razširjene in razčle- 
njene za posamezne primere. 

3. Zaradi poenotenja splošnih varstvenih ukrepov in nor- 
mativov zakon predpisuje, da republiški upravni organ, pristo- 
jen za delo, z izvršilnimi predpisi določa pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati delovna sredstva, oziroma kakšnim pogojem 
mora zadoščati delovno okolje. 

4. Z namenom poenotenja rokov obdobnih pregledov in 
preiskav delovnih razmer in delovnega okolja, kjer je večja 
nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar delavcev, zakon 
dčloča skrajne roke. 

Prav tako naj bi zakon določil, da lahko inšpektor dela 
odredi drugačne postopke ali načine pregledov in preiskav, 
če ugotovi, da uporabljeni načini ne zagotavljajo pravilnih 
podatkov oziroma rezultati meritev niso zanesljivi. 

5. Določanje potrebnih zdravstvenih in psihofizičnih 
pogojev, ki jih mora izpolnjevati delavec pri delu, kjer so 
nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare večje, mora biti 
v skladu s strokovnimi mnenji in stališči medicine dela. 

6. Sedanja določila zakona o organiziranem opravljanju 
strokovnih nalog s področja varstva pri delu jasneje in natan- 
čneje opredeljujejo subjekte varstva pri delu ter podrobneje 
razčlenjujejo pristojnosti strokovnih služb, ki delujejo na tem 
področju. 

7. Zaradi povečanega obsega strokovnih opravil pri pre- 
verjanju zagotavljanja varnega delovnega okolja in varnih 
delovnih razmer, kar je posledica izrednega tehnološkega 
napredka, zakon določa, da republiški organ, pristojen za 
delo, lahko pooblasti še druge organizacije združenega dela, 
če izpolnjujejo določene pogoje za opravljanje strokovnih 
nalog s področja varstva pri delu. Obenem zakon obvezuje 
republiški upravni organ za delo, da z izvršilnimi predpisi 
podrobneje opredeli vsebino navedenih pogojev. 

8. Skladno z obveznostjo, ki jo nalaga konvencija št. 121. 
Mednarodne organizacije dela, se med dela z večjo nevarno- 
stjo za poškodbe in zdravstvene okvare uvrščajo tudi tista, 
kjer obstaja nevarnost poklicnih bolezni. 

9. Da bi lahko bolj kot dozdaj uveljavili zdravstveni vidik 
varstva pri delu, je predlagatelj določil zakonsko prepoved 
kajenja. 

10. Natančneje so razmejene pristojnosti posameznih 
organov inšpekcije dela in določena obveznost varovanja 
tajnosti podatkov, ki jih zve inšpektor za delo ali pooblaščena 
organizacija združenega dela po 25. členu zakona, pri svojem 
delu. 

11. Zahtevano je tudi vodenje evidenc poklicnih bolezni. 
12. Kazenske določbe so usklajene z novimi rešitvami v 

spremembah in dopolnitvah zakona. Denarne kazni so valori- 
zirane oziroma so določene nove višine, v skladu s tistimi, ki 
jih vsebuje predlog za izdajo zakona s spremembah in dopol- 
nitvah zakona o prekrških s tezami. 

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pri delu vsebh- 
jejo tudi potrebne redakcijske popravke in uskladitve z neka- 
terimi širšimi zakonskimi predpisi, kot so zakon o združenem 
delu in drugi odgovarjajoči zakoni. 

1. člen 
V zakonu o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74 in 16/ 

80) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci in delovni ljudje imajo pravico in obveznost, da v 

skladu s tem zakonom, predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
in drugimi predpisi, ustvarjajo in zagotavljajo takšno delovno 
okolje ter takšne delovne in življenjske razmere, ki zagota- 
vljajo njihovo telesno integriteto, zdravje in osebno varnost 
pri delu ter varstvo pred drugimi nevarnimi in škodljivimi 
vplivi na njihovo zdravje in delovno zmožnost. 

Varstvo pri delu po tem zakonu, po predpisih, izdanih na 
njegovi podlagi, in drugih predpisov, je celota ukrepov, 
postopkov in opravil, s katerimi si delavci ustvarjajo in zagota- 
vljajo varno delovno okolje, delovne in življenjske razmere ter 
s tem uresničujejo pravice do varstva pri delu v: 

- temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, 
- pogodbenih organizacijah združenega dela, kmetijskih 

ali drugih zadrugah in drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev 

- delovnih skupnostih organizacij združenega dela, kmetij- 
skih ali drugih zadrug, poslovnih skupnosti, bank in zavaro- 
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valnih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti ali dru- 
gih samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih zdru- 
ženj, v delovnih skupnostih družbenopolitičnih organizacij ali 
drugih družbenih organizacij in društev ter 

- v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skup- 
nosti oziroma družbenih skupnosti in državnih organov 

(v nadaljnjem besedilu: organizacija združenega dela in 
skupnosti). 

Varstvo pri delu po tem zakonu, po predpisih, izdanih na 
njegovi podlagi, in drugih predpisih, ustvarjajo in zagotavljajo 
tudi delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi v lasti občanov (v nadaljnjem besedilu: 
nosilci samostojnega osebnega dela) oziroma civilnopravne 
in fizične osebe. • 

Varstvo pri delu obsega tudi nadzorstvo nad izpolnjevanjem 
tega zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih 
predpisov o varstvu pri delu in predpisov o delovnih razmerjih 
delavcev v združenem delu ter predpisov o delovnih razmerjih 
delavcev z nosilci samostojnega osebnega dela.« 

2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»varstvo pri delu uživajo vse osebe, ki so zavarovane za 

primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem bese- 
dilu: delavci).« 

3. člen 
V peti vrsti prvega odstavka 4. člena se za besedo »delu« 

črta vejica in dodajo besede »ali druge oblike opravljanja 
strokovnih nalog s področja varstva pri delu«; v deveti vrsti se 
za besedo »normativi« vstavijo besede »standardi in tehnični 
predpisi«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Nosilci samostojnega osebnega dela zagotavljajo varstvo 
pri delu sebi in delavcem, ki so pri njih v delovnem razmerju, 
na podlagi kolektivne pogodbe in pogodb o delovnih razmer- 
jih, ki morajo biti v skladu z določbami tega zakona, predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, in drugimi predpisi « 

4. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacije združenega dela upoštevajo predpisane var- 

stvene ukrepe, normative in standarde ter tehnične predpise 
pri projektiranju, konstruiranju in graditvi objektov ter izvedbi 
tehnoloških procesov, pri projektiranju, konstruiranju in izde- 
lovanju delovnih priprav in naprav ter sredstev in opreme za 
osebno varstvo pri delu kakor tudi drugih sredstev, strojev in 
naprav, ki se uporabljajo pri delu ali so kakorkoli povezani z 
delom. 

Organizacije združenega dela upoštevajo predpisane var- 
stvene ukrepe, normative in standarde ter tehnične predpise 
tudi pri uvozu delovnih priprav in naprav, sredstev in opreme 
za osebno varstvo pri delu, drugih sredstev, strojev in naprav 
ter tehnične dokumentacije za gradbene objekte ali tehnolo- 
ške procese.« 

5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se besede »splošnega in poklic- 

nega izobraževanja na šolah vseh vrst In stopenj« nadome- 
stijo z besedami »vseh vzgojnoizobraževalnih programov in 
stopenj.« 

6. člen 
V prvem odstavku 8. člena so za besedo »bolezni« vstavijo 

besede »in drugih bolezni v zvezi z delom ter«, beseda »spo- 
sobnost« pa se nadomesti z besedo »zmožnost« ter besede 
»predpise sprejemajo delavci v organizaciji združenega dela s 
samoupravnimi sporazumi in drugimi splošnimi akti« nado- 
mestijo z besedami »ukrepe, urejajo in določajo delavci v 
organizacijah združenega dela s samoupravnimi splošnimi 
akti«. 

7. člen 
V 9. členu se beseda »pravilnikom« nadomesti z besedami 

»izvršilnim predpisom«, v peti vrsti se beseda »pokaže« nado- 
mesti z besedo »ugotovi«, v isti vrsti se med besedama 

»splošnim aktom« vstavi beseda »samoupravnim« ter v zadnji 
vrsti se namesto bresede »varstveni« vstavijo besede »splošni 
ali posebni«. 

8. člen 
Za 9. člen se dodajo novi 9. a, 9. b, 9. c, 9. d, 9. e, 9. f in 9. g 

členi, ki se glasijo: 

9. a člen 
Organizacija združenega dela, ki projektira objekt ali tehno- 

loški proces, priloži k tehnični dokumentaciji tudi elaborat, v 
katerem našteje vse nevarnosti in škodljivosti za poškodbe in 
zdravstvene okvare delavcev ter navede ukrepe za njihovo 
odpravljanje, predpisane vrednosti, ki zagotavljajo varstvo pri 
delu, in predpise, ki te ukrepe in varnost določajo (elaborat o 
varstvu pri delu). 

Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka elabo- 
ratu o varstvu pri delu priloži še izjavo o tem, kateri predpisani 
varstveni ukrepi, normativi in standardi ter tehnični predpisi 
so bili upoštevani pri projektiranju objekta ali tehnološkega 
procesa ali pri izdelavi elaborata o varstvu pri delu. 

Projektivna organizacija združenega dela ali investitor pri- 
dobi še pred izdajo gradbenega dovoljenja od pooblaščene 
organizacije združenega dela strokovno oceno o tem, ali je v 
tehnični dokomuntaciji za objekt ali tehnološki proces upo- 
števana predpisana stopnja varstva pri delu. Pooblaščena 
organizacija združenega dela izda o tem strokovno oceno. 

9. b člen 
Organizacija združenega dela, ki dela na gradbenih objek- 

tih, namenjenih za delovne in pomožne prostore oziroma 
tehnološke procese, je dolžna izvajati dela v skladu s tehnično 
dokumentacijo. O tem, da je objekt zgrajen oziroma tehnolo- 
ški proces izveden v skladu s tehnično dokumentacijo, izda 
pismeno izjavo. 

Če se po izdaji gradbenega dovoljenja tehnična dokumen- 
tacija ali pogoji gradnje tako spremenijo, da pomeni to za 
objekt, ki se gradi, spremembo elaboratov, ki vplivajo na 
varstvo pri delu, pripravi organizacija združenega dela iz 
prejšnjega člena pred nadaljevanjem dela na gradbenih 
objektih ustrezne spremembe elaborata o varstvu pri delu. 

Če ni mogoče vzpostaviti tehnološkega procesa v skladu s 
projektom, organizacija združenega dela pred izvedbo spre- 
menjenega tehnološkega procesa pripravi spremembe elabo- 
rata o varstvu pri delu. 

Spremembe eleborata o varstvu pri delu vsebujejo pred- 
vsem: 

- razloge, zaradi katerih so bile potrebne spremembe, 
- opredelitev nevarnosti in škodljivosti, ki izhajajo iz spre- 

membe objekta oziroma tehnološkega procesa, in 
- ukrepe za odpravljanje opredeljenih nevarnosti in škod- 

ljivosti. 
V spremenjenemu elaboratu o varstvu pri delu je treba 

priložiti novo izjavo po drugem odstavku iz prejšnjega člena. 

9. c člen 
Organizacija združenega dela ali nosilec samostojnega 

osebnega dela, ki konstruira in izdeluje delovne priprave in 
naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo delavcev, 
izda o tem, da je upoštevala vse predpisane varstvene ukrepe, 
normative in standarde ter tehnične predpise, spričevalo o 
varnosti. V spričevalu mora navesti predpise, ki jih je upošte- 
vala. 

9. d člen 
Organizacija združenega dela, ki izbere ponudbo za uvoz, 

pred sklenitvijo uvoznega posla zagotovi, da delovne priprave 
in naprave, tehnična dokumentacija za objekte ali tehnološke 
procese ter sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu 
izpolnjujejo vse zahteve glede varstva pri delu. 

Organizacija združenega dela po uvozu in pred uporabo 
ugotovi, ali so delovne priprave in naprave, tehnična doku- 
mentacija za objekte ali tehnološke procese ter sredstva in 
oprema za osebno varstvo pri delu izdelani v skladu s predpi- 
sanimi varstvenimi ukrepi, normativi in standardi ter tehnič- 
nimi predpisi. O tem izda pismeno izjavo. 

Če organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka 
tega člena meni, da delovne priprave in naprave, tehnična 

poročevalec 3 



dokumentacija za objekte ali tehnološke procese ter sredstva 
in oprema za osebno varstvo pri delu niso izdelani v skladu s 
predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi in standardi ter 
tehničnimi predpisi, pridobi strokovno oceno od pooblaščene 
organizacije združenega dela po 25. členu zakona. 

Pooblaščena organizacija združenega dela s strokovno 
oceno ugotovi, ali so uvožene delovne priprave in naprave ter 
sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu varne oziroma 
ali navodila za varno uporabo in o načinu preizkušanja in 
vzdrževanja delovnih priprav in naprav, uvožena tehnična 
dokumentacija za objekte ali tehnološke procese zagotavljajo 
varnost pri delu. 

9. e člen 
Vsako izdelano delovno pripravo ali napravo, sredstvo ali 

opremo za osebno varstvo pri delu opremi organizacija zdru- 
ženega dela iz 9. c. in 9. d člena z navodilom za varno 
uporabo, preizkušanje in vzdrževanje. 

9. f člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, z izvršilnimi 

predpisi podrobneje določi sestavine listin iž 9. a, 9. b, 9. c, 9. 
d in 9. e člena tega zakona in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
organizacije združenega dela, da jih lahko izdelajo oziroma 
izdajajo. 

9. g člen 
Če organizacija združenega dela sama ne more izdati listin 

iz 9. a, 9. b, 9. c, 9. d in 9. e člena tega zakona, lahko naroči, da 
izda listine zanjo pooblaščena organizacija združenega dela 
iz 25. člena zakona. V tem primeru mora biti v listini nave- 
deno, da je izdana po naročilu organizacije združenega dela.' 

9. h člen 
Pristojni organ inšpekcije dela lahko preverja dokumenta- 

cijo o izpolnjevanju zahtev zagotavljanja varstva pri delu. V ta 
namen lahko od pooblaščene organizacije združenega dela iz 
25. člena zakona zahteva strokovno oceno listin, ki so jih 
izdale organizacije združnega dela po 9. b, 9. c in 9. e členu 
tega zakona. 

Pooblaščena organizacija združenega dela iz 25. člena 
zakona, ki je po naročilu organizacije združenega dela izdala 
listine po 9. a, 9. b, 9. c, 9. d in 9. e členu tega zakona, ne more 
izdati strokovnih ocen o teh listinah.« 

9. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše 

splošne varstvene ukrepe in normative. Če republiški upravni 
organ, pristojen za delo, predpisuje posebne varstvene 
ukrepe in normative, izda izvršilni predpis v soglasju z repu- 
bliškim upravnim organom, v čigar pristojnost pretežno 
spada področje, za katero se predpis izdaja.« 

10. člen 
Za 10. členom se doda nova 10. a in 10. b člen, ki se glasita: 

10. a člen 
S splošnimi varstvenimi ukrepi in normativi se določajo 

pogoji, ki jih morajo izpolnjevati sredstva za delo, delovno 
okolje in metode ocenjevanja delovnega okolja, predvsem 
glede: 

- zagotavljanje zadostnih površin in prostornin delovnih 
prostorov, 

- zagotavljanje varnih prehodov, transportnih poti in poti 
za evakuacijo delavcev, 

- opremljenosti z varstvenimi napravami in pripravami, 
- varnosti pri delu z električnim tokom, 
- preprečevanja nastanka požara in eksplozije, 
- zagotavljanja varnega dela z nevarnimi snovmi, 
- zagotavljanje ustreznih toplotnih razmer, 
- zagotavljanja varstva pred hrupom in vibracijami, 
- zagotavljanja varstva pred neionizirajočim sevanjem, 
- zagotavljanje ustrezne osvetljenosti, 
- zagotavljanja varstva pred zdravju in življenju škodljivimi 

snovmi, 
- zagotavljanja varstva pred biološkimi škodljivostmi, 

- zagotavljanja neškodljivih fizičnih in psihičnih obreme- 
nitev in 

- metod za merjenje kemičnih, fizikalih in bioloških škod- 
ljivosti ter mikroklime. 

10. b člen 
S posebnimi varstvenimi ukrepi in normativi se določajo 

predvsem pogoji glede starosti, strokovne usposobljenosti, 
delovne zmožnosti, zdravstvenega, telesnega in psihofizič- 
nega stanja ter drugih sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati 
osebe pri delih oziroma nalogah, ki se izvajajo v posebnih 
delovnih razmerah, načini izvajanja določenih del oziroma 
nalog ali delovnih operacij z opredelitvijo dolžine trajanja 
tega dela ter varstvenih naprav in pripomočkov pri izvajanju 
določenih del oziroma nalog.« 

11. člen 
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci imajo pravico in obveznost urejati in uresničevati 

varstvo pri delu s samoupravnimi splošnimi akti na podlagi 
zakona, predpisov, izdanih na njegovi podlagi, in drugih pred- 
pisov, določiti pravice in obveznosti, ki jih imajo za zagotavlja- 
nje varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer, spre- 
jeti in izvajati varstvene ukrepe, normative in druge ukrepe 
varstva pri delu ter zagotoviti ustrezno organizacijo varstva 
pri delu.« 

V drugem odstavku se črtajo besede »skupnost temeljnih 
organizacij združenega dela« in se dodajajo za besedo »orga- 
nizacijo« besede »ali sestavljeno organizacijo združenega 
dela«. 

V tretjem odstavku se besedi »zasebni delodajalci« nado- 
mestita z besedami »nosilci samostojnega osebnega dela«. 

12. člen 
Za 11. členom se doda novi 11. a člen, ki se glasi: 

11. a člen 
Organizacija združnega dela in nosilci samostojnega oseb- 

nega dela zagotovijo na območju, na katerem sta italijanski 
oziroma madžarski jezik enakopravna s slovenskim jezikom, 
pri uresničevanju in urejanju pravic in obveznosti varstva pri 
delu enakopravno uporabo italijanskega oziroma madžar- 
skega jezika.« 
Varianta: 
11. a člen se črta. 

13. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija združenega dela opredeli v temeljnih plan- 

skih aktih cilje in naloge za izpopolnitev ter napredek varstva 
pri delu. V letnem programu opredeli organizacija združe- 
nega dela naloge izvajanja varstva pri delu ter potrebna mate- 
rialna sredstva.« 

14. člen 
13. člen se črta. 

15. člen 
V 14. členu se besedi »delovno mesto« nadomestita z bese- 

dami »dela oziroma naloge«. 

16. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besede »ustrezajo predpi- 

som o varstvu pri delu in zagotavljajo delavcem varno delo« 
nadomestijo z besedami »ustreza predpisanim varstvenim 

• ukrepom, normativom in standardom ter tehničnim predpi- 
som in zagotavljajo delavcem varno delo«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija združenega dela zagotovi periodične prei- 

skave kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti ter mikro- 
klime in periodične preglede in preizkuse delovnih priprav in 
naprav«. 

Tretji in četrti odstavek se črtata. 

17. člen 
Za 16. členom se dodajo novi 16. a, 16. b in 16. c členi, ki se 

glasijo: 
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16. a člen 
Organizacija združenega dela določi s samoupravnimi 

splošnimi akti: 
- delovne in pomožne prostore, v katerih je treba v določe- 

nih rokih in z določenimi postopki opravljati periodične prei- 
skave, 

- delovne priprave in naprave, ki jih je treba v določenih 
rokih in na določen način periodično pregledovati, 

- dela in naloge, pri katerih je treba uporabljati sredstva in 
opremo za osebno varstvo pri delu. 

Pri tem upošteva predvsem: 
- ustreznost oziroma zahteve glede mikroklime pri opra- 

vljanju del oziroma nalog, 
- uporabo, izdelovanje in predelovanje nevarnih ali škodlji- 

vih snovi ali nastajanje takih snovi pri delovnem procesu, 
- nastajanje hrupa in vibracij, 
- nastajanje nevarnih sevanj, 
- zahteve dela glede ustreznosti naravne oziroma umetne 

razsvetljave, 
- da roki za opravljanje periodičnih preiskav in pregledov 

ne smejo biti daljši od treh let od namestitve nove delovne 
priprave in naprave, začetka uporabe delovnih in pomožnih 
prostorov, spremembe tehnološkega procesa oziroma od 
opravljenega predhodnega pregleda in preiskave, 

- da roki za periodične preglede in preiskave ne smejo biti 
daljši od 24 mesecev, če se delovni in pomožni prostori, 
delovne priprave in naprave, sredstva in oprema za osebno 
varstvo pri delu uporabljajo v zvezi z deli oziroma nalogami, 
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

16. b člen 
Inšpektor dela ima pravico z odločbo odrediti preizkus 

periodičnih preiskav in pregledov pri pooblaščeni organizaciji 
združenega dela po 25. členu zakona oziroma odrediti krajše 
roke in drugačne postopke periodičnih preiskav in pregledov, 
pregled in preiskavo še drugih delovnih priprav in naprav ter 
drugih sredstev za delo, če ugotovi, da gre za večje nevarnosti 
poškodb ali zdravstvenih okvar. 

Če se pri preizkusu periodičnih preiskav in pregledov po 
prejšnjem odstavku tega člena ugotovi, da preizkus ni bil 
potreben, ker so podatki o opravljenih periodičnih preiskavah 
in pregledih pravilni oziroma v mejah postavljenih normativov 
in standardov, organizacija združenega dela ne nosi stroškov 
v zvezi z odrejenim preizkusom preiskav in pregledov. 

16. c člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko od poo- 

blaščene organizacije združenega dela iz 25. člena zakona 
zahteva, da pripravi strokovno podlago za enotno metodolo- 
gijo in pogoje za opravljanje periodičnih preiskav. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi enotno 
metodologijo.« 

17. člen 
V drugem odstavku 17. člena se besedi »zasebnih deloda- 

jalcev« nadomestita z besedami »nosilci samostojnega oseb- 
nega dela«. 

18. člen 
V prvem in drugem odstavku 18. člena se besedi »delovno 

mesto« v vseh pomenih in zvezah nadomestila z besedami 
»dela oziroma naloge«. 

19. člen 
Za 18. člen se doda novi 18. a člen, ki se glasi: 

18. a člen 
Organizacija združenega dela je dolžna pri določevanju 

zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, ki jih morajo delavci 
izpolnjevati za opravljanje določenih del oziroma nalog, v 
spornih primerih upoštevati strokovna mnenja, stališča in 
ugotovitve medicine dela. 

Pristojni inšpektor lahko presoja primernost in ustreznost 
zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, določenih v samou- 
pravnem splošnem aktu organizacije združenega dela. O svo- 
jih ugotovitvah obvesti organ upravljanja organizacije združe- 
nega dela. Organ upravljanja je dolžan obravnavati ugotovitve 

ter predloge pristojnega inšpektorja in ga obvestiti o ukrepih 
glede določitve zdravstvenih in psihofizičnih pogojev, ki jih je 
sprejel. 

Če organizacija združenega dela ne ravna v skladu s prejš- 
njim odstavkom, pristojni inšpektor z odločbo odredi 
ustrezne ukrepe.« 

20. člen 
19. in 20. člen se črtata. 

21. člen 
V 21. členu se črtata besedi »mora biti«, beseda »zagoto- 

vljena« se nadomesti z besedo »zagotavlja« in beseda 
»nesreče« se nadomesti z besedo »poškodbe«. 

22. člen 
V drugem odstavku 22. člena se besedi »mora obvestiti«, 

nadomesti z besedo »obvesti,« besedi »prve stopnje« pa se 
črtata. V tretjem odstavku se črta beseda »mora«, beseda 
»obvestiti« pa nadomesti z besedo »obvesti« ter besedi 
»javne varnosti« nadomestita z besedama »notranje zadeve«. 

Četrti odstavek se nadomesti z novim četrtim odstavkom, ki 
se glasi: »Organizacija združenega dela, ki na podlagi skle- 
njene pogodbe o izvajanju del odda nosilcu samostojnega 
osebnega dela posamezna dela, pred pričetkom izvajanja del 
o tem delu pismeno obvesti pristojni občinski organ inšpek- 
cije dela.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Organizacija združenega dela prijavi pristojnemu organu 

inšpekcije dela in pristojnemu organu za notranje zadeve 
poškodbo pri delu iz drugega odstavka tega člena tudi, če gre 
za delavca, zaposlenega pri nosilcu samostojnega osebnega 
dela.« 

23. člen 
V 23. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek. 

24. člen 
Za 23. členom se dodajo npvi 23. a, 23. b in 23. c členi, ki se 

glasijo: 

23. a člen 
Organizacija združenega dela, v kateri so nevarnosti za 

poškodbe in zdravstvene okvare večje, določi s samouprav- 
nim splošnim aktom službo za varstvo pri delu ali drugo 
ustrezno obliko opravljanja strokovnih nalog s področja var- 
stva pri delu. 

Pri določanju oblike opravljanja strokovnih nalog s 
področja varstva pri delu, njenega obsega dela in sestava 
upošteva organizacija združenega dela tudi: 

- težavnost in zahtevnost delovnih procesov, 
- velikost organizacije združenega dela in število de- 

lavcev, 
- krajevno porazdeljenost posameznih enot organizacije 

združenega dela in 
- zahtevano strokovno usposobljenost delavcev za izvaja- 

nje nalog s področja varstva pri delu. 
Organizacije združenega dela lahko s samoupravnim spo- 

razumom ustanovijo skupno službo za varstvo pri delu ali 
drugo obliko opravljanja strokovnih nalog s področja varstva 
pri delu ter določijo njen položaj in način zagotavljanja sred- 
stev za njeno delo. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi osnove 
organiziranja služb za varstvo pri delu ali drugih oblik opra- 
vljanja strokovnih nalog s področja varstva pri delu ter stro- 
kovno usposobljenost delavcev iz 23. člena zakona in drugih 
delavcev, ki opravljajo naloge s področja varstva pri delu. 

23. b člen 
Inšpektor za delo lahko presoja primernost in ustreznost 

službe za varstvo pri delu ali druge oblike opravljanja strokov- 
nih nalog s področja varstva pri delu ter strokovno usposo- 
bljenost delavcev za opravljanje strokovnih nalog s področja 
varstva pri delu. O svojih ugotovitvah obvesti organ upravlja- 
nja organizacije združenega dela. Organ upravljanja je dolžan 
obravnavati ugotovitve in predloge inšpektorja dela ter ga 
obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel. 
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Če organizacija združenega dela ne ravna v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, ima inšpektor dela pravico, da z 
odločbo odredi ustrezne ukrepe. 

23. c člen 
Organizacija združenega dela v samoupravnem splošnem 

aktu "ureja delovno področje službe za varstvo pri delu ali 
druge oblike opravljanja strokovnih nalog s področja varstva 
pri delu in določi zlasti naslednje strokovne naloge: 

- organiziranje, usklajevanje ter usmerjanje dela delavcev 
in pooblaščenih delavcev v organizaciji združenega dela, 

- proučevanje varnosti delovnega okolja in delovnih raz- 
mer in priprava varstvenih ukrepov in normativov ter spre- 
mljanje njihovega izvajanja in učinkovitosti, 

- svetovanje in strokovno pomoč pri urejanju varstva pri 
delu v samoupravnih splošnih aktih in programih dela, 

- programiranje, sestavljanje in določanje rokov in 
postopkov za periodične preglede in preizkuse delovnih pri- 
prav in naprav ter ekoloških razmer dela in spremljanje izvaja- 
nja tega programa, 

- priprava programov teoretičnega in praktičnega usposa- 
bljanja ter preverjanja znanja delavcev o njihovi usposoblje- 
nosti za varno delo ter spremljanje izvajanja tega programa, 

- organiziranje delovanja varstva pri delu za opravljanje 
del z drugimi organizacijami združenega dela ali določenih 
det na skupnem delovišču, 

- določanje rokov in delavcev za zdravstvene preglede v 
skladu s posebnimi predpisi, 

- organiziranje in zagotavljanje prve pomoči ter reševanje 
v primeru poškodbe pri delu, 

- priprava poročila o razmerah na področju varstva pri 
delu za organe upravljanja, 

- poročanje pristojnim organom o začetku svojega dela in 
o začetku dela katerekoli svoje enote ter o začetku opravljanja 
posebno nevarnih in škodljivih del, o hujših kolektivnih in 
smrtnih poškodbah pri delu, 

- proučevanje in analiziranje vzrokov poškodb in obolenj v 
zvezi z delom ter ukrepanje za odpravljanje vzrokov, 

- vodenje evidenc in sestava poročil o stanju in problemih 
varstva pri delu po posebnih predpisih, 

- opravljanje drugih strokovnih nalog s področja varstva 
pri delu.« 

25. člen 
24. člen se črta. 

26. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za delo, lahko poobla- 

sti orgtanizacijo združenega dela, ki izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske, tehnične in druge pogoje, da kot pooblaščena 
organizacija združenega dela izvaja strokovne naloge v 
skladu s tem zakonom in izvršilnimi predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 

Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka je 
dolžna republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
delo, dajati poročila o svojem delu, javljati vse spremembe 
glede delavcev, tehničnih, organizacijskih in drugih pogojev, 
ki lahko vplivajo na spremembo ali prenehanje pooblastilnega 
razmerja. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, z izvršilnim 
predpisom podrobneje določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
pooblaščena organizacija združenega dela.« 

27. člen 
Za 25. členom se doda novi 25. a člen, ki se glasi: 
»Organizacija združenega dela lahko sama izvaja določene 

naloge v skladu z zakonom in izvršilnimi predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, ter drugimi predpisi, če izpolnjuje za izvaja- 
nje teh del enake kadrovske, tehnične in druge pogoje kot 
organizacija združenega dela iz prejšnjega člena tega za- 
kona« 

28. člen 
V 26. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci določijo s samoupravnim splošnim aktom pravice 

in obveznosti odgovornega delavca oziroma vodje delovnega 
procesa v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem varstva pri 
delu.« 

29. člen 
Za 26. členom se doda novi 26. a člen, ki se glasi: 

26. a člen 
Delavcem je prepovedano kaditi pri vsakem delu oziroma 

opravljanju del in nalog, na sestankih, zborovanjih in priredi- 
tvah v zaprtih prostorih ter v javnih prevoznih sredstvih.« 

30. člen 
V prvem odstavku 30. člena se besede »republiški inšpekto- 

rat dela in občinski oziroma medobčinski organ inšpekcije 
dela (v nadaljnjem besedilu: organi inšpekcije dela)« nadome- 
stijo z besedami »republiški in občinski organi inšpekcije za 
delo (v nadaljnjem besedilu: organi inšpekcije za delo)«. 

Drugi in tretji odstavek se črtata. 

31. člen 
Za 30. členom se dodajo novi 30. a, 30. b in 30. c členi, ki se 

glasijo: 

30. a člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o delovnih razmerjih 

in varstvu pri delu v zveznih in republiških organih državne 
uprave ter republiških pravosodnih organih opravlja republi- 
ški organ inšpekcije za delo. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o delovnih razmerjih 
opravljajo občinski organi inšpekcije za delo. 

30. b člen 
Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu pri 

rudarskih delih opravlja rudarska inšpekcija. 

30. c člen 
Nadzorstvo glede varstva pri delu članov posadk na ladjah 

in čolnih za gospodarske namene, razen ribiških ladij, opra- 
vlja inšpekcija za varnost plovbe. 

Inšpekcija za varnost plovbe opravlja to nadzorstvo po tem 
zakonu, predpisih, izdanih na njegovi podlagi in drugih pred- 
pisih.« 

32. člen 
V prvi vrsti 31. člena se besede »Republiški inšpektorat za 

delo« nadomestijo z besedami »Republiški organ inšpekcije 
za delo«, v drugi vrsti se za besedo »nadzorstvo« vstavijo 
besede »glede varstva pri delu« ter besede »ter v delavnicah 
in na deloviščih, kjer delajo osebe, ki prestajajo kazen, ali 
osebe, ki prestajajo vzgojni ukrep oddaje v vzgojnopoboljše- 
valni dom« se nadomestijo z besedami »in v proizvodnih 
obratih gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov 
in prevzgojnega doma, organizacijah združenega dela ter pri 
obrtnikih, pri hišnih delih, organiziranih prostih aktivnostih, 
pri delih in nalogah za vzdrževanje reda in čistoče, kjer delajo 
obsojene osebe oziroma mladoletniki, ki prestajajo kazen 
zapora ali vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, in osebe, ki 
so v priporu.« 

33. člen 
V tretji točki prvega odstavka 32. člena se besede »zaseb- 

nim delodajalcem in delavcem« nadomestijo z besedami 
»nosilcem samostojnega osebnega dela, delavcem in drugim 
osebam po 3. členu zakona.« 

34. člen 
Črta se drugi odstavek 33. člena. 

35. člen 
34. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Inšpektor za delo oziroma organizacija združenega dela iz 

25. člena zakona varuje kot uradno tajnost zaupne podatke, 
za katere zve pri svojem delu.« 

36. člen 
V 35. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 

37. člen 
36., 37., 38. in 39. člen se črtajo. 
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38. člen 
V 40. členu se besede »delavnico zasebnega delodajalca« 

nadomestijo z besedami »obratovalnico nosilca samostoj- 
nega osebnega dela in v delovne prostore ter na zemljišča 
kmeta.« 

39. člen 
Črta se 41. člen. 

40. člen 
Črtata se prvi in tretji odstavek 42. člena. 

41. člen 
V prvem in drugem odstavku 43. člena se besede »mestih« 

in »delovnih mest« nadomestijo z besedami »delih oziroma 
nalogah«. V drugem odstavku se besede »neposredno ogro- 
ženo zdravje« nadomestijo z besedami »ugotovljena nepo- 
sredna ogroženost« in za besedo »ukrepi« dodata besedi »in 
normativi«. 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 

42. člen 
Črta se 44. člen. 

43. člen 
V prvem odstavku 45. člena se besede »oziroma zasebnem 

delodajalcu« nadomestijo z besedami »nosilcu samostojnega 
osebnega dela ali kmetu.« 

V drugem odstavku se besede »o svojih ugotovitvah in« 
nadomestijo z besedami »v katerem« ter besede »opazil v 
zvezi z izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu, zlasti pa 
v zvezi s splošnim stanjem varstva pri delu, s predpisovanjem 
ukrepov in normativov za varstvo pri delu, z izpolnjevanjem 
obveznosti glede varstva pri delu in podobno« nadomestijo z 
besedami »ugotovil, zlasti glede splošnega stanja varstva pri 
delu, predpisovanja varstvenih ukrepov in normativov, izpol- 
njevanja obveznosti na tem področju in podobno.« 

44. člen 
Prvi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija združenega dela, nosilec samostojnega 

osebnega dela in kmetje hranijo vso dokumentacijo po tem 
zakonu, po predpisih, izdanih na njegovi podlagi, in drugih 
predpisih.« 

V drugem odstavku se besede »oziroma zasebni delodaja- 
lec hraniti« nadomestijo z besedami »nosilec samostojnega 
osebnega dela in kmet hranijo.« 

45. člen 
V prvem odstavku 48. člena se besedi »zasebni delodaja- 

lec« nadomestita z besedami »nosilec samostojnega oseb- 
nega dela.« 

V 1. točki prvega odstavka se med besedama »kemičnih« in 
»bioloških« vstavi beseda »fizikalnih«. 

V 5. točki prvega odstavka se besedi »delovno mesto« 
nadomestita z besedami »dela oziroma naloge« v vseh zvezah 
in pomenih. 

7.,točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»O poškodbah in obolenjih, ki so posledica poškodb pri 

delu in poklicnih boleznih in o drugih boleznih v zvezi z 
delom, kadar imajo za delavce trajne posledice za njihovo 
zdravje in življenje.« 

V 8. točki prvega odstavka se besedi »o kooperaciji« nado- 
mestita z besedama »izvajanju del.« 

46. člen 
V 50. členu se besede »republiški sekretar za delo« nado- 

mestijo z besedami »republiški upravni organ, pristojen za 
delo«. 

47. člen 
51. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 40.000 do 5.000.000 dinarjev se 

kaznuje za gospodarski prestopek: 
1. Organizacija združenega dela, ki pri projektiranju objekta 

ali tehnološkega procesa ni upoštevala predpisanih varstve- 
nih ukrepov, normativov in standardov ter tehničnih predpi- 

sov in ni priložila k tehnični dokumentaciji elaborata o varstvu 
pri delu ali v tem elaboratu ni izjavila, katere predpisane 
varstvene ukrepe, normative in standarde ter tehnične pred- 
pise je upoštevala (9. a člen). 

2. Projektivna organizacija združenega dela ali investitor, ki 
ne pridobi še pred izdajo gradbenega dovoljenja od pooblaš- 
čene organizacije združenega dela strokovne ocene o tem, ali 
je v tehnični dokumentaciji za objekt ali tehnološki proces 
vključena predpisana raven varstva pri delu (9. a člen). 

3. Organizacija združenega dela, ki pri izvajanju del na 
gradbenih objektih, namenjenih za delovne in pomožne pro- 
store oziroma tehnološke procese, ne upošteva tehnične 
dokumentacije in ki o tem ne izda pismene izjave, organiza- 
cija združenega dela, ki ne pripravi spremembe elaborata o 
varstvu pri delu, če to zahteva tehnična dokumentacija ali 
pogoji gradnje glede elementov, ki vplivajo na varstvo pri 
delu, organizacija združenega dela, ki ne pripravi sprememb 
elaborata varstva pri delu, kadar ni mogoče izvesti tehnolo- 
škega procesa v skladu s projektom ali če v spremenjenem 
elaboratu o varstvu pri delu ne navede razlogov, zaradi kate- 
rih so bila potrebna odstopanja, ne opredeli nevarnosti in 
škodljivosti, ki izhajajo iz spremenjenega objekta oziroma 
tehnološkega procesa, ne navede ukrepov za odpravljanje 
opredeljenih nevarnosti in škodljivosti ali ne poda nove izjave, 
katere predpisane varstvene ukrepe, normative in standarde 
ter tehnične predpise je upoštevala pri spremembi elaborata o 
varstvu pri delu (9. b člen). 

4. Organizacija združenega dela, ki pri konstruiranju in 
izdelovanju delovnih priprav in naprav ter sredstev in opreme 
za osebno varstvo delavcev ne upošteva predpisanih varstve- 
nih ukrepov, normativov in standardov ter tehničnih predpi- 
sov ali, ki ne izda spričevala o varnosti ali v spričevalu o 
varnosti ne navede predpisanih varstvenih ukrepov, normati- 
vov in standardov ter tehničnih predpisov, ki jih je upoštevala 
(9. c člen). 

5. Organizacija združenega dela, ki izbira ponudbo za uvoz, 
pa pred sklenitvijo uvoznega posla ne zagotovi, da delovne 
priprave in naprave, tehnična dokumentacija za objekte ali 
tehnološke procese, sredstva in oprema za osebno varstvo pri 
delu izpolnjujejo vse zahteve glede varstva pri delu ali po 
uvozu in še pred uporabo ne ugotovi, da so delovne priprave 
in naprave, ustrezna navodila za varno uporabo in o načinu 
preizkušanja in vzdrževanja, tehnična dokumentacija za 
objekte ali tehnološke procese, sredstva in oprema za osebno 
varstvo pri delu izdelane v skladu s predpisanimi varstvenimi 
ukrepi, normativi, standardi ter tehničnimi predpisi ali o tem 
ne izda pismene izjave oziroma ne pridobi strokovne ocene 
od pooblaščene organizacije združenega dela po 25. členu 
zakona (9. d člen). 

6. Pooblaščena organizacija združenega dela, ki odkloni 
izdajo strokovne ocene o tem, ali je v tehnični dokumentaciji 
za objekt ali tehnološki proces vključena predpisana stopnja 
varstva pri delu (9. a člen). 

7. Pooblaščena organizacija združenega dela, ki odkloni 
izdajo strokovne ocene o tem, ali so uvožene delovne priprave 
in naprave, sredstva in oprema za osebno varstvo pri delu 
varne oziroma odkloni izdajo strokovne ocene o tem, ali 
uvožena tehnična dokumentacija za objekte ali tehnološke 
procese zagotavlja varno delo (9. d člen). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 250.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori 
gospodarski prestopek iz 1. odstavka tega člena.« 

48. člen 
52. člen se črta. 

49. člen 
53. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, ki izdelane 
delovne priprave in naprave, sredstva ali opreme za osebno 
varstvo pri delu ne opremi z navodilom za varno uporabo, 
preizkušanje in vzdrževanje. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori 
prekršek iz prvega odstavka tega člena«. 
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50. člen 
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se znesek 

»2.500 do 150.000« nadomesti z zneskom »100.000 do 
I,000.000 dinarjev«, da se doda nova prva točka, ki se glasi: 

»1. Če v izobraževalnih programih nista vključena vzgoja in 
izobraževanje s področja varstva pri delu (6. člen)«, in da se 
preštevilčijo vse točke tega odstavka. 

V preštevilčeni 2. točki prvega odstavka se za besedo 
»delu« dodajo besede »v skladu s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi«. 

V preštevilčeni 4. točki prvega odstavka se v 6. vrsti za 
besedo »kemičnih« vstavi beseda »fizikalnih«. 

V preštevilčeni 5. točki prvega odstavka se na koncu za 
besedo »delovišču« dodajo besede »oziroma, če v pismeni 
dogovor ne vključi tudi varstva pri delu delavcev, zaposlenih 
pri nosilcu samostojnega osebnega dela, če ne pooblasti 
delavca za zagotavljanje usklajenega izvajanja varstva pri 
delu in če ne sklene pismenega dogovora o tem« (17. člen). 

V preštevilčeni 6. točki prvega odstavka se besedi »delovnih 
mest« nadomestita z besedo »nalog«. 

V preštevilčeni 7. točki prvega odstavka se namesto celot- 
nega besedila vstavi besedilo: 

»7. Če v spornih primerih določevanja zdravstvenih in psi- 
hofizičnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opra- 
vljanje določenih del oziroma nalog, ne upošteva strokovnega 
mnenja, ugotovitev in stališč medicine dela (18. a člen). 

V preštevilčeni 8. točki prvega odstavka se beseda 
»nesreče« nadomesti z besedo »poškodbe«. 

V preštevilčeni 9. točki prvega odstavka se v drugi vrstici 
namesto besede »dela« vstavijo besede »svojega dela in o 
začetku dela katerekoli svoje enote ter o začetku opravljanja 
posebno nevarnih in škodljivih del«, beseda »nesrečo« nado- 
mesti z besedo »poškodb«, besedi 

»javne varnosti« nadomestita z besedami »za notranje 
zadeve« in da se besedi »zasebnemu delodajalcu« nadome- 
stita z besedami »nosilcu samostojnega osebnega dela« ter 
beseda »kooperaciji« nadomesti z besedama »izvajanju del«. 

V preštevilčeni 10. točki prvega odstavka se črta besedilo za 
besedo »kot« in se nadomesti z besedama »odgovornega 
delavca«. 

Za preštevilčeno 10. točko prvega odstavka se vstavita novi 
II. in 12. točka, ki se glasita: 

11. če ne organizira službe za varstvo pri delu ali druge 
oblike opravljanja strokovnih nalog s področja varstva pri 
delu oziroma če pri njenem organiziranju ne upošteva predpi- 
sanih pogojev in zahtev (23. a člen), 

12. če za izvajanje strokovnih nalog v skladu s tem zako- 
nom in izvršilnimi pedpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in 
drugimi predpisi ne izpolnjuje kadrovskih, tehičnih in drugih 
pogojev (25.a člen), 

in se preostale točke na novo preštevilčijo. 
V drugem odstavku se znesek »2500 do 30.000 dinarjev« 

nadomesti z zneskom »5000 do 100.000 dinarjev«. 

51. člen 
Za 54. členom se doda novi 54. a člen, ki se glasi: ♦ 
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek pooblaščena organizacija združenega 
dela iz 25. člena zakona, če pri izdaji listin iz 9. a, 9. b, 9. c, 9. d 
in 9. e člena tega zakona ne navede, da jih je izdala po 
naročilu organizacije združenega dela. 

Z denarno kaznijo od 5000 do 100.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pooblaščene organizacije 
združenega dela, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena«. 

52. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 10.000 do 1,000.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek posameznik, ki uživa pravice iz 2. člena 
tega zakona, ki stori kakšno dejanje iz 53. člena in 3., 4., 5., 6., 

7., 8., 9., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 54. člena 
zakona«. 

53. člen 
56. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 10.000 dinarjev se kaznuje takoj na 

kraju prekrška organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba: 

1. če ne poskrbi, da so delovne priprave in naprave v 
brezhibnem stanju (16. člen), 

2. če dopusti, da se dela, ki bi se morala opravljati pod 
nadzorstvom, opravljajo brez nadzorstva ali se ne opravljajo 
tako, kot določajo predpisi o varstvu pri delu oziroma navo- 
dila proizvajalca za določeno pripravo ali napravo (26. člen), 

3. če dopusti, da se kadi pri opravljanju del oziroma nalog, 
na sestankih, zborovanjih in prireditvah v zaprtih prostorih ter 
v javnih prevoznih sredstvih, 

4. če pri delu ne zagotovi uporabe predpisanih sredstev in 
opreme za osebno varstvo pri delu (27. člen). 

Z denarno kaznijo 5000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju 
prekrška odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki 
stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena«. 

54. člen 
57. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 5000 dinarjev se kaznuje takoj na kraju 

prekrška delavec: 
1. če ne uporablja namensko sredstev in opreme za osebno 

varstvo pri delu (26. člen), 
2. če kadi pri opravljanju del oziroma nalog, na sestankih, 

zborovanjih in prireditvah v zaprtih prostorih ter v javnih 
prevoznih sredstvih (26. a člen), 

3. če namerno odstrani z delovne priprave in naprave var- 
nostni pripomoček ali napravo (27. člen). 

55. člen 
Način nadzorstva nad upoštevanjem predpisov o varstvu pri 

delu v organih za notranje zadeve predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za delo, v soglasju z republiškim sekretarjem 
za notranje zadeve. 

56. člen 
59. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Dokler ne bodo izdani novi predpisi o varstvu pri delu, 

veljajo predpisi, izdani na podlagi zakona o inšpekciji del, 
Uradni list FLRJ, št. 100/46, zakona o inšpekciji dela, Uradni 
list FLRJ, št. 53/59, temeljnega zakona o varstvu pri delu, 
Uradni list SFRJ, št. 15/65, zakona o varstvu pri delu, Uradni 
list SFRJ, št. 22/66 in zakona o varstvu pri delu, Uradni list 
SRS, št. 32/74 in 16/80«. 

57. člen 
30. c člen tega zakona se prične uporabljati šest mesecev 

od dneva uveljavitve tega zakona. 

58. člen 
Organizacije združenega dela morajo v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega zakona urediti varstvo pri delu v skladu s tem 
zakonom. 

59. člen 
Predpisi, določeni z 9. f, 23. a in 26. členom tega zakona, 

bodo izdani v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

60. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije 

določi prečiščeno besedilo tega zakona. 

61. člen 
Ta zakon 2ačne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 
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Socialistična republika Slovenija 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 79. seji dne 

25. julija 1985 določil osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na seji 5. 
aprila 1985 sprejel predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu. Zbor je predlagatelju 
naložil, da pripravi osnutek zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o varstvu pri delu (v nadaljnjem besedilu: osnu- 
tek zakona) in pri tem upošteva mnenja, stališča in predloge 
delovnih teles zbora in Skupščine SR Slovenije ter razpravo 
na seji zbora. Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
je odločil, da ni potrebno spreminjati načel, na katerih temelji 
veljavni zakon o varstvu pri delu. Zakon naj se dopolni in 
spremeni tako, da bo še učinkoviteje podprl podružbljanje 
zagotavljanja varnih delovnih razmer in varnega delovnega 
okolja skladno z vedno obsežnejšim in hitrejšim tehnološkim 
razvojem v organizacijah združenega dela. Pri tem je Zbor 
predlagatelju tudi naložil, naj pri tem upošteva zlasti nasled- 
nja stališča in usmeritve: 

- pri spremembah in dopolnitvah zakona je treba izhajati 
iz analize izvajanja obstoječega zakona ter iz načela nepo- 
sredne in odločujoče odgovornosti organizacij združenega 
dela za varstvo pri delu, 

- jasneje in natančneje je treba opredeliti subjekte varstva 
pri delu kot tudi pristojnosti strokovnih služb, ki delujejo na 
tem področju. 

- pri določanju oblik organiziranosti izvajanja strokovnih 
nalog s področja varstva pri delu v organizacijah združenega 
dela naj se ohranijo rešitve iz veljavnega zakona, 

- zaradi slabe kadrovske zasedenosti inšpekcijskih služb v 
občinah naj se ponovno prouči v predlogu za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu predla- 
gano širjenje pristojnosti občinskih inšpekcijskih služb za 
varstvo pri delu. 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je tudi menil, 
da je nujno treba k razpravi o osnutku zakona pritegniti čim 
širši krog delavcev v organizacijah združenega dela, o njem 
pa morata razpravljati Republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
nije in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Predlagatelj je proučil vsa mnenja, stališča in predloge ter 
jih je v osnutku zakona tudi upošteval. 

II. 
Temeljna načela in cilji osnutka zakona so: 
- upoštevanje varstva pri delu kot elementa humanizacije 

dela, povečanja storilnosti in gospodarnosti poslovanja že 
med načrtovanjem in vzpostavljanjem tehnoloških procesov, 

- upoštevanje varstva pri delu kot sestavnega dela načrto- 
vanja razvoja organizacij združenega dela, 

- upoštevanje varstva pri delu kot sestavnega dela združe- 
nega dela in urejanja v samoupravnih splošnih aktih, 

- upoštevanje varstva pri delu v vseh programih in fazah 
izobraževanja, 

- razširitev kroga oseb, ki uživajo varstvo pri delu, 
- izenačitev obravnave poklicnih bolezni in poškodb pri 

delu, 
- ustreznost dokazil o izvajanju predpisanih varstvenih 

ukrepov in normativov, 
- določanje skrajnih rokov spremljanja potrebnih občas- 

nih pregledov in preizkusov delovnih razmer in delovnega 
okolja ter možnost nadzora nad kakovostjo načinov in 
postopkov pregledov in preiskav, 

- določanje skrajnih rokov za spremljanje škodljivih raz- 
mer in škodljivih vplivov, ki so vzrok za štetje zavarovalne 
dobe s povečanjem, 

- določanje pogojev za zdravstvene in psihofizične lastno- 
sti oziroma sposobnosti delavcev, ki opravljajo dela in naloge, 
kjer je večja nevarnost poškodb in obolenj, ob upoštevanju 
stališč, ugotovitev in mnenj medicine dela, 

- določanje najustreznejših oblik opravljanja strokovnih 
nalog iz varstva pri delu ter zahtev za njihovo učinkovito 
delovanje, 

- opredelitev posebne vloge pooblaščenih strokovnih 
organizacij združenega dela za opravljanje nalog s področja 
varstva pri delu, 

- porazdelitev pristojnosti za inšpekcijski nadzor na 
področju varstva pri delu med Republiškim inšpektoratom za 
delo in Inšpekcijo za varnost plovbe pri Luški kapetaniji v 
Kopru, 

- ureditev nekaterih vprašanj, ki jih zdaj urejujejo izvršilni 
predpisi, v skladu z zahtevo po učinkovitejšem urejanju teh 
zadev, 

- določitev varovanja tajnosti podatkov, ki jih pri svojem 
delu zve inšpektor za delo ali pooblaščena organizacija zdru- 
ženega dela po 25. členu zakona in 

- zaostritev sankcioniranja nespoštovanja predpisov o 
varstvu pri delu v skladu z novelo zakona o prekrških, ki je v 
postopku. 

Predlagatelj zakona je proučil v predlogu za izdajo zakona 
predlagano rešitev pristojnosti občinskih inšpekcijskih služb 
in ugotovil, da kadrovska zasedenost teh služb v občinah ni 
takšna, da bi lahko zagotovila uspešno opravljanje nalog 
razširjene pristojnosti. Zato v osnutek zakona ni vključil dru- 
gačne prerazporeditve pristojnosti za nadzor. 

III. 
Osnutek zakona vpeljuje rešitve, ki so se oblikovale na 

podlagi opravljene analize nekaterih vprašanj urejanja in izva- 
janja varstva pri delu s predlogi za spremembo. O tej analizi 
uresničevanja sedanjega zakona so oblikovali svoja mnenja, 
stališča in predloge tudi predstavniki združenega dela in 
strokovni delavci, ki opravljajo naloge varstva pri delu, ter 
strokovne institucije, ki se ukvarjajo z razvojem, pospeševa- 
njem in izvajanjem varstva pri delu. 

V nadaljevanju so posamezne spremembe in dopolnitve 
podrobneje razčlenjene: 

1. Razširitev kroga oseb, ki so skladno z zakonom o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/ 
83) zavarovane za invalidnost kot posledico poškodbe pri 
delu oziroma poklicne bolezni, terja tudi ureditev varstva pri 
delu kot pomembnega elementa pri zmanjševanju obremeni- 
tev družbene skupnosti zaradi poškodb pri delu in poklicnih 
bolezni. Obveznost izvajanja varstva pri delu hkrati zahteva 
tudi ustrezen nadzor (člen 2). 2. Zakonske določbe o 
pismeni izjavi in strokovni oceni kot dokazih o izpolnjevanju 
predpisanih varstvenih ukrepov in normativov se zaradi jas- 
nejše opredelitve spremenijo tako (8. člen), da 
, - je treba priložiti k tehnični dokumentaciji za objekt ozi- 
roma tehnološki proces tudi elaborat o varstvu pri delu, v 
katerem je treba opredeliti vse nevarnosti in škodljivosti za 
poškodbe in zdravstvene okvare, ukrepe za njihovo odpravlja- 
nje ter dodati izjavo, da so bile pri projektiranju izpolnjene vse 
v elaboratu navedene zahteve o varstvu pri delu; 

- se morajo pred nadaljevanjem del najprej pripraviti spre- 
membe elaborata o varstvu pri delu, če ni bilo mogoče graditi 
objekta ali izvesti tehnološkega procesa v skladu s tehnično 
dokumentacijo iz prejšnje alinee; 

- organizacija združenega dela, ki projektira delovne pri- 
prave in naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo, 
izda spričevalo o varnosti in s tem potrdi, da je upoštevala vse 
varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise; 

- je treba še pred dejansko nabavo ali uvozom delovne 
naprave in priprave oziroma uvožene tehnične dokumentacije 
za objekt in tehnološke procese ugotoviti, ali so izpolnjene 
i/se zahteve glede varstva pri delu, ter navesti v pismeni izjavi 
tudi tiste predpise, ki so bili upoštevani pri njihovi izdelavi; 

- se vsaka delovna priprava ali naprava, sredstvo ali 
oprema za osebno varstvo pri delu opremi z navodilom za 
varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje; 

- republiški upravni organ, pristojen za delo, z izvršilnimi 
predpisi podrobneje določi sestavine vpeljanih listin in 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega 
dela, ki te listine izdelujejo oziroma izdajajo; 

- lahko te listine po naročilu izdajajo pooblaščene organi- 
zacije združenega dela; 

- pristojni organ inšpekcije dela ob zahtevnejših in nevar- 
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nejših tehnoloških procesih preverja dokumentacijo, ali so 
izpolnjene vse zahteve glede zagotavljanja varstva pri delu, 
ter o tem zahteva strokovno oceno. 

3. Zaradi poenotenja splošnih varstvenih ukrepov in norma- 
tivov zakon predpisuje, da republiški upravni organ, pristojen 
za delo, z izvršilnimi predpisi določi pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati delovna sredstva, oziroma kakšnim pogojem 
mora zadoščati delovno okolje (10. člen). Taki pogoji so: 

- opremljenost delovnih sredstev z varstvenimi pripravami 
oziroma napravami; 

- preprečevanje nastanka požarov in eksplozij; 
- zagotavljanje zadostnih površin in prostornih delovnih 

prostorov; 
- zagotavljanje varnih prehodov, varnih transportnih poti 

in poti za evakuacijo delavcev; 
- zagotavljanje primerne temperature, vlažnosti, osvetlje- 

nosti in čistoče delovnih prostorov; 
- določanje maksimalno dovoljenih vrednosti gibanja 

zraka, hrupa, vibracij in drugih škodljivosti. 
4. Z namenom poenotenja rokov obdobnih pregledov in 

preiskav delovnih razmer in delovnega okolja, kjer je večja 
nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar delavcev, mora 
zakon določiti, da rok ne sme biti daljši od treh let oziroma 24 
mesecev, če gre za dela, na katerih se zavarovalna doba šteje 
s povečanjem. 

Prav tako naj bi zakon določil, da lahko inšpektor dela 
odredi drugačne postopke ali načine pregledov in preiskav, 
če ugotovi, da uporabljeni načini ne zagotavljajo pravilnih 
podatkov oziroma rezultati meritev niso zanesljivi (16. člen). 

5. Določanje potrebnih zdravstvenih in psihofizičnih pogo- 
jev, ki jih mora izpolnjevati delavec pri delih, kjer so nevarno- 
sti za poškodbe in zdravstvene okvare večje, mora biti v 
skladu s strokovnimi mnenji in stališči medicine dela. 

V primeru, da v samoupravnem splošnem aktu organizacije 
združenega dela navedeni zdravstveni in psihofizični pogoji 
ne bi bili v skladu s strokovnimi mnenji in stališči medicine 
dela, naj inšpektor dela o tem obvesti organ upravljanja. Le-ta 
naj bi bil dolžan obravnavati ugotovitve in predloge inšpek- 
torja dela ter ga obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel. 

Ce organ upravljanja tega ne stori, potem bi inšpektor dela 
odredil ustrezne ukrepe (19. člen). 

6. Sedanja določila zakona o organiziranem opravljanju 
strokovnih nalog s področja varstva pri delu jasneje in natan- 
čneje opredeljujejo subjekte■ varstva pri delu ter podrobneje 
razčlenjujejo pristojnosti strokovnih služb, ki delujejo na tem 
področju (24. člen). 

7. Zaradi povečanega obsega strokovnih opravil pri prever- 
janju zagotavljanja varnega delovnega okolja in varnih delov- 
nih razmer, kar je posledica izrednega tehnološkega 
napredka, naj zakon določi, da republiški organ, pristojen za 
delo, lahko pooblasti še druge organizacije združenega dela, 
če izpolnjujejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge 
pogoje za opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri 
delu. Obenem naj zakon obveže republiški upravni organ za 
delo, da z izvršilnimi predpisi podrobneje opredeli vsebino 
navedenih pogojev. 

8. Skladno z obveznostjo, ki jo nalaga konvencija št. 121 
Mednarodne organizacije dela, se med dela z večjo nevarno- 
stjo za poškodbe in zdravstvene okvare uvrščajo tudi tista, 
kjer obstaja nevarnost poklicnih bolezni (22. in 45. člen). Zato 
osnutek določa: 

— obvezno prijavo poklicnih bolezni, 
— obvezno evidenco poklicnih bolezni in 
— obvezno raziskavo posameznih primerov poklicnih 

bolezni, kadar imajo le-te trajne posledice. 
9. Da bi lahko bolj kot dozdaj uveljavili zdravstveni vidik 

varstva pri delu, je predlagatelj upošteval pobudo Zakonodaj- 
nopravne komisije Skupščine SR Slovenije in v 29. členu 
določil zakonsko prepoved kajenja pri vsakem delu in opra- 
vljanju nalog, na sestankih, zborovanjih in prireditvah v zapr- 
tih prostorih ter v javnih prevoznih sredstvih. 

10. V 31. členu (30. a, 30. b in 30. c člen) so natančneje 
razmejene pristojnosti posameznih organov inšpekcije dela. 
Posebej pa je treba poudariti novost v 30. c členu, po katerem 
naj bi prešla pristojnost za nadzor nad varstvom pri delu 
posadk na ladjah in čolnih za gospodarske namene na 

Inšpekcijo za varnost plovbe pri Luški kapetaniji. 
Utemeljenost prenosa pristojnosti izhaja iz potrebe po 

zagotavljanju gospodarnejšega in racionalnejšega nadzor- 
stva; po naravi stvari je varstvo pri delu na navedenih objektih 
neločljivo povezano z varnostjo plovbe. Ker prenosa ni 
mogoče opraviti takoj po uveljavitvi zakona, je v prehodnih 
določbah določen rok šestih mesecev. 

11. V 34. členu določena obveznost inšpektorja za delo 
oziroma pooblaščene organizacije združenega dela iz 25. 
člena zakona, da varujeta kot uradno tajnost zaupne podatke, 
za katere zvesta pri svojem delu, je tista, ki jo nalaga konven- 
cija št. 81 Mednarodne organizacije dela o inšpekciji dela v 
industriji in trgovini. 

12. V 45. členu predlagana dopolnitev zakonskega urejanja 
vrst evidenc in poročil z evidencami in poročili glede poklic- 
nih bolezni je posledica zahtev iz sprejetih mednarodnih 
obveznosti na tem področju kakor tudi potreb po izenačenem 
obravnavanju teh bolezni s poškodbami pri ,delu. Določitev 
obveznosti prijavljanja poklicnih bolezni in raziskovanja posa- 
meznih primerov teh bolezni, če imajo le-te trajne posledice, 
je pomembna zato, ker z uvajanjem novih tehnologij, s tem pa 
različnih vrst škodljivosti, povečujemo možnost obolevnosti, 
kakor tudi zaradi izenačenosti med poškodbo pri delu in 
poklicno boleznijo kot vzroka za nastanek invalidnosti po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

13. Kazenske določbe 47., 48. in 59. - 54. člena so uskla- 
jene z novimi rešitvami v spremembah in dopolnitvah zakona, 
predvsem z razširitvijo kroga oseb, ki imajo obveznosti in 
odgovornosti na področju varstva pri delu, z določitvijo novih 
obveznosti organizacij združenega dela in nosilcev samostoj- 
nega osebnega dela v zvezi s predhodnim varstvom, določi- 
tvijo prepovedi kajenja in drugimi novostmi. Obenem so v teh 
določbah valorizirane oziroma določene nove višine denarnih 
kazni, v skladu s tistimi, ki jih vsebuje predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških s 
tezami za osnutek, ki je v postopku. 

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pri delu vsebu- 
jejo tudi potrebne redakcijske popravke in uskladitve z neka- 
terimi širšimi zakonskimi predpisi, kot so zakon o združenem 
delu, zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, zakon o delovnih razmerjih, zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakon o usmerje- 
nem izobraževanju, zakon o graditvi objektov in drugi. Nave- 
dene redakcijske spremembe in dopolnitve so v 3., 5., 6., 7., 
11., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 28., 31., 33., 34., 35., 36., 
37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. in 55. členu. V okviru 
teh se tudi črtajo mnoga določila sedanjega zakona, ki se 
nanašajo na zakonsko urejanje nadzorstva. Črtanje teh dolo- 
čil je utemeljeno z racionalizacijo zakonskega urejanja posa- 
meznih področij, če širši sistemski zakonski predpisi že ali 
celo ustrezneje urejajo posamezna vprašanja, kot je npr. 
zakon o sistemu državne uprave, o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

Posebej je treba opozoriti tudi na uskladitev s predvidenimi 
spremembami in dopolnitvami zakona o zdravstvenem var- 
stvu, po katerih bo v bodoče vsa vprašanja zdravstvenih 
pregledov podrobneje urejal ta zakon. Zaradi tega se pred- 
laga črtanje ustreznih določil veljavnega zakona o varstvu pri 
delu (19. in 20. člen). 

V prehodnih in dokončnih določbah je določen tudi ustre- 
zen rok šestih mesecev, v katerem morajo organizacije zdru- 
ženega dela po uveljavitvi tega zakona uskladiti svoje samou- 
pravne splošne akte. Prav tako je določen tudi rok enega leta 
za izdajo vseh izvršilnih predpisov, ki jih predvidevajo spre- 
membe in dopolnitve tega zakona. 

IV. 
Iz obrazložitev je razvidno, da osnutek zakona ne vpeljuje 

novih zahtev, ampak samo razčlenjuje in podrobneje oprede- 
ljuje zahteve, določene s sedanjim zakonom. Prav tako je v 
osnutku opuščena zahteva po drugačni delitvi pristojnosti 
med republiškimi in občinskimi organi inšpekcije dela. Zato 
predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo terjale novih 
sredstev iz proračuna. Tudi obveznosti organizacij združe- 
nega dela se ne bodo povečale, saj veljavni zakon že določa 
obveznosti pridobitve vseh listin po tem zakonu. 
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DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU 
PRI DELU, KI SE SPREMINJAJO 
ALI DOPOLNJUJEJO (Uradni list SRS, 
št. 32/74 in 16/80) 

1. člen 
1. Varstvo pri delu obsega pravice in obveznosti delavcev 

in njihovih organizacij združenega dela po tem zakonu in 
drugih predpisih do ustvarjanja in zagotavljanja takšnega 
okolja, delovnih in življenjskih razmer, ki zagotavljajo fizično 
in moralno integriteto delavca pri delu. 

2. Varstvo pri delu po tem zakonu je celokupnost ukrepov, 
postopkov in opravil, s katerimi si delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, v skupnostih temeljnih organizacij 
združenega dela, v delovnih organizacijah in v sestavljenih 
organizacijah združenega dela ter v drugih samoupravnih 
organizacvijah in skupnostih (v nadaljnjem besedilu: organi- 
zacija združenega dela) ustvarjajo in zagotavljajo varno 
delovno okolje, delovne in življenjske razmere, ter s tem 
uresničujejo pravico do varstva pri delu. 

3. Varstvo pri delu po tem zakonu obsega tudi nadzorstvo 
nad izpolnjevanjem predpisov o varstvu pri delu in predpisov 
o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu ter pred- 
pisov o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi deloda- 
jalci. 

2. člen 
1. Varno delovno okolje in varne delovne razmere po tem 

zakonu se ustvarjajo s tehničnimij-zdravstvenimi, socialnimi, 
vzgojnimi, pravnimi in drugimi ukrepi, s katerimi se prepreču- 
jejo in odpravljajo vzroki, zaradi katerih lahko pride pri delu 
do poškodb in zdravstvenih okvar delavcev. 

2. Šteje se, da so varno delovno okolje in varne delovne 
razmere zagotovljene, če delavec ob normalni pazljivosti ter 
strokovni in delovni sposobnosti lahko opravlja svoje delo, ne 
da bi pri tem prišlo do telesnih poškodb ali zdravstvenih 
okvar. 

3. člen 
1. Varstvo pri delu uživajo osebe, ki so si pridobile lastnost 

delavca v združenem delu, in osebe, ki so kakorkoli na delu 
pri pravnih ali fizičnih osebah. 

2. Varstvo pri delu uživajo tudi osebe, ki so na šolanju 
oziroma strokovnem usposabljanju, dokler so na praktičnem 
delu v šolskih in drugih delavnicah osebe, ki delajo v delovnih 
akcijah, organiziranih v splošno korist, osebe, ki prestajajo 
kazni, dokler so zaposlene v delavnicah ali na deloviščih ter 
druge osebe, ki so zavarovane za nesrečo pri delu in za 
poklicno bolezen (v nadaljnjem besedilu: delavci). 

4. člen 
1. Za zagotavljanje pravic do varstva pri delu ter za varno 

delovno okolje in delovne razmere morajo skrbeti delavci v 
organizacijah združenega dela z določanjem varstvenih ukre- 
pov in normativov z urejanjem varstva pri delu in z organizira- 
njem varstva pri delu, s samoupravnimi splošnimi akti, s 
takšnim organiziranjem in izvajanjem delovnega procesa, v 
katerem so zajeti varstveni ukrepi in normativi kot sestavni del 
tega procesa, ter z izvajanjem predpisov o varstvu pri delu. 

2. Samostojni obrtniki in drugi zasebni delodajalci (v 
nadaljnjem besedilu: zasebni delodajalci) morajo zagotavljati 
varstvo pri delu svojim delavcem na podlagi kolektivne 
pogodbe, ki mora biti v skladu z določbami tega zakona in 
drugih predpisov o varstvu pri delu. 

5. člen 
1. Predpisane varstvene ukrepe in normative morajo upo- 

števati projektantske in druge organizacije združenega dela 
že pri projektiranju, graditvi in konstrukciji objektov, pri pro- 
jektiranju tehnološkega procesa, pri projektiranju, konstruira- 
nju in izdelovanju delovnih priprav in naprav ter sredstev in 
opreme za osebno varstvo pri delu, o tem mora projektantska 
ali druga organizacija združenega dela izdati pisno izjavo, v 
kateri mora navesti, kateri predpisani ali splošno priznani 
varstveni ukrepi in normativi so upoštevani. 

2. Izpolnitev pogojev po prejšnjem odstavku mora biti raz- 
vidna tudi iz projektantske dokumentacije ter iz dokumenta- 
cije o tehničnih rešitvah in o tehnološkem procesu. Organ 
inšpekcije dela ali prizadeta organizacija združenega dela 
lahko zahteva od pooblaščene organizacije združenega dela 
strokovno oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega od- 
stavka. 

3. Varstvene ukrepe in normative morajo upoštevati tudi 
uvozniki delovnih priprav in naprav, sredstev in opreme za 
osebno varstvo pri delu ter tehnične dokumentacije za grad- 
bene objekte; o tem morajo izdati pisno izjavo. 

6. člen 
1. Vzgoja in izobraževanje v zvezi z varstvom pri delu sta 

sestavni del splošnega in poklicnega izobraževanja na šolah 
vseh vrst in stopenj, uvajanja v delo in strokovnega usposa- 
bljanja delavcev v organizacijah združenega dela. Seznanja- 
nje z varstvenimi ukrepi in normativi morajo delavci vključiti v 
organizacijo in vodenje delovnega procesa. 

2. Izvajanje in uspešnost usposabljanja v organizacijah 
združenega dela nadzira organ inšpekcije dela. 

7. člen 
Organizacije združenega dela, skupnosti s področja zdrav- 

stvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
druge zainteresirane samoupravne interesne skupnosti, 
gospodarske zbornice in druge asociacije združenega dela, 
skupnosti za varstvo okolja, zavarovalne skupnosti in sindi- 
kati s področja varstva pri delu, določajo naloge, način in 
oblike uresničevanja teh nalog ter s temi sporazumi dogovor- 
jenih varstvenih ukrepov in programov za izpopolnjevanja 
varstva pri delu ter zagotavljajo sredstva, ki so v ta namen 
potrebna. 

8. člen 
1. Varstvene ukrepe in normative, s katerimi se določajo 

načini in sredstva za odkrivanje, preprečevanje oziroma 
odstranjevanje vzrokov, zaradi katerih pri delu lahko pride ali 
je prišlo do poškodb, poklicnih bolezni in drugih škodljivih 
posledic za delovno sposobnost, zdravje in življenje delavca 
ter druge v te namene potrebne predpise sprejemajo delavci v 
organizacijah združenega dela s samoupravnimi sporazumi in 
drugimi splošnimi akti. 

2. Varstvene ukrepe in normative je treba dopolnjevati v 
skladu z izpopolnjevanjem in spremembami tehnološkega in 
delovnega procesa in v skladu s spremembami delovnih raz- 
mer, ki nastajajo z uvedbo novih tehnoloških postopkov novih 
delovnih naprav in priprav. 

9. člen 
Če se z vpeljavo novih varstvenih ukrepov in normativov 

nadomesti s pravilnikom predpisani ukrep ali normativ, 
morajo organizacije združenega dela o tem obvestiti pristojni 
organ inšpekcije. Ta lahko zahteva poseben preizkus in pred- 
laga razveljavitev ukrepa ali normativa, če se pokaže, da s 
splošnim aktom predvideni varstveni ukrep ali normativ ne 
zagotavlja varstva pri delu v takem obsegu, kot s pravilnikom 
določeni varstveni ukrep ali normativ. 

10. člen 
1. Republiški sekretar za delo s pravilniki določa skupne 

varstvene ukrepe in normative za eno ali več dejavnosti ozi- 
roma panog v soglasju z republiškim sekretarjem, v čigar 
pristojnost pretežno spadajo področja, za katera se izdajajo 
pravilniki. 

2. Pobudo, ki jo za spremembe in dopolnitve veljavnih 
pravilnikov ali za izdajo novih dajo sindikati, gospodarska 
zbornica, prizadete organizacije združenega dela, strokovne 
in druge organizacije in občani, mora republiški sekretariat za 
delo obravnavati z republiškim inšpektoratom dela in pobud- 
nika obvestiti o svoji odločitvi. 

3. Republiški sekretar za delo daje pobudo za usklajevanje 
predpisov o varstvu pri delu med republikami in pokrajinami. 

11. člen 
1. Pravico in dolžnosti urejati varstvo pri delu z določanjem 

pravic in obveznosti, ki jih imajo delavci do zagotavljanja 
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varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer, ter z 
določanjem varstvenih in drugih ukrepov ter organizacijo 
varstva pri delu, uresničujejo delavci v organizacijah združe- 
nega dela s samoupravnimi sporazumi o medsebojnih raz- 
merjih delavcev v združenem delu ali s posebnim samouprav- 
nim sporazumom o varstvu pri delu ter s splošnimi akti v 
okviru pooblastil iz samoupravnega sporazuma; pri tem upo- 
števajo poleg določb tega člena zlasti še določbe 4., 7., 8., 12., 
13., 15., 18., 23. in 26. člena tega zakona. 

2. S samoupravnim sporazumom o združevanju v skupnost 
temeljnih organizacij združenega dela oziroma v delovno 
organizacijo delavci lahko določajo skupne zadeve s 
področja varstva pri delu in način urejanja teh zadev. 

3. Delavci in zasebni delodajalci lahko določajo pravice in 
dolžnosti v zvezi z varstvom pri delu s kolektivno pogodbo o 
delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci. 

12. člen 
Organizacije združenega dela iste ali sorodne dejavnosti 

lahko s samoupravnim sporazumom določijo skupen pro- 
gram nalog za izpopolnitev in napredek varstva pri delu. S 
tem sporazumom določijo sredstva za izvedbo predvidenega 
programa ter medsebojne pravice in obveznosti. 

13. člen 
V opisih delovnih mest morajo biti določene vrste in stopnje 

nevarnosti pri opravljanju del na delovnih mestih ter naloge in 
odgovornosti, ki jih imajo delavci na delovnih mestih v zvezi z 
zagotavljanjem varnega delovnega okolja in varnih delovnih 
razmer. 

14. člen 
Organizacija združenega dela mora.zagotoviti, da je vsak 

delavec po programu teoretičnega in praktičnega usposablja- 
nja ob prvi in ob vsaki kasnejši razporeditvi na delovno mesto 
oziroma delo poučen o delovnih razmerah in nevarnostih pri 
delu, o varstvenih ukrepih, o sredstvih in opremi za osebno 
varstvo pri delu ter o njihovi uporabi. 

15. člen 
1. Organizacija združenega dela mora opraviti občasne 

preizkuse znanja delavcev p varstvu pri delu, da se prepriča, 
če so usposobljeni za varno opravljanje, vodenje ali nadzoro- 
vanje del. 

2. Roke in način občasnih preizkusov iz prejšnjega 
odstavka določi organizacija združenega dela, vendar ta rok 
ne sme biti daljši od dveh let za delavce, ki neposredno 
opravljajo, vodijo in nadzorujejo delo, pri katerih je večja 
nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar. 

3. Dokler delavec nima potrebnega znanja in ustrezno opra- 
vljenega preizkusa, ne sme samostojno opravljati, voditi ali 
nadzorovati del. 

16. člen 
1. Organizacija združenega dela sme uporabljati samo tak- 

šne objekte, delovne prostore, delovne priprave in naprave ter 
dajati v uporabo samo takšna sredstva in opremo za osebno 
varstvo pri delu, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in 
zagotavljajo delavcem varno delo. 

2. Organizacija združenega dela mora zaradi varnosti pri 
delu skrbeti za periodične preiskave kemičnih in bioloških 
škodljivosti in "mikroklime ter za periodične preglede in preiz- 
kuse določenih delovnih priprav in naprav. 

3. Roke, postopke in načine periodičnih preiskav in pregle- 
dov po določbah tega člena določi s splošnim aktom organi- 
zacija združenega dela. 

4. Inšpektor dela ima pravico z odločbo odrediti krajše roke 
za te preiskave in preglede ter vključitev še drugih delovnih 
priprav in naprav v te preglede in preizkuse, če ugotovi, da g, e 
za večje nevarnosti poškodb in zdravstvenih okvar. 

17. člen 
1. Na deloviščih, kjer opravlja hkrati več organizacij združe- 

nega dela svoja dela, morajo izvajalci del s pismenim dogovo- 
rom določiti skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo 
varstva pri delu, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje' 
varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer na tak- 
šnem skupnem delovišču, ter pooblastiti delavca, da zagota- 
vlja usklajeno izvajanje. 

2. Če na delovišču iz prejšnjega odstavka delajo tudi delavci 
zasebnih delodajalcev, je dolžna organizacija združenega 
dela v pismeni dogovor vključiti tudi varstvo pri delu ter 
delavcev in dolžnosti takih zasebnih delodajalcev. 

18. člen 
1. Organizacija združenega dela mora posebej z opisom 

določiti delovna mesta oziroma dela, kjer je večja nevarnost 
za poškodbe ali zdravstvene okvare, ter takšne pogoje glede 
zdravstvene in psihofizične sposobnosti ter strokovne uspo- 
sobljenosti izpolnjevati delavec pri takšnih delih. 

2. Ali delavec izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, se 
ugotavlja na podlagi zdravstvenega dokazila oziroma doka- 
zila o strokovni usposobljenosti delavca ter s posebnim preiz- 
kusom njegovega znanja o varstvu pri delu na takšnem delov- 
nem mestu. 

19. člen 
1. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju mora 

organizacija združenega dela poslati delavce na predhodne in 
na posebne predhodne in periodične zdravstvene in psihofi- 
zične preglede. 

2. Na predhodni zdravstveni pregled mora poslati organiza- 
cija združenega dela delavca, ki stopi na delo prvič po pre- 
sledku, daljšem od 6 mesecev, ali ki preboli hujšo bolezen ali 
preide na drugo delo. 

3. Na poseben predhodni zdravstveni in psihofizični pre- 
gled mora organizacija združenega dela poslati delavca, pre- 
den ga razporedi na delo z večjo nevarnostjo poškodb ali 
zdravstvenih okvar, med zaposlitvijo pri takem delu pa mora 
pošiljati delavce tudi na posebne periodične zdravstvene in 
psihofizične preglede, pri katerih se ugotovi ali delavec izpol- 
njuje posebne zdravstvene in psihofizične pogoje za dolo- 
čeno delo z večjo nevarnostjo poškodb ali zdravstvenih okvar. 

20. člen 
Način in postopek za predhodne in periodične zdravstvene 

ter psihofizične preglede iz prejšnjega člena predpiše s pravil- 
nikom republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo v 
soglasju z republiškim sekretarjem za delo. 

21. člen 
V organizacijah združenega dela mora biti delavcem zago- 

tovljena prva pomoč in organizirano reševanje za primer 
nesreče pri delu. 

22. člen 
1. Organizacija združenega dela mora obvestiti pristojni 

organ inšpekcije dela o začetku svojega dela in o začetku dela 
katerekoli svoje delovne enote ter. o začetku opravljanja 
posebno nevarnih in škodljivih del najmanj osem dni poprej; k 
prijavi o začetku takih del je treba priložiti program varstvenih 
ukrepov za opravljanje takih del. 

2. Organizacija združenega dela mora takoj obvestiti organ 
inšpekcije dela prve stopnje o vsaki smrtni poškodbi, kolek- 
tivni poškodbi, hujši poškodbi pri delu in o vsakem pojavu, ki 
lahko spravi v nevarnost življenje delavcev pri delu. 

3. Organizacija združenega dela mora hkrati obvestiti o 
vsaki smrtni poškodbi in hujši poškodbi pri delu tudi pristojni 
organ javne varnosti. 

4. Organizacija združenega dela, ki na podlagi sklenjene 
pogodbe o kooperaciji odda zasebnemu delodajalcu posa- 
mezna dela, mora pred začetkom izvajanja dela o vsakem 
takem delu pismeno obvestiti pristojni občinski organ inšpek- 
cije dela ter prijaviti pristojnemu občinskemu organu inšpek- 
cije dela in pristojnemu organu javne varnosti poškodbo pri 
delu iz drugega odstavka tega člena tudi v primeru, če gre za 
delavca, zaposlenega pri zasebnem delodajalcu. 

23. člen 
1. Organizacija združenega dela pooblasti določenega 

delavca kot odgovornega za opravljanje strokovnih nalog s 
področja varstva pri delu oziroma za zagotavljanje izpolnjeva- 
nja varstvenih ukrepov in normativov. 

2. V okviru takega pooblastila za varstvo pri delu odgo- 
vorna oseba prepove delo na delovnem mestu, za katero 
ugotovi, da zaradi opustitve varstvenih ukrepov in normativov 
neposredno ogroža življenje ali zdravje delavcev. O tej prepo- 
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vedi je dolžna takoj obvestiti organ organizacije združenega 
dela za zadeve varstva pri delu in pristojni organ inšpekcije. 

3. Organizacija združenega dela, v kateri so nevarnosti za 
poškodbe in obolenja v zvezi z delom večje, organizira 
posebno službo za varstvo pri delu; v tej službi smejo biti 
zaposlene samo osebe, ki so na predpisan način strokovno 
usposobljene za varstvo pri delu. 

4. S samoupravnim sporazumom lahko več organizacij 
združenega dela ustanovi skupno službo za varstvo pri delu, 
določi njen položaj in način njenega financiranja. 

5. Republiški sekretar za delo s pravilnikom določi osnove 
za organiziranje posebne službe za varstvo pri delu v organi- 
zacijah združenega dela ter strokovno usposobljenost oseb iz 
prvega in tretjega odstavka tega člena. 

24. člen 
T. Vsako na novo izdano delovno pripravo ali napravo mora 

proizvajalec opremiti z navodilom za varno uporabo ter o 
načinu preizkušanja in vzdrževanja. 

2. Republiški sekretar za delo podpiše vsebino in obseg 
navodila. 

25. člen 
1. Organizacije združenega dela, ki imajo za svoj predmet 

poslovanja raziskovanje, izvajanje in pospeševanje varstva pri 
delu, lahko republiški sekretar za delo pooblasti, da izdajajo 
strokovne ocene po določbah 5. člena tega zakona, če imajo 
ustrezno tipično opremo, laboratorije in delavce, usposo- 
bljene za opravljanje takšnih dejavnosti. 

2. Pooblaščene organizacije združenega dela so odgo- 
vorne za škodo, ki nastane zaradi nepravilne strokovne 
ocene. 

3. Organizacije združenega dela iz prvega odstavka tega 
člena ne morejo izdajati strokovnih ocen in atestov za 
objekte, pri katerih so kakorkoli sodelovale. 

26. člen 
1. Delavec mora opravljati svoje delo oziroma voditi in 

organizirati delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje 
življenje in zdravje ter zdravje in življenje drugih. 

2. Ko delavci v organizacijah združenega dela določajo 
delovna mesta, na katerih imajo delavci posebne pravice in 
odgovornosti (vodilna delovna mesta) določijo tudi pravice in 
odgovornosti, ki jih imajo na takem delovnem mestu v zvezi z 
izvajanjem in zagotavljanjem varstva pri delu. 

3. Delavec ima pravico in obveznost uporabljati varstvene 
naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu po 
nihovem namenu, pazljivo ravnati z njimi in skrbeti, da so v 
brezhibnem stanju. 

27. člen 
1. Če delavec pri delu ne uporablja predpisanih varstvenih 

ukrepov in normativov, ne uporablja predpisanih sredstev in 
opreme za osebno varstvo ter ne izpolnjuje drugih obveznosti 
v zvezi z varstvom pri delu, se šteje, da s takim ravnanjem 
ogroža svojo varnost in varnost drugih delavcev pri delu. 

2. Delavca, ki kljub opozorilu ne izpolnjuje varstvenih ukre- 
pov in s tem ogroža svojo varnost ali varnost drugih delavcev, 
pooblaščeni vodja del odstrani z dela, dokler delavec ne 
uporabi predpisanih sredstev in opreme za osebno varstvo pri 
delu oziroma dokler se ne ravna po predpisih varstvenih 
ukrepov. Obenem je treba zoper takega delavca uvesti posto- 
pek zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti. 

28. člen 
Delavec je dolžan neposrednemu vodji takoj prijaviti vsako 

pomanjkljivost, okvaro ali drug pojav, ki bi lahko pri delu 
ogrozil njegovo varnost ali varnost drugih delavcev. 

29. člen 
1. Za uveljavljanje pravic do varstva pri delu lahko delavec 

pismeno ali ustno zahteva, da odgovorni delavec poskrbi za 
izvedbo varstvenih ukrepov. 

2. Če zahtevi iz prejšnjega odstavka ni ugodeno v osmih 
dneh ali če je delavec mnenja, da zahtevani varstveni ukrepi 
niso bili izvedeni po predpisih o varstvu pri delu, lahko vloži 
zahtevo pri organu organizacije združenega dela za zadeve 

varstva pri delu, hkrati pa se lahko obrne na pristojni organ 
inšpekcije dela z zahtevo, naj izda ustrezno odločbo. 

3. Če organ inšpekcije dela ugotovi, da v osmih dneh 
zahtevi iz prejšnjega odstavka ni bilo ugodeno, mora po 
opravljenem ogledu izdati odločbo, s katero naloži, da je 
treba izvesti varstveni ukrep, in določi rok, v katerem je treba 
to storiti, oziroma obvesti delavca, iz katerih razlogov njegova 
zahteva ni utemeljena. 

30. člen 
1. Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona, drugih predpi- 

sov o varstvu pri delu ter varstvenih ukrepov in nad upošteva- 
njem normativov, ki jih s svojimi splošnimi akti določajo 
delavci v organizacijah združenega dela, opravljajo v SR Slo- 
veniji republiški inšpektorat dela in občinski oziroma medob- 
činski organi inšpekcije dela (v nadaljnjem besedilu: organi 
inšpekcije dela). 

2. Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu 
pri rudarskih delih po zakonu $ rudarstvu, razen nadzorstva 
nad izvajanjem predpisov o medsebojnih razmerjih delavcev v 
združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zaseb- 
nimi delodajalci, opravlja republiška rudarska inšpekcija in 
sodeluje s pristojnimi organi inšpekcije dela. 

3. Republiški inšpektorat dela in rudarska inšpekcija sode- 
lujeta in si medsebojno izmenjujeta periodična in letna poro- 
čila o stanju in problemih varstva pri delu rudarstva. 

31. člen 
Republiški inšpektorat dela opravlja neposredno nadzor- 

stvo na področju industrije, kmetijstva in ribištva, gozdarstva, 
gradbeništva, prometa in zvez ter v delavnicah in na deloviš- 
čih, kjer delajo osebe, ki prestajajo kazen, ali osebe, ki presta- 
jajo vzgojni ukrep oddaje v vzgojno-poboljševalni dom. 

32. člen 
Republiški inšpektorat dela opravlja še naslednje zadeve: 
1. nadzira delo občinskih oziroma medobčinskih organov 

inšpekcije dela, 
2. pripravlja osnutke republiških predpisov o varstvu pri 

delu, 
3. daje obvestila in tehnične nasvete o izvajanju predpisov 

s področja varstva pri delu organizacijam združenega dela, 
zasebnim delodajalcem in delavcem, 

4. spremlja in proučuje stanje varstva pri delu ter organi- 
zira širše akcije za napredek tega varstva. 

5. pripravlja letna in druga poročila in informacije o stanju 
varstva pri delu ter o dejavnosti organov inšpekcije dela v 
republiki, 

6. opravlja druge zadeve, ki so mu dane s tem zakonom in z 
drugimi predpisi. 

33. člen 
1. Občinski oziroma medobčinski organi inšpekcije dela 

opravljajo vse zadeve inšpekcije dela, razen tistih, ki so v 
pristojnosti republiškega inšpektorata dela. 

2. Občinski oziroma medobčinski organi inšpekcije dela 
opravljajo nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o medseboj- 
nih razmerjih delavcev v združenem delu in predpisov o 
delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih deloda- 
jalcih. 

34. člen 
1. Naloge organov inšpekcije dela opravljajo inšpektorji 

dela. 
2. Inšpektorji dela so pri opravljanju svojih nalog samo- 

stojni, nastopajo in izdajajo odločbe v okviru dolžnosti in 
pooblastil, določenih v tem zakonu in v drugih predpisih. 

35. člen 
1. Občinski ali republiški inšpektor dela lahko postane 

oseba, ki ima ustrezno visoko izobrazbo in najmanj tri leta 
prakse v stroki, v kateri bo opravljala inšpekcijske naloge ter 
poseben strokovni izpit, ali ki ima ustrezno višjo izobrazbo in 
pet let prakse v stroki ter poseben strokovni izpit. 

2. Naloge inšpekcijskega nadzorstva lahko opravlja tudi 
tisti, ki je na dan uveljavitve tega zakona opravljal naloge 
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inšpektorja dela več kot deset let in je opravil strokovni izpit 
za inšpektorja dela po dosedanjih predpisih. 

3. Program in postopek za opravljanje strokovnega izpita 
za inšpektorja dela predpiše republiški sekretar za delo. 

36. člen 
1. Republiški inšpektor dela ima v zadevah, ki so splošnega 

pomena za republiko, pravico dajati inšpektorjem dela 
obvezne instrukcije za opravljanje inšpekcijskih zadev. 

2. Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da občinski 
organ inšpekcije dela opravi posamezno inšpekcijsko zadevo 
iz pristojnosti republiškega inšpektorata dela na stroške tega 
inšpektorata, in mu določi rok za izvršitev. 

3. Republiški inšpektorat dela lahko zahteva, da občinski 
organ inšpekcije dela opravi posamezno inšpekcijsko zadevo 
iz občinske pristojnosti, in mu določi rok za izvršitev. 

37. člen 
Organi inšpekcije dela sodelujejo z drugimi inšpekcijskimi 

organi in službami, katerih dejavnost je povezana z varstvom 
pri delu, zlasti z organi sanitarne inšpekcije glede sanitarnih 
in higienskih ukrepov v zvezi z delom z organi tehničnih 
inšpekcij glede predpisov, s prometnim inšpektoratom in z 
organi za notranje zadeve glede spoštovanja predpisov o 
požarnih ukrepih in eksplozivnih snoveh teh pri preiskovanju 
in ugotavljanju vzrokov poškodb pri delu. 

38. člen 
1. Če organ inšpekcije dela ugotovi pri inšpekcijskem nad- 

zorstvu kršitev predpisov iz pristojnosti kakšnega drugega 
inšpekcijskega organa, o tem takoj obvesti pristojni organ te 
inšpekcije. 

2. Če organ inšpekcije dela ugotovi kršitev predpisov, ki 
delno spadajo v pristojnost drugega inšpekcijskega organa, 
izda odločbo, ko dobi soglasje pristojnega organa te inšpek- 
cije. 

39. člen 
1. Pri pregledu celotnega stanja varstva pri delu sodelujejo 

tudi organi sanitarne inšpekcije in drugih inšpekcij. 
2. V takih primerih odloča vsak inšpekcijski organ v mejah 

svoje pristojnosti, morajo pa se sporazumeti, kateri izmed njih 
bo izdal odločbo. 

3. V odločbi mora biti naveden akt drugega inšpekcijskega 
organa, ki je sodeloval pri pregledu iz prvega odstavka tega 
člena. 

40. člen 
Inšpektor dela je upravičen vstopiti v organizacijo združe- 

nega dela oziroma v delavnico zasebnega delodajalca ob 
vsakem času, ne da bi poprej napovedal svoj prihod, vendar 
mora takoj obvestiti odgovorno osebo o svoji navzočnosti. 

43. člen 
1. Če inšpektor dela ugotovi neposredno nevarnost za 

življenje delavcev pri delu, prepove delo na ogroženih mestih. 
2. Inšpektor dela lahko prepove delo tudi na delovnih 

mestih na katerih je po poprej opravljenih meritvah nepo- 
sredno ogroženo zdravje delavcev, niso pa izpeljani ustrezni 
varstveni ukrepi. 

3. Če organizacija združenega dela kljub opominu ni izvr- 
šila odločbe, izdane po prvem odstavku 42. člena tega 
zakona, sme inšpektor dela prepovedati delo na delovnih 
mestih, na katera se odločba nanaša, dokler se pomanjkljivo- 
sti oziroma nepravilnosti ne odpravijo. Inšpektor dela o pre- 
povedi posebej obvesti organ organizacije združenega dela 
za samoupravno delavsko kontrolo. 

4. Če zajema prepoved dela iz prvega odstavka tega člena 
vso organizacijo ali posamezne organizacijske enote, mora 
inšpektor dela takoj obvestiti skupščino občine, v kateri je 
sedež organizacije združenega dela. 

45. člen 
1. O pregledu in svojih ugotovitvah sestavi inšpektor dela 

zapisnik v potrebnem številu izvodov in enega vroči organiza- 
ciji združenega dela oziroma zasebnemu delodajalcu. 

2. Če ugotovi inšpektor dela pri pregledu nepravilen odnos 
do varstva pri delu v organizaciji združenega dela , da organu 

za samoupravno delavsko kontrolo poročilo o svojih ugotovi- 
tvah in ga opozori na vse nepravilnosti, ki jih je opazil v zvezi z 
izvajanjem in pospeševanjem varstva pri delu, zlasti pa v zvezi 
s splošnim stanjem varstva pri delu, s predpisovanjem ukre- 
pov in normativov za varstvo pri delu, z izpolnjevanjem obvez- 
nosti glede varstva pri delu in podobno. 

47. člen 
1. Organizacija združenega dela in zasebni delodajalec 

morata hraniti tehnično dokumentacijo in drugo dokumenta- 
cijsko gradivo iz 5. in 24. člena tega zakona in dokumentacijo 
svojih obveznosti glede varstva pri delu ter o tem voditi 
predpisano evidenco. 

2. Dokumentacijo iz prejšnjega odstavka mora organizacija 
združenega dela oziroma zasebni delodajalec hraniti ves čas, 
dokler uporablja gradbeni objekt, delovne priprave in naprave 
ali sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu oziroma 
dokler opravlja delo na začasnem delovišču. 

48. člen 
Organizacija združenega dela oziroma zasebni delodajalec 

mora voditi evidenco: 
1. o rezultatih periodičnih preiskav kemičnih in bioloških 

škodljivosti in mikroklime, 
2. o periodičnih preizkusih delovnih priprav in naprav, 
3. o pregledih in preizkusih sredstev in opreme za osebno 

varstvo pri delu, 
4. o preizkusih znanja delavcev glede usposobljenosti za 

varno delo, 
5. o delovnih mestih z večjo nevarnostjo poškodb in zdrav- 

stvenih okvar in o delavcih, razporejenih na taka delovna 
mesta oziroma dela, 

6. o zdravstvenih pregledih delavcev, 
7. o poškodbah in obolenjih delavcev, ki so posledica 

poškodb pri delu ali poklicnih bolezni, ter o vzrokih poškodb 
pri delu, 

8. o sklenjenih pogodbah o kooperaciji in o prijavah iz 
četrtega odstavka 22. člena tega zakona. 

50. člen 
Vsebino evidenc in poročil, način vodenja in hrambe doku- 

mentacije in roka za sestavo evidenc in poročil iz 48. in 49. 
člena tega zakona predpiše republiški sekretar za delo. 

51. člen 
1. Z denarno kaznijo od 5000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 

za gospodarski prestopek: 
1. projektantska organizacija združenega dela, če pri pro- 

jektiranju gradbenega objekta ni upoštevala varstvenih ukre- 
pov in normativov in ni izdala dokumentacije za varstvo pri 
delu, 

2. projektantska ali druga organizacija združenega dela, če 
pri projektiranju ali izdelovanju delovne priprave in naprave ni 
upoštevala varstvenih ukrepov in normativov ali če je dala v 
promet delovno pripravo in napravo brez pismene izjave, 

3. organizacija združenega dela, ki je projektirala ali izde- 
lala sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu v nasprotju 
s predpisi o varstvu pri delu oziroma v nasprotju z jugoslovan- 
skimi standardi, 

4. Organizacija združenega dela, če pri uvozu delovnih 
priprav in naprav, sredstev in opreme za osebno varstvo pri 
delu ter tehnične dokumentacije ni upoštevala predpisov o 
varstvu pri delu. 

2. Z denarno kaznijo od 500 do 15.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela, ki stori 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člona. 

52. člen 
1. Z denarno kaznijo od 5000 do 500.000 dinarjev se kaz- 

nuje za gospodarski prestopek organizacije združenega dela, 
če se ne ravna po predpisih o varstvu pri delu pri opravljanju 
strokovne storitve, zlasti pri pregledu tehnične dokumentacije 
gradbenega objekta, delovne priprave in naprave, ter sredstev 
in opreme za osebno varstvo pri delu, pri preiskavah kemičnih 
in bioloških škodljivosti ali pri opravljanju drugih strokovnih 
storitev. 
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2. Z denarno kaznijo od 500 do 15.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba, ki stori gospodarski prestopek iz 
prvega odstavka tega člena. 

53. člen 
1. Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela, ki proizvaja 
delovne priprave in naprave ali sredstva in opremo za osebno 
varstvo pri delu, če da te proizvode v promet ali v uporabo 
brez navodila o uporabi in načinu preizkušanja in vzdrže- 
vanja. 

2. Z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

54. člen 
1. Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba: 

1. če nima urejenega varstva pri delu (11. člen), 
2. če nima programa o poučevanju in vzgajanju o varnem 

delu in preverjanju znanja oziroma če dopusti, da je na delo 
razporejen delavec, ki nima potrebnega znanja o varstvu pri 
delu za samostojno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del 
(14. in 15. člen). 

3. če uporablja take gradbene objekte oziroma delovne 
prostore, delovne priprave in naprave oziroma daje v uporabo 
taka sredstva in opremo za osebno varstvo pri delu, ki ne 
ustrezajo zahtevam predpisov o varstvu pri delu, ali če ne 
poskrbi za periodične preiskave kemičnih in bioloških škodlji- 
vosti in mikroklime v delovnih prostorih, oziroma če ne 
poskrbi za preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav 
(16. člen), 

4. če s pismenim dogovorom ne določi skupnih varstvenih 
ukrepov, ko izvaja dela na skupnem delovišču oziroma, če v 
pismeni dogovor ne vključi tudi varstva pri delu delavcev, 
zaposlenih pri zasebnem delodajalcu in njegovih dolžnostih v 
zvezi s tem (17. člen), 

5. če ne določi del oziroma delovnih mest, na katerih so 
večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare (18. 
člen), 

6. če ne pošlje delavcev na predhodne ter posebne pred- 
hodne in periodične zdravstvene ali psihofizične preglede (19. 
člen). 

7. če ne zagotovi prve pomoči in organiziranega reševanja 
za primer poškodbe pri delu (21. člen), 

8. če ne obvesti v predpisanem roku pristojnega organa 
inšpekcije dela o začetku dela ali če ne predloži posebnega 
programa varstvenih ukrepov, ali če v določenih primerih, ko 
gre za poškodbo pri delu tega ne sporoči pristojnemu organu 
inšpekcije dela, oziroma pristojnemu organu javne varnosti 
oziroma, če pismeno ne obvesti pristojni organ o delu, ki ga 
odda zasebnemu delodajalcu na podlagi sklenjene pogodbe 
o kooperaciji (22. člen), 

9. če ne pooblasti določenega delavca kot odgovorno 
osebo oziroma ne organizira posebne službe za opravljanje 
nalog s področja varstva pri delu ali če dopusti, da tako 
službo opravlja oseba, ki nima predpisane strokovne usposo- 
bljenosti (23. člen), 

10. če ne omogoči inšpektorju dela pregleda oziroma če 
mu ne da potrebnih pojasnil v zvezi s pregledom (41. člen), 

11. če v predpisanem roku ne sporoči, da je izvršila 
odločbo inšpektorja dela (drugi odstavek 42. člena), 

12. če ne vodi predpisane evidence (48. člen), 
2. Z denarno kaznijo od 50 do 5000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela 
ali druge pravne osebe oziroma državnega organa, ki stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

55. člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek zasebni delodajalec, ki stori kakšno dejanje iz 53. 
člena in 54. člena tega zakona. 

56. člen 
1. Z denarno kaznijo 1000 dinarjev se kaznuje za prekršek 

takoj na mestu organizacija združenega dela ali druga pravna 
oseba: 

1. če dopusti, da se dela, ki bi se morala opravljati pod 
nadzorstvom, opravljajo brez nadzorstva ali pa se ne 
opravljajo tako, kot določajo predpisi o varstvu pri delu 
oziroma navodila proizvajalca za določeno delovno pri- 
pravo ali napravo, 

2. če pri delu ne zagotovi uporabe predpisanih sred- 
stev in opreme za osebno varstvo pri delu, 

3. če ne poskrbi, da so delovne priprave in naprave v 
brezhibnem stanju in da se uporabljajo namensko, 

4. če dopusti, da delavec dela pod vplivom alkohola, 
2. Z denarno kaznijo 500 dinarjev se kaznuje za prekršek 

takoj na mestu odgovorna oseba organizacije združenega 
dela ali druge pravne osebe, ki store kakšno dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

3. Z denarno kaznijo 1000 dinarjev se kaznuje takoj na 
mestu za prekršek zasebni delodajalec, ki stori kakšno deja- 
nje iz prvega odstavka tega člena. 

4. Denarno kazen za prekršek iz tega člena izterja takoj na 
mestu inšpektor dela. 

57. člen 
1. Z denarno kaznijo 50 dinarjev se kaznuje za prekršek 

takoj na mestu delavec, če kljub prejšnjemu opozorilu ne 
uporablja namensko sredstev in opreme za osebno varstvo pri 
delih ali če namerno odstrani z delovne priprave varnostne 
naprave (tretji odstavek 26. in 27. člena). 

2. Denarno kazen za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
izterja takoj na mestu inšpektor dela. 

58. člen 
Način nadzorstva nad spoštovanjem predpisov o varstvu pri 

delu v organih za notranje zadeve predpiše republiški sekre- 
tar za delo v sporazumu z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve. 

59. člen 
Dokler ne bodo izdani novi predpisi o varstvu pri delu, 

ostanejo v veljavi: 
1. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri 

delu v konopljarnah (Uradni list FLRJ, št. 45/47); 
2. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 

delu v tiskarskih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 46/47); 
3. Pravilnik o varstvenih ukrepih zoper nevarnost električ- 

nega toka v delovnih prostorih in na delovnih krajih (Uradni 
list FLRJ, št. 107/47); 

4. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri 
delu v steklarnag (Uradni list FLRJ, št. 14/48); 

5. Pravilnik o higienskih in tehničnih varnostnih ukrepih pri 
delu v kamnolomih in opekarnah ter pri kopanju gline, peska 
in gramoza (Uradni list FLRJ, št. 69/48); 

6. Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivom 
in obstreljevanju (miniranju) v rudnikih, kamnolomih in pri 
drugih delih (priloga št. 9 Uradnega lista FLRJ, št. 98/49); 

7. Pravilnik o tehničnih in zdravstveno-tehničnih ukrepih na , 
plovnih objektih notranje plovbe (priloga št. 2 Uradnega lista 
FLRJ, št. 20/50); 

8. Splošni pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih 
ukrepih pri delu (Uradni list FLRJ. št. 16/47 in 36/50) členi: 11 
do 25, 33 do 39, 40 in 41., 42 do 49, 76 do 77, 86 do 87, 93,100 
do 103, 152 do 183. 

9. Pravilnik o tehničnih in zdravstveno tehničnih varstvenih 
ukrepih pri delu pri kemično tehnoloških procesih (priloga št. 
9 Uradnega lista FLRJ, št. 55/50); 

10. Pravilnik o tehničnih ukrepih in zdravstveno tehničnih 
varstvenih ukrepih pri delu v črni metalurgiji (Uradni list FLRJ, 
št. 7/55); 

11. Pravilnik o higienskih in tehničnih ukrepih na morskih 
ladjah (Uradni list FLRJ, št. 6/57 in 32/58); 

12. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
potapljaških delih (Uradni list FLRJ, št. 36/58); 

13. Pravilnik o tehničnih ukrepih in o varnosti pri raziskova- 
nju in izkoriščanju nafte in zemeljskih plinov z globinskimi 
vrtinami (Uradni list FLRJ, št. 40/60, 37/64 in 2/57); 

14. Pravilnik o tehničnih predpisih za elektroenergetske 
naprave na mestih, ki jih ogrožajo eksplozivne zmesi pri 
raziskovanju in izkoriščanju nafte in naravnih plinov z globin- 
skimi vrtinami (Uradni list FLRJ, št. 31/61); 

15. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
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predelovanju in obdelovanju kovin (Uradni list FLRJ, št. 40/ 
61); 

16. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
mehaničnem predelovanju in obdelovanju lesa in podobnih 
materialov (Uradni list FLRJ, št. 40/61); 

17. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
izkoriščanju gozdov (Uradni list FLRJ, štev. 41/61); 

18. Pravilnik o tehničnih predpisih za električne naprave v 
podzemeljskih rudnikih (Uradni list FLRJ, št. 10/62 in 9/64); 

19. Pravilnik o higienskih in tehničnih varstvenih ukrepih pri 
luškem transportnem delu (Uradni list SFRJ, št. 14/64); 

20. Pravilnik o varstvu pri vzdrževanju motornih vozil in 
prevozu z motornimi vozili (Uradni list SFRJ, št. 25/65); 

21. Pravilnik o varstvu pri termičnem obdelovanju zlitih 
lahkih kovin v kopelih z nitrarnimi snovmi (Uradni list SFRJ, 
štev. 48/65); 

22. Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovor- 
nih motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 7/66); 

23. Pravilnik o varstvu pri delu z napravami za nakladanje in 
razkladanje tovora na morskih ladjah in plovilih notranje 
plovbe (Uradni list SFRJ, št. 32/66); 

24. Pravilnik o varstvu pri delu in o tehničnih ukrepih za 
acetilenske razvijalnike in acetilenske postaje (Uradni list 
SFRJ, št. 6/67 in 27/69); 

25. Pravilnik o tehničnih in varstvenih ukrepih pri prevozu 
ljudi in materiala po rudniških jaških (Uradni list SFRJ, št. t/ 
67); 

26. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
delu z delovnimi pripravami in napravami (Uradni list SFRJ, št. 
18/67); 

27. Pravilnik o periodičnih preizkusih delovnih priprav in 
naprav ter o periodičnih preiskavah kemičnih in bioloških 
škodljivosti in mikroklime (Uradni list SFRJ, št. 26/67); 

28. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih varstva pri 
delu za gradbene objekte, namenjene za delovne in pomožne 
prostore (Uradni list SFRJ, št. 27/67); 

29. Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelil- 
nimi sredstvi in pri rudarskem miniranju (Uradni list SFRJ, št. 
9 in 36/67); 

30. Pravilnik o tehničnih ukrepih in o varnosti pri podze- 
meljskih rudarskih delih (Uradni list SFRJ, št. 11 in 35/67); 

31. Pravilnik o varstvu pri kmetijskem delu (Uradni list SFRJ 
št. 34/68); 

32. Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu ( Uradni list 
SFRJ, št. 42/68); 

33. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
delu z dvigali (Uradni list SFRJ, št. 30/69); 

34. Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in o 
osebni varstveni opremi (Uradni list SFRJ, št. 35/69); 

35. Pravilnik o varstvu pri izdelovanju razstreliv in smodnika 
in pri manipuliranju z razstrelivi in smodnikom (Uradni list 
SFRJ št. 55/69); 

36. Pravilnik o varstvu pri delu na železnicah (Uradni list 
SFRJ, št. 6/70); 

37. Pravilnik o posebnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
obdelovanju in predelovanju kož, krzna in krznenih odpadkov 
(Uradni list SFRJ, št. 47/70); 

38. Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o 
organiziranju reševalne službe za primer nesreče pri delu 
(Uradni list SFRJ, št. 21/71»); 

39. Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri 
delu pred ropotom v delovnih prostorih (Uradni list SFRJ, 
štev. 29/71); 

40. Odredba o obvezni preskrbi delavcev v oddelkih z 
visoko temperaturo z gazirano slano vodo (Uradni list SFRJ, 
št. 40/47); 

41. Odredba o prepovedi razmeščanja ali čiščenja kovinskih 
delov in predmetov iz druge snovi z visokooktanskimi bencini 
(Uradni list SFRJ, št. 55/65); 

42. Odredba o določitvi skrajšanega delovnega časa za 
nekatera dela v grafični industriji (Uradni list FLRJ, št. 98/48; 

43. Odredba o določitvi skrajšanega delovnega časa za dela 
v gradbeništvu, ki se opravljajo v kesonih (Uradni list FLRJ, št. 
31/49); 

44. Odredba o določitvi skrajšanega rednega delovnega 
časa za nekatera rudarska dela (Uradni list FLRJ, št. 31/49); 

45. Odredba o skrajšanem delovnem času za dela v gradbe- 
ništvu, ki se opravljajo v kesonih (Uradni list FLRJ, št. 29/55); 

46. Odredba o skrajšanem rednem delovnem času v gospo- 
darskih organizacijah za proizvodnjo elektrod in železnih 
zlitin (Uradni list FLRJ št. 26/57); 

47. Odredba o skrajšanem rednem delovnem času v proiz- 
vodnji lakirne žice (Uradni list FLRJ, št. 24/59); 

48. Navodilo o opravljanju inšpekcije dela v organih za 
notranje zadeve (Uradni list SFRJ, št. 55/65); 

49. Navodilo o načinu opravljanje inšpekcije dela v JLA in v 
podjetjih, ki proizvajajo za določene potrebe JLA (Uradni list 
SFRJ, št. 33/66); 

50. Navodilo o podatkih s področja varstva pri delu, ki jih 
morajo zbirati in o poročilih, ki jih morajo pošiljati organi za 
inšpekcije dela (Uradni list SFRJ, št. 4/67); 

51. Pravilni-k o postopku za izdajanje strokovnih ocen o 
investicijski tehnični dokumentaciji in zgrajenih objektih ter 
atestov o delovnih pripravah in napravah za mehaniziran 
pogon (Uradni list SRS, št. 8/67); 

52. Pravilnik o postopku za izdajanje atestov za sredstva in 
opremo za osebno varstvo, za katero ni predpisan jugoslovan- 
ski standard in strokovnih ocen za sredstva in opremo za 
osebno varstvo iz uvoza (Uradni list SRS, št. 8/67); 

53. Pravilnik o programu in postopku za opravljanje stro- 
kovnega izpita za inšpektorje dela (Uradni list SRS, št. 35/6) 

54. Pravilnik o programu in postopku za opravljanje poseb- 
nega strokovnega izpita o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 
20/68); 

55. Pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventiv- 
nih zdravstvenih pregledov delavcev (Uradni list SRS, št. 33/ 
71); 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 

intervencije v proizvodnji hrane v letu 1986 

z osnutkom zakona (ESA-770) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 7. 
1985 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU IN 

USMERJANJU SREDSTEV ZA INTERVENCIJE V PROIZVOD- 
NJI HRANE V LETU 1986 Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 

podana v: 
- 2. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, 

po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja tudi ukrepe za uresničevanje z 
družbenim planom začrtane razvojne politike republike; 

- 70. členu v povezavi s 53. členom ustave SR Slovenije, po 
katerih se ustanovijo samoupravne interesne skupnosti in se 
lahko, kadar so dejavnosti oziroma zadeve samoupravne inte- 
resne skupnosti posebnega družbenega pomena, z zakonom 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skup- 
ščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano, 

- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Lojze SENEGAČNIK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

oziroma z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, 
ki temelji na zakonu, med drugim predpiše obveznost plače- 
vanja prispevkov tej skupnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 
1. Ocena stanja 

S sprejemom zakona o zagotavljanju sredstev za interven- 
cije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 (Uradni listSRS, 
št. 3/82 in 26/83) v začetku leta 1982 je bilo uveljavljeno 
načelo, da vsi porabniki hrane prispevajo sredstva za poveča- 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Ustavna podlaga za urejanje zagotavljanja sredstev za 
intervencije je podana v 2. točki prvega odstavka 321. 
člena ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR Slove- 
nije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom ureja 
tudi ukrepe za uresničevanje z družbenim planom začr- 
tane razvojne politike republike, ter v 70. v povezavi s 53. 
členom ustave SRS, po katerih se ustanavljajo samou- 
pravne interesne skupnosti in se lahko predpiše prispe- 
vek, za opravljanje njihovih zadev oziroma dejavnosti, ki 
so posebnega družbenega pomena. 

V obdobju 1982-1985 velja zakon o zagotavljanju in 
usmerjanju sredstev za intervencije v proizvodnji hrane, 
na podlagi katerega se je v republiškem samoupravnem 
skladu za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane do 31. 
12. 1984 zbralo 2.993 mio dinarjev, s katerimi je sklad na 
podlagi potrjenega programa, dogovora z občinskimi 
skladi in na podlagi odloka Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije interveniral v proizvodnjo hrane. Te intervencije 
so dale pozitivne rezultate, saj lahko ugotovimo, da je 
dosežena stalna rast družbeno organizirane tržne kmetij- 
ske proizvodnje, povečani so hektarski pridelki, oživlja se 
kmetijska proizvodnja v hribovitih predelih, dosežen je 
precejšen napredek v krepitvi strokovnega dela v kmetij- 
skih organizacijah in še zlasti v organizacijah združenih 
kmetov, v katerih se združuje vse več kmetov. 

Ker po veljavnih predpisih ob interventnih zakonih ni 
mogoče na trajnejši način zagotoviti sredstev za fe 
namene in se zato na ravni federacije in tudi v SR Sloveniji 
pripravljajo nove sistemske rešitve, ki naj bi zagotovile 

podlago za sistemsko zagotavljanje sredstev tudi za inter- 
vencije v proizvodnji hrane, naj bi se sistem, ki je veljal v 
obdobju 1982-1985 podaljšal tudi v leto 1986, za naslednja 
leta pa bi se zagotavljala sredstva za intervencije v proiz- 
vodnji hrane na nov način, ki bi bil v celoti usklajen s 
sistemom. 

Če želimo dosežene rezultate obdržati in jih razvijati, je 
treba tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju zagotoviti 
sredstva za minimalni program intervencij v proizvodnji 
hrane. Zato naj bi na podlagi predloženega zakona tudi v 
letu 1986 za uresničevanje ciljev planskih aktov družbeno- 
političnih skupnosti za področje kmetijstva delavci zago- 
tavljali sredstva s prispevkom iz osebnega dohodka delav- 
cev v višini 0,5% osebnega dohodka. Prav tako pa bi lahko 
občinske skupščine predpisale poseben občinski prispe- 
vek za te namene, glede na specifiko kmetijske proizvod- 
nje v občini. 

Sredstva bi se kot doslej zbirala pri samoupravnih skla- 
dih, ki bi pripravili programe na podlagi namenov, ki bodo 
opredeljeni že z zakonom, sklenili medsebojni dogovor o 
enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje 
hrane. Interventne ukrepe pa bi tudi v bodoče uvedel z 
odlokom Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oziroma 
občinske intervencije izvršni sveti skupščin občin, na pod- 
lagi zakona o intervencijah v proizvodnji in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79). 

Za izvajanje zakona ne bodo nastale nove obveznosti - 
poveča se le stopnja prispevka za 0,1% in ne bodo 
potrebna nova ali dodatna opravila, ker gre za že vpeljan 
sistem. 

poročevalec 17 



nje proizvodnje hrane, in da se zbrana sredstva usmerjajo na 
podlagi dogovora o enotni politiki pospeševanja proizvodnje 
hrane. Z zakonom je določeno, da se za izvedbo nalog skup- 
nega pomena za SR Slovenijo plačuje poseben republiški 
prispevek iz osebnega dohodka delavcev, in sicer po stopnji 
0,4%, in da lahko na ravni občine občinske skupščine z odloki 
predpišejo poseben občinski prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev. 

Na tej podlagi smo v obdobju 1982-1984 zbrali pri republi- 
škem skladu 2.993 mio dinarjev; občinskim samoupravnim 
skladom pa so zavezanci zagotavljali sredstva s prispevkom 
po stopnji od 0,4 do 1,05%. 

Sredstva intervencij v proizvodnji hrane so se usmerjala v 
skladu z usmeritvijo, ki je bila sprejeta v letu 1982, za nasled- 
nje namene: 

- povečanje živinorejske proizvodnje, 
- povečanje pridelave poljščin, 
- spodbujanje pridelave v hribovitih območjih, 
- pospeševanje zreje in ulova rib, 
- sofinanciranje pospeševalne službe pri intenzifikaciji pri- 

delave krušnih žit, sladkorne pese, koruze, krmnih rastlin, 
sadja in grozdja ter vrtnin, 

- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti 
kreditov iz sredstev hranilno-kreditnih služb. 

V letih 1982-1984 smo iz republiškega sklada namenili za 
spodbujanje kmetijske pridelave in v ribištvu naslednja sred- 
stva (v 000din): 

Namen 1982 1983 1984 ocena 
- živinoreja na domači krmi 
- poljedelska pridelava 
- sofinanciranje pospeševalne službe 
- za ribištvo 
- pospeševanje pridelave 
v hribovitih območjih 
nadomestilo obresti in tečajnih razlik 
- druge intervencije ■ -  

187.394,7 499.837,0 536.500,0 
211.924,1 215.123,1 506.500,0 

42.000,0 64.200,0 123.900,0 
9.600,0 12.000,0 50.000,0 

69.720,3 10.286,2 10.500,0 
78.437,5 145.328,3 168.900,0 
36.069,7 7.013,1 7.400,0 

Skupaj: 635.146,3 954.287,7 1,403.700,0 

V tem obdobju je za pomembnejše kmetijske pridelke in v ribištvu dosežena 
naslednja raven tržne proizvodnje: 

Vrsta 
proizvodnje 1981 1982 1983 1984 plan 
TVIeso 
- goveje 
- svinjsko 
- perutninsko 
Mleko mio litrov 
Pšenica in rž 
- sladkorna pesa 
- ribe 

- morske 
- sladkovodne 

ton 
ton 
ton 

ton 
ton 

36.669 33.935 
22.500 20.231 
57.530 54.800 

300 300 
12.040 46.482 

161.008 196.402 

38.013 38.110 41.000 
28.166 31.010 34.000 
59.530 62.878 65.000 

319 338 360 
61.937 76.000 82.000 

141.575 235.000260.000 

ton 
ton 

6.380 
625 

6.900 
600 

8.160 
768 

9.500 10.600 
950 1.100 

Na tej podlagi lahko ugotovimo: 
1.1. Dosežena je stalna rast družbeno organizirane tržne kmetij- 

ske proizvodnje, kar je odločilno prispevalo k zadovoljivi in stabil- 
nejši oskrbi z najpomembnejšimi kmetijskimi proizvodi. Po letu 
1981 in 1982, ko je prireja govejega in svinjskega mesa ter mleka . 
stagnirala, beležimo v letu 1983-1984 porast tržne prireje mleka, 
govejega, svinjskega in perutninskega mesa. 

1.2. Pomemben napredek smo dosegli v poljedelstvu, zlasti 
pri povečevanju hektarskih pridelkov, izboljšanju setvene 
strukture in tržnosti, zlasti krušnih žit. S tem je dan pomem- 
ben prispevek k zmanjševanju razlik v razvitosti med živino- 
rejo in rastlinsko proizvodnjo. Hkrati pa je ustvarjen temelj 
nadaljne intenzifikacije poljedelstva v Sloveniji in osnova za 
skladnejši razvoj kmetijstva na kvalitetnejših osnovah. 

1.3. Ukrepi intervencij v proizvodnji hrane so v tem 
obdobju pomembno prispevali k postopnemu oživljanju kme- 
tijske proizvodnje v hribovitih predelih. 

S tem smo pričeli boljše izkoriščati pomemben del proiz- 
vodnih možnosti za pridelavo hrane (govedoreja in ovčjereja) 
in v nižinah (njivah) ustvarili več prostora za poljedelstvo, s 
čimer je začet proces smotrnejše rajonizacije kmetijske proiz- 

vodnje v Sloveniji glede na naravne danosti. S pospeševanjem 
kmetijske proizvodnje pg ustvarjamo tudi pogoje za naselje- 
nost, s čimer se ohranja tem območjem tudi druge družbeno 
pomembne funkcije (SLO). 

1.4. Med kvalitetnimi dosežki sistema intervencij v proiz- 
vodnji hrane je tudi napredek pri krepitvi strokovnega dela v 
kmetijskih organizacijah. V primerjavi z letom 1981 se bo do 
konca tega srednjeročnega obdobja število kmetijskih stro- 
kovnjakov v OZK podvojilo (od 352 v letu 1981 na okoli 700 do 
konca leta 1985). To je rezultat sistematičnega izobraževanja, 
predvsem pa uveljavljenega sistema sofinanciranja pospeše- 
valne službe iz občinskih in republiškega sklada za interven- 
cije v kmetijstvu ter tudi sofinanciranja iz dohodkovnih repro- 
verig. Kriterij za sofinanciranje je doseganje planskih ciljev. 
Najmočnejši razvoj je dosegla pospeševalna služba v organi- 
zacijah združenih kmetov, kar predstavlja temelj večje uvelja- 
vitve sodobne tržne kmetijske proizvodnje na višjem tehnolo- 
škem nivoju. Bistven napredek je dosežen tudi v vključevanju 
strokovne nadgradnje v razreševanje tekočih in razvojnih 
strokovnih vprašanj. 

1.5. Pomemben napredek je dosežen tudi pri krepitvi kme- 
tijskega zadružništva in uveljavljanju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v kmetijstvu in pri povezovanju orga- 
nizacij združenega dela s področja kmetijstva, živilske indu- 
strije, trgovine, gostinstva in turizma, na dohodkovnih osno- 
vah. To predstavlja kvalitetno podlago z nadaljnji razvoj in 
utrjevanje procesa združevanja dela sredstev in kmetijskih 
zemljišč kmetov med seboj in z organizacijami združenega 
dela. 

Ti dosežki predstavljajo kvalitetno podlago nadaljnjega sta- 
bilnejšega in kvalitetnejšega razvoja kmetijstva in proizvodnje 
hrane, s tem pa stabilnejše in kvalitetnejše oskrbe prebival- 
stva s hrano. To pa le v primeru, če bo zagotovljena kontinu- 
iteta nadaljnjega razvoja kmetijstva tudi na področju ukrepov 
intervencij v proizvodnji hrane. 

2. Razlogi za izdajo zakona 
2.1. V skladu z dolgoročnimi usmeritvami razvoja SR Slo- 

venije in smernicami za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije je primarna proizvodnja hrane v osnutku 
družbenega plana in osnutku dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 opredeljena 
kot ena izmed ključnh planskih nalog, ki so pomembne za 
skladen razvoj SR Slovenije in za koriščenje domačih proiz- 
vodnih ter delovnih potencialov. Pri tem se izhaja iz ugotovi- 
tve, da na področju kmetijstva in živilstva močno zaostajamo 
pri spreminjanju obstoječe agrarne in zemljiške strukture, da 
je potrebno zagotoviti kontinuiteto v aktivnostih in ukrepih za 
zagotovitev potrebne hrane za redno in stabilno oskrbo, zago- 
tovitev potrebnih rezerv in povečanje izvoza, ob nadaljnji 
krepitvi samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v kme- 
tijstvu. 

V osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 je predlagana 2,5% rast kmetijske proizvodnje. To 
naj bi temeljilo na kvalitetnih dejavnikih razvoja kot so: inten- 
zivnejša izraba proizvodnih dejavnikov, povečanje produktiv- 
nosti dela in ekonomičnosti kmetijske proizvodnje, oživitvi 
kmetijstva v hribovitih predelih, krepitvi strokovnega dela v 
kmetijski proizvodnji ipd. 

Tak razvoj terja poleg več kvalitetnih sredstev za naložbe v 
kmetijstvu tudi sredstva intervencij v proizvodnji hrane, pred- 
vsem v obliki premij in regresov ter intervencij za krepitev 
materialne osnove dela zaradi pospešitve procesa združeva- 
nja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč. S premijami naj bi 
vplivali na ustrezno usmeritev oziroma strukturo proizvodnje, 
z regresi v proizvodnji naj bi se vzpodbujala predvsem raba 
ključnih reprodukcijskih materialov, ki vplivajo na usmeritev 
ali obseg proizvodnje. Vzpodbujali pa naj bi tudi proizvodnjo 
na bazi združevanja dela, sredstev in kmetijskih zemljišč. 

2.2. Intervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1986-1990 
naj bi zajele le ključne namene, to je minimalni program, ki še 
zagotavlja potrebno stabilnost v kmetijski proizvodnji: 

- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih pre- 
delih; 

- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi; 
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavlja- 

nje družbeno organizrane poljedelske proizvodnje; 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospeši- 

tev prenosa znanja v proizvodnjo; 
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- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti 
za kredite iz sredstev hranilno kreditnih služb, danih do leta 
1980; 

- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo na branjenih območjih v SR Sloveniji. 

Ta usmeritev tudi pomeni, da bi zagotovili kontinuiteto 
intervencijskih ukrepov na temeljnih razvojnih področjih pri- 
marne kmetijske proizvodnje. Spreminjanje posestne, lastni- 
ške, proizvodne strukture ter ustvarjanje pogojev za ekono- 
mičnejšo kmetijsko proizvodnjo je v kmetijstvu dolgotrajen in 
občutljiv proces. Doseženi rezultati v tem srednjeročnem 
obdobju dokazujejo, da je bil po letu 1982 ta proces začet 
oziroma pospešen, ki pa bo dal želene rezultate v celoti le, če 
se bo nadaljeval tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Poleg tega ta program vključuje kot nov namen tudi delno 
sofinanciranje delovanja sistema obrambe pred točo; večji 
poudarek pa bi morali dati tudi ukrepom za pospeševanje 
razvoja kmetijstva v gorskih in hribovitih ter obmejnih prede- 
lih zaradi boljšega izkoriščanja možnosti za proizvodnjo 
hrane, ohranjanja poseljenosti teh območij in zaradi ohranja- 
nja in izboljšanja pogojev za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito. Ta usmeritev sledi opredelitvam v 
osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 glede hitrejšega razvoja kmetijstva v 
gorskih in hribovitih ter obmejnih predelih. Zaradi vključitve 
teh dveh nalog v program intervencij predlagamo povečanje 
prispevne stopnje za 0,1%. 

Podrobnejša predstavitev izvrednotenega programa inter- 
vencij v proizvodnji hrane za leto 1985 bo predložena ob 
obravnavi predloga zakona. 

V osnutku dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije in osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1985-1990 je predlagana rešitev, da bo del sredstev, potreb- 
nih za hitrejši razvoj proizvodnje hrane, zgotovljen na podlagi 
družbeno-interventnih sredstev. Takšna rešitev temelji na dej- 
stvu, da je zagotovitev potrebne hrane nenadomestljiv pogoj 
za delo in življenje vseh delovnih ljudi in občanov in je zato 
njihova dolžnost in pravica, da zagotovijo tudi pogoje za 
njeno stabilno proizvodnjo. S tem naj bi zagotovili takšno 
prestrukturiranje primarne proizvodnje hrane, ki bo zagoto- 
vila prevladujoč značaj družbeno organizirane kmetijske pro- 
izvodnje na tržišču. 

2.4. Intervencije v proizvodnji hrane zaradi njihovega 
pomena pri zagotavljanju stabilne oskrbe S hrano vseh delov- 
nih ljudi in občanov ne morejo temeljiti na večjem ali 
manjšem interesu organizacij združenega dela oziroma delav- 
cev v združenem delu. Gre za skupno nalogo in odgovornost 
vseh delovnih'ljudi in občanov. Zato Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga, da se z zakonom predpiše prispevek iz 
osebnega dohodka delavcev. 

Glede na to, da zakon o zagotavljanju in usmerjanju sred- 
stev za intervencije v proizvodnji hrane preneha veljati konec 
leta 1985 in upoštevajoč, da bi prekinitev kontinuitete inter- 
vencij v proizvodnji hrane ogrozila izvajanje plana proizvod- 
nje hrane v naslednjem srednjeročnem obdobju, naj bi zaradi 
prej navedenih vzrokov sprejeli zakon, s katerim bi zagota- 
vljali potrebna sredstva za intervencije v proizvodnji hrane za 
leto 1986. 

Glede na to, da prilagajanje gospodarskega sistema zahte- 
vam stabilizacije kot je bilo začrtano tako s posameznimi 
separati, kakor tudi z dolgoročnim programom gospodarske 
stabilizacije, močno kasni, in ker niti na ravni federacije niso 
razčiščena nekatera izhodiščna bistvena vprašanja za konci- 
piranje zakonskih rešitev tako na področju enostavne kakor 
tudi razširjene reprodukcije in virov proračunov družbenopo- 
litičnih skupnosti glede intervencij na posameznih segmentih 
družbene reprodukcije, menimo, da je začasno treba poda- 
ljšati še za eno leto obstoječe rešitve, ki so se tudi, kot je bilo 
že povedano, v praksi izkazale kot dobre. Trajnejšo sistemsko 
ureditev zagotavljanja sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane bo torej možno sprejeti šele, ko bodo na ravni federa- 
cije razčiščena že omenjena vprašanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučeval tudi usme- 
ritve, da naj bi se sistem intervencij v proizvodnji hrane 
povezal s sistemom blagovnih rezerv v eni samoupravni inte- 
resni skupnosti, vendar se je zaradi zgoraj navedenih razlo- 
gov odločil, da tudi glede tega vprašanja do sprejema sistem- 
skih rešitev zadrži dosedanje rešitve. 
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Sredstva za intervencije v gospodarstvo naj bi se po 319. 
členu ustave SR Slovenije zagotavljala v proračunih družbe- 
nopolitičnih skupnosti, vendar je obseg proračunskih sred- 
stev omejen tako, da v okviru tega omejenega obsega ni 
mogoče zagotoviti tudi sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane. Zato je bil že v obdobju 1982-1985 predpisan prispe- 
vek iz osebnega dohodka delavcev za intervencije v proizvod- 
nji hrane, ki se plačuje samoupravnim skladom, ki so bili 
ustanovljeni po zakonu o intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane (Uradni list SRS, št. 1/79). Ti samoupravni skladi so po 
organiziranosti, načinu odločanja in spremljanja izvajanja 
svojih programov dokaj podobni samoupravnim interesnim 
skupnostim, čeprav to niso. Da bi sistemsko uredili zagota- 
vljanje sredstev za intervencije v proizvodnji hrane s prispev- 
kom, bi morali samoupravne sklade ukiniti in ustanoviti za to 
področje samouprvne interesne skupnosti, za kar pa bi morali 
spremeniti zakon o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
iz leta 1979 in izpeljati celotno preorganiziranje samouprav- 
nih skladov v samoupravne interesne skupnosti. 

2.5. Ob obravnavi poročila o izvajanju zakona o sistemu 
obrambe pred točo v SR Sloveniji v Skupščini SR Slovenije, 
dne 21. februarja 1984 je bila obravnavana tudi pobuda Skup- 
ščine občine Laško in Samoupravne skupnosti za obrambo 
pred točo osrednje Slovenije, za spremembo zakona o 
sistemu obrambe pred točo v tej smeri, da naj se razširi krog 
zavezancev za financiranje delovanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo na celotno združeno delo. Zbor združe- 
nega dela in zbor občin sta sprejela sklep, da naj se razširi 
krog zavezancev za financiranje delovanja in vzdrževanja 
sistema obrambe pred točo tako, da bi se del sredstev zagota- 
vljal v okviru sredstev, ki jih v republiki namenjamo za inter- 
vencije v kmetijstvu sin porabi hrane. Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije je bilo naloženo, da na tej podlagi predloži 
Skupščini SR Slovenije predlog za spremembo zakona o 
sistemu obrambe pred točo v SR Sloveniji, in tudi zakona o 
zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane ter pri tem prouči tudi ustreznost sedanje stop- 
nje združevanja. 

Izvršni svet je ob pripravi predloga za izdajo zakona ugoto- 
vil, da je smotrno in mogoče zagotavljati del sredstev za 
financiranje delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred 
točo z zakonom o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane na ravni republike. S takšno 
rešitvijo bi v celoti upoštevali vsebino pobude Skupščine 
občine Laško in Samoupravne skupnosti za obrambo pred 
točo osrednje Slovenije glede razširitve kroga zavezancev za 
financiranje delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred 
točo in sklep Zbora združenega dela in Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije v zvezi s to pobudo. Ob takšni predlagani 
rešitvi v tem zakonu ni potrebno spreminjati zakon o sistemu 
obrambe pred točo v SR Sloveniji. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA 
1. Zakon naj bi omogočil, glede na prehransko bilanco SR 

Slovenije, pospešeno uresničevanje nekaterih ključnih, za vse 
delovne ljudi in občane v SR Sloveniji pomembnih nalog, ki 
pomenijo ustvarjanje temeljnih pogojev za primarno proiz- 
vodnjo hrane in za pospeševanje družbeno organizirane pro- 
izvodnje hrane. 

2. Izhajajoč iz ugotovitve, da predstavlja pridobivanje 
hrane enega od nenadomestljivih pogojev za življenje in delo 
vseh delavcev, delovnih ljudi in občanov naj bi zakon oprede- 
lil, da je pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje 
hrane zadeva posebnega družbenega pomena. 

3. Za organizirano opravljanje zadev posebnega družbe- 
nega pomena, za samoupravno usklajevanje interesov med 
proizvajalci hrane in delavci, ki zagotavljajo sredstva interven- 
cij, naj bi o sredstvih odločali delavci, delovni ljudje preko 
svojih organizacij v Samoupravnem skladu za intervencije v 
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji ter v ustreznih 
skladih v občinah, ki so ustanovljeni po določbah zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 
1/79). 

Na ta riačin bo zagotovljen ustrezen vpliv organiziranih 
porabnikov hrane v zadevah pospeševanja proizvodnje hrane; 
organizirani proizvajalci na tem področju in porabniki hrane 
bodo tudi v bodoče po teh samoupravnih skladih skupno in 
enakopravno sprejemali programe na področju pospeševanja 
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primarne proizvodnje hrane ter zagotavljali potreben obseg 
sredstev s prispevkom iz osebnega dohodka. 

4. Z zakonom naj bi se predpisala tudi obveznost in stopnja 
plačevanja prispevka iz osebnega dohodka za izvajanje zadev 
posebnega družbenega pomena na področju proizvodnje 
hrane. Višina prispevka iz osebnega dohodka naj bi se dolo- 
čila na podlagi programa pospeševanja proizvodnje hrane na 
območju občin oziroma SR Slovenije. 

5. Zakon naj bi uredil predvsem temeljna razmerja na tem 
področju, konkretizacijo družbenoekonomskih odnosov, ki se 
oblikujejo z nastankom skladov, pa naj bi uredili samoupravni 
splošni akti skladov. S tem se želi doseči, da bo celota 
odnosov na področju družbene reprodukcije postala del 
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov. 

6. Zakon naj bi omogočil občinam, da za svoje specifi.cne 
razvojne potrebe predpišejo prispevek iz osebnega dohodka 
na nivoju občine. 

7. Z zakonom naj bi zagotovili, da bi del sredstev za financi- 
ranje delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred točo v 
SR Sloveniji, zagotavljal širši krog zavezancev, upoštevajoč 
dejstvo, da je obramba pred točo v interesu širše družbene 
skupnosti. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 
1. Z zakonom se določijo obveznosti družbenopolitičnih 

skupnosti pri zagotavljanju sredstev za intervencije v proiz- 
vodnji hrane za leto 1986 in način usmerjanja teh sredstev v 
samoupravne sklade. 

2. Za izvedbo nalog skupnega pomena za SR Slovenijo na 
področju intervencij v proizvodnji hrane se za leto 1986 pred- 
piše posebni republiški prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev, in sicer po stopnji 0,5%. Na ravni občm lahko za te 
namene občinske skupščine z odloki predpišejo posebni 
občinski prispevek iz osebnega dohodka delavcev. 

3. Sredstva se usmerjajo v samoupravne sklade za interven- 
cije v proizvodnji hrane, ustanovljene po določbah 12. in 20. 
člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane 
(Uradni list SRS, št. 1/79). .... 

4. Samoupravni skladi za intervencije v proizvodnji hrane 

sprejmejo letni dogovor o enotni politiki pospeševanja proiz- 
vodnje hrane. 

5. Sredstva intervencij v proizvodnji hrane se v letu 1986 
lahko namenijo predvsem za naslednje namene: 

- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih pre- 
delih, 

- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi, 
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavljanje 

družbeno organizirane poljedelske proizvodnje, 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospeši- 

tev prenosa znanja v proizvodnjo, 
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 

rodne banke za obnovo in razvoj ter nadomestila dela obresti 
za kredite HKS, danih do leta 1980. 

- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo na hranjenih območjih SR Slovenije. 

6. Sredstva intervencij se lahko upravičencem dodelijo le 
ob pogoju, če se s sporazumom oziroma pogodbo zavežejo 
zagotavljati dogovorjene količine hrane organizacijam zdru- 
ženega dela s področja preskrbe s hrano. Sredstva za sofinan- 
ciranje sistema obrambe pred točo usmerja samoupravni 
sklad na podlagi programov samoupravnih skupnosti za 
obrambo pred točo v Sloveniji. 
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagani zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti, 
razen tistega dela, ki pomeni povišanje prispevne stopnje za 
0,1%. Veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev 
za intervencije v proizvodnji hrane za obdobje 1982-1985 
namreč že določa obveznost zagotavljanja sredstev iz oseb- 
nega dohodka delavcev, in sicer po stopnji 0,4%. Povišanje 
prispevne stopnje za 0,1% predlagamo zaradi potrebe po 
večjem in učinkovitejšem izvajanju ukrepov intervencij pri 
pospeševanju razvoja kmetijstva na gorskih in hribovitih 
območjih in zagotavljanja dela sredstev tudi za financiranje 
delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred točo v SR 
Sloveniji. 

Na podlagi zakona naj bi v naslednjem letu zbrali 1.768 mio 
dinarjev (po osebnih dohodkih iz leta 1984). 

Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih administrativnih 
ir strokovnih služb in ne opravil. 

PREDLOG 
da se prva in druga faza sprejema 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane v letu 1985 združita tako, da se 
hkrati obravnava in sprejema predlog 
za izdajo zakona in zakonski osnutek 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se na 
podlagi drugega odstavka 260. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije prva in druga faza sprejema zakona o 

zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v pro- 
izvodnji hrane v letu 1985 združita tako, da se hkrati 
obravnava predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

Združitev prvih dveh zakonodajnih faz je potrebna zato, 
da bo lahko ta zakon sprejet že v letošnjem letu. V obdobju 
1982-1985 se sredstva za intervencije v prozvodnji hrane 
zbirajo na podlagi zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane za obdobje 
1982-1985, ki pa bo 31. 12. 1985 prenehal veljati. Ker 
moramo zagotoviti neprekinjenost interventnih ukrepov v 
proizvodnji hrane tudi v bodoče, če želimo realizirati plani- 
rane cilje na področju kmetijstva, je treba še v letu 1985 
sprejeti zakon, na podlagi katerega se bodo zagotavljala 
sredstva za intervencije v kmetijstvu tudi po 31. 12. 1985. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za intervencije v 

proizvodnji hrane v letu 1986   

1. člen 
Za uresničevanje ciljev in nalog pri družbeno organizirani 

tržni proizvodnji hrane v skladu s planskimi akti družbenopo- 
litičnih skupnosti za obdobje 1986-1990 se s tem zakonom 
zagotavljajo sredstva za intervencije v proizvodnji hrane v letu 
1986 in določajo prednostni nameni uporabe teh sredstev. 

2. člen 
Pospeševanje družbeno organizirane tržne proizvodnje 

hrane je zadeva posebnega družbenega pomena. 

3. člen 
Skupščina SR Slovenije z resolucijo o politiki izvajanja 

družbenega plana SR Slovenije za leto 1906 določi program 
in politiko intervencij v proizvodnji hrane, ki so v skladu s 
planskimi akti SR Slovenije potrebne za uresničevanje poli- 
tike pospeševanja družbeno organizirane kmetijske proizvod- 
nje v SR Sloveniji. 

4. člen 
Za izvedbo nalog skupnega pomena za SR Slovenijo po tem 

zakonu se s tem zakonom uvaja za leto 1986 posebni republi- 
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ški prispevek iz osebnega dohodka delavcev, in sicer po 
stopnji 0,5%. 

Za zagotavljanje sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane na ravni občin lahko občinske skupščine z odloki 
predpišejo posebni občinski prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev. _ 5. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo pri samoupravnih 
skladih za intervencije v kmetijstvu in porabi-hrane, ustano- 
vljenih po določbah 12. in 20. člena zakona in intervencijah v 
kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79). 

6. člen 
Samoupravni skladi za intervencije v kmetijstvu in porabi 

hrane v SR Sloveniji sprejemajo letni dogovor o enotni politiki 
in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane. 

7. člen 
Sredstva iz prvega odstavka 4. člena tega zakona se v letu 

>1986 lahko uporabijo le za namene iz 7. člena in drugega 
odstavka 8. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in 
porabi hrane, zlasti pa: 
- za pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih ob- 
močjih, 
- za pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi, 
- za pospeševanje intenzifikacije poljedelske proizvodnje in 
zagotavljanje družbeno organizirane poljedeljske proiz- 
vodnje, 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev 
prenosa znanja v proizvodnjo, 
- za kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Medna- 

rodne banke za obnovo in razvoj ter za nadomestilo dela 
obresti za kredite, dane iz sredstev hranilno-kreditnih služb 
do leta 1980, 
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo na hranjenih območjih v SR Sloveniji. 

8. člen 
Sredstva za intervencije iz 1. do 4. alinee prejšnjega člena 

se lahko upravičencem dodelijo le ob pogoju, če se s sporazu- 
mom oziroma pogodbo zavežejo zagotavljati dogovorjene 
količine hrane organizacijam združenega dela s področja 
preskrbe s hrano. 

Sredstva za intervencije iz 6. alinee prejšnjega člena se 
dodelijo območnim samoupravnim skupnostim za obrambo 
pred točo. 

9. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 

4. člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovo- 
ljevanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter sploš- 
nih družbenih potreb. 

Prispevek iz 4. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80 in 23/83) dolo- 
čeno za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega 
dohodka za družbene dejavnosti. 

10. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
i. 

Ustavna podlaga za urejanje, zagotavljanje in usmerjanje 
sredstev za intervencije v proizvodnji hrane z zakonom je 
podana v 2. točki prvega odstavka 321. člena in v 70. ter 
53. členu ustave SR Slovenije. 

II. 
Temeljna načela in cilji zakona so nasledji: 
1. Zakon naj bi omogočil glede na prehransko bilanco SR 
Slovenije pospešeno uresničevanje nekaterih ključnih, za vse 
delovne ljudi in občane v Sr Sloveniji pomembnih nalog, ki 
pomenijo ustvarjanje temeljnih pogojev za primarno proiz- 
vodnjo hrane in za pospeševanje družbeno organizirane pro- 
izvodnje hrane. 
2. Izhajajoč iz ugotovitve, da predstavlja pridobivanje hrane 
enega od nenadomestljivih pogojev za življenje in delo vseh 
delavcev, delovnih ljudi in občanov, naj bi zakon opredelil, da 
je pospeševanje družbenoorganizirane proizvodnje hrane 
zadeva posebnega družbenega pomena. 
3. Za organizirano opravljanje zadev posebnega družbenega 
pomena, za samoupravno usklajevanje interesov med proiz- 
vajalci hrane in delavci, ki zagotavljajo sredstva intervencij, 
naj bi o sredstvih odločali delavci, delovni ljudje preko svojih 
organizacij v Samoupravnem skladu za intervencije v kmetij- 
stvu in porabi hrane v SR Sloveniji in v ustreznih skladih v 
občinah, ki so ustanovljeni po določbah zakona o intervenci- 
jah v kmetijstvu in porabi hrane (Uradni list SRS, št. 1/79). 

Na ta način bo zagotovljen ustrezen vpliv organiziranih 
porabnikov hrane v zadevah posploševanja proizvodnje 
hrane; organizirani proizvajalci in porabniki hrane bodo tudi v 
bodoče po teh samoupravnih skladih skupno in enakopravno 
sprejemali programe na področju pospeševanja primarne 
proizvodnje hrane ter zagotavljali potreben obseg sredstev s 
prispevkom iz osebnega dohodka. 
4. Z zakonom naj bi se predpisala tudi obveznost in stopnja 
plačevanja prispevka iz osebnega dohodka za izvajanje zadev 
posebnega družbenega pomena na področju proizvodnje 
hrane. Višina prispevka iz osebnega dohodka naj bi se dolo- 
čila na podlagi programa pospeševanja proizvodnje hrane na 
območju občin oziroma SR Slovenije. 
5. Zakon naj bi uredil predvsem temeljna razmerja na tem 

področju, konkretizacijo družbenoekonomskih odnosov, ki se 
oblikujejo z nastankom skladov, pa naj bi uredili samoupravni 
splošni akti skladov. S tem se želi doseči, da bo celota 
odnosov na področju družbene reprodukcije postala del 
samoupravnih pravic, obveznosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov. 
6. Zakon naj bi omogočil občinam, da za svoje specifične 
razvojne potrebe predpišejo prispevek iz osebnega dohodka 
na nivoju občine. 
7. Z zakonom naj bi ugotovili, da bi del sredstev za financira- 
nje delovanja in vzdrževanja sistema obrambe pred točo v SR 
Sloveniji, zagotavljal širši krog zavezancev, upoštevajoč dej- 
stvo, da je obramba pred točo v interesu širše družbene 
skupnosti. 

III. 
Poglavitne rešitve v osnutku zakona so naslednje: 
1.Z zakonom se določajo obveznosti družbenopolitičnih 
skupnosti (republike in občin) pri zagotavljanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane za leto 1986 in način usmerja- 
nja teh sredstev v samoupravne sklade. 
2. Za izvedbo nalog skupnega pomena na področju kmetijstva 
za SR Slovenijo v letu 1986 se predpiše posebni republiški 
prispevek iz osebnega dohodka delavcev, in sicer po stopnji 
0,5%. Na ravni občin lahko za te namene občinske skupščine 
z odloki predpišejo posebni občinski prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev. 

Ta predlog temelji na dejstvu, da so intervencije v proizvod- 
nji hrane zaradi njihovega pomena pri zagotavljanju stabilne 
oskrbe s hrano skupna naloga in odgovornost vseh delovnih 
ljudi in občanov in da je zagotovitev potrebne hrane nenado- 
mestljiv pogoj za delo in življenje vseh delovnih ljudi in obča- 
nov in je zato njihova dolžnost in pravica, da zagotovijo tudi 
pogoje za njeno stabilno proizvodnjo. 

Predlagana višina prispevka izhaja iz minimalnega pro- 
grama intervencij v proizvodnji hrane v srednjeročnem 
obdobju 1986-1990, ki še zagotavlja potrebno stabilnost v 
kmetijski proizvodnji, in sicer; 
- pospeševanje kmetijske proizvodnje v hribovitih predelih, 
- pospeševanje živinoreje na domači krmni osnovi, 
- pospeševanje intenzifikacije poljedelstva in zagotavljanje 
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družbeno organizirane poljedelske proizvodnje, 
- za delovanje kmetijske pospeševalne službe in pospešitev 
prenosa znanja v proizvodnjo, 
- kritje tečajnih razlik in dela obresti pri kreditih Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter nadomestila dela obresti za 
kredite sredstev HKS, danih do leta 1980, 
- za delno sofinanciranje delovanja in vzdrževanja sistema 
obrambe pred točo na hranjenih območjih SR Slovenije. 
3. Sredstva se usmerjajo v samoupravne sklade za interven- 
cije v proizvodnjo hrane, ustanovljene po določbah 12. in 
20. člena zakona o intervencijah v kmetijstvu in porabi hran^ 
(Uradni list SRS, št. 1/79). 
Ob ponovni proučitvi ustreznosti dosedanje organiziranosti 
na tem področju se je Izvršni svet odločil, da ohrani obstoječi 
sistem zagotavljanja in upravljanja s sredstvi intervencij v 
proizvodnji hrane tudi za leto 1986, ker se pripravljajo spre- 
membe zveznih predpisov, ki se nanašajo tudi na to področje 
in bi bilo neracionalno spremeniti sedanji sistem zagotavlja- 
nja sredstev za intervencije-v proizvodnji hrane, saj bi ga 
morali po spremembah zvezne zakonodaje ponovno spremi- 
njati. Poleg tega ocenjujemo da je sedanja organiziranost 
dobra, predvsem pa učinkovita in omogoča zadovoljiv nadzor 
nad sredstvi in izvajanjem programa intervencij v proizvodnji 
hrane. 
4. Samoupravni skladi za intervencije v prozvodnji hrane 

sprejmejo letni dogovor o enotni politiki pospeševanja proiz- 
vodnje hrane. 
5. Sredstva intervencij se lahko upravičencem dodelijo le ob 
pogovoru, če se s sporazumom oziroma pogodbo zavežejo 
zagotavljati dogovorjene količine hrane organizacijam zdru- 
ženega dela s področja preskrbe s hrano. Sredstva za sofinan- 
ciranje sistema obrambe pred točo usmerja samoupravni 
sklad na podlagi programov samoupravnih skupnosti za 
obrambo pred točo v SR Sloveniji. 

IV. 
Predlagani zakon ne uvaja novih finančnih obveznosti, razen 
tistega dela, ki pomeni povišanje prispevne stopnje za 0,1%. 
Veljavni zakon o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
intervencije v proizvodnji hrane za obdobje 1982-1985 namreč 
že določa obveznost zagotavljanja sredstev iz osebnega 
dohodka delavcev, in sicer po stopnji 0,4%. Povišanje pri- 
spevne stopnje za 0,1% predlagamo zaradi potrebe po večjem 
in učinkovitejšem izvajanju ukrepov intervencij pri pospeše- 
vanju razvoja kmetijstva na gorskih in hribovitih območjih in 
zagotavljanja dela sredstev tudi za financiranje delovanja in 
vzdrževanja sistema obrambe pred točo v Sr Sloveniji. 

Na podlagi zakona naj bi v naslednjem letu zbrali skupaj 
1.768 mio dinarjev (po osebnih dohodkih iz leta 1984). 

Uveljavitev zakona ne bo zahtevala novih administrativnih 
in strokovnih služb in ne opravil. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške 

blagovne rezerve v letu 1986 z osnutkom 

zakona (ESA-768) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 
25. 7. 1985 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE V LETU 
1986 Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega 
Komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Avgust METLIKA, direktor Zavoda SRS za rezerve, 
- Jože KOPUŠAR, pomočnik predsednika Republiškega 

komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA TRŽIŠČE IN 
SPLOŠNE GOSPODARSKE ZADEVE 

POVZETEK 

Zakon uvaja poseben prispevek iz osebnih dohodkov 
delavcev v višini 0,4% za zagotovitev dela potrebnih sred- 
stev za izvedbo programa republiških blagovnih rezerv v 
letu 1986. 

Pridobljena sredstva bodo usmerjena v Samoupravni 
sklad za intervencijo v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji in bodo uporabljena za oblikovanje republiških 
blagovnih rezerv, namenjenih za osnovno preskrbo obča- 
nov in organizacij združenega dela v primeru vojne in 

naravnih nesreč večjega obsega in za intervencije, s kate- 
rimi se preprečujejo večja neskladja na trgu ter prepreču- 
jejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga osnovne 
preskrbe občanov. 

Zakon bo poleg financiranja dela republiških blagovnih 
rezerv omogočil tudi ureditev financiranja občinskih bla- 
govnih rezerv. Vseboval bo namreč podlago za sprejema- 
nje odlokov občinskih skupščin o uvedbi prispevkov za 
financiranje občinskih blagovnih rezerv. 

IUSTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustava SR Slovenije v 2. točki, 1. odstavka 321. člena 

določa, da Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžno- 
sti republike z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega 

pomena za delovne ljudi in občane na področju blagovnih 
rezerv. Kadar gre za zadeve posebnega družbenega pomena, 
se po določbi 70. člena Ustave SR Slovenije lahko z zakonom 
predpiše obveznosti plačevanja prispevkov 
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II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE 
BLAGOVNE REZERVE 

Program republiških blagovnih rezerv je za srednjeročno 
obdobje 1981-1985 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije na osnovi Odloka Predsedstva SFRJ, ki določa, da je v 
republikah in pokrajinah potrebno oblikovati stalne blagovne 
rezerve, ki so namenjene za osnovno preskrbo občanov in 
organizacij združenega dela v primeru vojne in naravnih 
nesreč večjega obsega ter za intervencije s katerimi se pre- 
prečujejo in odpravljajo večje motnje na trgu blaga osnovne 
breskrbe. 

Srednjeročni program oblikovanja stalnih blagovnih rezerv 
bo, razen oblikovanja rezerv mesa in naftnih derivatov, do 
konca 1985 leta v celoti izpolnjen. Zaradi pomanjkanja sred- 
stev se je vodila politika prioritete v oblikovanju blagovnih 
rezerv, manj pa se je gradilo skladišč, kar v zadnjem času že 
povzroča težave v zagotavljanju prostorov za kvalitetno čuva- 
nje in skladiščenje blagovnih rezerv. 

Osnovo za opredelitev programa republiških blagovnih 
rezerv v letu 1986 predstavljajo izhodišča za srednjeročni 
program oblikovanja blagovnih rezerv, ki jih bo po programu 
dela obravnaval Svet Predsestva SR Slovenije za ljudsko 
obrambo v oktobru mesecu. 

Letni program predvideva nadaljevanje oblikovanja republi- 
ških stalnih blagovnih rezerv kmetijsko-živilskih proizvodov, 
pralnih praškov in mila, zdravil, sanitarnega materiala in 
medicinskega potrošnega materiala ter veterinarskih zdravil. 
Predvideva tudi nadaljevanje izgradnje skladiščnih kapacitet 
za oblikovanje republiške stalne blagovne rezerve in sicer 
silosov za pšenico in moko, rezervoarjev za jedilno olje, hla- 
dilnic za meso ter skladišča za ostale proizvode iz blagovnih 
rezerv. 

Po tekočin cenah iz junija 1985. leta bi za oblikovanje nave- 
denega programa potrebovali 2.500 milijonov din sredstev. 
Ob pripravi predloga z osnutkom zakona še ne razpolagamo z 
ocenami o gibanju cen in osebnih dohodkov v 1986. letu, zato - 
je težko oceniti potrebna finančna sredstva kot tudi višino 
prispevka iz osebnih dohodkov, ko bo potreben za zagotovi- 
tev potrebnih sredstev. Ocenjujem pa, da bi ob približno 
skladnem gibanju rasti cen-in osebnih dohodkov v 1989. letu 
lahko zagotovili potrebna sredstva z uvedbo prispevka 0.4% 
od osebnih dohodkov delavcev. Navedene podatke bomo 
preverjali in po potrebi dopolnjevali v postopku sprejemanja 
zakona. 

Predlagana rešitev ne vključuje financiranja rezerv naftnih 
derivatov in gradnjo skladišč zanje, ki se bodo tudi v 1986 letu 
predvidoma financirala iz namensko zbranih sredstev v ceni 
nekaterih naftnih derivatov. 

Vprašanje financiranja blagovnih rezerv imajo posamezne 
republike in pokrajini zelo različno urejeno, za kar pa je dana 
podlaga v Družbenem dogovoru o določitvi virov sredstev za 
financiranje blagovnih rezerv, ki so ga sklenile Skupščina 
SFRJ, skupščine republik in pokrajin, Gospodarska zbornica 
Jugoslavije in Gospodarske zbornice republik in pokrajin. V 
navedenem družbenem dogovoru so opredeljeni različni viri 
financiranja blagovnih rezerv in dana možnost, da se s poseb- 
nimi akti družbenopolitičnih skupnosti določijo tudi drugi viri 
med katere vključujemo tudi uvedbo prispevka iz osebnega 
dohodka delavcev. 

Navedena možnost za financiranje republiških blagovnih 
rezerv v družbenem dogovoru je predstavljala podlago za 
financiranje republiških blagovnih rezerv v letu 1985. 

Predlagamo, da se financiranje republiških blagovnih 
rezerv v letu 1986 prav tako zagotovi na osnovi navedene 
opredelitve v družbenem dogovoru. 

III. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO 
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE IN 
PROBLEMI, KI JIH BO ZAKON REŠEVAL 

Republiške blagovne rezerve, ki so po zakonu o republiških 
blagovnih rezervah namenjene za osnovno preskrbo občanov 
in organizacij združenega dela na območju SR Slovenije v 
primeru vojne, naravnih nesreč večjega obsega in večjih 
motenj na trgu, so se do leta 1981 financirale iz proračuna. V 

letu 1982 so se republiške blagovne rezerve kot del nelimiti- 
rane splošne porabe financirale iz presežkov proračunskih 
prihodkov občin. Ker za 1983, 1984 in 1985 leto niso bili 
predvideni proračunski presežki, je kot edina možnost za 
zagotavljanje sredstev za republiške blagovne rezerve v 
skladu z Zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb 
ostal posebni republiški davek oziroma prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev. V letu 1983 je bil z zakonom predpisan 
republiški davek iz osebnih dohodkov, za leto 1984 in 1985 pa 
prispevek iz osebnih dohodkov. 

Glede na to, da je to leto 1986 prvo leto naslednjega sred- 
njeročnega obdobja, bi bila primernejša trajnejša sistemska 
rešitev zagotavljanja sredstev za republiške blagovne rezerve, 
toda prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam stabiliza- 
cije, kot je bilo začrtano tako s posameznimi separati kakor 
tudi z dolgoročnim programom gospodarske stabilizacije 
močno kasni. Niti na ravni federacije niso razčiščena nekatera 
izhodiščna vprašanja za koncipiranje zakonskih rešitev, tako 
na področju enostavne kot razširjene reprodukcije, vloge 
proračunov družbenopolitičnih skupnosti glede investicij na 
posameznih segmentih družbene reprodukcije. Ker pa je 
trajno in redno dotekanje finančnih sredstev temeljni pogoj za 
neovirano izvajanje programa, menimo, da je začasno treba 
podaljšati še za eno leto obstoječe rešitve, ki so se tudi v 
praksi pokazale kot dobre. Trajnejšo sistematsko ureditev 
zagotavljanja sredstev za blagovne rezerve bo torej možno 
sprejeti šele, ko bodo na ravni federacije razčiščena že ome- 
njena vprašanja. 

Iz vseh teh razlogov je nujna zakonska rešitev, s katero bi 
bilo v skladu s 70. členom Ustave SR Slovenije predpisano 
plačevnje prispevka iz osebnega dohodka delavcev in usmeri- 
tev teh sredstev v samoupravni sklad za intervencije v kmetij- 
stvu in porabi hrane v SR Sloveniji, ki ima v bistvu lastnost 
samoupravne interesne skupnosti za čas enega leta, dokler 
ne bo sprejeta temeljna opredelitev o možnostih samou- 
pravne organiziranosti na tem področju. Prizadevnja in aktiv- 
nosti za celokupno proučitev samoupravne organiziranosti na 
področju blagovnih rezerv in investicij v proizvodnji hrane 
niso zaključeni, ker so potrebna načelna vsebinska razčišče- 
vanja, ki so vezana na sistemska izhodišča. 

IV. NAČELA, PO KATERIH BODO UREJENA 
RAZMERJA Z ZAKONOM O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE BLAGOVNE 
REZERVE V LETU 1986 IN CILJI, KI SE ŽELIJO 
DOSEČI IN POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 
1. Načela 

Za zagotovitev sredstev za republiške blagovne rezerve se v 
letu 1986 uvede prispevek iz osebnega dohodka delavcev in 
daje podlago občinskim skupščinam, da bodo lahko s svojimi 
odloki določile vire plačevanja prispevkov za financiranje 
občinskih blagovnih rezerv 
2. Cilji 

Zagotovitev stabilnih in trajnih virov financiranja blagovnih 
rezerv v republiki in na istih osnovah tudi financiranje blagov- 
nih rezerv v občinah. 
3. Poglavitne rešitve v zakonu 

a. Za zagotovitev sredstev za republiške blagovne rezerve 
se v letu 1986 uvede prispevek iz osebnega dohodka delavcev 
v višini 0,4%. 

b. Tako zagotovljena sredstva se bodo usmerjala v Samou- 
pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji in se uporabila za oblikovanje stalnih in tržnih bla- 
govnih rezerv. 

c. Dana bo podlaga občinskim skupščinam, da bodo lahko 
s svojimi odloki vire plačevanja prispevkov za financiranje 
občinskih blagovnih rezerv. 

V. POSLEDICE, KI BODO NASTALE ZA DELOVNE 
LJUDI NA PODLAGI ZAKONA O 
ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA REPUBLIŠKE 
BLAGOVNE REZERVE V LETU 1986 • 

Republiške blagovne rezerve, za katere naj bi se v letu 1986 
zagotavljala sredstva na podlagi predlaganega zakona, so 
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pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen te funkcije pa 
so blagovne rezerve še posebno pomembne za odpravljanje 
in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne preskrbe 
občanov. 

VI. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA 
REPUBLIŠKE BLAGOVNE REZERVE 

Ocenjujemo, da bodo v 1985 letu po enakih osnovah prido- 
bljena sredstva za republiške blagovne rezerve znašala okoli 
2.500 milijonov dinarjev. Višina sredstev bo odvisna od izho- 
dišč za gibanje oziroma doseganje osebnih dohodkov. 

VII. VIRI IN NAČIN ZAGOTOVITVE SREDSTEV, 
MATERIALNE OBVEZNOSTI ZA ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA 

Vir in način zagotovitve sredstev je prispevek iz osebnega 
dohodka delavcev (0,4%). V tej višini se oblikujejo materialne 
obveznosti za organizacije združenega dela, ki ostajajo na isti 
ravni kot v preteklem obdobju. Zagotavlja se torej samo konti- 
nuiteta. 

VIII. NOVE NALOGEj KI JIH BODO IMELI 
REPUBLIŠKI IN OBČINSKI ORGANI, 
SAMOUPRAVNI ORGANI ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA IN DRUGIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 
Novih nalog ni, ker se samo podaljšuje veljavnost obstoječega 
sistema zagotavljanja sredstev za republiške blagovne re- 
zerve. 

IX. IZVRŠILNI PREDPISI 
Za zagotavljanje republiških blagovnih rezerv izvršilnih bla- 

govnih rezerv izvršilni predpisi niso potrebni, občinske skup- 

ščine pa bodo morale na podlagi predlaganega zakona spre- 
jeti odloke o zagotavljanju sredstev za občinske blagovne 
rezerve v letu 1986. 

PREDLOG 

da se prva in druga faza sprejema zakona o 
zagotavljanju sredstev za republiške blagovne 
rezerve v letu 1986 združita tako, da se hkrati 
obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona 
in zakonski osnutek 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se na 
podlagi drugega odstavka 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije prva in druga faza sprejema zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1985 zdru- 
žita tako, da se hkrati obravnava predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. 

Ker gre pri izvajanju programa republiških blagovnih rezerv 
za stalno aktivnost, za katero je treba sprotno in nepretrgoma 
zagotavljati ustrezna sredstva, saj so republiške blagovne 
rezerve pomembna sestavina obrambnih priprav, poleg tega 
pa imajo pomembno funkcijo pri odpravljanju in preprečeva- 
nju motenj na trgu, bi bilo potrebno zakon sprejeti do konca 
tega leta. Sistem zagotavljanja sredstev republiških blagovnih 
rezerv, določen z zakonom o zagotavljanju sredstev za repu- 
bliške blagovne rezerve v letu 1985 preneha s 1. januarjem 
prihodnjega leta. V primeru, da sredstva ne bi bila zagoto- 
vljena, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi 
utegnile nastati večja motnje pri oblikovanju republiških stal- 
nih blagovnih rezerv. 

Zaradi navedenega Izvršni vet Skupščine SR Slovenije 
predlaga združitev prvih dveh faz obravnave in sprejema 
navedenega zakona. 

OSNUTEK ZAKONA 

o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v 

letu 1986 

1. člen 
Za zagotovitev dela potrebnih sredstev za izvedbo pro- 

grama republiških blagovnih rezerv v letu 1986 se s tem 
zakonom uvaja poseben prispevek iz osebnega dohodka 
delavcev v letu 1986, in sicer po stopnji 0,4%. 

2. člen 
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s programom 

republiških blagovnih rezerv za leto 1986 usmerjajo za obliko- 
vanje republiških blagovnih rezerv, namenjenih: 

- za osnovno preskrbo občanov in organizacij združenega 
dela v primeru vojne in naravnih nesreč večjega obsega in 

- za intervencije, s katerimi se preprečujejo in odpravljajo 
večje motnje na trgu blaga osnovne preskrbe občanov. 

3. člen 
Sredstva iz 1. člena tega zakona se usmerjajo v Samou- 

pravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v SR 
Sloveniji. Ta sredstva se uporabljajo za nabavljanje blaga za 
republiške stalne blagovne rezerve, obnavljanje teh rezerv, 
zagotavljanje skladiščnih prostorov za potrebe teh rezerv, 
kritje manipulativnih stroškov, stroškov investicijskega in 
tekočega vzdrževanja republiških stalnih blagovnih rezerv ter 
kritje dela obresti za republiške tržne blagovne rezerve. 

4. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka iz 1. 

člena tega zakona je osebni dohodek, namenjen za zadovolje- 
vanje delavčevih osebnih potreb, skupnih potreb ter splošnih 
družbenih potreb. 

Prispevek iz 1. člena tega zakona se obračunava in plačuje 
na način, kot je z zakonom o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 23/83) določeno za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov iz osebnega 
dohodka za družbene dejavnosti. 

5. člen 
Za zagotovitev sredstev, potrebnih za izvajanje programov 

občinskih blagovnih rezerv v letu 1986, lahko občinske skup- 
ščine predpišejo prispevek iz osebnega dohodka delavcev. 
Pridobljena sredstva občinske skupščine usmerijo v samou- 
pravne sklade za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane in 
jih v celoti namenijo za občinske blagovne rezerve. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1986. 

■- 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o republiških blagovnih rezervah in Družbenem 
dogovoru o določitvi virov sredstev za financiranje blagovnih 
rezerv se republiške blagovne rezerve lahko financirajo iz 
različnih virov. V skladu z navedenimi možnostmi smo v letih 
1984 in 1985 financiranje republiških in občinskih blagovnih 
rezerv zagotavljali s prispevkom iz osebnih dohodkov de- 
lavcev. . , . » 

Obveznost oblikovanja stalnih blagovnih rezerv ye določena 
z akti predsedstva SFRJ in drugimi zveznimi akti s področja 
blagovnih rezerv, ki določajo stalni minimalni obseg blagov- 
nih rezerv po posameznih letih in strukturo teh rezerv. Ti akti 
in programi so sestavni del aktov o obramnih pripravah, zato 
je treba šteti, da so republiške blagovne rezerve, za katere se 

bodo v letu 1986 zagotavljala sredstva na področju predlaga- 
nega zakona, pomembna sestavina obrambnih priprav. Razen 
te funkcije pa so blagovne rezerve še posebno pomembne za 
odpravljanje in preprečevanje motenj na trgu blaga osnovne 
preskrbe občanov. 

S sredstvi, pridobljenimi na podlagi predlaganega zakona, 
bo poleg financiranja republiških stalnih blagovnih rezerv - 
enako kot letos - treba zagotoviti kritje dela obresti za najete 
kredite za oblikovanje republiških tržnih blagovnih rezerv. 

Poleg ureditve financiranja republiških blagovnih rezerv, je 
predvidena tudi pravna podlaga za sprejemanje odlokov 
skupščin občin o uvedbi prispevkov za financiranje občinskih 
blagovnih rezerv. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju Osimskih sporazumov 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 
25. 7. 1985 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU OSIMSKIH SPORA- 
ZUMOV, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Ivan SENIČAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za med- 
narodno sodelovanje, 

- Marcel KOPROL, republiški podsekretar v Republi- 
škem komiteju za mednarodno sodelovanje, 

- Anica ČADEŽ, pomočnica predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

1. UVODNE UGOTOVITVE 
1. SFR Jugoslavija in Republika Italija sta podpisali Osim- 

ske sporazume 10. novembra 1975. leta in s tem 30 let po 
drugi svetovni vojni uredili vrsto odprtih vprašanj na politič- 
nem, gospodarskem, socialnem, kulturnem in na drugih 
področjih. Podpisani sporazumi, ki sicer rešujejo vrsto do 
takrat spornih vprašanj, pa so prvenstveno usmerjeni v pri- 
hodnost: SFR Jugoslavija in Republika Italija sta z odpravo 
hipoteke nerešenih mejnih vprašanj, z ureditvijo zaščite za 
dele slovenskega in italijanskega naroda v svojih državah in z 
dogovorom o gospodarskem sodelovanju ustvarili trdne 
temelje za trajno in stabilno sodelovanje na vseh področjih. Z 
Osimskimi sporazumi sta SFR Jugoslavija in Republika Italija 
tudi pokazali, kako si predstavljata uresničevanje sprejetih 
načel Helsinške konference o evropski varnosti in sodelova- 
nju in kako si predstavljata sodelovanje na narodnostno 
mešanih območjih ter območjih ob meji. 

Osimski sporazumi vsebujejo: Pogodbo med SFR Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo z 10 prilogami, Sporazum o pospeše- 
vanju gospodarskega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in 
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Republiko Italijo, Protokol o prosti coni in 3 priloge ter 4 
pisma izven prilog. 

Pogodba med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo določa 
mejo na kopnem in morju ter zagotavlja Italiji pravico do 
včrtanja plovnih linij v jugoslovanskih teritorialnih vodah, 
ureja vprašanja državljanstva in socialnega zavarovanja za 
osebe iz obeh con bivšega svobodnega tržaškega ozemlja, 
obvezuje Jugoslavijo k plačilu odškodnine za italijansko imo- 
vino na ozemlju bivše cone B svobodnega tržaškega ozemlja 
ter predvideva vrnitev določenega števila nepremičnin itali- 
janskim državljanom na prosto razpolaganje; daje splošno 
usmeritev za pospešitev nadaljnjega gospodarskega sodelo- 
vanja in izboljšanje življenjskih razmer obmejnega prebival- 
stva, ugotavlja prenehanje memoranduma o soglasju s prilo- 
gami ter nalaga podpisnicama, da ohranita s specialnim sta- 
tutom uveljavljene ukrepe in z notranjo zakonodajo zagoto- 
vita manjšinam, v skladu s specialnim statutom, predvideno 
raven varstva. 

K pogodbi je dodanih deset prilog, ki določajo podrobnosti 
glede obeležitve meje, odpustov iz državljanstva in izplačeva- 
nja pokojnin ter tri pisma, ki obravnavajo priznavanje visoko- 
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šolskih diplom, vrnitev kulturnih dobrin in arhivov z območja 
bivše cone B svobodnega tržaškega ozemlja ter odprtje dveh 
mejnih prehodov. 

Sporazum o gospodarskem sodelovanju nalaga podpisni- 
cama, da na zemljišču pri Sežani ustanovita prosto cono v 
skladu s pogoji, ki jih predvideva poseben protokol; da skle- 
neta sporazum o ustanovitvi, pristojnostih in nalogah stalne 
mešane komisije za vodno gospodarstvo; posebej poudarja 
pomen urejanja voda Soče, Idrijce in Timava za energetsko 
izrabo in namakanje na podlagi skupnih vlaganj ter predvi 
deva možnost regulacije in akumulacije Glinščice za potrebe 
tržaškega gospodarstva. 

Sporazum zavezuje obe strani, da ocenita tehnično in eko- 
nomsko upravičenost zgraditve plovne poti Tržič-Gorica- 
-Ljubljana; ugotavlja, da bosta podpisnici povezali avtocesto 
Benetke-Trst-Gorica-Trbiž s cestami Nova Gorica-Postoj- 
na-Ljubljana, Fernetiči-Postojna in Hrpelje-Kozina-Rijeka 
ter preučili možnost za izboljšanje obmejnega cestnega pro- 
meta; opredeljuje izgradnjo in režim uporabe cestne pove- 
zave pod Sabotinom za jugoslovanski civilni promet ter 
izgradnio ceste na Kolovratu; usmerja luke severnega 
Jadrana k sodelovanju ter predvideva njihovo specializacijo; 
načelno opredeljuje sodelovanje podpisnic pri Varstvu 
Jadranskega morja, določa obveznost skupne izdelave študij 
za izboljšanje gospodarskega sodelovanja na mejnem 
področju ter izraža skupni interes za hitrejši razvoj ekonom- 
skih odnosov nasploh, še posebej pa pri industrijski koopera- 
ciji, skupnih raziskavah, uporabi naravnih virov, energiji in 
kmetijstvu. 

2. V preteklih desetih letih se je pokazalo, da je bila usmeri- 
tev sodelovanjae, začrtana v Osimskih sporazumih, realna in 
spodbudna in da je bistveno prispevala k razvoju vsestran- 
skega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo in 
v tem okviru med SR Slovenijo ter Furlanijo-Julijsko krajino, k 
sodelovanju na obmejnih območjih in predvsem k bogatim 
stikom med ljudmi ob meji. 

SFR Jugoslavija in Republika Italija sta v desetih letih ures- 
ničili vrsti nalog in dogovorov iz Osimskih sporazumov. Tako 
sta državi dokončno obeležili državno mejo, razrešili vpraša- 
nja državljanstva za osebe, katerih status je bil po koncu 
druge svetovne vojne zaradi nedefinirane meje med državama 
sporen, razrešili sta vprašanje odškodnine za italijansko imo- 
vino, zaključili delo na vprašanjih priznavanja visokošolskih 
diplom, kar je še posebno pomembno tako za slovensko 
narodnostno skupnost v Italiji kot tudi za italijansko v Jugo- 
slaviji, uspešno končali priprave za skupno obrambo pred 
točo, ki bo pričela delovati v sezoni 1986/87, zgradili in predali 
uporabnikom cesti na Kolovratu in pod Sabotinom ter noveli- 
rali Videmski sporazum. 

SFR Jugoslavija in Republika Italija sta v tem času načelno 
uredili vprašanje ribolova v Tržaškem zalivu, ko sta se dogo- 
vorili o skupni ribolovni coni na obmejnem območju, vendar 
sporazuma državi še nista ratificirali. Pred ratifikacijo v SFR 
Jugoslaviji in Republiki Italiji je tudi sporazum o ureditvi 
vprašanj socialnega zavarovanja za osebe iz obeh con biv- 
šega svobodnega tržaškega ozemlja. Tudi določbe o skup- 
nem reševanju vodnogospodarskih vprašanj na Soči, Idrijci, 
Timavu in Vipavi niso v celoti uresničene, saj z italijanske 
strani ni prišlo do skupnih vlaganj v vodno-gospodarske in 
vodnoenergetske objekte, objekte na jugoslovanski strani. 
Proučene so okvirne možnosti za izvedbo plovne poti Tržič- 
-Gorica-Ljubljana, vendar se s proučevanjem nadaljuje. 
Tudi skupno delo za varstvo Jadranskega morja in obalnih 
področij pred onesnaževanjem in sodelovanje med severno- 
jadranskimi lukami še ni v celoti zaživelo. 

Do zastoja pri uresničevanju določb Osimskih sporazumov 
pa je prišlo pri realizaciji 8. člena in preambule pogodbe, s 
katerimi sta se podpisnici zavezali, da bosta v okviru svoje 
notranje zakonodaje v polni meri uredili varstvo manjšin, ki ne 
sme biti nižje od varstva, predvidenega v specialnem statutu, 
priloženemu k memorandumu o soglasju. Republika Italija te 
obveze še ni izpolnila. Tudi vprašanje proste industrijske 
cone, ki je našlo svoje mesto v Osimskih sporazumih na željo 
in iniciativo Republike Italije, ni rešeno. Predsednika obeh 
delov mešane jugoslovansko-italijanske komisije sta 1982. 
leta posredovala obema vladama predlog mikrolokacije pro- 
ste cone, vendar nadaljnje aktivnosti ni bilo. Niso zgrajene, 
predvsem na jugoslovanski strani, cestne povezave, ki jih 

predvidevajo Osimski sporazumi in katerih uresničitev se pri- 
pravlja. 

3. Za uspešno izvajanje Osimskih sporazumov 
- sta podpisnici ustanovili 19 mešanih jugoslovansko-itali- 

janskih komisij; 
- v federaciji je bil pri Zveznem izvršnem svetu ustanovljen 

Koordinacijski odbor za koordinacijo in izvajanje Osimskih 
sporazumov, vendar je njegovo, delo zastalo; 

- v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve pa je bil ime- 
novan poseben koordinator za spremljanje uresničevanja 
Osimskih sporazumov; 

- v SR Sloveniji je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ustanovil poseben Koordinacijski odbor za spremljanje in 
usklajevanje dela in nalog pri uresničevanju Osimskih spora- 
zumov. 

Skupščina SR Slovenije je leta 1982 ob obravnavi poročila o 
mednarodnem sodelovanju in dejavnosti SR Slovenije pri 
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene politike SFR 
Jugoslavije razpravljala tudi o odnosih z Republiko Italijo in o 
pomenu Osimskih sporazumov in njihovem pomenu za vse- 
stranski razvoj sodelovanja z Italijo pa tudi za položaj sloven- 
ske narodnostne skupnosti v Italiji. 

II. URESNIČENE NALOGE IZ OSIMSKIH 
SPORAZUMOV 

1. Državna meja 
S Pogodbo med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo, ki je 

bila 10. novembra 1975 podpisana v Osimu, so bila urejena 
mejna vprašanja med dvema državama kakor tudi druga vpra- 
šanja, ki so s tem povezana. 

V Preambuli sta podpisnici poudarili, da sta podpisali to 
pogodbo, da bi razširili dobrososedske odnose in miroljubno 
sodelovanje v interesu obeh držav ter v prepričanju, da bo to 
prispevalo h krepitvi miru in varnosti v Evropi. 

Pogodba potrjuje državno mejo med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo za tisti del, ki ni kot takšen označen v mirovni 
pogodbi, to je za odcep od Medje vasi do zaliva Svetega 
Je.neja, Od začetka pogajanja je bilo za Jugoslavijo 
nesporno, da mora meja v skladu z memorandumom o 
soglasju veljati kot državna meja in da mora v celoti ostati 
nespremenjena. 

Pogodba določa mejo v vodah Tržaškega zaliva, ki do tedaj 
ni bila določena. Pri določanju te meje sta se obe strani 
ravnali po pravilih mednarodnega prava, memoranduma o 
soglasju in po načelih razmejitve ozemeljskih voda med 
dvema državama, kadar se le-te medsebojno prekrivajo. Pri 
tem so bili upoštevani in spoštovani interesi obeh držav, tako 
glede na plovbo kakor tudi na neoviran razvoj pristanišč 
Kopra in Trsta. Hkrati so bila s Pogodbo rešena tudi vsa druga 
vprašanja, ki so izvirala iz uporabe določil mirovne pogodbe, 
ki se nanašajo na del državne meje od Peči do Medje vasi. 

S podpisom Pogodbe je bila torej v celoti določena državna 
meja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo,. V letu 1979 so 
bila zaključena dela za obeležitev meje na terenu, 26. oktobra 
1980 pa je bila podpisana konvencija med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o vzdrževanju državne meie. 

2. Vprašanje državljanstva 
S Pogodbo so bila načelno rešena nekatera vprašanja drža- 

vljanstva, ki so se nanašala izključno na področje svobodnega 
tržaškega ozemlja. Na temelju Pogodbe se državljanstvo pre- 
bivalcev bivšega svobodnega tržaškega ozemlja ureja 
izključno z zakonodajo ozemeljske države, to je, da se drža- 
vljanstvo oseb oziroma njihovih potomcev, ki so 10. junija 
1940 bili italijanski državljani in so imeli stalno prebivališče na 
področju svobodnega tržaškega ozemlja, ureja po zakonih 
Jugoslavije in Italije in sicer glede na stalno prebivališče teh 
oseb ob uveljavitvi Osimske pogodbe. S Pogodbo so bile 
natanko urejene možnosti za preselitev oseb, ki so pripadale 
jugoslovanski manjšini, in oseb, ki so pripadale italijanski 
manjšini. 

Obe strani sta s tem dosegli soglasje, da ne bosta spodbu- 
jali izseljevanja, ampak ga bosta odobravali ob določenih 
pogojih tistim pripadnikom manjšin, ki bodo to zahtevali in jih 
bo druga stran imela za takšne. Šele z dejansko izselitvijo je 
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prenehalo državljanstvo države, v kateri je bila izseljena oseba 
stalno nastanjena. 

3. Odškodnina za bivšo italijansko imovino na 
jugoslovanskem območju STO 

S Pogodbo so urejena vprašanja globalne in pavšalne 
odškodnine za imetje, pravice in interese italijanskih fizičnih 
in pravnih oseb na delu ozemlja, navedenem v prvem delu 
mirovne pogodbe z Italijo z dne 10. februarja 1947, znotraj 
meja SFR Jugoslavije, ki so bile prizadete ali z ukrepi naciona- 
lizacije ali z drugimi omejitvami. Po pogajanjih v mešani 
jugoslovansko-italijanski komisiji za izvrševanje 4. člena 
Osimske pogodbe - pogajanja so s prekinitvami potekala od 
1978 do 1983. leta - je bilo vprašanje odškodnine načelno 
rešeno. Na tej osnovi je bil v Rimu 18. februarja 1983 med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo podpisan Sporazum o defini- 
tivni ureditvi vseh vzajemnih obveznostih iz 4. člena Pogodbe. 
Po tem sporazumu bo Jugoslavija kot odškodnino za razlaš- 
čeno premoženje Italiji izplačala 110 mio dolarjev in sicer v 
13-letnih obrokih z začetkom odplačevanja 1. januar 1990. 

Ob podpisu tega sporazuma je italijanska stran priznala 7- 
letno odložitev začetka plačevanja odškodnine. Iz pisma zvez- 
nega sekretarja za zunanje zadeve italijanskemu zunanjemu 
ministru izhaja, da si bo Zvezni izvršni svet prizadeval, da se 
finančna sredstva, ki ostanejo na razpolago zahvaljujoč olaj- 
šavam v plačilih, namenijo za izgradnjo tistih cestnih povezav 
z Italijo, ki so opredeljene v Osimskih sporazumih in predsta- 
vljajo torej mednarodno obveznost Jugoslavije. 
4. Priznavanje visokošolskih diplom 

S Pogodbo je bila predvidena ureditev vzajemnega prizna- 
vanja fakultetnih diplom. 

Sprva je italijanska stran sodila, da bi bile le-te priznane z 
namenom nadaljevanja študija, kasneje pa je bilo v oboje- 
stranskem interesu uveljavljeno načelo, da veljajo diplome 
kot osnova za opravljanje poklica, ob upoštevanju zakono- 
daje posamezne države glede zaposlovanja ter obveznosti 
opravljanja državnega oziroma strokovnega izpita. 

Ob obisku zveznega sekretarja za zunanje zadeve v Rimu, 
18. februarja 1983, je bil podpisan sporazum o priznavanju 
diplom in strokovnih nazivov, pridobljenih na fakultetah in 
ustanovah visokošolskega izobraževanja. Sporazum vsebuje 
seznam diplom, pridobljenih v SFR Jugoslaviji in Republiki 
Italiji, ki se vzajemno priznavajo brez polaganja dopolnilnih 
izpitov. Nadalje določa, da bo ustanovljena mešana komisija, 
ki bo lahko predlagala potrebne spremembe in dopolnitve v 
sporazumu navedenega spiska diplom, primerjala učne pro- 
grame in sestavljala tabelo izenačenih nazivov z dopolnilnimi 
izpiti ali brez njih. Sporazum je bil z jugoslovanske strani 
ratificiran novembra 1983, z italijanske pa decembra 1984. 
leta. 

Omenjeni sporazum je pomemben tudi za manjšini, sloven- 
sko narodnostno skupnost v Italiji in italijansko narodnost v 
Jugoslaviji, saj njihovim pripadnikom omogoča, da študirajo v 
matični domovini in v materinem jeziku in jim priznava veljav- 
nost diplom. 
5. Skupna obramba pred točo 

V skladu z načeli konvencije Svetovne meteorološke orga- 
nizacije in v duhu Osimskih sporazumov ter v želji, da pospe- 
šita medsebojno gospodarsko in tehnično sodelovanje in 
upoštevaje želje obmejnega prebivalstva glede zboljšanja nji- 
hovih življenjskih razmer, sta SFR Jugoslavija in Republika 
Italija sklenili sporazum o skupni obrambi pred točo, ki je bil 
podpisan v Trstu, 6. aprila 1982. leta. Jugoslavija je sporazum 
ratificirala novembra 1982, Italija pa aprila 1984. leta. 

Za zagotovitev izvajanja sporazuma sta pogodbenici usta- 
novili stalno mešano jugoslovansko-italijansko komisijo za 
skupno obrambo pred točo, ki se je aprila 1985 sestala v Novi 
Gorici na svojem prvem rednem zasedanju. Komisija je spre- 
jela pravilnik o svojem delu, finančni pravilnik, idejni projekt 
izgradnje stavbe operativnega centra na Trstelju (občina Nova 
Gorica) ter zgradbe za raziskovalni in dokumentacijski center 
v Gradiški (občina Gorica). Na jugoslovanski strani so že 
izbrane lokacije za 35 strelnih mest, ki naj bi jih začeli opre- 
mljati jeseni 1985. Izgradnja sistema bo stekla letos, dokon- 
čali pa naj bi ga predvidoma prihodnje leto, tako da bi sistem 
obrambe pred točo v sezoni 1986/87 že deloval. 

6. Izgradnja ceste pod Sabotinom in na 
Kolovratu 

Z mirovno pogodbo določena meja med Jugoslavijo in 
Italijo je odrezala jugoslovanski del Brd od Nove Gorice. Kljub 
temu, da je južni del Brd oddaljen od Solkana oziroma Nove 
Gorice v zračni liniji le 3 do 5 km, je potrebno iz Nove Gorice v 
Brda po dolini Soče prevoziti pod dolgo od 20 do 30 km. V 
okviru pogajanj z Italijo pred sklenitvijo Osimskih sporazumov 
si je Jugoslavija prizadevala pridobiti pravico do uporabe 
koridorja preko italijanskega ozemlja, ki bi neposredno pove- 
zoval južni in srednji del Brd s Solkanom in Novo Gorico. 
Takšen predlog je bil sprejet s sklenitvijo Osimskih spora- 
zumov. 

V sporazumu o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 
med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo se je Italija obvezala, 
da bo povezovala Novo Gorico in vasi v Brdih, zgrajena pa bo 
na pobočju Sabotina. 

S sporazumom je bila predvidena mešana komisija, ki je 
pričela z delom 1978. leta. Določila je traso preko italijan- 
skega ozemlja, ki je za jugoslovanske uporabnike primernejša 
od indikativne, katera je bila začrtana v Osimskih sporazumih. 
Poteka približno 100 metrov niže, dogovorjen pa je bil tudi 
ugodnejši pristop z jugoslovanske strani. 

Z deli so pričeli leta 1980. Jugoslovanski del trase, skupaj z 
mostom, je bil končan konec 1984, dela na odseku Sabotin- 
ske ceste, ki poteka po italijanskem ozemlju, pa so bila zaklju- 
čena nekaj mesecev kasneje, tako da je bila cesta uradno 
odprta za jugoslovanski civilni tranzit 15. junija 1985. Z Osim- 
skimi sporazumi je določeno, da bo Jugoslavija cesto, ki 
poteka po italijanskem ozemlju, lahko uporabljala 25 let, rok 
pa se bo podaljševal za nadaljnjih 10 let, razen če bi bil 
odpovedan dve leti pred potekom dobe. 

Cesta od vasi Ravne do vasi Kambreško (t. i. cesta na 
Kolovratu) pa je bila zgrajena in predana v uporabo že v letu 
1981). 

7. Sporazum med SFR Jugoslavijo in Republiko 
Italijo o ureditvi osebnega prometa ter 
kopenskega in pomorskega prevoza in prometa 
med obmejnimi območji (Videmski sporazum) 

Ta sporazum je bil ratificiran v Vidmu oktobra 1962. Pred 
tem je te zadeve, vendar v manjšem obsegu in samo za 
območje bivše cone A in B svobodnega tržaškega ozemlja 
urejal sporazum, ki je bil podpisan po podpisu Memoranduma 
o soglasju: Sporazum o maloobmejnem prometu med FLRJ in 
Italijo, podpisan 3/2-1948, ratificiran pa 20/9—1955. 

Sporazum, ki ima delovno imeiVidemski sporazum, je dolo- 
čal posebne dokumente (prepustnice) za prebivalce obmejnih 
območij ob celotni jugoslovansko-italijanski meji, in sicer za 
dvolastnike z večjimi pravicami in za celotno obmejno prebi- 
valstvo s splošnimi pravicami glede prehoda preko državne 
meje ter omejenega prenosa blaga in potrebščin za domačo 
rabo oziroma domačega izvora ter iznos dinarjev oziroma lir. 
Vzpostavljeni so bili posebni mejni prehodi za maloobmejni 
osebni promet, določeni prehodi za dvolastnike, določeni 
pogoji kmetovanja, paše, sečnje in oglarjenja na sosednjem 
ozemlju, pooblastila zdravnikom in babicam za nudenje 
pomoči in zdravniške nege, sodelovanje raznih služb, vzpo- 
stavitev avtobusnih zvez in pomorske linije. S sporazumom je 
bila ustanovljena tudi stalna mešana komisija za izvajanje 
določb Videmskega sporazuma. 

Med pogajanji o podpisu Osimskih sporazumov je bila 
izražena skupna pripravljenost obeh strani, da bi sporazum o 
maloobmejnem prometu oseb in blaga ne samo veljal še 
naprej, temveč da bi ga v korist obmejnega prebivalstva še 
izboljšali. 

Novelirani Videmski sporazum je bil podpisan v Vidmu 15. 
maja 1982. Od tega dne se začasno uporablja, medtem ko v 
veljavo še ni stopil, ker ga italijanska stran še ni ratificirala. 
Razširjeno je in zaokroženo območje veljavnosti sporazuma 
na obeh straneh tako, da je na italijanski strani v tem območju 
celotno narodnostno mešano ozemlje, kar prej ni bilo. Uvelja- 
vljene so poenostavitve dokumentov in postopkov za njihovo 
izdajo, razširjene so ugodnosti za lastnike prepustnic glede 
časa bivanja na sosednjem ozemlju. Carinske in valutne olaj- 
šave pa so bile decembra 1984 določene na 70.000 lir za 
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italijanske in 5.000 din za jugoslovanske imetnike prepustnic 
mesečno. 

Razširjena so bila tudi pooblastila stalni mešani komisiji za 
dopolnjevanje liste blaga in olajšav iz prilog; novo pa je 
določilo o sodelovanju obmejnih občin s klavzulo, da so 
lokalni mejni in carinski organi pooblaščeni za poenostavitev 
postopkov v kulturnem, športnem in drugem sodelovanju 
med občinami in javnimi ustanovami z obeh strani meje. 

III. NALOGE, KI SE URESNIČUJEJO IN ODPRTA 
VPRAŠANJA URESNIČEVANJA OSIMSKIH 
SPORAZUMOV 
1. Položaj slovenske narodnostne skupnosti v 
Italiji 

Pravice in zaščito slovenske narodnostne skupnosti v Italiji 
in italijanske narodnosti v SFR Jugoslaviji opredeljuje skupaj 
s preambulo 8. člen Pogodbe. Jugoslavija je zmeraj izhajala s 
stališča, da imajo v razvoju prijateljskih odnosov in sodelova- 
nje med državama manjšine pomembno vlogo, če so spošto- 
vane njihove pravice in če jim na recipročni osnovi omogo- 
čajo razvoj, nacionalna identiteta, jezik, kultura in običaji. 

S prenehanjem veljavnosti Londonskega memoranduma o 
soglasju je nehal veljati tudi posebni statut, ki je kot priloga k 
memorandumu o soglasju urejal položaj jugoslovanske ozi- 
roma italijanske manjšine. 

Osimska pogodba pa predvideva obvezno ohranitev notra- 
njih ukrepov, doslej sprejetih pri izvajanju posebnega statuta 
kot priloge memoranduma o soglasju, kakor tudi dolžnost 
vsake strani, da v okviru svoje notranje zakonodaje zagotovi 
ohranitev stopnje zaščite, predvidene z določbami posebnega 
statuta. Obe strani sta dolžni izhajati iz načela spoštovanja 
pravic jugoslovanske oziroma italijanske narodnosti in v 
okviru svoje suverenosti s svojo zakonodajo urejati položaj 
narodnostnih skupnosti. V Pogodbi obe strani potrjujeta pri- 
padnost načelu maksimalne možne zaščite državljanov, pri- 
padnikov manjšin, izhajajoč iz ustave in njunega notranjega 
prava. To zaščito bo vsaka stran uresničevala avtonomno, pri 
čemer se bo ravnala tudi po načelih listine združenih narodov, 
splošne deklaracije o pravicah človeka, konvencije o prepre- 
čevanju vseh oblik rasne diskriminacije ter splošnih aktov o 
pravicah človeka. 

V sami osimski Pogodbi in njenih prilogah ni konkretno 
določeno, kako naj pogodbenici uresničita manjšinske var- 
stvene ukrepe - razen, da bosta to storili avtonomno, s 
sredstvi notranjega prava. Tudi ni določen rok, do kdaj sta 
pogodbenici dolžni sprejeti notranje ukrepe v prid varstva 
manjšin. Spomenica, ki jo je italijanski senat sprejel na pred- 
log Komunistične partije Italije in Socialistične stranke Italije, 
priporoča vladi, da to naredi v 18 mesecih po ratifikaciji 
sporazuma (Italija je Pogodbo iz Osima ratificirala 14. marca 
1977). 

Nekatere italijanske politične stranke so v prejšnjih parla- 
mentarnih obdobjih predložile senatni komisiji za ustavna 
vprašanja osnutke zakona o globalni zaščiti slovenske narod- 
nostne skupnosti. Razprave o teh osnutkih so bile ob razpu- 
stitvi parlamenta in predčasnih volitvah v letu 1983 preki- 
njene. 

V novi zakonodajni dobi pa so svoje osnutke že predložile 
komunistična partija, socialistična stranka, stranka slovenske 
skupnosti, liberalna in krščanskodemokratska stranka Italije. 
V decembru 1983 je tudi italijanska vlada sporočila, da pripra- 
vlja svoj osnutek zakona za globalno zaščito Slovencev v 
Italiji, vendar je od te namere kasneje odstopila. Po obisku v 
Beogradu februarja 1985 pa je predsednik italijanske vlade 
poveril ministru za deželne zadeve izdelavo predloga vlad- 
nega zakonskega besedila. 

Zakon, ki bi bil v skladu s stališči in zahtevami slovenske 
narodnostne skupnosti v Italiji, bi naj zagotovil pravice na 
ozemlju vseh 35 občin v vseh treh pokrajinah avtonomne 
dežele Furlanije-Julijske krajine, kjer slovenska manjšina živi. 
Poleg tega bi naj zakon zagotovil pravice ne glede na števil- 
čno stanje, oziroma na odstotek slovenskega prebivalstva, 
kajti številčnost ne more biti kriterij oziroma osnova za dolo- 
čanje globalne zaščite. 

Glede položaja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji so 
še vedno odprta številna vprašanja, med njimi zlasti na- 
slednja: 

- ni dosledno izpolnjena obveznost enakopravne uporabe 
slovenskega jezika v upravi in sodstvu; ni uveljavljeno načelo 
o proporcionalni zastopanosti Slovencev v javnih službah, 
niso nameščeni krajevni napisi v slovenskem jeziku, slovenski 
narodni skupnosti ni vrnjen dom Svetega Ivana v Trstu; 

- ni urejeno vprašanje financiranja Stalnega slovenskega 
gledališča v Trstu; 

- v AD Furlaniji-Julijski krajini še ni realiziran TV program 
v slovenščini, predviden v italijanskem zakonu o državni tele- 
viziji iz leta 1975; 

- v času, ko se pripravlja zakon o globalni zaščiti, smo 
ponovno priča pritiskom nacionalističnih in šovinističnih kro- 
gov zlasti v Trstu pa tudi v Gorici in Benečiji na manjšino z 
zahtevami-vladi oziroma parlamentu in senatu, da naj ne širijo 
zaščitne zakonodaje ter da je pred sprejetjem kakršnegakoli 
zaščitnega zakona potrebno manjšino najprej prešteti; 

- nadaljuje se'razlaščanje zemlje slovenske narodnostne 
skupnosti v Italiji. 

Italijanska stran je večkrat izrazila svojo pripravljenost, da 
pozitivno uredi vprašanje v zvezi s položajem, enakimi pravi- 
cami in globalno zaščito slovenske narodnostne skupnosti na 
vsem območju avtonomne pokrajine Furlanije-Julijske kra- 
jine, kar je zajeto v izjavah in resolucijah, sprejetih v italijan- 
skem predstavniškem domu in senatu ob ratifikaciji Osimskih 
sporazumov. 

Tako je poslanska zbornica 17. 12. 1976 sprejela resolucijo, 
ki obvezuje vlado, da »ustvari ugodnejše razmere za popolno 
enakost v pravicah in za globalno zaščito slovenske manjšine, 
ki živi v deželi Furlaniji-Julijski krajini«. Vsi programi deželnih 
odborov Furlanije-Julijske krajine zadnjih let vsebujejo obvez- 
nost, da bo dežela Furlanija-Julijska krajina posredovala pri 
osrednji vladi, naj parlament čimprej sprejme zaščitni zakon. 
Deželni svet Furlanije-Julijske krajine je 4. 7. 1981 sprejel 
resolucijo, v kateri pravi, da »se poudarja potreba po organski 
in celoviti uzakonitvi zaščite slovenske manjšine«. Tudi naj- 
višji predstavniki italijanske države, sekretarji nekaterih vsedr- 
žavnih političnih strank in drugi politiki so ob različnih prilož- 
nostih priznavali upravičenost zahtev Slovencev in obljubljali 
skorajšnje sprejetje zaščitnega zakona. 

2. Pravice iz socialnega in invalidskega 
zavarovanja 

Pogodba opredeljuje pravice s področja socialnega zavaro- 
vanja in pokojnin za osebe, ki so bile na dan 10. junija 1940 
italijanski državljani in so imele stalno prebivališče na ozemlju 
svobodnega tržaškega ozemlja ter njihovih potomcev, rojenih 
po 10. juniju 1940. Na tej osnovi je bil decembra 1977 v Rimu 
sklenjen Sporazum med vlado SFR Jugoslavije in vlado Repu- 
blike Italije. Ta takoimenovani administrativni sporazum sta 
ratificirali obe strani. Sporazum samo določa postopek za 
priznanje akontacij, ki izvirajo iz zavarovalnih in pokojninskih 
obveznosti. 

Junija 1980 sta delegacija Zvezne skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja Jugoslavije in delegacija Narod- 
nega instituta za socialno varnost Italije v Ljubljani določili 
postopek za priznanje akontacij, usklajeni pa so bili tudi 
dvojezični obrazci, ki jih naj državi uporabljata pri postopku v 
zvezi z izplačevanjem pokojnin. 

Decembra 1977 je bil v Rimu sklenjen tudi sporazum med 
vlado SFR Jugoslavije in Republiko Italijo o ureditvi vprašanj 
socialnega zavarovanja o prevzemu obveznosti iz zdravstvene 
in pokojninske dobe, prebite na območju bivše cone B STO 
pred 5. 10. 1956. Tega sporazuma, na podlagi katerega bo 
italijanskim državljanom (ki v Italiji nimajo statusa begunca 
»esula«) Jugoslavija.priznala delovno dobo, pa tako jugoslo- 
vanska kot tudi italijanska stran še nista ratificirali. 

3. Restitucija kulturnih dobrin in arhivskega 
gradiva 

Med pogajanji o sklenitvi Osimskih sporazumov sta se SFR 
Jugoslavija in Republika Italija sporazumeli, da se bosta v 
šestih mesecih od uveljavitve Pogodbe sestali delegaciji, ki ju 
bosta imenovali jugoslovanska in italijanska vlada, in obrav- 
navali vprašanja, ki se nanašajo na kulturne dobrine, umetni- 
ška dela, arhive ter katastrske in zemljiške knjige z ozemlja, 
navedenega v 21. členu mirovne pogodbe z Italijo z dne 10. 
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februarja 1947 (to je svobodno tržaško ozemlje). Na tem 
sestanku naj bi obravnavali tudi ostala vprašanja glede arhi- 
vov in katastrskih in zemljiških knjig z ozmelja, ki ga je Italija 
odstopila Socialistični federativni republiki Jugoslaviji na 
podlagi mirovne pogodbe z Italijo z dne 10. februarja 1947. 
(Ta dogovor vsebujeta pismi, ki sta jih izmenjala zvezni sekre- 
tar za zunanje zadeve Miloš Minič in italijanski zunanji mini- 
ster Mariano Rumor dne 10. 11. 1975.) 

Na tej podlagi je bila ustanovljena mešana jugoslovansko- 
italijanska komisija za restitucijo kulturnih dobrin. Kljub trem 
zasedanjem omenjene komisije doslej ni prišlo do uskladitve 
stališč glede kriterijev za restitucije kulturnih dobrin in arhiv- 
skega gradiva. 

Ob obisku zveznega sekretarja za zunanje zadeve v Italiji, 
februarja 1983, je jugoslovanska stran poudarila pomen tega 
vprašanja za razvoj dvostranskih odnosov. Predlagala je, da bi 
diplomatski koordinatorji zveznega sekretariata za zunanje 
zadeve in italijanskega zunanjega ministrstva izdelali skupno 
osnovo in ugotovili sprejemljive kriterije za nadaljevanje 
pogajanj o restitucijah. 

V SR Sloveniji oziroma SFR Jugoslaviji smo zainteresirani, 
da se čimprej nadaljujejo prekinjena pogajanja. Osnova za 
pogajanja naj bi bilo pismo Minič-Rumor. Glede vrnitve kul- 
turnih dobrin, odnešenih s priključenega ozemlja, pa bi bilo 
potrebno doseči dogovor z italijansko stranjo, da se o tem 
vprašanju vodijo posebna pogajanja. 

4. Cestne povezave 
S sporazumom o pospeševanju gospodarskega sodelova- 

nja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo je določeno, da 
bosta za izboljšanje cestnega prometa strani povezali avto- 
mobilsko cesto Benetke-Trst-Gorica-Trbiž s cestami Nova 
Goric.a-Postojna-Ljubljana, Fernetiči-Postojna in Hrpelje- 
-Kozina-Reka (5. člen sporazuma). 

Cestne povezave omenja tudi sporazum med SČR Jugosla- 
vijo in EGS, ko govori o transjugoslovanski avtocesti. 

Od dogovorjenih obveznosti je SFR Jugoslavija doslej zgra- 
dila dva mejna prehoda, in sicer Fernetiči in Vrtojba. 

Italija je že zgradila cestni priključek do Vrtojbe, krak, ki bo 
povezoval mejni prehod Fernetiči z italijanskim sistemom 
avtocest, pa je v gradnji in bo predvidoma dograjen čez dve 
leti. 

Iz pisem, izmenjanih med zveznim sekretarjem za zunanje 
zadeve in italijanskim zunanjim ministrom, ob podpisu spora- 
zuma o odškodnini za bivšo italijansko imovino na jugoslo- 
vanskem območju STO pa izhaja, da bo Jugoslavija "finančna 
sredstva, ki ostanejo na razpolago zaradi olajšav v plačilih 
odškodnine Italiji, porabila za izgradnjo cestnih povezav iz 
sporazuma o pospeševanju gospodarskega sodelovanja. 

Avtocesti Razdrto-Nova Gorica-Vrtojba v skupni dolžini 47 
km, s štirimi voznimi pasovi ter okvirno predračunsko vredno- 
stjo 80 mio US$, in avtocesta Razdrto-Sežana-Fernetiči v 
skupni dolžini 22 km, s štirimi voznimi pasovi ter okvirno 
predračunsko vrednostjo 70 mio $, sta v fazi projektiranja. 
Začetek njune gradnje pa je odvisen od možnosti zagotovitve 
potrebnih finančnih sredstev. 

Za izgradnjo avtocest Razdrto-Vrtojba in Razdrto-Fernetiči 
je predvideno, da se ob delni zagotovitvi lastnih sredstev 
investitorja, najemajo tudi mednarodni krediti. Zato je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlagal Zveznemu izvršnemu 
svetu, da Začne postopek pri Evropski investicijski banki za 
pridobitev izrednega posojila kot posebnega kredita za pod- 
poro uresničevanju izgradnje cest po Osimskih sporazumih. 
Četrtino potrebnih sredstev za izgradnjo obeh avtocest naj bi 
nadalje zagotovile italijanske banke, s katerimi so se že začeli 
razgovori o možnostih za pridobitev ugodnih premostitvenih 
kreditov. 

V vse bolj zaostrenih možnostih za pridobitev ugodnih tujih 
finančnih kreditov so aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije usmerjene v zagotovitev finančnih sredstev, s kate- 
rimi bi lahko do leta 1990 zgradili vsaj najbolj kritične odseke 
cest za smeri Razdrto-Vrtojba in Razdrto-Fernetiči. V Skup- 
nosti za ceste Slovenije pa so v pripravi planski akti za 
obdobje 1986-1990, v katerih bodo upoštevane tudi obvezno- 
sti, ki jih je SFR Jugoslavija v zvezi s cestnimi povezavami z 
Italijo sprejela s podpisom in ratifikacijo Osimskih spora- 
zumov. 

5. Prosta industrijska cona 
V sporazumu je določeno, da bosta obe strani na svojem 

ozemlju namenili zemljišče za prosto cono, za katero bo veljal 
blagovni režim »Punti franchi di Trieste« po modelitetah, ki so 
določene v protokolu o prosti coni. Prosta industrijska cona 
je omenjena tudi v sporazumu med SFR Jugoslavijo in EGS, 
podpisanem 2/4-1980. 

Za uresničevanje strokovnih, administrativnih in drugih 
opravil glede proste cone je bil ustanovljen Biro za prosto 
cono, ki je od 1. januarja 1980 organiziran kot Zavod za prosto 
cono pri Sežani in se finansira iz zveznega proračuna; v letu 
1981 sta bila sprejeta Zakon o pogojih in načinu organiziranja 
in registriranja organizacij združenega dela, ki opravljajo 
gospodarske dejavnosti v prosti coni, ter Zakon o pogojih za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti organizacij združenega 
dela v prosti coni. V osnutku pa je ostal zakon o zagotovitvi 
sredstev za financiranje Programa izgradnje proste cone. 
Jugoslovanska stran je izpolnila svojo obvezo preskrbe proste 
cone s pitno in tehnološko vodo. 

Za natančno določitev konfiguracije zemljišča znotraj meje, 
ki je bila predvidena že v samem protokolu, je bila ustano- 
vljena mešana jugoslovansko-italijanska komisija, ki je pred- 
log za mikrolokacijo proste cone v juniju 1982 posredovala 
obema vladama. 

Kmalu po podpisu Osimskih sporazumov je predvsem v 
Trstu nastopilo gibanje proti prosti industrijski coni, ki so ga 
vodili tržaški desničarski krogi. Kasneje so se proti lokaciji 
cone izrekle tudi nekatere druge politične sile v Trstu, tako da 
je prišlo do zastoja pri uresničevanju tega dela Osimskih 
sporazumov. 

V tem obdobju je prišlo z italijanske,strani več neformalnih 
predlogov za nadomestitev proste cone na Krasu s ustanovi- 
tvijo več manjših prostih con oz. ustanovitvijo mešanih podje- 
tij na obeh straneh meje. 

6. Vodno gospodarstvo 
S sporazumom o pospeševanju gospodarskega sodelova- 

nja sta SFR Jugoslavija in Republika Italija ustanovili stalno 
mešano komisijo za vodno gospodarstvo za urejanje voda 
porečij Soče, Idrijce in Timava in njihovo uporabo za pridobi- 
vanje električne energije, namakanje in druge civilne namene. 
V ta namen bosta vladi priporočili svojim ustreznim gospodar- 
skim organizacijam, naj sodelujejo na podlagi skupnih vla- 
ganj (joint ventures) pri skupni graditvi in uporabi naprav za 
pridobivanje električne energije. 

Določbe o skupnem reševanju vodnogospodarskih vpra- 
šanj predvsem na Soči, Idrijci, Timavu in Vipavi niso v celoti 
uresničene. Ni prišlo do sodelovanja italijanske strani pri 
skupnih vlaganjih v vodnogospodarske in vodnoenergetske 
Objekte na jugoslovanski strani. Zato je Mešana jugoslovan- 
sko-italijanska komisija za vodno gospodarstvo doslej obrav- 
navala samo vprašanja skupnih meritev onesnaženosti in pre- 
tokov Soče, Idrijce, Vipave in kraških podtalnic, sanacijo 
odvodnje in kvalitete odpadnih voda urbanega področja Nove 
Gorice in usklajenega delovanja akumulacije HE Solkan z 
italijanskim namakalnim sistemom bodočega jezu pri Peumi. 

Na prihodnjem zasedanju bo jugoslovanska stran načela 
tudi vprašanje onesnaževanja Koritnice (zgornji pritok Soče) z 
močno onesnaženimi in celo kontaminiranimi odplakami iz 
italijanskega rudnika Rajbelj. 

Glede delovanja HE Solkan se je italijanska stran zavzela, 
da bo izdelala predlog načina kompenziranja usklajenega 
pretoka Soče za potrebe njihovega namakalnega sistema. 
Protivrednost pa bi italijanska stran poravnala v obliki elek- 
trične energije. 

Glede spremljanja kvalitete mednarodnih vodotokov je bilo 
ugotovljeno, da se je prispevek notranjske Reke. k onesnaže- 
nosti Timave zmanjšal in je italijanska stran pozitivno ocenila 
naš program sanacije omenjenega vodotoka. Ostale vodotoke 
redno pregledujejo in ni opaziti posebnih značilnosti. 

Sporazum je predvidel tudi možnost za ureditev in akumu- 
lacijo voda Glinščice in njihove uporabe za tržaško gospodar- 
stvo. 

Glede Glinščice je bilo v kasnejših razgovorih z italijansko 
stranjo ter v mešani komisiji za vodno gospodarstvo ugoto- 
vljeno, da gre za energetsko nepomemben vodotok (ki niti 
nima značaja reke), in da bi kakršenkoli poseg v njegovo 
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akumulacijo predstavljal grobo degradacijo okolja in narav- 
nih poti tega območja, ki je celo kasneje s prizadevanjem 
občine Dolina bil uvrščen v naravne rezervate. 

7. Plovna pot Tržič-Gorica-Ljubljana 
V Sporazumu o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 

med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo sta se strani zavezali, 
da bosta vsaka za del, ki se nanaša na njeno ozemlje, financi- 
rali proučevanja, potrebna za ocenitev tehnične in ekonom- 
ske upravičenosti in možnosti za zgraditev plovne poti Tržič- 
Gorica-Ljubljana in njene povezave z omrežjem plovnih poti 
srednje Evrope in s Črnim morjem. 

Mešana komisija je junija 1984 na četrtem zasedanju ugoto- 
vila na podlagi informacije o študiji (ki jo je izdelala italijanska 
firma Lotti iz Rima), da je takšna pot ekonomična in upravi- 
čena samo v povezavi s sistemom vodnih poti Podonavja, 
oziroma v smeri Bratislave, da je tehnično izvedljiva, vendar 
pa ekološko in vodnogospodarsko vprašljiva. Na predlog itali- 
janske strani je Komisija ugotovila, da problem torej ni regi- 
onalen, ampak širši. Skladno s tem je komisija sklenila, da 
svoje delo zaključi in da se obravnavanje tega vprašanja 
kasneje vključi v druge oblike in instrumente sodelovanja 
med obema državama. 

Na italijansko pobudo je bil oktobra 1984 v Gradežu v Italiji 
mednarodni simpozij o plovni poti Trbiž-Gorica-Ljubljana. 
Udeležili so se ga strokovnjaki iz Italije, Avstrije, ZR Nemčije in 
SFR Jugoslavije. Italijanska stran je ob zaključku simpozija 
zagotovila, da bo poskrbela za publiciranje referatov in raz- 
prav, vendar tega do sedaj še ni storila. 

8. Sodelovanje luk severnega Jadrana 
Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 

daje v 7. členu spodbudo za dolgoročno poslovno sodelova- 
nje na podlagi konkretnih programov med lukami severnega 
Jadrana za zmanjševanje stroškov in krepitev konkurenčnosti 
za oskrbo tretjih držav. 

V okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran je bila v oktobru 
preteklega leta skupna predstavitev severnojadranskih luk v 
Munchnu. Predstavili so prednosti Jadranske poti za tranzitne 
tovore za srednjo Evropo. 

Najbolj je razvito sodelovanje med lukama Koper in Trst. 
Sodelujeta na komercialnem področju (usklajevanje tarif, 
skupno dogovarjanje in ugotavljanje tranzitnih blagovnih 
tokov za skupen nastop na tretjih tržiščih) in na področju 
tehničnih posodobitev (skupna nabava plovnega dvigala za 
posebno težke tovore). V pripravi je tudi ustanovitev mešane 
družbe v Kopru, ki bi glede na rastoči obseg prometa pokrila 
potrebe po vleki ladij večjih kapacitet. 

9. Varstvo Jadranskega morja in obalnih 
področij pred onesnaževanjem 

V sporazumu o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 
sta se pogodbenici zavezali, da bosta sodelovali, ob udeležbi 
krajevnih zainteresiranih organov, pri varstvu Jadranskega 
morja pred onesnaževanjem in urejanju drugih ekoloških 
problemov. Ustanovljena je bila mešana komisija, ki ji z jugo- 
slovanske strani predseduje SR Hrvatska. 

Po programu pripravlja komisija priporočila za sprejetje 
predpisov in ukrepov obeh vlad v zvezi z akcijami za varstvo 
Jadranskega morja. 

V skladu s splošnimi določbami osimskih sporazumov o 
obmejnem sodelovanju je bila po dogovoru med Izvršnim 
svetom Skupščine SR Slovenije in deželnim odborom Avto- 
nomne dežele Furlanije-Julijske krajine ustanovljena delovna 
skupina za varstvo okolja in varstvo narave. Ta delovna sku- 
pina je imela do sedaj sedem zasedanj in je obravnavala 
predvsem splošna vprašanja varstva okolja, urbanizacije, 
infrastrukture in varstva naravne in kulturne dediščine s sta- 
lišča celovitosti prostora z obeh strani meje. Pripravlja tudi 
skupno poročilo o reševanju problematike varstva okolja v 
obmejnem področju s kartografskimi prilogami. 

Slovenska stran je že na zadnjem zasedanju delovne sku- 
pine junija 1984 zaprosila za informacijo glede vesti o name- 
ravani gradnji velike termoelektrarne na premogov prah na 
lokaciji ob naši meji v sektorju Občine Milje, pri čemer je 
italijanska stran zagotovila, da bo tako informacijo podala na 
naslednjem zasedanju. 

10. Skupne študije za izboljšanje 
gospodarskega sodelovanja 

V 9. členu sporazuma o pospeševanju gospodarskega 
sodelovanja je predvidena izdelava skupnih študij za izboljša- 
nje gospodarskega sodelovanja na mejhnih območjih, kar pa 
ni bilo uresničeno. Skupne študije, ki bi poudarile izkorišča- 
nje komparativnih prednosti gospodarstev z obeh strani meje, 
bi bilo v bodoče nujno pripraviti kot osnovo za usmerjanje 
ekonomskih aktivnosti. 

11. Druge oblike gospodarskega sodelovanja 
Sporazum o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 

med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo v 10. členu spodbuja 
hitrejši razvoj ekonomskih odnosov zlasti z uresničevanjem 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja. Predvideva izdelavo 
dolgoročnih programov za izrabo kmetijskih bogastev in 
spodbuja sodelovanje predvsem na področju elektroenergije, 
nafte in naravnega plina, kovinske in nekovinske rude (zlasti 
fizijske snovi) in lesa ter celuloze. Za slednje sporazum pred- 
videva, da bo potekalo v okviru mešanega medvladnega komi- 
teja za gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje. 

a) Obmejno gospodarsko sodelovanje predstavlja pomem- 
ben del gospodarskih odnosov med Jugoslavijo in Italijo, še 
posebno med SR Slovenijo in Avtonomno deželo Furlanijo- 
Julijsko krajino. Utrjuje vsestransko sodelovanje obmejnih 
območij in prispeva k uresničevanju politike odprtih meja in 
dobrega sosedstva. V njem sodelujejo tudi gospodarski sub- 
jekti slovenske narodnostne skupnosti v Italiji. 

Najvidnejši rezultati so bili v preteklem obdobju doseženi 
na področju obmejne blagovne menjave, ki se odvija po 
Tržaškem in Goriškem sporazumu. Višek rasti je obmejna 
blagovna menjava dosegla v obdobju 1981-1983, ko je iz 
obsega v višini 96,9 mlrd Lit v letu 1980 narastla na 736,7 mlrd 
Lit. Ob vzporednem povečevanju udeležbe obmejne menjave 
v skupni zunanjetrgovinski menjavi med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo t. j. od 5,3% v letu 1980 na 27,2% v letu 1983. 
V letu 1984 se je obmejna menjava povečala na 891,6 mlrd Lit, 
vendar je hkrati udeležba padla na 26,5% v skupni menjavi 
med državama. 

Še posebej so zaskrbljujoči podatki o blagovni menjavi v 
prvih petih mesecih 1985, ko menjava dosega le 55,4% lan- 
skega prometa v enakem obdobju. 

Struktura uvoza je taka, da večinoma uvažamo repromate- 
rial, medtem ko je uvoz blaga široke potrošnje in opreme 
vedno manjši. Uvoženi repromaterial je v velikem delu name- 
njen proizvodnji za izvoz. Tudi izvozna struktura se vsako leto 
spreminja in se v njej povečuje delež končnih izdelkov. 

Še poseben pomen ima obmejno gospodarsko sodelovanje 
v današnjih pogojih omejevanja mednarodne trgovine, saj ga 
tako GATT kot EGS obravnavata kot izjemo v splošnih pogojih 
blagovne menjave med člani EGS in drugimi državami. Trža- 
ški in Goriški sporazum pomenita možnost za dodatni izvoz 
živine, mesa in nekaterih drugih proizvodov, katerih izvoz je 
sicer na področju EGS omejen. Jugoslovanska stran se zav- 
zema za posodobitev Tržaškega in Goriškega sporazuma, 
tako da bi se poenotili pogoji poslovanja po obeh sporazu- 
mih, da se razširijo blagovne liste s proizvodi višjih oblik 
obmejnega gospodarskega sodelovanja. V tem okviru bi bilo 
potrebno, da se tudi v Goriški sporazum vključita brezcarinski 
listi. 

b) Italija je pomemben jugoslovanski partner pri razvijanju 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja. Tako je v zadnjem 
času doseženo sodelovanje na področju skupnih raziskav pri 
iskanju nafte in plina, uspešno se razvijajo dolgoročne koope- 
racijske pogodbe (Iskra-Ferrari Bastiglia, Alpina-Baneco). Na 
področju prenosa tehnologij je pomembno sodelovanje v 
prehrambeni, kemijski, kovinski in elektro industriji. Investicij- 
sko sodelovanje poteka v obeh smereh, ni pa še doseženo 
skupno nastopanje pri izvajanju investicijskih del na tretjih 
tržiščih. 

Posebno mesto ima razvoj višjih oblik gospodarskega sode- 
lovanja in ustanavljanje mešanih podjetij v obmejnem 
področju Italije. Dopolnitve določb Zakona o dolgoročni pro- 
izvodni kooperaciji in Zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela bodo pospešile razvoj 
dolgoročnih oblik gospodarskega sodelovanja na jugoslovan- 
ski strani. 
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Glede na takratne interese v sporazumu so predvidene 
nekatere konkretne oblike gospodarskega sodelovanja (kot 
npr. skupna vlaganja za pridobivanje električne energije, 
sodelovanje na področju fizijskih snovi), ki v tem obdobju 
niso zaživele glede na spremenjene okoliščine. 

c) Z določitvijo državne meje v Tržaškem zalivu je prenehal 
veljati dogovor med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o 
skupni ribolovni coni na tem območju. Italijanska stran je po 
podpisu Osimskih sporazumov izrazila željo, da se ribolov v 
Tržaškem zalivu dogovori tudi za vnaprej. 

Po predhodnih pogovorih in pripravah v stikih med SR 
Slovenije in Avtonomno deželo Furlanijo-Julijsko krajino je bil 
18. februarja 1983 ob obisku zveznega sekretarja za zunanje 
zadeve v Rimu podpisan Sporazum o ribolovu v Tržaškem 
zalivu v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in 
blagovne menjave med obmejnimi območji Jugoslavije in 
Italije. V sporazumu je določeno ribolovno območje, število 
ribiških ladij in moč njihovih motorjev ter obalne občine, ki so 
vključene v sporazum. Za urejanje vprašanj s področja ribo- 
lova in za uresničevanje gospodarskega sodelovanja in bla- 
govne menjave s področja ribiške dejavnosti na tem območju 
bo pristojna mešana meddržavna komisija za obmejno gospo- 
darsko sodelovanje. 

Skupščina SR Slovenije je dne 25/7-1984 sprejela odlok o 
soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v 
okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja in blagovne 
menjave z Italijo. Hkrati je bil sprejet sklep, da se dopolni 
besedilo sporazuma tako, da se dodajo imenom italijanskih 
mest tudi imena v našem jeziku v skladu s prakso dvojezič- 
nega poimenovanja narodnostno mešanih krajev in da je 

potrebno k sedanjemu zemljevidu, ki je samo v italijanskem 
jeziku in je del sporazuma, dodati tudi zemljevid, ki vsebuje 
dvojezična imena. 

d) Sodelovanje pri izdelavi dolgoročnih programov izkoriš- 
čanja kmetijskih bogastev ni zaživelo. 

e) Na področju turističnega gospodarstva je prišlo do sode- 
lovanja med Kranjsko goro, Kaninom, Trbižem in Podklo- 
štrom (Arnoldsteinom) pri organiziranju skupne smučarske 
karte (Skipass). 

Realizacija dogovora o skupni izrabi območja Prevalskega 
sedla za izgradnjo povezave med obema smučiščema na 
Kaninu je na obeh straneh zastala zaradi pomanjkanja finan- 
čnih sredstev. 

V toku so priprave za realizacijo projekta za varno turistično 
plovbo »SEA-SENTINEL« v severnem Jadranu. Osnovni 
sistem bo postavljen na italijanski strani, na katerega bo 
priključena pomožna radijska postaja na jugoslovanski obali. 

V pripravi je realizacija skupne promocije turistične 
ponudbe v okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran na tretjih 
tržiščih (npr. Velika Britanija). 

Za razvoj turizma bo pomembna sprememba italijanskega 
predpisa o najavi izven-linijskih poletov in predlog italijanske 
letalske družbe Alitalia za ustanovitev mešanega podjetja za 
prevoz z malimi letali. 

f) Na področju skupnih raziskav je prišlo do realizacije 
raziskovalnih del na področju biologije, morja in ribištva, 
medicine in zdravstva, kemije, gozdarstva, fizike ter skupne 
obrambe pred točo. Nadaljnje usmeritve naj bi omogočile 
realizacijo raziskovalnih tem in projektov, ki so prilagojeni 
potrebam gospodarskega, industrijskega ter znanstvenega 
razvoja. 

POROČILO 

o položaju slovenske narodnostne 

skupnosti v zamejstvu 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 79. seji dne 25. 7. 
1985 obravnaval: 

- POROČILO O POLOŽAJU SLOVENSKE NARODNOSTNE 
SKUPNOSTI V ZAMEJSTVU, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. čiena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Ivan SENIČAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno 
Sodelovanje, 

- Marcel KOPROL, republiški podsekretar v Republiškem 
komiteju za mednarodno sodelovanje, 

- Anica ČADEŽ, pomočnica predsednika Republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje. 

1. UVOD 
1. S politično teritorialno razdelitvijo ozemlja po II. svetovni 

vojni je del pripadnikov jugoslovanskih narodov ostal zunaj 
meja matične domovine. Taka mednarodna pravna ureditev je 
povzročila, da so Slovenci, ki so od davnine živeli kert avtoh- 
toni prebivalci na teh področjih, pomešani s sosednjimi 
narodi Italijani, Furlani ali avstrijskimi Nemci, ostali razdeljeni 
med štiri države: osrednji del v matični domovini SRS v SFRJ 
ter kot nacionalna manjšina v sosednji Italiji, Avstriji in na 
Madžarskem. 

Izhajajoč iz tega zgodovinskega dejstva je SFR Jugoslavija 
v skladu z načeli ustanovne listine Združenih narodov, Univer- 
zalne deklaracije o človekovih pravicah, Konvencije o prepre- 
čevanju rasne diskriminacije in Sklepne listine iz Helsinkov, 
svojo legitimno skrb do delov jugoslovanskih narodov, ki žive 
kot nacionalne manjšine v sosednjih državah, kot tudi skrb do 
narodnostnih manjših, ki žive znotraj SFRJ, vgradila v teme- 
ljna načela svoje zunanje politične usmeritve. 

Kot aktivna nosilka mednarodnega popuščanja in obliko- 
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valka novih oblik sožitja in enakopravnosti med narodi se je 
SFRJ usmerila v graditev odnosov in sodelovanja ter reševa- 
nja vprašanj s sosednjimi državami s preseganjem in ne 
premikanjem meje, z razvijanjem vsestranskega sodelovanja 
in povezovanja, ob spoštovanju človekovih in narodnih pra- 
vic. Ta politika izhaja tudi iz spoznanja in prakse, ki se 
postopno uveljavlja v sodobnem svetu, da se ob odprti meji, z 
razvijanjem novih oblik povezovanja narodov in ljudi, s krepi- 
tvijo stikov med manjšino in matičnim narodom, ustvarjajo 
pogoji za miroljubno sožitje in demokratičen razvoj, da se 
krepijo sile, ki se bojujejo za splošen človeški in družbeni 
napredek proti netilcem nacionalističnega in rasističnega 
sovraštva med ljudmi. Tako se z razvijanjem vsestranskega 
sodelovanja s sosednjimi državami, zlasti obmejnega, ustvar- 
jajo pogoji tudi za izboljšanje položaja in razvoj naših narod- 
nostnih skupnosti v sosednjih državah kot tudi za razvoj 
narodnosti, ki žive pri nas. 

SFR Jugoslavija je svojo skrb do delov jugoslovanskih naro- 
dov v sosednjih državah posebej opredelila v preambuli 
Ustave SFRJ, SR Slovenija kot matična država Slovencev pa v 
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skladu z Ustavo SFR Jugoslavije v republiški Ustavi (člen 317). 
2. V skladu s sprejeto zunanjo politiko SFRJ, ustavnimi 

določbami in svojimi ustavnimi pristojnostmi je SR Slovenija 
razvila odnose s sosednjimi državami, zlasti Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko, kjer živi slovenska narodnostna skupnost ter 
vzpostavila žive stike in razvila vsestransko sodelovanje s to 
skupnostjo. 

V Evropi in v odnosih s sosednjimi državami so se postopno 
izoblikovali pogoji, v katerih so bili sklenjeni mednarodni 
sporazumi in akti, ki so ustvarili širok okvir za ureditev medse- 
bojnih odnosov in odprtih vprašanj. Zlasti je v njih izražena 
volja in pripravljenost urediti narodnostna vprašanja na način, 
ki bo jamčil obstoj in razvoj narodnostnim manjšinam, ki so 
postale sestavni del držav, ki jim je pripadlo ozemlje, kjer 
živijo. Ključni dokumenti o tem so: Londonski memorandum 
o soglasju iz leta 1954 in njegova II. priloga Posebni statut, 
Avstrijka državna pogodba iz leta 1955, Tržaški in Goriški 
sporazum o obmejnem blagovnem prometu iz leta 1955, 
Videmski sporazum o obmejnem osebnem prometu iz leta 
1962, Osimski sporazumi iz leta 1975 (Preambula in 8. člen) 
ter sporazum o obmejnem prometu oseb in blaga z Avstrijo iz 
leta 1967 in 1968 in LR Madžarsko iz leta 1975; s slednjo je 
sklenjen tudi sporazum o obmejni blagovni menjavi in gospo- 
darskem sodelovanju iz leta 1976. 

Ti sporazumi tvorijo skupaj z mednarodnimi dokumenti o 
človekovih pravicah in odpravi rasne diskriminacije, ki so jih 
podpisale SFR Jugoslavija in sosednje države, mednarodno- 
pravno obveznost za ureditev položaja narodnostnih skupno- 
sti na obeh straneh meje. 

Varstvo pravic državljanov - pripadnikov manjšine izvira 
tudi iz ustav in notranje zakonodaje sosednjih držav Italije in 
Madžarske: člen 3. in 6. Ustave Republike Italije in čl. 3 
Statuta Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, 61. člen 
Ustave LR Madžarske. 

Sklenjeni sporazumi s sosednjimi državami, v katerih živi 
slovenska narodnostna skupnost, so omogočili postopno 
vzpostavitev prijateljskih razmer ob meji, razvoj sodelovanja 
in skupno razreševanje tudi spornih vprašanj v medsebojnih 
odnosih. Razvili so se stiki in sodelovanje med prebivalstvom 
na obeh straneh meje, na gospodarskem področju, na 
področju kulture, znanosti, informiranja, turizma, prometa, 
zdravstva in na drugih področjih. 

3. Razvoj vsestranskih odnosov s sosednjimi državami in 
politika odprtih meja sta ustvarila pogoje za izboljšanje polo- 
žaja slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu in za krepi- 
tev stikov italijanske in madžarske narodnosti pri nas z matič- 
nima narodoma. To prispeva tudi k postopnemu gospodar- 
skemu razvoju narodnostno mešanih obmejnih območij, 
zavira proces siromašenja teh območij, ter zmanjšuje nezapo- 
slenost in odseljevanje prebivalstva, ki je tu avtohtono nase- 
ljeno. 

Ob tem vsestranski stiki ob odprti meji omogočajo tudi 
uresničevanje politike kulturnega povezovanja Slovencev v 
tem prostoru. Ta politika si prizadeva za krepitev komunika- 
cije in za kulturni razvoj vseh delov slovenskega naroda, 
kjerkoli žive. 

Z dosledno politiko uveljavljanja dobrososedskega sodelo- 
vanja in odprtih meja se je krepilo tudi zaupanje manjšine v 
državo matičnega naroda. Jugoslavija si je pridobila mnoge 
prijatelje med naprednimi demokratičnimi silami v sosednjih 
državah in njihovo podporo tudi glede vprašanj položaja 
manjšine. 

4. V zadnjih letih je prišlo do nekaterih sprememb in pozitiv- 
nih premikov v politiki sosednjih držav do slovenske narodno- 
stne skupnosti. V Italiji in Avstriji se slovenska narodnostna 
skupnost postopoma uveljavlja kot samostojen subjekt v 
družbenopolitičnem in gospodarskem življenju sosednjih 
držav in se upira poskusom asimilacijskih pritiskov. Tako 
razvita narodnostna skupnost je pomembna povezovalna sila 
med matico in večinskim narodom ter predstavlja pomemben 
dejavnik za sedanji in prihodnji razvoj odnosov med SFR 
Jugoslavijo oziroma SR Slovenijo in Italijo ter Avstrijo. Slo- 
venska narodnostna skupnost v Porabju pa se šele spričo 
sedanjih ugodnejših družbenopolitičnih razmer začenja zave- 
dati svoje identitete in povezanosti z matičnim narodom. K 
spreminjanju vzdušja in ustvarjanja vzajemnega zaupanja so 
pomembno prispevali stiki na obmejnem območju kot tudi 
vse pogostejši stiki med predstavniki SR Slovenije in LR 
Madžarske, zlasti z Železno županijo, kjer žive Porabski Slo- 
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venci, in županijo Zala. Porabski Slovenci so šele na začetku 
narodnostnega prebujanja. Njihov položaj se počasi, vendar 
postopno izboljšuje. 

5. Kljub sorazmerno ugodnemu razvoju odnosov s sosed- 
njimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko, v katerih živi 
slovenska narodnostna skupnost, pa še nadalje ostaja odprta 
vrsta vprašanj povezanih s pravicami, varstvom in izboljša- 
njem položaja slovenske narodnostne skupnosti v zamejstvu. 
Tako v Italiji po podpisu Osimskih sporazumov še ni bil 
sprejet ustrezen zaščitni zakon, ki bi Slovencem v vseh treh 
pokrajinah, Tržaški, Goriški in Videmski,^zagotovil enak tret- 
man in enako ustrezno stopnjo zaščite. Še vedno čakajo, da 
bo slovenski jezik na vsem ozemlju, kjer prebivajo, enakopra- 
ven z italijanskim, da bo slovenski šoli zagotovljena avtono- 
mija, da bo njihova kulturna in druga družbena dejavnost 
deležna pravične pozornosti oblasti in ustrezne finančne pod- 
pore. 

Republika Avstrija 30 let po podpisu Avstrijske državne 
pogodbe ni dosledno in v celoti izpolnila določil 7. člena 
avstrijske državne pogodbe, ki se nanaša na jezikovne, kul- 
turne in druge pravice slovenske in hrvatske narodnostne 
skupnosti. V zadnjem času se položaj koroških Slovencev 
celo poslabšuje; krepijo se pritiski nemškonacionalističnih sil 
za odpravo že obstoječjih pravic, zlasti na področju dvojezič- 
nega šolstva. 

Uresničevanje pravic Slovencev v Porabju se v vsakodnev- 
nem življenju le počasi uveljavlja. Določene premike na tem 
področju je mogoče zaznati, vendar dvojezična osnovna šola 
kljub večletnim obljubam še ni odprta in je sedanji nivo pouka 
materinega jezika na nivoju učenja tujega jezika. 

Nadaljnji pozitivni razvoj urejanja položaja slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu, ki(bi postopno zavrl pro- 
ces asimilacije, je v bistveni meri odvisen od osveščanja širše 
demokratične javnosti in delovanja naprednih sil večinskega 
naroda, ki si prizadevajo za spoštovanje demokratičnih načel, 
nacionalne identitete in za pristno sožitje s svojimi sosedi. 

6. SFR Jugoslavija oziroma SR Slovenija je v okviru jugoslo- 
vanske zunanje politike in ustavnih opredelitev stalno dajala 
podporo slovenski narodnostni skupnosti v zamejstvu. To 
vprašanje je bilo stalno uvrščeno na dnevni red političnih in 
drugih razgovorov s sosednjimi državami na republiški in 
zvezni ravni. 

V vseh teh stikih so ocenjevali položaj slovenske narodno- 
stne skupnosti v zamejstvu in zagotavljali podporo njenemu 
pravičnemu boju za enakopraven razvoj v skladu z ustavnimi 
in mednarodno-pravnimi obvezami večinskega naroda. 

S strani SR Slovenije in SFR Jugoslavije je bila dana pod- 
pora slovenski narodnostni skupnosti v zamejstvu tudi pri 
sklepanju programov prosvetno-kulturnega sodelovanja s 
sosednjimi državami. Tako se z Italijo in tudi Madžarsko že 
uresničujejo določbe, zapisane v programu v prid kulturnega 
razvoja narodnostnih skupnosti na obeh straneh meje, med- 
tem ko Avstrija take določbe v bilateralnem sporazumu o 
sodelovanju na področju kulture, znanosti in izobraževanja še 
ni sprejela. 

SFRJ si je tudi na mednarodnem nivoju prizadevala za 
uveljavljanje pravic in enakopravnega položaja slovenske 
narodnostne skupnosti v zamejstvu in to preko komiteja 
Organizacije združenih narodov za odpravljanje rasne diskri- 
minacije in v okviru Konference o evropski varnosti in sodelo- 
vanju. 

7. Predsedstvo SR Slovenije, Skupščina SR Slovenije, repu- 
bliški izvršni svet in zlasti družbeno-politične organizacije 
imajo in negujejo stike z organizacijami in predstavniki slo- 
venske narodnostne skupnosti v zamejstvu. Organizirano se s 
temi vprašanji ukvarjajo Komisija za manjšinska in izseljenska 
vprašanja pri P RK SZDL, Republiški komite za mednarodno 
sodelovanje in posamezni resorni organi Izvršnega sveta, 
Komisija za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije, 
Republiški družbeni svet za mednarodne odnose, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Institut za narodnostna vprašanja ter 
druge znanstveno-raziskovalne institucije s področja družbe- 
nih dejavnosti. To sodelovanje je posebna skrb lokalnih orga- 
nov v obmejnem območju, kjer so zlasti aktivni občinski 
organi, medobčinske zbornice, šole, društva in druge usta- 
nove. 

Občasno prihaja tudi do srečanj in razgovorov slovenske 
skupnosti s predstavniki zveznih organov, predvsem pred- 
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stavniki Zveznega izvršnega sveta, Zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve in Zvezne konference SZDL. 

8. V skladu s sprejetimi načeli in usmeritvami je Skupščina 
SRS dajala obmejnemu sodelovanju SR Slovenije s sosed- 
njimi državami in položaju slovenske narodnostne skupnosti 
v zamejstvu posebno mesto. Ta vprašanja je Skupščine SRS v 
zadnjih letih večkrat obravnavala in je sprejela konkretnejše 
smernice za njihov nadaljnji razvoj: 

- leta 1975 je sprejela resolucijo o obmejnem' gospodar- 
skem sodelovanju, v kateri so opredeljene aktivnosti na tem 
področju; 

- leta 1978 in 1981 je ocenila stanje na področju obmej- 
nega gospodarskega sodelovanja ter sprejela smernice in 
aktivnosti za pospeševanje teh stikov; 

- leta 1981 pa je obravnavala poročilo o izvajanju sprejetih 
sklepov in stališč. Ob tem je zadolžila Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi srednjeročni načrt ukrepov in aktiv- 
nosti za pospeševanje obmejnega gospodarskega sodelova- 
nja za obdobje 1981-1985. Izvršni svet je program pripravil in 
v njem opredelil naloge, aktivnosti in posamezne nosilce; 

- leta 1983 je Skupščina obravnavala Informacijo o obmej- 
nem sodelovanju SR Slovenije s sosednjimi državami in 
pokrajinami in o položaju slovenske narodnostne skupnosti v 
SR Sloveniji z vidika omejitvenih ukrepov; 

- leta 1984 pa tudi Analizo uresničevanja sprejetega sred- 
njeročnega programa ukrepov in aktivnosti za pospeševanje 
obmejnega gospodarskega sodelovanja z Italijo, Avstrijo in 
Madžarsko, kjer je bil zlasti ocenjen položaj, in sodelovanje s 
slovensko narodnostno skupnostjo. 

Tudi Predsedstvo SR Slovenije je obravnavalo problema- 
tiko obmejnega gospodarskega sodelovanja, tudi v smislu 
uveljavljanja gospodarskih subjektov slovenske narodnostne 
skupnosti v zamejstvu kot pomembnem dejavniku povezova- 
nja med jugoslovanskim gospodarstvom in gospodarstvi 
sosednjih držav. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je spodbujal aktivnosti 
za uresničevanje obmejnega sodelovanja in izboljšanje slo- 
venske narodnostne skupnosti v zamejstvu, o teh vprašanjih 
in sodelovanju poročal Skupščini SR Slovenije o okviru svojih 
poročil o mednarodnih odnosih SR Slovenije s tujino ter 
predlagal aktivnosti za reševanje odprtih vprašanj. 

M. 

POLOŽAJ SLOVENSKE NARODNOSTNE 
SKUPNOSTI V ITALIJI 

1. Politično-pravni položaj 
Slovenska narodnostna skupnost v Italiji živi bolj ali manj 

strnjeno v treh pokrajinah dežele Furlanije-Julijske krajine: 
Tržaški, Goriški in Videmski pokrajini. Avtohtono slovensko 
prebivalstvo Beneške Slovenije je prišlo pod Italijo leta 1866, z 
Rapalsko razdelitvijo (1920) pa so prišli pod Italijo tudi tržaški 
in goriški Slovenci ter Kanalska dolina. Kljub obljubam takrat- 
nih oblasti so v odnosih do slovenskega prebivalstva začele 
prevladovati nacionalistične tendence z vzporednim razna- 
rodnovalnim pritiskom. Stopnjevano nasilje nacionalističnih 
in fašističnih krogov je v dveh desetletjih uničilo skoraj vse, 
kar so generacije Slovencev v Italiji ustvarile z mnogo truda in 
samoodrekanja: razvito šolstvo, gospodarske in kulturne 
ustanove, pisano besedo v materinem jeziku. 

Z množičnim sodelovanjem v osvobodilnem boju najprej 
proti fašizmu in pozneje nacizmu se je slovensko prebivalstvo 
bojevalo tudi za svoje narodnostne pravice. Ob koncu vojne 
so se ta pričakovanja le delno izpolnila. Angloameriška voja- 
ška uprava je sicer obnovila slovensko osnovno in srednje 
šolstvo na tržaškem in goriškem (Beneška Slovenija je bila 
izključena), medtem ko je drugo ostalo v glavnem po starem. 

Mejnik ne samo v meddržavnem temveč tudi v narodnost- 
nem oziru pomeni Memorandum o soglasju (podpisan I. 
1954), katerega integralni del Posebni statut jamči narodno- 
stne poravice slovenske manjšine na področju pod italijansko 
upravo. Posebni statut sicer ne predstavlja optimuma speci- 
fične narodnostne zaščite, vendar pa zagotavlja temelj dejan- 
ske narodnostne enakopravnosti avtohtone slovenske narod- 
nostne skupnosti z večinskim italijanskim prebivalstvom, v 
kolikor bi bil v praksi celovito uresničen. Londonski memo- 
randum o soglasju je hkrati odprl široke možnosti za razvija- 
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nje ekonomskega, kulturnega in političnega sodelovanja med 
SFRJ in Italijo, ki je v interesu obeh držav. Kasneje je prišlo do 
bistvenih razlik v gledanju na nekatera glavna določila memo- 
randuma, kar je med državama povzročalo občasne resne 
spore in motnje. Po dolgih pogajanjih sta se obe državi 
sporazumeli o spornih vprašanjih s sklenitvijo Osimskih spo- 
razumov 10. 11. 1975, s katerimi so urejena temeljna vpraša- 
nja odnosov med Jugoslavijo in Republiko Italijo. Osimski 
sporazumi so zagotovili nespornost meje, predvideli različne 
oblike gospodarskega in drugega sodelovanja in opredelili 
pravice manjšine na ravni, ki ne sme biti nižja od prejšnjih 
sporazumov (Memorandum o soglasju). Osimska pogodba 
poudarja, da sta obe strani dolžni izhajati iz načela spoštova- 
nja pravic slovenske oz. italijanske manjšine in da bosta v 
okviru svoje suverenosti s svojo zakonodajo urejali položaj 
narodnostnih manjšin. 

Položaj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji se je v 
zadnjih'20-letih, skladno z razvojem meddržavnih odnosov, 
postopno izboljševal. Vendar v praksi niso uresničena 
pomembna določila memoranduma o soglasju, obenem pa se 
tudi ni dosledno izvajal posebni statut, ki podrobno in kon- 
kretno navaja pravice slovenske narodnostne skupnosti. 

Tako ostajajo delno ali v celoti neuresničene tudi obvezno- 
sti, ki jih je prevzela Republika Italija s podpisom sporazumov 
v Osimu. Najpomembnejše med njimi so: 

- enakopravna uporaba slovenščine v javni upravi in sod- 
stvu ; 5 

- ustrezna zastopanost pripadnikov slovenske manjšine v 
službah javne uprave; 

- krajevni napisi v slovenskem jeziku na narodnostno 
mešanem območju; 

- vrnitev doma pri sv. Ivanu v Trstu slovenski narodnostni 
skupnosti; 

- večja upravna avtonomija šolstva; 
- uradno priznanje kulturnih institucij slovenske narodno- 

stne skupnosti in zagotovitev državne oz. deželne finančne 
pomoči za njihovo delovanje. 

Slovenska narodnostna skupnost se kljub nerešenemu 
vprašanju njenega položaja in pravic postopoma uveljavlja 
kot samostojen subjekt v družbenem, političnem in gospodar- 
skem življenju AD FJK. S svojo aktivnostjo skuša ispričevati 
svojo jezikovno, kulturno in ekonomsko navzočnost na strnje- 
nem narodnostno mešanem prostoru. Pridobitve na področju 
kulture, prosvete, sredstev javnega obveščanja, založništva, 
znanosti, si je v največjem delu zgradila s samopomočjo, 
podporo demokratičnih sil v matični državi pa tudi s sodelova- 
njem matičnega naroda. Vključevanjem v obmejno gospodar- 
sko sodelovanje slovenska narodnostna skupnost prispeva k 
splošnemu gospodarskemu napredku Furlanije-Julijske kra- 
jine. 

V delovanju Slovencev v Italiji sta pomembni Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) ter Svet slovenskih orga- 
nizacij. Obe organizaciji ne nastopata kot stranki. Temeljna 
funkcija SKGZ je povezovanje in koordinacija narodno 
obrambnih, kulturnih in gospodarskih aktivnosti slovenske 
narodnostne skupnosti v deželi Furlaniji-Julijski krajini. 
Deluje v vseh treh pokrajinah avtonomne dežele Furlanije- 
Julijske krajine, je organizator, usmerjevalec in pobudnik 
skupnih naporov Slovencev v Italiji za njihov obstoj in razvoj. 
Nosilni steber Zveze je sedaj poleg gospodarskih in kulturnih 
tudi športna organizacija. Svet slovenskih organizacij zdru- 
žuje in povezuje različne katoliško usmerjene komponente 
znotraj slovenske narodnostne skupnosti in deluje na 
območju Tržaške in Goriške pokrajine. 

Del Slovencev v Italiji je politično organiziran v stranki 
Slovenska skupnost. Slovenci v Italiji se udejstvujejo tudi v 
okviru obstoječih strank. 

Slovenska narodnostna skupnost je tudi bila vselej dejav- 
nik, ki se je v splošno korist prebivalstva ob meji prizadeval za 
širjenje in poglabljanje jugoslovanski-italijanskih odnosov in 
ki je pomembno prispeval k njihovemu utrjevanju. 

2. Zakon o globalni zaščiti slovenske 
narodnostne skupnosti v Italiji 

Po določbah Pogodbe med SFRJ in Italijo iz Osima se 
pogodbenici zavezujeta, da bosta v okviru svojega notranjega 
prava zagotovili isto raven varstva pripadnikom manjšin, kof 
izhaja iz določil Posebnega statuta. Potrjujeta svojo privrže- 
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nost načelu največjega možnega varstva pravic pripadnikov 
manjšin, kot izhaja iz njunih ustav in notranje zakonodaje, ter 
izražata soglasje, da se bosta glede odnosa do manjšin zgle- 
dovali tudi po načelih ustanovne listine OZN, splošne deklara- 
cije o človekovih pravicah, konvencije o odpravi vseh oblik 
rasne diskriminacije in obeh konvencijah OZN o človekovih 
pravicah. 

V desetih letih po podpisu Osimske Pogodbe zakon o 
globalni zaščiti, ki bi celovito urejal položaj slovenske narod- 
nostne skupnosti, v Italiji še ni bil sprejet. Kot morebitna 
osnova za tak zakon je bilo rimskemu parlamentu predloženih 
več osnutkov: zakonski osnutek krščanske demokracije, 
komunistične partije, socialistične stranke, slovenske skup- 
nosti in proletarske demokracije. Svoj osnutek pripravlja tudi 
sedanja italijanska vlada. Predlagani zakonski osnutki se opi- 
rajo le na italijansko ustavo kot edini pravni temelj oziroma 
obveznost Italije za ureditev položaja slovenske skupnosti z 
zaščitnim zakonom, izjema je le zakonski osnutek slovenske 
skupnosti, ki omenja tudi mednarodno-pravne obveznosti, 
konkretno člen 8 osimske Pogodbe. 

V dosedanjih razpravah o zaščitnem zakonu so prišle do 
izraza tudi nesprejemljive teze - zlasti na lokalnem nivoju - 
po restriktivnem tolmačenju manjšinskih pravic, v pogojeva- 
nju manjšinskih pravic glede na številčno stanje v občinah, 
oziroma zamotan postopek za uveljavljanje teh pravic. 

Slovenska narodnostna skupnost v Italiji pa v nasprotju s 
takšnimi stališči zahteva raven zaščite, ki bo v skladu z med- 
narodnimi konvencijami, ki jih našteva preambula Osimske 
Pogodbe, z določili 8. člena Pogodbe in s 6. členom Italijan- 
ske ustave, ki določa, da republika s posebnimi zakoni ščiti 
jezikovne manjšine. Tak Zakon o globalni zaščiti bi omogočal 
razmere, v katerih bi bila slovenska skupnost enakopravna. 

Slovenska narodnostna skupnost se zavzema, da naj zakon 
predvidi enako raven zaščite za vseh 35 občin Tržaške, Gori- 
ške in Videmske pokrajine Avtonomne dežele Furlanije-Julij- 
ske krajine, kjer živijo Slovenci, da naj predvidi ustanovitev 
šol s slovenskim učnim jezikom tudi v Videmski pokrajini, kjer 
teh šol še ni, da naj zajamči rabo slovenskega jezika v javnosti 
in seveda omogoči redno delovanje kulturnih in drugih usta- 
nov ter ustrezen družbeno-gospodarski razvoj slovenske 
narodnostne skupnosti. Uveljaviti je treba po mnenju sloven- 
ske narodne skupnosti načelo prostega pristopa k zaščitnim 
pravicam, kar izključuje vsakršno omejevanje teh pravic na 
osnovi preštevanja ali posebnega postopka za uveljavljanje 
manjšinskih pravic. 

Jugoslavija v celoti podpira takšne zahteve slovenske 
narodnostne skupnosti in se v razgovorih s predstavniki itali- 
janskih oblasti zavzema za tak zaščitni zakon, ki bi ohranil vse 
tisto, kar je bilo pozitivnega na manjšinskem področju že 
doseženo do sklenitve Osimskih sporazumov in ki bi odprl 
perspektivo za celovito rešitev slovenskega manjšinskega 
vprašanja v Italiji. 

3. Osebni obmejni promet 
Razmejitev je po vojni na nekaterih predelih jugoslovansko 

italijanske meje razdelila enotno in prirodno narodnostno in 
gospodarsko področje. Presekala je pomembne transportne 
poti, razdelila naselja in objekte, ki so bili pomembni za delo 
in življenje obmejnega prebivalstva. Jugoslavija in Italija sta 
po ureditvi tržaškega vprašanja sklenili sporzaum o obmej- 
nem sodelovanju, ki je omogočil razvoj zdravih in prijateljskih 
razmer ob meji, ustvaril pogoje za izboljšanje položaja sloven- 
ske narodnostne skupnosti v Italiji in italijanske narodnosti v 
SFRJ ter za hitrejši razvoj meddržavnih in političnih odnosov. 

Obmejni promet med Jugoslavijo in Italijo poteka pod Spo- 
razumom med SFRJ in Italijo o ureditvi osebnega prometa ter 
kopenskega in pomorskega prevoza in prometa med obmej- 
nimi območji, ki je bil podpisan v'Vidmu oktobra 1962. Še 
pred tem je ta vprašanja, vendar v manjšem obsegu in samo 
za območje bivše cone A in B svobodnega tržaškega ozemlja, 
urejal sporazum, podpisan 20. 8. 1955. 

Sporazum o osebnem prometu ali Videmski sporazum je 
določal posene dokumente (prepustnice) za prebivalce 
obmejnih območij ob celotni jugoslovansko-italijanski meji in 
sicer za dvolastnike z večjimi pravicami in za celotno obmejno 
prebivalstvo s. splošnimi pravicami glede prehoda preko 
državne meje ter omejenega prenosa denarja, blaga in 
potrebščin za domačo rabo. S sporazumi so bili vzpostavljeni 
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posebni mejni prehodi za maloobmejni osebni promet, dolo- 
čeni prehodi za dvolastnike, določeni pogoji za kmetovanje, 
pašo, sečnjo in oglarjenja na sosednjem ozemlju, pooblastila 
zdravnikom in babicam za nudenje pomoči in zdravniške 
nege na sosednjem ozemlju, sodelovanja fitopatoloških, vete- 
rinarskih in zdravstvenih služb, vzpostavitev avtobusnih zvez 
in pomorske linije. S sporazumom je bila ustanovljena tudi 
stalna mešana komisija, ki se je po pravilniku sestajala enkrat 
letno. Na podlagi leta 1962 sklenjenega Videmskega spora- 
zuma se je maloobmejni osebni promet razvijal skokovito in 
dosegel leta 1980 16 milijonov prehodov v obe smeri. Imetni- 
kov dokumentov je bilo na italijanski strani dvakrat toliko kot 
na jugoslovanski. 

Leta 1976 se je na jugoslovansko pobudo začela pripravljati 
novelacija omenjenega sporazuma. Razširjeno je in zaokro- 
ženo območje veljavnosti sporazuma na obeh straneh meje. 
Uveljavljene so poenostavite dokumentov in postopkov za 
njihovo izdajo, razširjene so ugodnosti za lastnike prepustnic, 
glede časa bivanja/ia sosednjem ozemlju ter v pogledu carin- 
skih in valutnih olajšav. Povsem novo je določilo o sodelova- 
nju obmejnih občin s klavzulo, da so lokalni, mejni in carinski 
organi pooblaščeni za poenostavitev postQpkov v kulturnem, 
športnem in drugem sodelovanju med občinami in javnimi 
ustanovami z obeh strani meje. 

Ob podpisu sta bili izmenjani pismi, v katerih obe vladi 
soglašata, da se začne novelirani sporazum iz leta 1982 izva- 
jati takoj, ne glede na njegovo kasnejšo ratifikacijo. 

4. Gospodarsko sodelovanje med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo ter pomen tega 
sodelovanja za gospodarski položaj in razvoj 
slovenske narodnostne skupnosti 

a) Socialno-ekonomski položaj slovenske narodnostne 
skupnosti je bistven dejavnik njenega obstoja in razvoja. 
Slovenci v Italiji živijo pretežno v industrijsko manj razvitih 
območjih, ki jih prizadeva pomanjkanje delovnih mest in 
prestrukturiranje kmetijstva in so zaradi tega področje migra- 
cije v notranjost dežele. 

Sedanje stanje gospodarstva slovenske narodnostne skup- 
nusti.v Italiji kaže, da je v tržaški in goriški pokrajini predvsem 
razvit sekundarni in terciarni sektor gospodarstva, medtem ko 
v Videmski pokrajini in Beneški Sloveniji prevladuje primarni 
sektor, razmahnila pa se je tudi obrtniška dejavnost. 

V Tržaški in Goriški pokrajini, pa tudi v Videmski pokrajini 
beležijo upadanje kmetijske dejavnosti. V Beneški Sloveniji in 
Reziji je to predvsem posledica emigracije delovne sile in 
dnevne migracije delovne sile v industrijsko razvitejše kraje. 

V industriji je slovenska narodnostna skupnost malo zasto- 
pana, z večjim deležem je udeležena v obrti. Obrt je danes bolj 
razvita v Tržaški in Goriški pokrajini, medtem ko si v Videmski 
pokrajini prizadevajo to panogo razviti v okviru razvoja kmeč- 
kega turizma. V okviru terciarnih dejavnosti je slovenska 
narodnostna skupnost v Italiji predvsem udeležena v turizmu, 
trgovini in prometu. 

Slovenska narodnostna skupnost v Italiji ima danes šest 
denarnih zavodov, od tega sta dve banki, štiri pa so hranilnice 
in posojilnice, vse v Tržaški in Goriški pokrajini. Slovenski 
denarni zavodi v Italiji so: Tržaška kreditna banka, ustano- 
vljena leta 1957, Hranilnica in posojilnica na Opčinah, ustano- 
vljena leta 1908, Kmečka banka v Gorici, ustanovljena 1909, 
Kmmečko-obrtniška hranilnica v Nabrežini, ustanovljena 
1914, Kmečko-delavska posojilnica v Sovodnjah, ustano- 
vljena 1908 in Kmečko-obrtniška hranilnica v Doberdobu, 
ustanovljena leta 1908. 

V okviru slovenske narodnostne skupnosti v Italiji se z 
gospodarsko problematiko ukvarjajo naslednje organizacije: 
Slovenska kulturno gospodarska zveza, Slovensko deželno 
gospodarsko združenje, Kmečka zveza in Slovenski razisko- 
valni inštitut, ki zajemajo skoraj vse vidike gospodarskega 
razvoja. Pri razvoju povojnega gospodarstva je pomembno 
Slovensko deželno gospodarsko združenje. Prisotno je v vseh 
treh obmejnih pokrajinah in združuje velik del slovenskih 
gospodarstvenikov. 

Gospodarski razvoj slovenske narodnostne skupnosti je 
tesno povezan z razvojem obmejnega gospodarskega sodelo- 
vanja, v katerega se slovenska skupnost vključuje ter ga preko 
gospodarskih iniciativ vzpodbuja. 
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b) Gospodarsko sodelovanje SFRJ oz. SRS in Republike 
Italije beleži v celotnem obdobju od podpisa nemoranduma o 
soglasju v letu 1954 do danes neprestan napredek. V obdobju 
od leta 1955 do 1984 se je menjava povečala za več kot 25-krat 
(od 78 mio $ na 1906,8 mio $). Tako odpade ha Italijo okoli 9% 
celotnega jugoslovanskega zunanjetrgovinskega prometa v 
letu 1984. Pri tem se je glede na leto 1983 izvoz povečal z 
indeksom 116,8 uvoz pa padel z indeksom 98,5. V iztekajočem 
srednjeročem obdobju je izrazito delovala tendenca bilansira- 
nja menjave, tako je stopnja pokritosti uvoza z izvozom nara- 
sla z 59,6% v letu 1980 na 98,5% v letu 1984. 

Delež SR Slovenije v skupni blagovni menjavi SFRJ z Repu- 
bliko Italijo je znašal 26,4% v letu 1984 (504,8 mio S). Gospo- 
darsko sodelovanje in blagovna menjava potekata z italijan- 
skimi partnerji, z mešanimi podjetji, podjetji v lasti slovenske 
skupnosti. 

c) Posebno vlogo pri krepitvi položaja slovenske narodno- 
stne skupnosti v Italiji in italijanske narodnosti v SFRJ ima 
obmejna blagovna menjava, ki poteka na podlagi dveh med- 
državnih sporazumov: Sporazuma med SFR Jugoslavijo in 
Republiko Italijo o lokalni menjavi med obmejnimi področji 
Trsta, na eni strani, in Buj, Kopra, Sežane in Nove Gorice na 
drugi strani (Tržaški sporazum) ter Sporazuma med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo o lokalni menjavi med obmej- 
nimi področji Gorica-Videm in Sežana-Nova Gorica-Tolmin 
(Goriški sporazum), sklenjenih v Rimu 31. marca 1955. 

Pomemben mejnik v tem sodelovanju pomeni sklenitev 
Osimskih sporazumov v letu 1975, s katerimi sta obe strani 
potrdili svojo pripravljenost, da bosta še naprej pospeševali 
medsebojno gospodarsko sodelovanje tudi z namenom izbo- 
ljšanja življenjskih razmer obmejnega prebivalstva. S tem 
namenom je bil sklenjen Sporazum o pospeševanju gospo- 
darskega sodelovanja kot osnova za nadaljnje razvijanje dol- 
goročnih oblik gospodarskega sodelovanja (kooperacije, 
skupna vlaganja idr.). 

Osnovni namen vseh teh sporazumov je bil omogočiti 
gospodarskim subjektom, ki jih je meja ločila, nemoteno 
nadaljnje sodelovanje. 

Obmejna blagovna menjava beleži hitro rast vse do leta 
1978. Višek rasti je dosegla v obdobju 1981-83, ko je z obsega 
v višini 96,9 mlrd Lit v letu 1980 narasla na 736,7 mlrd Lit. 
Hkrati se je tudi povečevala udeležba obmejne blagovne 
menjave v skupni jugoslovanski zunanjetrgovinski menjavi z 
Italijo od 5,4% v letu 1980 na 27,2% v letu 1983. 

SR Slovenija daje poseben poudarek razvoju obmejnega 
gospodarskega sodelovanja. Nanjo odpade cca. 2/3 zunanje- 
trgovinske dejavnosti po avtonomnih računih. 

Administrativno omejevanje obmejne blagovne menjave je 
v letu 1984 povzročilo zastoje v menjavi in zaskrbljenost pri 
pripadnikih narodnostnih skupnostih, ki imajo aktivno vlogo 
pri povezovanju obeh gospodarstev. Izvršni svet SR Slovenije 
si je prizadeval, da bi bile pri reguliranju obmejne blagovne 
menjave v letu 1985 upoštevane specifičnosti te oblike sode- 
lovanja s tujino. 

Opredelitve in pogoji za odvijanje blagovne menjave so v 
letu 1985 ugodnejši, saj se sme obmejna blagovna menjava 
(razen brezcarinske) gibati do višine 30% celotne blagovne 
menjave z Italijo. Izločanje za skupne družbene potrebe skozi 
celo leto znaša 27%. Omejitev se nanaša le na izvoz, ne pa 
tudi na uvoz, ker je v preteklem letu povzročalo naraščanje 
brezobrestnega pozitivnega salda. Iz te vrste menjave so 
izločene surovine in borzni artikli. 

V začetku leta 1985 je kljub temu prišlo do občutnega 
zaostajanja obmejne menjave, kar je po eni strani posledica 
splošnih gibanj, ki so povzročila zaostajanje redne menjave, 
in nekaterih ukrepov, ki neugodno vplivajo na odvijanje 
obmejne menjave: problem družbeno priznanih reprodukcij- 
skih potreb, evidencijskih kvot, prepoved izvoza surovin in 
borznih artiklov idr. 

d) Za dolgoročno gospodarsko sodelovanje v obmejnem 
območju, so od leta 1975 potekale široke aktivnosti. 

V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja je ustano- 
vljenih osem lastnih in mešanih podjetij (Veplas, Simek, 
Hobles, Meblo, Tomos, Ifapi, Iret in Evropaper). Večina podje- 
tij po začetnih težavah tudi uspešno deluje. 

Na področju industrijskega in tehničnega sodelovanja med 
SFRJ in Italijo beležimo določeno stopnjo zaostajanja; pri tem 
je izjema obmejno področje, kjer sedaj deluje deset industrij- 

skih kooperacij. 
Nove določbe zakona o dolgoročni proizvodni kooperaciji 

in zakona o vlaganju tujih oseb v domače OZD bi lahko 
pripomogle k pospešitvi razvoja dolgoročnih oblik gospodar- 
skega sodelovanja na obeh straneh meje. 

Posebno vlogo pri gospodarskem sodelovanju in blagov- 
nem prometu v obmejnem prostoru imata obstoječa terminala 
v Sežani in Vrtojbi, kjer se opravlja distribucija blaga tako pri 
izhodu kot pri vhodu v Jugoslavijo. Nujna vloga pa bo še 
pridobila na pomenu, ko bodo zgrajene cestne povezave 
Vrtojba-Razdrto in Fernetiči—Razdrto in ko bo stopila v 
veljavo nova zakonodaja o prostih carinskih conah. 

Pri dolgoročnem sodelovanju na področju turizma je 
pomembno podjetje Adriatour iz Trsta, ki je v lasti slovenske 
narodnostne skupnosti in sodeluje tudi z jugoslovanskimi 
organizacijami na področju navtičnega turizma. 

Kljub tako razvejanemu gospodarskemu sodelovanju še 
vedno niso izkoriščene številne možnosti in prednosti gospo- 
darskega potenciala obmejnega območja. 

e) Za nadaljnji razvoj gospodarskega sodelovanja med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo je v okviru Mešane jugoslo- 
vansko-italijanske komisije, predvidene s 5. členom Trgovin- 
skega sporazuma (za trgovinsko sodelovanje), ustanovljena 
medvladna mešana komisija za obmejno gospodarsko sode- 
lovanje in blagovno menjavo. Med SR Slovenijo in AD Furla- 
nijo-Julijsko krajino pa je začela delovati posebna delovna 
skupina za gospodarsko sodelovanje. 

5. Šolstvo, izobraževanje in telesna kultura 
a) Po koncu druge svetovne vojne je zavezniška uprava v 

Italiji obnovila slovensko osnovno in srednje šolstvo, ukinjeno 
v času fašizma, in sicer na tržaškem in goriškem območju, 
Beneška Slovenija pa je bila izključena. Leta 1947 je italijan- 
ska oblast priznala in prevzela stanje na področju šolstva, ki 
ga je uvedla zavezniška vojaška uprava. Kasneje, leta 1954, je 
specialni statut kot priloga memoranduma o soglasju določal, 
da bo imela slovenska manjšina v Tržaški pokrajini pouk v 
materinem jeziku v otroških vrtcih, v osnovnih, srednjih in 
strokovnih šolah. Po določbah specialnega statuta naj bi šole 
s slovenskim poukom uživale enakost z drugimi šolami istega 
tipa, glede zagotovitve učbenikov, poslopij in drugih gmotnih 
sredstev, števila in položaja učnih moči kakor tudi priznavanja 
diplom. Italijanske oblasti so se zavezale, da bodo ukrenile 
vse potrebno, da bodo v teh šolah poučevale učne moči, ki 
imajo isti materin jezik kakor učenci. Notranje-pravno je Italija 
uredila stanje na področju slovenskega šolstva v Tržaški in 
Goriški pokrajini z dvema zakonoma leta 1961 in 1973. S tema 
dvema zakonoma je Italija dejansko legalizirala zatečeno sta- 
nje na področju šolstva, ki ga je do tedaj oblikovala slovenska 
skupnost sama. 

V zadnjih desetih letih se pravni položaj šolstva za Slovence 
v Italiji, zlasti kar zadeva upravno avtonomijo, praktično ni 
spremenil. Tak je položaj v Trstu in Gorici, s tem da ima Trst 
nekaj prednosti, ki izhajajajo iz Specialnega statuta, medtem 
ko v Videmski pokrajini še vedno ni nikakršnega z zakonom 
urejenega pouka v slovenskem jeziku. 

V Tržaški pokrajini deluje 32 slovenskih osnovnih šol, v 
Goriški pokrajini pa 13 šol. Na Tržaškem so organizirane v 5, 
na Goriškem pa v dve didaktični ravnateljstvi. Tem so podre- 
jeni tudi vrtci, ki jih deluje v Tržaški 30, v Goriški pokrajini pa 
10. Na Tržaškem je še 7 srednjih nižjih šol (dve imata tudi 
dislocirani enoti) in ena na Goriškem. Triletna nižja srednja 
šola v Italiji je enotna in splošno-izobraževalna, skupaj s 
petletno osnovno šolo predstavlja osemletno obvezno izobra- 
ževanje. 

Sledijo še višje srednje šole, ki so: znanstveni licej v Trstu, 
klasična liceja v Trstu in Gorici, učiteljišči s priključenimi 
oddelki tečaja za vzgojiteljice v Trstu in Gorici, trgovski teh- 
nični zavod (ekonomska šola) v Trstu z dislocirano enoto v 
Gorici, strokovni zavod Jožef Štefan v Trstu s kemijsko, RTV 
mehaniško in kovinarsko usmeritvijo ter trgovska poklicna 
šola v Gorici. 

Podatki kažejo, da je slovensko šolstvo v Italiji doseglo 
številčni višek v šolskih letih 1978/79-1980/81, nato pa je 
začel priliv učencev izrazito padati. Vpis se je znižal za dobrih 
30%. Delujejo tudi zasebna Glasbena šola in Glasbena matica 
z dejavnostjo v Trstu, Gorici in Beneški Sloveniji, vse do 
Kanalske doline, in trije dijaški domovi, v Trstu in Gorici. 
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Za dijake slovenskih šol v Italiji skrbi blizu 800 slovenskih 
vzgojiteljic, učiteljev in profesorjev. Na italijanskih univerzah, 
pri čemer prednjači tržaška, je vpisanih približno 600 sloven- 
skih študentov. Okoli 40-50 pa jih študira v Sloveniji (v šol. 
letu 1984/85 jih 38 prejema štipendijo SRS). Slovenski jezik in 
književnost poučujejo na univerzah v Trstu in Vidmu ter na 
Visoki šoli za prevajalce v Trstu. 

V okviru prosvetno-kulturnega sodelovanja med vlado 
SFRJ in vlado republike Italije so letni seminarji za pedagoške 
delavce na šolah s slovenskim učnim jezikom v Tržaški in 
Goriški pokrajini. Pedagoški delavci na šolah s slovenskim 
učnim jezikom se redno izpopolnjujejo na Univerzi Edvarda 
Kardelja v Ljubljani. Slovenci iz Italije sodelujejo tudi na 
vsakoletnem seminarju slovenskega jezika, literature in kul- 
ture v organizaciji ljubljanske filozofske fakultete. Na 
področju meduniverzitetnega sodelovanja sodelujeta Uni- 
verza Edvarda Kardelja v Ljubljani in Univerza v Mariboru z 
Univerzo v Trstu in Vidmu. 

To sodelovanje poteka v prvi vrsti v obliki izmenjave preda- 
vateljev in predstavlja tudi poseben vidik sodelovanja s slo- 
vensko narodnostno skupnostjo v zamejstvu. Enako velja tudi 
za lektorat slovenskega jezika v Trstu. 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje in Zavod za 
šolstvo SRS sodelujeta s šolskim skrbništvom v Trstu in z 
deželnim šolskiom uradom AD Furlanije-Julijske krajine za 
realizacijo vsakoletnega programa izmenjav na področju 
vzgoje in izobraževanja za pripadnike slovenske narodnostne 
skupnosti v AD FJK in pripadnike italijanske narodnosti v 
SRS. 

V programu kulturno-prosvetnega sodelovanja med SFRJ 
in Italijo za obdobje 1982-84 se neposredno na sodelovanje s 
slovensko narodnostno skupnostjo v Italiji nanaša 57. člen, ki 
določa realizacijo inicijativ v korist kulturnega razvoja sloven- 
ske narodnostne skupnosti v Italiji s pošiljanjem knjig, revij, 
časopisov, šolskih učbenikov, itd. Ta člen je v celoti vključen 
tudi v jugoslovanski predlog programa prosvetno-kulturnega 
sodelovanja med SFRJ in Italijo za obdobje 1985-87. 

V Italiji je v postopku zakon, ki naj bi uzakonil reformo višje 
srednje šole. Besedilo tega šolskega zakona, ki ga je parla- 
ment že sprejel 1984. leta, je bilo v senatni komisiji bistveno 
okrnjeno v škodo višjih srednjih šol za Slovence. 

Še nadalje je pereče vprašanje prostorov za slovenske šole, 
zlasti v Gorici, kjer bo letos potekala najemna pogodba za 
prostore, v katere so se šole preselile po potresu leta 1976, 
občina pa še ni zagotovila novih ustreznih prostorov. 

Še nadalje ostaja odprto tudi vprašanje izobraževanja za 
Slovence v Beneški Sloveniji, kjer doslej ni bilo nobene javne 
oblike slovenskega pouka. Zato je v preteklem letu slovenska 
skupnost tu odprla zasebni otroški vrtec, ki naj bi postopno 
prerasel v zasebno slovensko šolo. Zaščitni zakon naj bi 
uzakonil možnost pouka slovenskega jezika in šolstva tudi v 
Videmski pokrajini. 

b) V zadnjih nekaj letih je opaziti med Slovenci v Italiji 
precejšen razmah telesne kulture. Deluje 32 športnih društev 
s preko 4.000 člani. Mnoga med temi društvi so pobratena ali 
sodelujejo z društvi v SFRJ oz. SRS. Telesno-kulturna skup- 
nost Slovenije in Zveza telesno-kulturnih organizacij Slove- 
nije sodelujeta z Združenjem slovenskih športnih društev v 
Italiji. Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu razvijajo zlasti 
občine Koper, Sežana, Nova Gorica in Tolmin. Športniki slo- 
venskih klubov v Italiji dosegajo vidne uspehe tudi v najvišjih 
tekmovanjih v državnem in celo v mednarodnem merilu,. Raz- 
mahnile so se tudi množične akcije, v katere se vključujejo 
številni novi člani, zlasti mladina. 

Slovenska športna društva v Italiji redno ali občasno obi- 
skujejo trenerji oziroma vaditelji iz Slovenije. V zadnjih letih si 
ta društva v večji meri prizadevajo vzgojiti lastne amaterske 
oziroma strokovne kadre z organizacijo strokovnih predavanj 
in z udeležbo na tečajih doma ali v Sloveniji. 

Tudi na območju Slovenske Benečije, v Terski in Kanalski 
dolini ter v Reziji, kjer živijo Slovenci, se povečuje zanimanje 
za športno dejavnost, ki je bila doslej na nizki ravni ali je sploh 
ni bilo. Na tem območju sedaj obstaja le Slovensko planinsko 
društvo v Čedadu, vendar prirejajo občasne športne dejavno- 
sti in manifestacije tudi slovenska kulturna društva. 

6. Kulturna dejavnost 
Slovenska narodnostna skupnost v Italiji je razvila vrsto 

kulturnih organizacij in društev, ki segajo na razna področja 
kulturnega ustvarjanja. Poleg Slovenskega gledališča v Trstu, 
ki je ena osrednjih kulturnih ustanov, delujejo še Študijska 
knjižnica, Glasbena matica, kulturno poslanstvo pa opravlja 
tudi Primorski dnevnik, ki ga izdaja Slovenska kulturno- 
gospodarska zveza, in druge periodike. V Trstu deluje tudi 
slovenski Kulturni dom. Slovenska prosvetna zveza združuje 
pevske zbore, knjižnice, dramske krožke in druge oblike kul- 
turnih dejavnosti. 

Slovencem v Goriški pokrajini pa sta namenjena Kulturna 
domova v Gorici ter kulturni domovi v posameznih slovenskih 
občinah (Doberdob, Sovodnje, Števerjan, itd.). V Videmski 
pokrajini deluje več kulturnih ustanov in društev, osrednje 
mesto zavzema društvo »Ivan Trinko« v Čedadu ter društvo 
Slovenskih izseljencev Beneške Slovenije, ki izdaja tudi svoje 
glasilo Emigrant. Obe društvi se ne ukvarjata samo s pro- 
svetno kulturnimi vprašanji, ampak spremljata tudi socialno- 
ekonomske razmere slovenskega prebivalstva in emigrantov 
iz Beneške Slovenije. 

Kulturno delovanje slovenske narodnostne manjšine v Italiji 
zavira več dejavnikov, zlasti pomanjkanje finančnih sredstev. 
Slovenska narodnostna skupnost v Italiji se že desetletja bori 
za uradno priznanje nekaterih svojih kulturnih institucij, s 
čimer bi bila zagotovljena tudi pomoč iz javnih finančnih 
sredstev, kot je to predvidel specialni statut. Zlasti je pereče 
vprašanje Stalnega slovenskega gledališča v Trstu. Ustrezna 
rešitev v predvidenem zaščitnem zakonu bi naj načelno in 
trajno rešila to pereče vprašanje. 

Kulturno sodelovanje SR Slovenije s Slovenci v Italiji je 
pestro in razvito. Uresničuje ga večje število ustanov, organi- 
zacij združenega dela s področja kulture, ljubiteljskih društev 
in posameznikov. Izoblikovan je celovit program, ki se bogati 
in dopolnjuje iz leta v leto. 
7. Informativno-založniška dejavnost 
a) Tisk 

Osrednje mesto na informativnem področju zavzema »Pri- 
morski dnevnik«, katerega prvenstvena naloga je informiranje 
o položaju slovenske narodnostne skupnosti. Poleg Primor- 
skega dnevnika izhajajo za Slovence v Italiji še druga glasila. 

Najpomembnejša založniška organizacija Slovencev v Italiji 
je Založništvo tržaškega tiska, ki opravlja pomembno vlogo z 
izdajanjem zahtevnejših knjig in izvirne proze in poezije 
zamejskih avtorjev ter tudi z izdajo pisateljev iz matične do- 
movine. 

b) Radio in televizija 
V okviru RAI (italijanska radio televizija Trst) deluje Sloven- 

ska radijska postaja, ki je pomemben dejavnik informiranja 
slovenske narodnostne skupnosti v materinem jeziku. 

Italijanski zakon, ki ureja odnose in razmerja v državni 
televiziji, določa tudi ustanovitev posebne regionalne TV 
mreže. V njenem okviru je namenjeno dnevno eno in pol ure 
programa za oddajanje v slovenskem jeziku, vendar v praksi 
italijanska stran te možnosti še ni realizirala. 

Za sodelovanje s slovensko televizijo skrbi agencija (Alpe- 
Adria, ki pa zaradi finančnih in kadrovskih težav pošilja kopr- 
ski in ljubljanski televiziji manj tekočih informacij in filmskih 
posnetkov kot prejšnja leta, kar se odraža v celotnem pro- 
gramu koprske TV, predvsem pa v njeni oddaji Odprta meja, ki 
poteka v slovenskem jeziku. 

V okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran je pričela izme- 
njava agencijskih servisov ANSE in TANJUGA za redakcije v 
Kopru, na Reki in v Trstu, kar sodi v okvir že večletne uvelja- 
vljene prakse sodelovanja med obema tiskovnima agenci- 
jama, ki ob redni izmenjavi vesti v okviru Delovne skupnosti 
Alpe-Jadran prenašata informacije o pripadnikih slovenske in 
italijanske narodnostne skupnosti in dogajanjih v obmejnem 
območju v širši prostor. 

III. 

POLOŽAJ SLOVENSKE NARODNOSTNE 
SKUPNOSTI V AVSTRIJI 

1. Politično-pravni položaj 
a) Večina pripadnikov Slovenske narodnostne skupnosti v 

Republiki Avstriji živi v južnem delu Zvezne dežele Koroške, 
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Slovenci pa živijo tudi v južnem delu Zvezne dežele Štajerske 
(Radgonski kot, Arvež in Lučane). Koroški Slovenci so avtoh- 
toni prebivalci te avstrijske pokrajine in so s koroškim plebis- 
citom, ki je bil izveden 10. oktobra 1920, otali v Republiki 
Avstriji. Med protifašističnim in narodnoosvobodilnim bojem 
v II. svetovni vojni so se koroški Slovenci borili tudi za svoje 
narodnostne pravice in pomembno prispevali k osvoboditvi 
Avstrije. Slovenci na Koroškem so danes skupnost, ki se 
vključuje in uveljavlja na mnogih pomembnih področjih druž- 
benega in gospodarskega življenja. 

Do sedaj so bila na Koroškem uresničena oziroma vsaj 
delno rešena nekatera vprašanja kot rezultat prizadevanj Slo- 
venske narodnostne skupnosti na Koroškem, podpore demo- 
kratičnih sil v Avstriji in sodelovanja SFRJ oz. SRS. Med 
pomembnejšimi pridovitvami so ustanovitev Zvezne gimna- 
zije za Slovence v Celovcu, 1400 minut mesečno slovenskega 
programa na Radiu Celovec, abiturientski tečaj za Slovence 
na Trgovski akademiji v Celovcu in občasne minimalne dota- 
cije slovenskim organizacijam in ustanovam. 

Slovenska narodnostna skupnost v Zvezni deželi Koroški je 
organizirana v dve osrednji organizaciji: Zvezo slovenskih 
organizacij na Koroškem in Narodni svet koroških Slovencev, 
kot skupni organ obeh osrednjih organizacij pa delujeta pred- 
vsem Koordinacijski odbor koroških Slovencev in Skupni 
gospodarski odbor. V okviru Zveze slovenskih organizacij 
delujejo med drugim tudi Slovenska prosvetna zveza, Zveza 
koroških partizanov, Slovenski znanstveni inštitut, Slovensko 
šolsko društvo, Zveza slovenske mladine, Zveza slovenskih 
žena in Zveza slovenskih izseljencev. V okviru Narodnega 
sveta koroških Slovencev pa med drugim tudi Koroška enotna 
lista, Krščanska kulturna zveza, Gospodarski odbor in Koro- 
ška dijaška zveza. Za gospodarsko rast koroških Slovencev je 
pomembna tudi Zveza slovenskih zadrug, ki deluje kot samo- 
stojna inštitucija. Del koroških Slovencev organizirano 
nastopa na volitvah koj Koroška enotna lista (KEL). 

b) Pravice slovenske in hrvaške narodnostne skupnosti v 
Avstriji so opredeljene v 7. členu Državne pogodbe o vzposta- 
vitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. maja 1955. 
Avstrijska državna pogodba (ADP) zagotavlja avstrijskim drža- 
vljanom slovenske in hrvaške narodnostne skupnosti na 
Koroškem, Gradiščanskem in Štajerskem uživanje istih pravic 
pod enakimi pogoji, kakor jih imajo vsi drugi avstrijski drža- 
vljani, vključno pravice do svojih lastnih organizacij, zboro- 
vanj in tiska v svojem lastnem jeziku. 7. člen nadalje določa 
pravice narodnostnih skupnosti na področju šolstva, glede 
uporabe slovenskega jezika, udeležbe pri kulturnih, upravnih 
in sodnih ustanovah ter varstva narodnostnega značaja ma- 
njšin. 

Posredno pa se na pravice narodnostnih skupnosti nana- 
šata predvsem 6. in 9. člen ADP. V členu 6 so navedene in 
zagotovljene človekove pravice in svoboščine. S členom 9 se 
je Avstrija zavezala, da bo ukinila vse nacistične organizacije 
na svojem ozemlju, tako politične, vojaške in polvojaške, ki 
goje kakršnokoli dejavnost, sovražno združenim narodom, 
oziroma ki hočejo prikrajšati prebivalstvo njegovih demokra- 
tičnih pravic. 

Trideset let po podpisu ADP Avstrija še ni v celoti izpolnila 
dolžnosti zaščite in enakih pravic slovenske in hrvaške narod- 
nostne skupnosti v odnosu do večinskega prebivalstva, niti ni 
izvedla posebnih pravic manjšinskega varstva. 

V obdobju po podpisu državne pogodbe so nastale tudi 
razlike v tretiranju položaja Slovencev na Koroškem, Sloven- 
cev na Štajerskem in Hrvatov na Gradiščanskem. Za Slovence 
na Štajerskem do sedaj niso bili sprejeti nobeni zaščitni 
ukrepi, ki jih zahtevajo določbe Državne pogodbe. 

V Avstriji je še naprej o vprašanjih manjšinske politike 
odločilen dejavnik tristranskarski oziroma medstrankarski 
sporazum z dne 1. julija 1976, ki daje pravico veta vsaki od 
treh strank in nemško-nacionalističnim silam (predvsem koro- 
škemu Heimatdienstu), ki v nekaterih od teh strank odločajo o 
stališčih do manjšinskega vprašanja. 

Na podlagi omenjenega tristrankarskega sporazuma je 
avstrijski zvezni parlament 7. julija 1976 sprejel tri zvezne 
zakona oziroma zakonske novele (bolj poznane kot sedmoju- 
lijska zakonodaja): 

a) novela k zakonu o ljudskem štetju je uvedla v notranjo 
zakonodajo možnost za ugotavljanje manjšine kjerkoli in 
kadarkoli, tudi periodično; 

b) spremembe zakona o šolstvu iz leta 1959 razrešujejo 
direktorje dvojezičnih šol, v katerih ni več noben učenec 
prijavljen k dvojezičnemu pouku, obveznosti obvladanja slo- 
venskega jezika; 

c) zakon o narodnostnih skupnostih, ki sploh ne omenja 
slovenske in hrvaške narodnostne skupnosti, kot to dela ADP, 
temveč uporablja le splošni pojem »narodnostnih skupnosti«. 
Kot pogoje za izvajanje manjšinskih pravic pa postavlja njeno 
številčno moč na določenem območju. Npr. pogoj pri postavi- 

,tvi dvojezičnih tabel je 25% msnjšinskega prebivalstva na 
določenem območju. 

S posebno uredbo je zvezna vlada 18. januarja 1977 uvedla 
tudi ustanovo sosvetov. Vstop slovenske narodnostne skup- 
nosti v manjšinske sosvete, ki bi po mnenju Avstrije pomenili 
osnovo za reševanje vseh odprtih vprašanj, je slovenska 
narodnostna skupnost odklonila. Sama sestava sosvetov bi 
po mnenju manjšine onemogočala legitimno odločanje v 
lastnih zadevah, saj je sosvet v bistvu le posvetovalno telo; z 
vstopom v sosvet pa bi slovenska narodnostna skupnost 
priznala 7. julijsko zakonodajo, kar pa ni pripravljena storiti. 

c) Poglavitna odprta vprašanja, ki se nanašajo na 7. člen 
avstrijske državne pogodbe, so naslednja: 

- Dvojezične table so danes postavljene le v 71 koroških 
krajih, čeprav je na dvojezičnem ozemlju nekaj več kot 800 
krajev. Leta 1972 so na Koroškem sprejeli Zakon o dvojezičnih 
topografskih napisih, po katerem bi bilo treba na dvojezičnem 
ozemlju postaviti 205 dvojezičnih tabel. Takoj po postavitvi 
nekaj dvojezičnih tabel s krajevnimi imeni so jih pripadniki 
Heimatdiensta večino porušili. Prav tako pa so skoraj popol- 
noma odsotni tudi ostali dvojezični napisi (v šolah, uradih, 
ipd.) 

- Praksa uporabe slovenščine pred deželnimi, okrajnimi in 
občinskimi upravnimi in sodnimi organi je restriktivna, saj ti 
organi često zavračajo vloge, napisane v slovenskem jeziku. 
Teritorialno je možno uresničiti te pravice le v 13 od 39 
dvojezičnih občinah. 

- Premajhno zaposlovanje Slovencev v javnih službah. 
- Zahteva koroškega Heimatdiensta in Svobodnjaške 

stranke za odpravo dvojezičnega šolstva pomeni za manjšino 
neposredno poslabšanje njenega položaja. Ta zakon ni le 
notranja stvar Republike Avstrije, še manj pa dežele Koroške, 
saj posega v odnose med obema državama, opredeljene z 
Avstrijsko državno pogodbo, ter je v nasprotju z drugo točko 
7. člena avstrijske državne pogodbe, ki zagotavlja avstrijskim 
državljanom slovenske in hrvaške manjšine pravico do osnov- 
nega pouka v slovenskem in hrvaškem jeziku in do sorazmer- 
nega števila lastnih srednjih šol. 

- Neustrezno urejena predšolska vzgoja za Slovence - 
pomanjkanje dvojezičnih otroških vrtcev. 

- Še vedno ni rešen problem financiranja dvojezičnih vrt- 
tfev (do sedaj jih je zgradila manjšina - 5), slovenskih kultur- 
nih domov in drugih slovenskih kulturnih ustanov (kot npr. 
knjižnice v Celovcu, nižje glasbene šole) in izobraževanja 
dvojezičnih vzgojiteljic. 

- Slovenska narodnostna skupnost se že več časa zaman 
prizadeva za ustanovitev dvojezične trgovske akademije in 
ustreznih srednjih šol. 

- Postavitev pretvornikov, ki bi omogočali sprejem signa- 
lov TV Ljubljana na preostalih delih Koroške, kar je pomem- 
bno za učenje in utrjevanje znanja slovenskega jezika, pred- 
vsem pri mladini. 

Preko obstoječega TV pretvornika na Peči nad Ratečami je 
mogoče spremljati program TV Ljubljana le v severnih prede- 
lih avstrijske Koroške (v Ziljski dolini, od Šmohorja do 
Beljaka),, medtem ko ta pretvornik ne pokriva območja na 
desnem bregu Drave pod Karavankami (Rož, Podjuna, itd.), 
kjer živi večina pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti 
v Avstriji. 

Slovenska narodnostna skupnost je v decembru 1979 pre- 
dočila zvezni vladi operativni koledar, ki vsebuje nekatere 
minimalne zahteve koroških Slovencev za uresničitev 7. člena 
ADP. Poleg tega pa je predložila avstrijski vladi še nad 50 vlog 
s konkretnimi zahtevami. Vendar tudi na to koroški Slovenci 
še niso dobili; odgovora, tri poglavitne politične stranke na 
Koroškem pa so operativni koledar zavrnile kot protiustavno 
zahtevo. Tudi razgovori predstavnikov slovenske narodno- 
stne skupnosti z avstrijskim zveznim kanclerjem še niso dali 
konkretnih rezultatov. 
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V Avstriji, še posebej pa v ZD Koroški, se skuša v zadnjem 
času tudi zmanjševati pomen in vloga boja koroških partiza- 
nov za osvoboditev in vzpostavitev demokratične Avstrije. 

2. Osebni obmejni promet 
Sedanji Sporazum med Jugoslavijo in Avstrijo o obmejnem 

prometu oseb je bil sklenjen leta 1967 v Ankaranu. Sporazum 
je bil podpisan z namenom, da se olajša in okrepi sodelovanje 
prebivalcev z obeh strani meje. 

Do obmejnih prepustnic po tem sporazumu so upravičeni 
prebivalci s teritorij SR Slovenije, v Avstriji pa v zveznih 
deželah Koroški, Štajerski in Gradiščanskem. Dokumenti, 
izdani po sporazumu, dajejo imetnikom pravico do prehajanja 
državne meje tudi na mejnih prehodih, odprtih samo za 
obmejni promet, ter do brezcarinskega prenosa blaga za 
osebne potrebe do omejene vrednosti. Dvolastniki uživajo 
posebne olajšave. 

H krepitvi stikov in večjemu gospodarskemu razvoju v tem 
obmejnem območju bo prispevala tudi izgradnja Karavan- 
škega predora, ki ga SFRJ oziroma SR Slovenija gradi skupaj 
z Republiko Avstrijo. Gradnja predora naj bi bila zaključena 
leta 1990. 

3. Gospodarsko sodelovanje med SFRJ in 
Republiko Avstrijo ter pomen tega sodelovanja 
za gospodarski položaj in razvoj slovenske 
narodnostne skupnosti 

a) Področje avstrijske Koroške, kjer živi večina koroških 
Slovencev, je gospodarsko manj razvito, tako da je njihov 
gospodarski položaj pod avstrijskim in koroškim povprečjem. 
Zaradi pomanjkanja delovnih mest na tem območju prihaja do 
večje migracije v industrijske centre. 

Poleg kmetijske dejavnosti je na narodnostno mešanem 
ozemlju zelo razvita žagarska industrija kot ena najpomem- 
bnejših industrijskih vej. Vse bolj se uveljavlja tudi turistična 
ponudba Slovenske narodnostne skupnosti na Koroškem, ki 
obsega raznovrstne turistične obrate: hotele, penzione, 
gostišča, kmečki turizem itd. Pred dvema letom je bilo ustano- 
vljeno tudi prvo turistično podjetje slovenske narodnostne 
skupnosti v Avstriji Cartrans. Pomemben je tudi razvoj na 
področju trgovske dejavnosti (Rutar Center in Blažej Center) 
in bančne organiziranosti. Zveza slovenskih zadrug v Celovcu 
s svojo poslovalnico v Beljaku združuje poleg 33 posojilnic 
tudi 4 živinorejske zadruge in 10 kmečko gospodinjskih 
zadrug, ki so pomemben dejavnik gospodarskega razvoja 
slovenske narodnostne skupnosti. 

Struktura zaposlenih na slovenskem narodnostnem 
območju na Koroškem ima težišče v kmetijstvu in gozdarstvu, 
medtem ko delež predelovalne obrti in industrije zaostaja za 
avstrijskim povprečjem. 

Gospodarski koncept razvoja Koroške, ki je omejen na 
trikotnik Celovec, Beljak in Šentvid na Glini, po mnenju slo- 
venske narodnostne skupnosti ne upošteva v zadostni meri 
gospodarskih in socialnih potreb prebivalstva na območju, 
kjer živi tudi slovenska narodnostna skupnost. Danes je na 
tem narodnostno mešanem ozemlju močno izražen pospešen 
prehod prebivalstva iz agrarnih dejavnosti v druge poklice. 

Osnovni problemi, ki se kažejo v gospodarstvu na narodno- 
stno mešanem ozemlju v Avstriji, so predvsem naslednji: 
nizka gospodarska rast v industrijskih in obrtnih obratih na 
tem območju, visoko število delovno aktivnega prebivalstva, 
ki v domačem kraju ne najde zaposlitve ih s tem visoko število 
vozačev, ki se iz manj razvitih krajev dnevno vozijo na delo v 
razvitejše centre, visoko število zaposlenih v kmetijstvu in 
gozdarstvu ter premajhne finančne zmogljivosti občin za 
pospeševalne ukrepe. 

b) Značilnosti gospodarskega sodelovanja med SFRJ in 
Republiko Avstrijo so stalen in visok zunanjetrgovinski deficit 
na naši strani, ki se je v zadnjih dveh letih precej zmanjšal, 
predvsem zaradi manjšega uvoza iz Avstrije. Pokritje uvoza 
SFRJ z izvozom v Avstrijo je v letu 1984 že znašalo 70,61%, 
Slovenije pa 76,05%, delež SR Slovenije v skupni blagovni 
menjavi SFRJ z Republiko Avstrijo pa je znašal 33,5%. Glede 
na gospodarske možnosti obeh držav je preneznatna zastopa- 
nost višjih oblik gospodarskega sodelovanja. Gospodarsko 
sodelovanje in blagovna menjava potekata z avstrijskimi par- 

tnerji, z mešanimi podjetji in s podjetji v lasti slovenske 
narodnostne skupnosti na KorcjSkem. 

V okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja je bilo na 
avstrijskem Koroškem od leta 1978 do danes ustanovljenih 10 
lastnih in mešanih podjetij (Elan, Alpetour, IPH, Tovarna celu- 
loze Obir, Topsport, Intrade, Žaga Trampusch, IMP Metali, 
Južnokoroška turistična družba - Hotel Obir, Hotel Korotan). 

Pomembno vlogo ima Zveza slovenskih zadrug, ki deluje 
kot samostojna inštitucija, ki je dosedaj že odprla 6 svojih 
trgovin (marketov), 2 marketa pa trenutno še gradi. 

c) Z Republiko Avstrijo ni sklenjen sporazum o obmejnem 
gospodarskem sodelovanju, ker Avstrija sklenitev takega spo- 
razuma ne sprejema. Zato si SFRJ oziroma SRS prizadevata 
zakrepitev obmejnega gosodarskega sodelovanja v obmej- 
nem območju s pomočjo sejemskih kompenzacijskih poslov 
in višjih oblik gospodarskega sodelovanja. 

V okviru Interesne skupnosti za pospeševanje sosedskega 
gospodarskega sodelovanja z Avstrijo pri Gospodarski zbor- 
nici Slovenije se letno razporeja med OZD kontingent SRS za 
sejme v Avstriji na način, ki omogoča tudi gospodarsko sode- 
lovanje v obmejnem območju, predvsem pa prispeva k utrje- 
vanju višjih in dolgoročnih oblik obmejnega gospodarskega 
sodelovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je skupaj z zveznimi 
deželami Koroško, Štajersko in Gradiščansko ustanovil 
mešane kontaktne komiteje za gospodarsko in drugo sodelo- 
vanje; z Zvezno deželo Koroško pa je ustanovil še posebno 
mešano delovno skupino za obmejno gospodarsko sodelo- 
vanje. 

4. Šolstvo, izobraževanje in telesna kultura 
a) Področje vzgoje in izobraževanja oziroma njene ureditve 

za koroške Slovence je opremljeno v drugem odstavku 7. 
člena avstrijske državne pogodbe iz 1955 in v zveznem 
zakonu z dne 19. 3. 1959, ki ureja šolstvo za Slovence na 
Koroškem, ter v koroškem deželnem zakonu z dne 10. 7.1959. 

V zakonu so določene možne oblike ureditve ljudskih in 
glavnih šol ter razredov in oddelkov na teh šolah in delovanje 
ene zvezne srednje šole, to je Zvezne gimnazije za Slovence. 
Možnosti organizacije pouka za Slovence na Koroškem niso 
zagotovljene Slovencem kot narodnostni skupnosti, temveč 
so podvržene individualni odločitvi staršev za prijavo otroka k 
eni od predvidenih oblik pouka. Omejeno je tudi ozemlje, kjer 
imajo starši to možnost izbire. Na odločitev staršev pa v 
koroški stvarnosti vplivajo tudi politični, socialni in gospodar- 
ski vidiki. 

V osnovno šolo je možno prijaviti otroke k dvojezičnemu 
pouku na 81 ljudskih šolah, 2 posebnih šolah in 24 glavnih 
šolah. V šolskem letu 1984/85 je bilo prijavljeno k dvojezič- 
nemu pouku na 67 ljudskih šolah 1070 učencev, v predšolske 
razrede pa 19 učencev. V 14 glavnih šolah obiskuje jezikovni 
pouk slovenščine 333 učencev, od tega jih 132 obiskuje pred- 
met slovenščine kot tuji jezik. Dejansko je pouk dvojezičen 
samo v prvih treh stopnjah na ljudski šoli, v vseh ostalih 
oblikah pa se slovenščina poučuje le kot vsi drugi učni pred- 
meti. 

V avstrijski državni pogodbi niso omenjeni otroški vrtci, ker 
ob oblikovanju 7. člena ADP oziroma podpisu ADP predšolska 
vzgoja v Avstriji še ni bila razvita, zdaj pa je postala sestavni 
del vzgojno izobraževalnega procesa, vendar tega vprašanja , 
kasneje niso uredili z zakonom. 

Trenutno deluje pet privatnih dvojezičnih otroških vrtcev, 
ki so rezultat prizadevnosti in samopomoči koroških Sloven- 
cev. Obstoječi vrtci se srečujejo z vrsto težav, posebej še 
finančnih, ker z avstrijske strani ne dobivajo potrebnih sub- 
vencij. Problem pa je tudi vprašanje kadrov. 

Pereča vprašanja so tudi znanje slovenskega jezika ob 
vpisu na prvo šolsko stopnjo, pomanjkanje primernih dvoje- 
zičnih učbenikov, izobrazba dvojezičnih učiteljev, kakor tudi 
to, da je dvojezično šolstvo skoraj povsem izključeno iz 
splošne reforme celotnega avstrijskega izobraževalnega si- 
stema. 

Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu je v šolskem letu 
1984/85 obiskovalo 472 učencev. Gimnazija je ena najpomem- 
bnejših ustanov za koroške Slovence, saj je omogočila slo- 
venski narodnostni skupnosti, da si je ustvarila lastno huma- 
nistično inteligenco. Danes pa se vse bolj pojavljajo tudi 
potrebe po tehničnem in drugem izobraženstvu. Rezultat tega 
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so tudi zahteve po ustanovitvi drugih ustreznih srednjih šol al 
usmeritev v okviru gimnazije. 

V Šentpetru pri Šentjakobu deluje dvojezična srednja šola 
za gospodarske poklice slovenskih šolskih sester, ki vodijo 
tudi enoletno gospodinjsko šolo. Obe šoli sta za zdaj name- 
njeni samo dekletom. Predvideno je tudi odprtje osrednje 
kmetijske šole, ki je pred leti delovala v Podravljah. Pomem- 
bno vprašanje na področju šolstva je tudi izobraževanje na 
višjih in visokih šolah. Trenutno deluje le dvoletni tečaj v 
okviru Trgovske akademije. 

SR Slovenija posveča posebno skrb sodelovanju s sloven- 
skimi prosvetnimi organizacijami na avstrijskem Koroškem. 
Okrepilo se je tudi sodelovanje šolskih organov Slovenije in 
ZD Koroške, oziroma srečanja, ki so namenjena izmenjavi 
informacij o vprašanjih vzgoje in izobraževanja in o organiza- 
ciji ter posebnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja za pripad- 
nike narodnostnih skupnosti. 

SR Slovenija skrbi za štipendiranje Slovencev iz zamejstva 
na visokih in srednjih šolah v Sloveniji. S Koroškega je pri- 
bližno 5-10 študentov. 

Na Univerzi v Celovcu aktivno deluje stolica za slovenski 
jezik, s katero razvija tesno sodelovanje Filozofska fakulteta v 
Ljubljani. 

Pravni položaj šolstva za Slovence v Avstriji se v zadnjih 10 
letih formalno ni spremenil, vendar so bili v zadnjem letu 
poskusi, da bi že tako okrnjene pravice Slovencev na vzgojno 
izobraževalnem področju še skrčili. Trenutno na Koroškem še 
vedno trajajo razprave v zvezi s predlogom za spremembo 
manjšinskega šolskega zakona oziroma za ukinitev dvojezič- 
nega šolstva, ki sta jo pred koroškim deželnim zborom predla- 
gala FPO in KHD (Kartner Heimatdienst). Predlog obravnavajo 
različna telesa koroškega deželnega zbora. Ustanovljeni pa 
sta bili tudi dve komisiji, ki s pravnega in pedagoškega vidika 
preučujeta problematiko manjšinskega šolstva. Stališča 
osrednjih slovenskih organizacij aktivno zagovarjajo in podpi- 
rajo tudi Univerza v Celovcu in demokratične sile v Avstriji. 

Sredi meseca junija 1985 so predstavniki vseh treh v koro- 
škem deželnem zboru zastopanih strank izoblikovali kompro- 
misni predlog o novi šolski ureditvi, ki naj bi začela veljati v 
jeseni 1986. Ureditev po tem predlogu gre v bistvu v smeri 
ločevanja učencev (sistem asistenčnega učitelja). 

Koroški Slovenci se zavzemajo za razvoj obstoječega dvoje- 
zičnega šolstva. Menijo, da je za področje osnovne šole reši- 
tev v obliki dvojezične šole za južno Koroško najboljša. 
Menijo tudi, da bi bilo treba razširiti možnosti dvojezičnosti na 
predšolsko stopnjo in v politehnični letnik, omogočiti širšo 
poklicno izbiro v dvojezičnem strokovnem izobraževanju, 
bolje poskrbeti za dopolnilno izobraževanje dvojezičnih učite- 
ljev, za ustrezne učbenike in druga učna gradiva. 

b) V okviru Slovenske športne zveze deluje v Avstriji 14 
slovenskih športnih društev s 1200 člani, med katerimi prevla- 
duje mladina. Ukvarjajo se s tekmovalnim športom in rekre- 
acijo. Za vrhunske športne dosežke, razen v smučarsko ska- 
kalnem športu, nimajo ustreznih materialnih in prostorskih 
možnosti niti strokovno dovolj usposobljenih kadrov. Vsako 
leto organizirajo več množičnih športnih prireditev (npr. 
novoletni namiznoteniški turnir, zimski spominski pohod na 
Arihovo peč in drugo). 

Slovensko športno društvo redno ali občasno obiskuje več 
trenerjev oziroma vaditeljev iz SR Slovenije, člani tega društva 
pa se udeležujejo seminarjev v SR Sloveniji za športno-rekre- 
ativno dejavnost. Pomembna so športna srečanja med klubi 
in društvi iz ZD Koroške in SR Slovenije, saj nudijo možnosti 
za srečanja med mladino z obeh strani meje. 

5. Kulturna dejavnost 
Kulturna dejavnost pri slovenski narodnostni skupnosti v 

Avstriji je razvejana, bogata po vsebini in obliki. Vanjo se 
vključuje večina pripadnikov slovenske narodne skupnosti. 
Koroški Slovenci, razen Mohorjeve družbe, založbe "Drava«, 
Zvezne gimnazije za Slovence ter Avle Slovenike in Muzeja pri 
Peršmanu, nimajo institucionaliziranih nosilcev kulturnega 
življenja, zato pa je toliko večja vloga posameznih društev in 
ljubiteljskih skupin, ki so povezani v Slovenski prosvetni zvezi 
in Krščanski kulturni zvezi. Organizirana kulturna dejavnost 
poteka tudi v okviru Katoliške cerkve. Med oblikami kultur- 
nega udejstvovanja prevladujejo glasbene dejavnosti, ki jim 

sledijo lutkarstvo, folklorna in gledališka dejavnost, druge 
(likovna, filmska) pa so manj razvite. 

Dobro je utečeno sodelovanje tudi s SR Slovenijo in nekate- 
rimi drugimi republikami in pokrajinami v SFRJ. Večji del 
izmenjav predstavljajo glasbena gostovanja in gostovanja fol- 
klornih skupin. Likovna, filmska in gledališka gostovanja pa 
se uveljavljajo šele v zadnjem obdobju. 

Stike z zamejskimi Slovenci razvijajo številne kulturne orga- 
nizacije in inštitucije kakor tudi društva in posamezniki iz 
SFRJ oziroma iz SR Slovenije. 

6. Informativno-založniška dejavnost 
Informativno-založniška dejavnost slovenske narodnostne 

skupnosti na avstrijskem Koroškem se je okrepila tako po 
obsegu kot po kvaliteti. Dosežki pri književnem ustvarjanju 
predstavljajo velik prispevek k slovenski kulturi. 

a) Tisk 
Sredstva javnega obveščanja so pomemben dejavnik pri 

razvijanju jezika in narodne zavesti. Obe osrednji organizaciji 
koroških Slovencev Zveza slovenskih organizacij - ZSO in 
Narodni svet koroških Slovencev - NSKS izdajata svoji teden- 
ski glasili »Slovenski vestnik« in »Naš tednik«. 

»Slovenski vestnik« se tiska v tiskarni »Drava«, zahtevnejše 
tehnike tiskanja pa opravlja tiskarna Mohorjeve družbe v 
Celovcu, kjer se tiska »Naš tednik«. Tiskajo se tudi občinski 
listi, ki so dvojezični, razen selškega (samo v slovenščini). 
Izhaja tudi več publikacij za mladino, razširjen je tudi verski 
tisk v slovenščini. , 

Obe slovenski osrednji organizaciji imata svoja centra za 
infomiranje. Slovenski informacijski in dokumentacijski cen- 
ter (SINDOK) pri ZSO, ki je v preteklih letih aktivno deloval, 
nameravajo zaradi finančnih težav ukiniti. V kadrovskih teža- 
vah je tudi Slovenski informacijski center (SIC) pri NSKS, ki je 
doslej izdal vrsto knjig o problemih koroških Slovencev za 
nemško javnost (dvojezično), plošč in kaset s slovenskimi 
narodnimi pesmimi, učbenik slovenskega jezika in drugo. 

Slovenski znanstveni inštitut iz Celovca pripravlja vsak 
teden izbor člankov »Informacije in komentarji« z manjšinsko 
tematiko iz avstrijskega in slovenskega tiska. 

Na področju založniške dejavnosti se v zadnjem obdobju 
intenzivira sodelovanje s Slovenijo, in sicer s povezavami med 
založniškimi ustanovami zamejskih Slovencev v Avstriji in 
Slovenijo, kot tudi v obliki medsebojnih predstavitev literar- 
nega ustvarjanja, ki v delovanju koroških Slovencev predsta- 
vlja eno izmed vidnejših oblik. 

b) Radio 
Celovška radijska postaja oddaja 1400 minut slovenskega 

programa mesečno. Poleg tega je med šolskim letom enkrat 
mesečno na sporedu radijska šola. Termini teh oddaj pa so 
zelo neugodni. 

c) Televizija 
Avstrijska televizija v svoj program ne vključuje slovenskih 

oddaj, čeprav so bile zahteve v tem smislu že večkrat izražene. 
Osrednji slovenski organanizaciji sta izdelali program postop- 
nega uvajanja oddaj v slovenskem jeziku. Kot začasno rešitev 
predlagata sodelovanje prestavnikov slovenske skupnosti v 
nekaterih sedanjih oddajah (Kavarna Central, Klub 2, maga- 
zinske oddaje). 

Pomemben premik v sodelovanju med avstrijsko in ljubljan- 
sko TV pomeni dogovor med uredništvom Teleteksta o izme- 
njavi teletekst-strani. 

Sodelovanje med TV programi RTV Ljubljana in avstrijsko 
ORF je po večletnem zastoju ponovno oživelo konec leta 
1979. Med drugim se je razvilo tudi sodelovanje pri izmenjavi 
TV informacij. Ena izmed pomembnih oblik sodelovanja je bil 
dogovor, da ORF odstopi TV Kopru med turistično sezono 
svoj TV dnevnik (Čas v sliki). 

Po prvih zelo nestrpnih in nacionalističnih reakcijah na 
Koroškem je sedaj s strani avstrijske zvezne vlade zagoto- 

* vljeno, da bo TV pretvornik v Žitari vasi, ki ga je postavilo 
prosvetno društvo »Trta«, dobil dovoljenje za delo, ter tako 
približal delu južne Koroške ljubljanski TV program. 
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IV. 

POLOŽAJ SLOVENSKE NARODNOSTNE 
SKUPNOSTI V LR MADŽARSKI 

1. Politično-pravni položaj Porabskih 
Slovencev 

Slovenska narodnostna skupnost na Madžarskem je nase- 
ljena v treh občinah ob Rabi: v Monoštru, Gornjem Seniku in 
Stevanovcih. Te občine so sestavni del Železne županije. 

Naselja so strnjena v trikotniku med Avstrijo in Jugoslavijo 
na območju, ki je gospodarsko najmanj razvito. Porabski 
Slovenci pripadajo pretežno kmečkemu prebivalstvu, njihovo 
kmetijsko gospodarstvo pa je še vedno vezano na razdro- 
bljeno kmečko posest. V zadnjem desetletju se je kmetijstvo 
začelo inteznivnejše razvijati v okviru zadrug. Edini kraj v 
Porabju, kjer se lahko prebivalstvo zaposli izven kmetijstva, je 
Monošter. Mladina zapušča podeželje, zato je zlasti pereč 
problem ostajanja ostarelih Slovencev na kmetijah. 

Svojo družbenopolitično aktivnost ter kulturno-prosvetne 
zahteve zadovoljujejo Porabski Slovenci preko delovanja v 
Demokratični zvezi južnih Slovanov. 

Pravice slovenske narodnostne skupnosti na Madžarskem 
so opredeljene v madžarski Ustavi iz leta 1972 in izhajajo iz 
načelne politike socialistične delavske partije madžarske o 
enakopravnosti delavcev vseh narodnosti, ki živijo v LR Mad- 
žarski. Doslej ni obstojala pravna norma izvedbenega zna- 
čaja, ki bi zavezovala izvajanje te politike. Aprila letos je bil na 
zasedanju madžarskega parlamenta obravnavan predlog 
novega zakona o izobraževanju, ki prvič predvideva zakonsko 
urejanje vprašanja pouka v jeziku narodnostnih manjšin. 

Slovenska skupnost v Porabju je vseskozi po malem zaosta- 
jala za drugimi narodnostmi na Madžarskem. Eden od razlo- 
gov za obrobno obravnavanje problemov Slovencev je bila v 
preteklosti tudi njihova nezadostna prisotnost.in aktivnost pri 
delovanju DZJS. V zadnjih nekaj letih, odkar so predstavniki 
porabskih Slovencev aktivneje vključeni v delovanje zveze, je 
mogoče opaziti tudi njihovo pospešeno delovanje na različnih 
področjih. Živahnejši utrip v njihovi dejavnosti ter v aktivnosti 
madžarske narodnosti v SR Sloveniji je treba pripisati tudi 
postopnemu odpiranju obmejnega območja med SR Slove- 
nijo in obmejnima županijama. Od leta 1972 so se intenzivirali 
stiki med predstavniki SR Slovenije in LR Madžarske na več 
področjih. V okviru tega sodelovanja si je SRS prizadevala za 
postopno izboljšanje položaja madžarske narodnosti v SR 
Sloveniji kot tudi Slovencev v Porabju. Pri tem je pomembno, 
da so se v okviru dobrososedskih odnosov uveljavila kot 
vzajemno sprejeta načela, načelo dvojezičnosti in načelo o 
pravici manjšin do stikov z državo matičnega naroda. 

Stiki na nivoju obmejnih pokrajin so pomembno prispevali 
k spreminjanju vzdušja in ustvarjanju vzajemnega zaupanja. 
Zdaj prihaja do rednih vsakoletnih srečanj komisij.za narod- 
nosti Železne županije in Pomurja, ki obravnavajo razna vpra- 
šanja iz življenja narodnostnih skupnosti - gospodarstvo, 
špprt, šolstvo, znanost, informiranje. 

Čeprav se v zadnjem času kaže večjo pripravljenost pred- 
stavnikov vlade in družbeno-političnih organizacij v sosednji 
Železni županiji oz. LR Madžarski za izboljšanje položaja 
Porabskih Slovencev, pa se v praksi te načelne opredelitve le 
počasi izpolnjujejo, kar se zlasti kaže v počasnem uveljavlja- 
nju sprememb na področju šolstva v prid Porabskih Sloven- 
cev, ki je temeljnega pomena za njihov obstoj in razvoj. 

2. Obmejni promet 
K sodelovanju med državo matičnega naroda in slovensko 

narodnostno skupnostjo je pripomogel »Sporazum o reguli- 
ranju maloobmejnega prometa«, ki sta ga SFRJ in LR Madžar- 
ska sklenili 9. 8. 1965, spremenjen in dopolnjen pa je bil 5.11. 
1975. leta. 

Ta sporazum omogoča imetnikom obmejnih prepustnic 8 
prehodov na leto. Ta promet pa tudi promet s potnimi listi 
zadnja leta ovirajo madžarski devizno-valutni predpisi - pred- 
pis o obvezni zamenjavi tuje valute v forinte (sedaj velja samo 
še za jugoslovanske državljane), kar zmanjšuje število preho- 
dov in otežuje stike med prebivalstvom na obeh straneh meje. 

Jugoslovanska stran je v zadnjih letih na zasedanjih stalne 
mešane jugoslovansko-madžarske komisije za maloobmejni 
promet oseb in jugoslovansko-madžarske carinske komisije 
večkrat predlagala, da se obvezna menjava valute na meji 
ukine, oziroma da se vsaj imetniki maloobmejnih prepustnic 
izvzamejo od obvezne menjave. To vprašanje je bilo tudi na 
dnevnem redu razgovorov predstavnikov zveznih ali republi- 
ških organov z madžarskimi predstavniki v zadnjih letih. 

Poleg tega je jugoslovanska stran predlagala spremembo 
sporazuma o urejanju maloobmejnega osebnega prometa 
oseb iz leta 1975 v tem smislu, da naj bi omogočil neomejeno 
število potovanj in predvidel ugodnejši režim za brezcarinski 
vnos in iznos blaga (do določene višine in ne po posameznih 
artiklih kot sedaj). Madžarska stran se o tem še ni izjasnila. 
Prav tako je SR Slovenija že večkrat posredovala predlog za 
odprtje novega mejnega prehoda za maloobmejni promet na 
meji Gornji Senik - Martinje, ki je pomemben zaradi nepo- 
srednih stikov med prebivalci tega obmejnega območja, zlasti 
za stike obeh narodnosti, ki živita na tem območju, z matičnim 
narodom. 
3. Gospodarsko sodelovanje SR Slovenije in LR 
Madžarske ter pomen tega sodelovanja za 
gospodarski položaj in razvoj slovenske 
narodnostne skupnosti 

Ljudska republika Madžarska je pomemben zunanjetrgo- 
vinski partner v izmenjavi SFRJ s sosednjimi državami. Pre- 
težni del gospodarskega sodelovanja je blagovna menjava. 
Menjava preko višjih oblik gospodarskega sodelovanja je do 
lani naraščala, toda v zadnjem letu je prišlp do delnega 
zastoja (indeks izvoza 99,5 in indeks uvoza 98,3), predvsem 
zaradi nerešenih vprašanj plačilnega prometa. 

Delež slovenskega gospodarstva v okviru gospodarskega 
sodelovanja SFRJ z LRM je že vrsto let v poprečju okoli 12 do 
13%. V letu 1984 je blagovna menjava realizirana v višini 
76,582 mio $ (izvoz 39,843 mio $, uvoz 36,739 mio $) indeks 
menjave za obdobje 1984/83 je 125. Sedanji dokaj uspešni 
razvoj gospodarskega sodelovanja SR Slovenije z LR Madžar- 
sko in v tem okviru z Železno županijo in županijo Zala 
prispeva k nadaljnjemu razvoju obmejnih območij tef ustvar- 
janju možnosti za izboljšanje socialnega in ekonomskega 
položaja prebivalstva na obeh straneh meja. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje SR Slovenije z LRM se 
odvija na podlagi meddržavnega sporazuma o menjavi blaga, 
storitev in gospodarskem sodelovanju v obmejnem prometu 
iz leta 1977 in sporazuma o oskrbovanju veleblagovnice v 
Szombathely-ju iz leta 1978. Organizacije združenega dela, 
zainteresirane za menjavo v okviru tega sporazuma, so orga- 
nizirane v okviru interesne skupnosti za maloobmejni bla- 
govni promet z LR Madžarsko. Obseg obmejne blagovne 
menjave iz leta v leto raste, ugodna je tudi struktura menjave. 

V prvi polovici leta 1985 je obmejna blagovna menjava 
delno zaostala zaradi Odloka o skupni devizni politiki, v kate- 
rem je bilo predvideno 27% izdvajanje deviznih sredstev od 
ustvarjenega izvoza v okviru obmejnega gospodarskega 
sodelovanja, vendar so OZD po spremembi odloka junija 1985 
te obveznosti oproščene, kar ne ovira več te menjave. 

Na področju višjih oblik sodelovanja je v obdobju 1981-84 
dosežen z Železno županijo "napredek (oskrbovanje blagov- 
nice Borostyanka, skupna proizvodnja oblazinjenega pohi- 
štva in skupna proizvodnja športne opreme in uslužnostna 
predelava sladkorne pese). V tem obdobju so na podlagi 
predlogov slovenskih gospodarskih organizacij združenega 
dela v razgovorih s predstavniki LRM obravnavali tudi več kot 
20 novih predlogov za skupno proizvodno sodelovanje. 

K pospeševanju in razširitvi gospodarskega sodelovanja v 
obmejnem območju prispevajo tudi sejmi, razstave in sodelo- 
vanje na področju turizma. 
4. Šolstvo, izobraževanje in telesna kultura 

Sedanja ureditev šolstva v LRM temelji na praksi, ki se je 
uveljavila po I. 1945 in na določbah madžarske ustave (iz leta 
1972), ki zagotavlja pripadnikom narodnosti enakopravnost 
ter jezikovni in kulturni razvoj. 

Porabski Slovenci materin jezik slabo obvladajo. Vprašanje 
pouka slovenščine v šolah še ni ustrezno rešeno, čeprav so 
madžarske oblasti v zadnjem času začele posvečati večjo 
pozornost vprašanjem narodnosti. 
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Predšolska vzgoja je sicer precej razvita, vendar je sloven- 
skemu jeziku v njej odmerjen le skromen del - v 3 vrtcih imajo 
slovenski program (2 x 20 minut na teden). Na področju 
Porabja so madžarske osemletne splošno-izobraževalne šole. 
V krajih, kjer žive pripadniki slovenske narodnostne skupno- 
sti, imajo pouk slovenskega jezika (fakultativno) od 1. do 8. 
razreda (v 1. razredu 2 ure tedensko, nato 4 ure tedensko). 
Tak pouk je organiziran v Gornjem Seniku, Sakalovcih, Slo- 
venski' vasi, Števanovcih in Monoštru (približno 400-500 
učencev). Večina teh učencev, ki konča osemletno šolo, se 
nadalje izobražuje v poklicnih šolah ali se zaposli. Od 15% do 
20% učencev nadaljuje šolanje v gimnaziji (v Monoštru) ali na 
drugih srednjih šolah. 

V srednjih šolah se slovenski jezik ne poučuje, na gimnaziji 
v Monoštru pa deluje krožek za slovenski jezik. Prav srednja 
šola je glede pouka slovenskega jezika najšibkejša, zato imajo 
tudi tisti Slovenci, ki študirajo na Visoki učiteljski šoli v Szom- 
bathelyju ali pridejo študirat v Ljubljano, precej težav v obvla- 
danju jezika. 

Kljub temu, da je bilo v zadnjih desetih letih na področju 
šolstva v Porabju precej narejenega, se še vedno čutijo posle- 
dice nerazvitosti, šibke izobrazbene strukture in v jezikovnem 
pogledu tudi pomanjkanje živih stikov z drugimi Slovenci ter 
možnosti za komuniciranje v slovenskem knjižnem jeziku. 

Že nekaj let so opazna prizadevanja, da bi pouk sloven- 
skega jezika v osnovnih šolah z nivoja »negovanja materin- 
ščine« razširili na dvojezični pouk pri nekaterih predmetih, da 
bi slovenščina ne bila več le učni predmet, temveč pri nekate- 
rih predmetih tudi učni jezik. Zato bi bilo treba učiteljem 
posredovati tudi ustrezna dvojezična učna gradiva s strokov- 
nim izrazoslovjem v slovenskem jeziku. 

Stiki s šolstvom za Slovence v Porabju so določeni v pro- 
gramu prosvetno-kulturnega sodelovanja med SFRJ in LRM. 
V zadnjih letih je dosežen napredek v stikih s Porabskimi 
Slovenci. Prišlo je do neposrednih stikov med obmejnimi 
regijami in do sodelovanja med šolami na obeh straneh meje. 
Strokovno poglobljeno je sodelovanje med PA Maribor in 
Visoko pedagoško šolo v Szombathelyju, ki obsega skupne 
raziskovalne naloge, medsebojno strokovno pomoč in izme- 
njavo izkušenj pri pedagoškem delu ter izmenjavo študentov 
na katedri za madžarski oziroma slovenski jezik. 
V Porabju slovenski športniki nimajo lastnih organizacij, 
ampak so vključeni v športna društva večinskega naroda. V 
zadnjih letih je opaziti napredek v odnosu madžarskih oblasti 
do slovenskega športa. Predstavniki Slovencev sodelujejo na 
obiskih in pogovorih v matični domovini. Vsakoletnih srečanj 
zamejskih športnikov v SR Sloveniji se udeležuje vedno več 
Porabskih Slovencev v okviru ekip večinskega naroda ali 
samostojno. Številna so tudi gostovanja športnikov iz SR 
Slovenije v Porabju, zlasti iz obmejnih občin Lendave in 
Murske Sobote. 

ZTKO Slovenije nudi pomoč v obliki predavanj slovenskih 
predavateljev v Porabju ter omogočanju bivanja porabske 
mladine pri nas in srečanj mladih športnikov, zlasti ob meji. 
Sodelovanje poteka preko občine v Monoštru in preko DZJS. 

5. Kulturna dejavnost 
Kulturno življenje Porabskih Slovencev je šele v razvoju. 

Opredeljeno je z njihovim socialno-ekonomskim položajem 
kot tudi z urejanjem meddržavnega kulturnega sodelovanja. 
Posebne organizacijske oblike samo za Slovence ni. Temu 
primeren je tudi obseg sodelovanja, nastopajo pa samo v 
okviru DZJS. 

To sodelovanje, poteka na osnovi meddržavnega spora- 
zuma, pri čemer so nosilci sodelovanja z naše strani Zveza 
kulturnih organizacij Slovenije in številni drugi subjekti,, z 
madžarske strani pa Demokratična zveza južnih Slovanov, v 
kateri so združeni predstavniki vseh narodnostnih manjšin na 
Madžarskem. Kulturno sodelovanje s Porabskimi Slovenci v 
okviru Zveze kulturnih organizacij Slovenije se je začelo šele 
pred nekaj leti. 

6. Informativna dejavnost 
Informativna dejavnost Porabskih Slovencev je skromna in 

praktično še na začetkih. Vendar, če primerjamo sedanje 
stanje na tem področju s stanjem pred desetimi leti, lahko 
ugotovimo precejšen napredek. K temu razvoju so pomem- 
bno prispevala tudi aktivna prizadevanja Slovenije: družbeno- 
političnih organizacij, sredstev javnega obveščanja in založb. 

Sodelovanje med SFR Jugoslavijo oziroma SR Slovenijo in 
LR Madžarsko na področju informiranja se odvija v okviru 
»Programa za razvoj in sodelovanje SFRJ in LR Madžarske na 
področju informacij ter informativno propagandne dejavno- 
sti«, delno pa tudi v okviru kulturnega sodelovanja. 

a) Tisk 
Slovenci v Porabju nimajo razvite publicitete, saj so deležni 

tedensko le ene strani v glasilu Demokratične zveze južnih 
Slovanov Ljudski list (Narodne novine). Ta izhaja v Budimpe- 
šti, med Porabskimi Slovenci pa ima le malo naročnikov (37). 
V Ljudskem koledarju, ki izhaja enkrat letno, je skromen del 
namenjen tudi Slovencem. 

Državna založba Slovenije že od leta 1966 sodeluje z mad- 
žarsko založbo »Tankonyukiado«, za katero DZS pripravlja 
učbenike za slovenski jezik za potrebe porabskih šol. Skupaj 
sta založili slovensko-madžarski slovar, v pripravi pa je tudi 
madžarsko-slovenski slovar. Z založbo Evropa sta skupaj 
izdali antologijo pesnikov slovenske Moderne. 

b) Radio 
1. aprila 1984 so na radiu Gyor tedensko oddajo v sloven- 

ščini podaljšali od 15 na 30 minut. V okviru rednega sodelova- 
nja z madžarskim radiom, opredeljenega v posebnem proto- 
kolu, sodeluje Radio Ljubljana predvsem z lokalno radijsko 
postajo Gyor. Poleg glasbenega in kulturno-literarnega sode- 
lovanja med obema radijskima postajama, poteka sodelova- 
nje še v obliki izmenjav novinarjev ter skupnih dvojezičnih 
oddaj (oddaja o Srečku Kosovelu, tekmovalna oddaja Spoz- 
navajmo svet in domovino), ki jih predvajata tako Radio Lju- 
bljana kot tudi madžarski radio. 

c) Televizija 
Zadnjih pet let pripravlja studio madžarske televizije v 

Pečuju enkrat mesečno 25-minutno narodnostno oddajo Naš 
ekran, v srbohrvaškem jeziku, vsake tri mesece pa so na 
televizijskem programu petminutne oddaje v slovenskem 
jeziku iz Porabja. 

Televizijski program za Porabske Slovence je torej minima- 
len, kar pa je med drugim tudi posledica pomanjkanja ustrez- 
nih kadrov pri Porabskih Slovencih za pripravo daljših infor- 
mativnih oddaj. 

Izboljšanje dosedanjih razmer obetajo rezultati sodelovanja 
med predstavniki ljubljanske in madžarske TV. Marca 1984 je 
bil podpisan protokol o sodelovanju med madžarsko televizijo 
in Televizijo Ljubljana, ki opredeljuje konkretne zadolžitve za 
obe televizijski hiši, pri čemer je posebna pozornost posve- 
čena problematiki manjšin. 
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Ljubljana, 5. avgusta 1985 

OSNUTEK 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1986-1990* 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 80. seji dne 25. 7. 
1985 obravnaval: 

- OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 217. in 248. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 

nije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skup- 
ščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Bojan PRAZNIK, direktor Zavoda SRS za družbeno pla- 
niranje, 

- Viktor ŽAKELJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje, 

- Franc JAMŠEK, namestnik direktorja Zavoda SRS za 
družbeno planiranje. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OB OSNUTKU DRUŽBENEGA 

PLANA SR SLOVENIJE 

ZA OBDOBJE 1986-1990 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 80. 

seji, dne 25/7-1985 oblikoval osnutek družbenega 
plana SR Slovenije, ki ga predlaga Skupščini SR 
Slovenije za obravnavo na sejah zborov v mesecu 
oktobru. 

Družbeni plan SR Slovenije je eden najpomem- 
bnejših aktov SR Slovenije, s katerim le-ta kot suve- 
rena, samoupravna in državna skupnost ter v odno- 
sih z drugimi republikami in pokrajinama na podlagi 
Ustave določa temeljne cilje in naloge skladnega 
družbenega razvoja republike in politike samou- 

pravnega socialističnega razvoja na posameznih 
področjih družbenega dela. Družbeni plan SR Slo- 
venije mora v svojih usmeritvah opredeljevati pred- 
vsem tiste samoupravno in družbeno dogovorjene 
cilje in naloge, ki se uresničujejo kot skupen in 
splošen interes na območju republike in v odnosih z 
drugimi republikami in pokrajinama na ravni Jugo- 
slavije. Z njim se določa tudi skupna razvojna poli- 
tika in v skladu z njo usmerja družbena reprodukcija 
na temeljih socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov, upoštevaje celovitost raz- 
vojne usmeritve in soodvisnost ekonomskih, social- 
nih, prostorskih, kulturnih, obrambnih in drugih 
sestavin planiranja. 

Aktivnosti za pripravo srednjeročnih planskih 
aktov za obdobje 1986-1990 potekajo v izredno 
zapletenih razmerah. Ključni dejavniki, ki v tem tre- 
nutku zavirajo proces planiranja, so naslednji: 

Strokovne podlage za osnutek družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986—1990 so pripravili: 

Maja Bergant, Anton Birsa, Andrej Briški, Vida Brus, 
Branko Bužan, Fedor Čeme, Franc Debevec, Franc Dra- 
gan, Andrej Engelman, Dagmar Fajdiga, Jurij Furlan, 
Milenka Gaberšek, mag. Pavle Gmeiner, Izidor Habjanič, 
Matjaž Hanžek, Margita Jaričič, Slavica Jurančič, Primož 
Južnič, Andrej Kavčič, Dušan Kidrič, Jasna Kondža, Saša 
Kovačič, Tomaž Kraigher, Jerina Kodelja-Starin, dr. Vladi- 
mir Kokole, Zlatko Lavrenčič, Božena Leonardi, Uroš 
Lokošek, Anastazija Marinšek, Milena Mirkovič, Vida 

Mohorčič-Špolar, Matej More, Stojan Pečlin, Stanko Pele, 
Peter Polšak, dr. Anton Povše, Janez Potočnik, Peter Sra- 
kar, Alojz Stare, Dušanka Stričevič, Marjeta Siško-Debe- 
Ijak, Rado Škrabar, Dunja Ukmar-Hvastija, Igor Umek, 
Stane Vencelj, Bogdan Zeilhofer. 

Pripravo strokovnih podlag so vsebinsko usmerjali in 
usklajevali: 

Andrej Briški, Matej More, Bojan Praznik, Bogdan Zeil- 
hofer. 

Pripravo strokovnih podlag je vodil: 
Matej More 

* Osnutku družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je bila priložena tudi dokumentacija s številnimi tabelami, ki je na razpolago v 
dokumentaciji Skupščine SR Slovenije 
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1. Nedodelane sistemske rešitve na področju 
družbenega planiranja 

Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja 
je še vedno v proceduri sprejemanja v Zveznem 
zboru Skupščine SFR Jugoslavije. Glede na to, da je 
v zvezi z novim zakonom še vrsta nejasnosti in da 
njegovo sprejemanje bistveno kasni in se zamika v 
čas, ko bi temeljne planske aktivnosti že morale biti 
sklenjene, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pripravo planskih aktov snoval na podlagi veljavnih 
sistemskih zakonov s področja planiranja. Kljub 
temu pa je procedura sprejemanja novega zakona o 
temeljih družbenega plana zavrla proces planiranja 
pri temeljnih nosilcih, ki v tem trenutku ne poteka v 
skladu z načelom sočasnosti planiranja. Uveljavitev 
novega zakona bo zahtevala morebitne prilagoditve 
procesa priprave planskih aktov novemu sistemu, 
kar se bo nujno odražalo na vsebini družbenega 
plana SR Slovenije, zlasti pa na načinu reševanja 
razvojnih vprašanj skupnega pomena za SR Slove- 
nijo. 
2. Kasnitve pri uresničevanju I. etape Dolgoroč- 
nega programa gospodarske stablizacije 

Po programu uresničevanja Dolgoročnega pro- 
grama gospodarske stabilizacije bi morala realiza- 
cija I. etape zagotavljati podlago za pripravo plan- 
skih aktov za obdobje 1986-1990, ki naj bi razdelali 
II. etapo dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije. Pri tem se srečujemo predvsem z neraz- 
čiščenimi sistemskimi rešitvami na področju deviz- 
nega sistema, kreditnega in bančnega sistema, 
sistema zagotavljanja hitrejšega razvoja manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo idr. Po drugi strani se 
srečujemo pretežno s parcialnim pristopom reševa- 
nja ključnih problemov našega gospodarstva, ki se 
odražajo v nekaterih zakonskih rešitvah (Zakon o 
zagotavljanju obratnih sredstev, Zakon o zagota- 
vljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka ter o ugotavljanju in razporejanju pri- 
hodka) in povzročajo velike razvojne probleme na 
nekaterih ključnih področjih družbene reproduk- 
cije. 
3. Zvezni planski akti 

Glede na že nakazane probleme kasni tudi pri- 
prava zveznih planskih aktov, ki so v tem trenutku 
lahko le delno služili kot elementi za pripravo plan- 
skih aktov ostalih nosilcev planiranja. Dolgoročni 
družbeni plan Jugoslavije je Skupščina SFR Jugo- 
slavije sicer sprejela, vendar ob pripravi osnutka 
družbenega plana SR Slovenije, njegova končna 
vsebina še ni bila znana. Dosedanje delovne zas- 
nove družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 so bile prav tako še ne dovolj dodelane 
in z vrsto manjkajočih elementov, tako da niso 
mogle služiti kot ena od podlag za pripravo osnutka 
družbenega plana SR Slovenije. Poleg tega se v 
Zveznem izvršnem svetu pripravlja predlog ukrepov 
in aktivnosti za hitrejše in popolnejše uresničevanje 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije, 
katerih vsebina še ni opredeljena v zveznih planskih 
aktih. 

4. Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna usmeritev 
za opredelitev in usklajeno reševanje nalog v sred- 

njeročnih planih. Opredeljuje nekatere sestavine na 
področju prostorskega urejanja, ki so obvezno izho- 
dišče za pripravo in oblikovanje srednjeročnih pla- 
nov. Osnutek dolgoročnega plana SR Slovenije je 
bil Sprejet in je kot tak služil kot podlaga za pripravo 
osnutka družbenega plana, vendar pa je v tem tre- 
nutku še nedorečen prav na obvezujočih elementih, 
tako da v osnutku družbenega plana trenutno še nI 
v vseh pogledih razdelanih prostorskih sestavin, ki 
jih bo treba uskladiti s sprejetim dolgoročnim pla- 
nom v mesecu septembru. Zato osnutek družbe- 
nega plana v tem trenutku še ne vsebuje grafičnega 
prikaza prostorskih sestavin, ki bodo Skupščini 
posredovane naknadno. 
5. Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986—1990 

Veljavni sistem planiranja uveljavlja dogovor o 
temeljih plana kot enega temeljnih in obveznih 
demokratičnih, pravnih In organizacijskih institutov 
sistema družbenega planiranja, s katerim se v pro- 
cesu oblikovanja in izvrševanja planov zagotavljajo 
skupni interesi in potrebe delavcev, delovnih ljudi In 
občanov. Tako predstavlja temeljni dokument, s 
katerim se zagotavlja realnost in usklajenost plan- 
skih usmeritev nosilcev planiranja in na katerem 
mora temeljiti družbeni plan SR Slovenije. Dogovor 
o temeljih družbenega plana na podlagi svojih plan- 
skih aktov sprejemajo tiste samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, ki sprejemjo obveznosti in odgo- 
vornost, ki so skupnega pomena za družbeni razvoj 
SR Slovenije in za nujne potrebe družbene repro- 
dukcije, od katerih je odvisno uresničevanje osnov- 
nih ciljev družbenega plana. Realnost plana je tako 
v veliki meri odvisna od poteka dogovarjanja o nje- 
govih temeljih, ki pa v tem trenutku kasni in ga bo 
treba pospešiti ter dogovorjenim nalogam prilaga- 
jati tudi usmeritve In ukrepe družbenega plana. 
6. Sistemsko-planske osnove usmeritve družbe- 
nega plana 

Znatne spremembe in dopolnitve bo po naši 
oceni doživelo tudi peto poglavje osnutka: »Smeri 
in okviri za spreminjanje ukrepov razvojne politike«. 
V predloženem tekstu so smeri ukrepov ekonomske 
politike zasnovane predvsem na ustreznih usmeri- 
tvah iz dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije. Operacionalizacija tega programa na temelju 
sistemskih zakonov, ki so v obravnavi, nekateri med 
njimi pa še v pripravi ter sporazumov in dogovorov y 
okviru določanja skupne ekonomske in razvojne 
politike y družbenem planu Jugoslavije za obdobje 
od leta 1986 do 1990 bo zahtevala čimbolj nepo- 
sredno aktivnost republike v pripravi In oblikovanju 
teh aktov kot tudi uskladitev skupnih elementov 
ekonomske in razvojne politike za naslednje sred- 
njeročno obdobje. Iz osnutka družbenega plana 
Jugoslavije je razvidno, da se bodo problemi uskla- 
jevanja osredotočili zlasti ■na politiko in kriterije . 
financiranja in usmerjanja investicij, elemente 
sistema in politiko na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, monetarno-kreditnč politiko, funkci- 
oniranje enotnega jugoslovanskega trga in politiko 
cen, politiko spodbujanja hitrejšega razvoja gospo- 
darsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo 
ter politiko financiranja skupnih in splošnih potreb. 

Posebej poudarjamo, da niti v osnutku družbe- 
nega plana Jugoslavije še ni razdelano poglavje: 
»Posebne obveznosti in naloge«, v katerem naj bi 
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opredelili pogoje in ukrepe za uresničevanje skup- 
nih programov razvoja na področju energetike, pro- 
izvodnje osnovnih kmetijskih proizvodov, proizvod- 
nje nekaterih osnovnih surovin na področju pro- 
meta in zvez, znanosti in tehnologije ter na 
področju izvoznega gospodarstva. To poglavje 
vključuje tudi obvezo, da bo naknadno razdelan 
sistem spodbujanja proizvodnje blaga in storitev, ki 
je pomembna z vidika skladnejšega gospodarskega 
razvoja države in ki ni zajeta v skupnih programih 
razvoja. V tem delu naj bi opredelili tudi ukrepe, ki 
naj bi destimulirali tisto proizvodnjo, za katero v 
zveznem ter v republiških in pokrajinskih planih ni 
izražen širši družbeni interes. 

Kljub zgoraj navedenim težavam še je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije odločil sprožiti razpravo o 
družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. Meni namreč, da je glede na stanje v 
družbeni reprodukciji nujno iti v takojšen »spopad« 
z vsemi težavami in v odločno akcijo za Uresničeva- 
nje dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije, ki ga brez sinhronizirane in usklajene planske 
aktivnosti na vseh ravneh in v vseh okoljih ne 
morejo speljati. Izvršni svet meni, da osnutek druž- 
benega plana vendarle skupaj z osnutkom dogo- 
vora o temeljih družbenega plana ter materialno 
bilančni okviri možnega razvoja, ki jih je pripravil 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, služi 
kot dobra osnova za pripravo planskih aktov vseh 
nosilcev planiranja v SR Sloveniji, predvsem pa 
podaja dodatne elemente za pospešitev aktivnosti 
dogovarjanja o temeljih plana. 

Izvršni svet je oblikoval osnutek družbenega 
plana v prepričanju, da ni možen izhod iz sedanjega 
stanja, ne da bi upoštevali dejstva, da more gospo- 

darstvo funkcionirati le na podlagi ekonomskih kri- 
terijev kot objektivno najustreznejšem okviru za 
uspešen razvoj samoupravljanja in uveljavljanja ter 
krepitve družbenega in materialnega položaja 
delovnih ljudi in občanov. Edina pot za prehod iz 
ekstenzivne v intenzivno proizvodnjo in realen krite- 
rij za strukturne spremembe je zagotovitev delova- 
nja tržnih zakonitosti, ki bodo zagotavljale obstoj in 
razvoj tistim, ki se jim bodo prilagodili. V tem 
pogledu je potrebno razvojno koncepcijo graditi 
tako, da bomo ujeli korak z razvitimi gospodarstvi in 
se polnopravno vključili v svetovne gospodarske 
tokove. Zaradi tega se mora razvojna politika naslo- 
niti na kriterialni pristop (ne pa na sektorske pred- 
nosti), kjer bo vsakemu subjektu omogočen razvoj, 
če bo zadostil osnovnim kriterijem razvoja. Le-ti 
morajo v naslednjem srednjeročnem obdobju izha- 
jati iz osnovnega kriterija, to je ustvarjanja najhi- 
trejše rasti v kratkem roku ob najmanjšem angažira- 
nju sredstev. Zato je treba zagotoviti nov pristop h 
gospodarjenju, ki bo zagotavljal boljše koriščenje 
obstoječih rezerv v proizvodnih dejavnikih in pre- 
hod z izgradnje energetsko in surovinsko intenziv- 
nih kapacitet na kapacitete, ki bodo zahtevale maj- 
hen vložek energije in surovin in visok vložek 
znanja. 

Zaradi navedenega je v tem trenutku osnutek 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 potrebno obravnavati in ocenjevati z 
vidika celotne koncepcije, ne pa toliko v smeri pro- 
učevanja konkretnih nalog in usmeritev (navedenih 
predvsem v 4. poglavju), ki se bodo morale dopol- 
njevati v smislu temeljne koncepcije plana in na 
osnovi konkretno dogovorjenih aktivnosti v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

1. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV 
RAZVOJNE POLITIKE, SKUPNIH 
CILJEV IN NALOG DRUŽBENEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE 

Obdobje 1986-1990 predstavlja prvo obdobje Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije. Družbeni plan SR Slovenije pomeni 
konkretizacijo usmeritev in strategije, dolgoročnega plana v 
prvem obdobju izvajanja in zagotavljanje pogojev za njegovo 
postopo uresničevanje. 

V prvo obdobje uresničevanja dolgoročnega plana se poda- 
ljšuje uresničevanje prve etape dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, vanj pa moramo tudi že vtkati vzvode za 
uresničevanje druge etape. V teh okvirih postajajo možni 
planski cilji naš razvojni imperativ. Še posebej velja to za 
odpiranje Slovenije v širše družbeno-gospodarsko okolje - 
tako v Jugoslavijo kot v svet - za tehnološko in kadrovsko 
prenovo gospodarstva, za uveljavljanje realnih cen produkcij- 
skih tvorcev in s tem spreminjanje porabe produkcisjkih tvor- 
cev v posameznih proizvodnjah ter ter gibljivost produkcijskih 
tvorcev med proizvodnjami in za dosledno uveljavljanje in 
razvijanje takih družbenoekonomskih odnosov, ki bodo potr- 
jevali delavca kot ključnega akterja v procesu razširjene 
reprodukcije. Preraščanje možnih planskih ciljev v razvojni 
imperativ še dodatno terjajo materialne razvojne omejitve, s 
katerimi se moramo soočiti - dolgove moramo poravnavati, 
začete procese sanacije v gospodarstvu moramo izvesti učin- 
kovito in do kraja. 

Pri opredeljevanju razvojnih usmeritev ciljev in nalog druž- 
benega razvoja v naslednjih petih letih 1986-1990, izhajamo 
iz ocene dosedanjega razvoja v Sloveniji, Jugoslaviji in v 
svetu. 

1.1. Pogoji v svetu so na prehodu v novo srednjeročno 
obdobje 1986-1990 le nekoliko bolj spodbudni, kot so bili na 

začetku tega desetletja, ko je svetovna recesija dosegla svojo 
najnižjo točko, obseg mednarodne trgovine pa prvič po vojni 
začel upadati. Po prognozah številnih mednarodnih institucij 
se oživljanje svetovnega gospodarstva, ki se je začelo v drugi 
polovici obdobja 1,981 -1985, ne bo v enaki dinamiki nadalje- 
valo tudi v prihoctfije. Predvideva se sicer pozitivna, vendar 
skromna rast proizvodnje v industrijsko razvitih državah. 
Podobna so tudi predvidevanja za dežele SEV in za dežele v 
razvoju, kjer se enako kot v industrijsko razvitih deželah 
predvideva nekoliko hitrejša rast, kot je bila dosežena v letih 
po začetku recesije, vendar pa ne dovolj hitra, da bi omogo- 
čila ponoven vzpon v svetovni proizvodnji in svetovni trgovini. 

V industrijsko razvitejših državah se predvideva nadaljeva- 
nje začetih procesov prenove proizvodnih zmogljivosti zlasti v 
smeri najbolj propulzivnih programov, pa tudi v smeri revitali- 
zacije tradicionalnih proizvodnih programov, predvsem na 
osnovi uporabe najsodobnejše tehnologije. Ob tem se bodo 
že začeti procesi robotizacije proizvodnje in uporabe sodob- 
nih informacijskih tehnologij najverjetneje še okrepili. 

V skladu s tem je pričakovati, da bodo skromne možnosti, ki 
jih bodo v naslednjih petih letih predstavljali le nekoliko 
ugodnejši pogoji glede rasti svetovnega gospodarstva in nje- 
gove medsebojne menjave, lahko izkoristila le tista gospodar- 
stva, ki so bodisi bogata s cenenimi energetskimi in surovin- 
skimi viri, zlasti pa tista, ki bodo uspela v razvojno in tehnolo- 
ško zahtevnih in visoko produktivnih proizvodnjah in ki bodo 
v svojih proizvodih najbolj ovrednotila surovinske in energet- 
ske sestavine. 

1.2. V Jugoslaviji se za prihodnje srednjeročno obdobje 
prav tako predvideva1 ugodnejša dinamika rasti proizvodnje 
1 Odlok o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih eko- 
nomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990; Ur. I. SFRJ, št. 67, 21. 
december 1984 in delovna verzija Osnutka družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990, Savezni zavod za družbeno planiranje, Beograd, 1985, 31. 
maj. 
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in družbenega proizvoda. Predvidena 4%-na rast družbenega 
proizvoda je sicer nekoliko nižja od planirane rasti v obdobju 
1981-1985, ki je znašala 4,5, vehdar pa bistveno večja od 
dosežene, ki v povprečju znaša okrog 1%. Vendar pa zao- 
strena razmerja v ekonomskih odnosih do tujine, ki se kažejo 
v visoki stopnji zadolženosti in omejenih možnostih korišče- 
nja tujih virov akumulacije v sledečem planskem obdobju 
narekujejo na ravni Jugoslavije koncipiranje razvojne poli- 
tike,. ki bo temeljila na večjem opiranju na lastne moči, s tem v 
zvezi na večjem aktiviranju zgrajenih zmogljivosti in razpolo- 
žljivih potencialov, ki bodo nadalje temeljila na realnem vred- 
notenju in boljši kombinaciji proizvodnih dejavnikov, na več- 
jem vplivu znanosti in tehnološkega napredka na rast proiz- 
vodnje in na učinkovitejšem gospodarjenju ob upoštevanju 
kriterijev svetovnega trga, na tej podlagi na krepitvi položaja 
jugoslovanskega gospodarstva v mednarodni delitvi dela na 
kakovostnejših podlagah ter povečanju izvoza in ustvarjanju 
možnosti za večje produktivno zaposlovanje in rast življenj- 
skega standarda. V skladu s tem so tudi koncipirane razvojne 
usmeritve pričujočega družbenega plana SR Slovenije, ki se 
zlasti opirajo na naslednje skupne razvojne cilje in naloge 
SFR Jugoslavije za prihodnje srednjeročno obdobje: 

- hitrejši in odločnejši razvoj socialistične samoupravne 
družbenoekonomske ureditve kot temelja samoupravne inte- 
gracije in nadaljnje krepitve napredka jugoslovanske družbe; 

- dinamiziranje gospodarske rasti s kvalitativnimi struktur- 
nimi spremembami in učinkovitim gospodarjenjem in na tej 
podlagi povečanjem življenjske ravni kot bistvenega motiva 
za bolj dinamično gospodarsko rast; 

- krepitev položaja gospodarstva Jugoslavije v mednarod- 
nih ekonomskih odnosih in njegovo učinkovitejše in bolj 
uravnovešeno vključevanje v mednarodno delitev dela; 

- nadaljnji porast zaposlenosti zlasti mladih šolanih ka- 
drov; 

- vzpostavitev skladnejših in stabilnejših odnosov v toko- 
vih družbene reprodukcije in na tej podlagi odpravljanje vzro- 
kov inflacije in znatnejša upočasnitev rasti cen; 

- zmanjševanje relativnega zaostajanja v razvoju manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo; 

- krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. 

1.3. Relativno hiter povojni razvoj SR Slovenije, nas je 
pripeljal do ravni razvitosti, ki ustreza srednje razvitim indu- 
strijskim deželam ter do stanja polne zaposlenosti, ko z 42% 
zaposlenega prebivalstva sodimo v sam svetovni vrh glede 
stopnje zaposlenosti. Vendar pa se hitremu razvoju v prete- 
klosti v konkretnem uresničevanju ni v enaki meri prilagajala 
tudi razvojna strategija in ukrepi, ki kljub izčrpanim virom za 
ekstenzivno rast niso izvršili prehoda v smeri intenzivnejšega 
gospodarjenja. Zaradi tega smo usihajoče izvore gospodar- 
ske rasti v dokajšnji meri nadomestili z zadolževanjem v tujini, 
kar je pripeljalo do visoke stopnje zunanje zadolženosti SFRJ, 
ki predstavlja enega od temeljnih problemov in pogojev ter 
omejitev nadaljnjega gospodarskega razvoja. Postopno zma- 
njšanje zunanje zadolženosti bo zato moralo predstavljati 
ospovno izhodišče tudi pri oblikovanju nadaljnjega razvoja v 
obdobju 1986-1990. 

Začeti proces prestrukturiranja v planskem obdobju 
1981-1985 v smeri dejavnosti, ki omogočajo intenzivno vklju- 
čitev v mednarodno menjavo predvsem z večjim izvozom, 
hitro tehnično-tehnološko posodabljanje proizvodnje ter ter- 
jajo visok delež ustvarjalnega in visoko kvalificiranega dela na 
eni in manjšo porabo surovinskih in energetskih vložkov na 
drugi strani že daje prve rezultate. Vseeno pa je proizvodna 
struktura slovenskega gospodarstva še vedno pretežno tradi- 
cionalna, s še vedno visoko udeležbo živega dela ter s še 
vedno majhno udeležbo razvojno zahtevnih in tehnološko 
intenzivnih proizvodenj. 

Spričo nujnosti kakovostnih sprememb v našem gospodar- 
jenju, nujnosti prehoda na višjo zahtevnejšo stopnjo razvoja, 
potrebe in nujnosti vključevanja v mednarodno menjavo, kar 
vse zahtevajo nesorazmerja dosedanjega razvoja, objektivni 
pogoji v svetu in v Jugoslaviji, bo začeti proces prestrukturira- 
nja nujno nadaljevati in okrepiti tudi v prihodnje. Pri tem pa se 
proces prestrukturiranja ne bo smel omejiti samo na področje 
gospodarstva in proizvodne strukture ampak bo moral v enaki 
meri zajeti tudi druga področja, kjer se bo prav tako morala 
spremeniti vsebina in kvaliteta delovnih programov. To zlasti 

velja za raziskovalno in inovacijsko dejavnost ter za izobraže- 
vanje, katerih prilagajanje sodobnim zahtevam tvori pogoj za 
kvalitetnejši in učinkovitejši razvoj. 

Stabilizacijska prizadevanja v smeri usklajevanja vseh oblik 
porabe z razpoložljivimi sredstvi so v obdobju 1981-1985 
pripeljala do postopnega zmanjševanja deleža investicijskih 
vlaganj v družbenem proizvodu, tako da je raven investicij v 
zadnjih letih že na ravni enostavne reprodukcije Relativno 
skromne investicijske možnosti, ki so se v dobršni meri izčr- 
pavale v potrebnih energetskih in drugih infrastrukturnih vla- 
ganjih so ne samo zoževale možnosti investiranja v smeri 
novih razvojno in tehnološko intenzivnejših programov, 
ampak so tudi oteževale in zavirale proces obnove in moder- 
nizacije obstoječih kapacitet, ki so že v pretežni meri zastarele 
in odpisane. Zato bo v sledečem planskem obdobju ob pre- 
strukturiranju nujno začeti intenziven proces obnove in 
modernizacije, zlasti v smislu tehnološkega posodabljanja. To 
pa bo predvsem zahtevalo doseganje takšnih razmerij v delitvi 
dohodka, ki bodo omogočala hitrejšo rast akumulacije, hkrati 
pa omogočila zaustavitev večletnega trenda upadanja realnih 
osebnih dohodkov in njihovo postopno realno rast. Večletno 
zaporedno padanje realnih osebnih dohodkov namreč ne 
samo predstavlja oviro za spodbujanje boljšega in ustvarjal- 
nejšega dela, temveč tudi že resno prizadeva življenjsko raven 
delovnih ljudi in občanov. 

Pomanjkanje energetskih in surovinskih virov v SR Slove- 
niji narekuje večjo naravnanost v varčevanje z energijo in 
surovinami, večjo in boljšo finalizacijo izdelkov, večje ovred- 
notenje porabljenih surovin in energije, pa tudi ponovno 
rabo in predelavo nekaterih proizvodov in odpadkov. Po 
drugi strani pa bo nujno tudi več vlagati v raziskovanje novih 
surovinskih in energetskih nahajališč in virov, republiki ter v 
priprave za izkoriščanje nekaterih neizkoriščenih vodnih 
zmogljivosti. V ta okvir sodijo tudi prizadevanja za trajno in 
stabilno zagotavljanje surovin in energije drugod po državi in 
tujini. Poseben pomen ima izkoriščanje možnosti za večjo 
proizvodnjo hrane. 

1.4. Ekonomska nestabilnost je postala značilen, najbolj 
zapleten in občutljiv problem našega razvoja. Izredno visoka 
stopnja inflacije na"prehodu v novo srednjeročno plansko 
obdobje takorekoč onemogoča uveljavljanje kakršnihkoli 
pogojev in kriterijev za racionalno ekonomsko odločanje in s 
tem negativno vpliva na kvaliteto gospodarjenja kot tudi na 
gospodarski in družbeni razvoj nasploh. Ob tem pa tudi pov- 
zroča kopičenje najrazličnejših fiktivnih virov za porabo, 
naraščanje nelikvidnosti v organizacijah združenega dela, 
kopičenje nepokritih devizno-tečajnih razlik in otežuje sani- 
ranje nakopičenih problemov velikih izgubašev. Stabilzacij- 
ska politika mora zato v naslednjem srednjeročnem obdobju 
postati temeljna prvina razvojne politike, ki naj prispeva k 
intenzivnejšemu in hkrati kvalitetnejšemu gospodarskemu 
r.azvoju. 
Usmeritve dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 

cije zato tvorijo izhodiščno usmeritev pri oblikovanju ciljev in 
razvojnih nalog v bodoče in sicer v smislu: normalizacije 
gospodarskih tokov reprodukcije in upočasnitve rasti cen; 
zmajšanje stopnje zadolženosti do tujine; ponovnega in 
temeljitega zasuka k intenzivnemu, stabilnemu in dinamič- 
nemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejavnikov in v smislu 
uveljavitve valorizacijskega sistema, ki bo na osnovi delova- 
nja ekonomskih zakonitosti nagrajeval predvsem tržno zani- 
mivo, produktivno, rentabilno in ekonomično proizvodnjo. 

1.5. Nakazane razmere v mednarodnem in jugoslovanskem 
merilu ter razvojni problemi dosedanjega razvoja SR Slove- 
nije in visoka stopnja gospodarske nestabilnosti, ki se kaže v 
inflaciji, predstavljajo osnovne značilnosti situacije v kateri 
bomo začeli uresničevati dolgoročne razvojne cilje SR Slove- 
nije, ki so: 

- izboljšanje kvalitete življenja in dela ter krepitev družbe- 
nega in materialnega položaja delovnih ljudi in občanov, ki 
mora temeljiti na delu in rezultatih živega in minulega dela in 
na zagotavljanju dinamične gospodarske rasti na kakovo- 
stnih osnovah; 

- razvoj socialističnega samoupravljanja v katerem bodo 
delavci in delovni ljudje vse bolj neposredno obvladovali 
pogoje in rezultate svojega dela in družbene reprodukcije, 
kar bo osnova za hitrejše uveljavljanje samoupravnih proiz- 
vodnih odnosov ter sprememb v njihovem samoupravnem 
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materialnem položaju, vedenju in zavesti; 
- vsestransko, celovito in kakovostno zadovoljevanje člo- 

vekovih osebnih, družbenih, materialnih, socialnih, kulturnih 
in bivalnih potreb in interesov; 

- polna zaposlenost, ki bo temeljila na dinamčnem pro- 
duktivnem zaposlovanju, kar bo omogočilo zaposlitev vseh 
za delo sposobnih prebivalcev; 

- zagotovitev spodbudnejših pogojev in razmer za razvoj 
znanosti, tehnike, tehnologije, izobraževanja, organizacije 
dela in informatike z nujnim izborom in usmeritvijo na tista 
področja, kjer bomo mogli ustvariti sposobna inovativna 
jedra; 

- zagotovitev pogojev za čim ugodnejšo razmestitev eko- 
nomskih in socialnih aktivnosti v prostoru, predvsem na 
osnovi ovrednotenja specifičnih prednosti posameznih 
območij, ki izhajajo iz njihovega naravnega, kadrovskega in 
ustvarjenega bogastva; 

- ohranitev ekološkega ravnotežja in naravnih virov z 
doslednim odpravljanjem in preprečevanjem žarišč onesna- 
ževanja, zavarovanja krajinskih značilnosti ter naravne in kul- 
turne dediščine; 

- skladnejši regionalni razvoj ob upoštevanju prednosti in 
omejitev posameznih območij, ki izhajajo iz njihovega narav- 
nega, demografskega in družbenega bogastva; 

- utrjevanje varnosti in neodvisnosti SFR Jugoslavije, da 
se bodo delovni ljudje in občani, slovenski narod in italijan- 
ska in madžarska narodnost skupaj z drugimi narodi in 
narodnostmi Jugoslavije uveljavljali kot enakopraven subjekt 
v družbi narodov sveta. 

2. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA 
SR SLOVENIJE 

Upoštevaje izhodišča za opredelitev razvojne politike, v tem 
okviru pa zlasti cilje dolgoročnega družbenega plana SR 
Slovenije, ki poudarjajo krepitev družbenega in materialnega 
položaja delovnih ljudi in občanov kot temeljni razvojni cilj ter 
upoštevaje možnosti in pogoje razvoja SR Slovenije v tem 
srednjeročnem obdobju so temeljni cilji družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 sledeči: 

2.1. Razvoj in poglabljanje 
samoupravnih odnosov 

Za urejanje vseh ključnih vprašanj družbene reprodukcije, 
predvsem pa za krepitev dolgoročneje zasnovanega samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev na dohodkovnih teme- 
ljih ter za krepitev družbene inovacijske sposobnosti in za 
doseganje skupnih razvojnih ciljev v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji, bomo nadalje krepili in spodbujali razvoj in pogla- 
bljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Potrebne bodo spremembe in dopolnitve v zvezni in repu- 
bliški zakonodaji ter nekaterih sestavin političnega sistema. 
Osrednjo pozornost bomo namenili čim bolj popolni konkreti- 
zaciji najpomembnejših delov družbenoekonomskega 
sistema zlasti pa nadaljnjemu razvijanju koncepcije dohodka 
kot temeljnega motiva za delo in gospodarjenje, doslednemu 
uresničevanju pravic in obveznosti iz minulega dela, odno- 
som planiranja, pridobivanja, razporejanja dohodka, čistega 
dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke. V ta namen 
bodo samoupravno organizirani delavci v združenem delu, 
njihovi samoupravni organi ter družbenopolitične organzacije 
oblikovali, zagotavljali in izvajali potrebne strokovne in mobi- 
lizacijske aktivnosti. 

2.2 Intenzivnejša usmeritev v izvoz 
Za uresničevanje dolgoročne usmeritve, da mora vključitev 

v mednarodno menjavo postati poglaviten dejavnik stabilne 
gospodarske rasti in družbenega razvoja, moramo v obdobju 
1986-1990 doseči bistveno večjo odprtost v menjavi in prido- 
bivanju tehnološkega znanja ter vsaj za 2,3 krat hitrejšo rast 
izvoza blaga in storitev od rasti družbenega proizvoda, pred- 
vsem na trge s konvertibilno valuto. Na ta način bomo poveče- 
vali devizni priliv in tako zagotovili redno odplačevanje zuna- 
njih dolgov in relativno zmanjšanje zadolženosti do leta 1990. 
Povečani delež izvoza, v družbenem proizvodu, bo tudi omo- 
gočil boljšo oskrbo z uvoznimi dobrinami, predvsem repro- 
materialom in opremo. S tem bo tudi zagotovljen selektivnejši 

vpliv zunanjih trgov na pogoje gospodarjenja, kar bo spodbu- 
dilo uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov razvoja. Takšna 
usmeritev zahteva sistematično razvijanje proizvodnje, ki se 
mora po kvaliteti, ceni in strukturi uveljaviti na tujem trgu, 
obenem pa zahteva zavestno ustvarjanje razmer, ki spodbu- 
jajo materialna, tehnično-tehnološka, raziskovalna, kadrov- 
ska in organizacijska prizadevanja vse družbe. 

Usmeritev v izvoz bomo uresničevali tako s povečevanjem 
izvoza blaga kot z bistvenim povečevanjem izvoza storitev, 
zlasti turističnih. 
2.3. Hitrejša in stabilnejša 
gospodarska rast 

Zaustaviti moramo dosedanji trend upadanja gospodarske 
rasti in doseči temeljit zasuk k intenzivnemu, stabilnemu in 
dinamičnemu razvoju na osnovi kvalitativnih dejavnikov. 
Hitrejšo rast bo moč dosegati predvsem s popolnejšim koriš- 
čenjem razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti in delovnega 
časa ter z aktiviranjem investicij v toku in v manjši meri z 
novimi investicijami. Na drugi strani pa bo moč dosegati 
hitrejšo rast s preusmerjanjem proizvodnje v konvertibilni 
izvoz in z večjim izkoriščanjem primerjalnih prednosti Slove- 
nije (učinkovitejša izraba kmetijskega prostora, obmejne lege 
in geoprometnega položaja). Hitrejša rast družbenega proiz- 
voda bo tako slonela predvsem na hitrejši rasti produktivnosti 
in le v manjši meri na osnovi rasti zaposlovanja. 

To bo prispevalo k vzpostavljanju stabilnejših blagovno- 
denarnih odnosov, postopnemu povečevanju razpoložljivih 
investcijskih sredstev, ki so v zadnjih letih v povprečju omo- 
gočala le enostavno reprodukcijo, pa tudi k zaustavitvi dose- 
danjega trenda upadanja življenjskega standarda in njegovi 
ponovni rasti. 

2.4. Pospešeno tehnološko 
posodabljanje kot osnova razvojne 
preobrazbe 

Za uresničevanje dolgoročnih usmeritev glede oblikovanja 
gospodarske strukture, ki omogoča dolgoročnejše ustvarja- 
nje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva, 
bomo nadaljevali in okrepili selektivno politiko usmerjanja 
razpoložljivih investicijskih sredstev tako pri gradnji novih 
zmogljivosti kot tudi pri zamenjavi že iztrošenih kapacitet 
predvsem v smeri tehnološko in razvojno intenzivnih in raču- 
nalniško vodenih proizvodnih programov, ki bodo konkuren- 
čni na svetovnem trgu in bodo s tem omogočili večji izvoz 
izdelkov višje stopnje predelave. Posebna pozornost bo 
namenjena programom v elektroniki, strojegradnji in kemiji, 
ki bodo podlaga za nadalnji razvoj programov v drugi indu- 
striji in na drugih področjih. 

Proces razvojne preobrazbe bo temeljil na vključevanju 
znanosti in izobraževalnega dela. Raziskovalne zmogljivosti 
bomo usmerili v inoviranje proizvodnih programov za prodor 
na svetovni trg in za uvajanje novih tehnologij. Pogoje za 
prehod na višjo tehniško-tehnološko raven in kakovostnejše 
upravljanje bomo postopno ustvarjali s pretokom raziskoval- 
nih kadrov med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi, 
ob ustrezni preobrazbi visokega šolstva in programov razi- 
skav skupnega pomena. Več bomo vlagali v vzgojo in usposa- 
bljanje strokovnjakov za tehnološko prestrukturiranje gospo- 
darstva in za nadalnji razvoj poslovanja in upravljanja. 

Zagotovili bomo hitrejši razvoj pri pridelavi hrane in prido- 
bivanju energije, upoštevaje ekonomsko upravičenost njune 
proizvodnje. Posebno pozornost bomo namenili racionalni 
porabi energije in surovin, pri čemer bomo v največji možni 
meri uporabljali tudi sekundarne surovine. Smotrneje bomo 
izkoriščali razpoložljive naravne vire in danosti ter geopoli- 
tični položaj za povečanje mednarodnih storitev v prometu in 
turizmu. 

2.5. Boljši pogoji življenja in dela kot 
vzpodbuda produktivnosti dela 

Življenjski standard se bo zboljševal skladno z možnostmi, 
ki jih bo dajal ustvarjeni dohodek. Hkrati pa mora njegovo 
povečevanje pomeniti vzpodbudo za boljše delo, večjo ustvar- 
jalnost in večjo odgovornost pri delu. 

Tudi socialna politika bo naravnana v spreminjanje družbe- 
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noekonomskih odnosov in bo tako spodbujala vsestranski 
razvoj družbe, osebnosti ter doseganje materialnih in social- 
nih razvojnih ciljev. Zato si bomo prizadevali, da bo socialna 
politika vse bolj temeljila na rezultatih dela, na uveljavljanju 
ustvarjalnosti, solidarnosti in vzajemnosti in nadaljnji humani- 
zaciji odnosov med ljudmi. Delovni in ustvarjalni prispevek k 
celovitemu razvoju družbe mora postati merilo družbenoeko- 
nomskega položaja človeka in spodbuda za njegovo nadaljnje 
delo in ustvarjalnost. 

2.6. Skladnejši regionalni razvoj 
Nadaljevali bomo s pospeševanjem skladnejšega regional- 

nega razvoja in s hitrejšim razvojem manj razvitih, še posebej 
obmejnih in narodnostno mešanih območij. Zaradi ohranitve 
poselitve bomo z ukrepi ekonomske in socialne politike izbo- 
ljšali življenjske in delovne razmere tudi na hribovitih območ- 
jih. Odpravljali bomo razvojna protislovja na nekaterih razvitih 
območjih, ki izhajajo iz dosedanjega enostranskega razvoja in 
iz njihove gospodarske strukture, ki je premalo prilagojena 
dolgoročnim razvojnim potrebam. Politiko policentričnega 
razvoja bomo dosledno uresničevali z razmejitvijp vloge repu- 
bliškega, regionalnih in pomembnejših lokalnih središč. 

2.7. Smotrna raba prostora in varovanje 
dobrin splošnega pomena 

Razvoj v prostoru bomo usmerjali tako, da bo raba zemljišč 
za poselitev in organizacijo dejavnosti v prostoru usklajena s 
potrebami razvoja dejavnosti, ki so odvisne od naravnih pogo- 
jev. V skladu z usmeritvami dolgoročnega plana bomo za vsa 
zemljišča določili namensko rabo. V tem okviru bo imelo 
prednost izboljšanje in varovanje kvalitetnih zemljišč za kme- 
tijsko proizvodnjo in varovanje naravnih virov ter naravne in 
kulturne dediščine. 

2.8. Varovanje in izboljšanje 
človekovega okolja 

Ohranjanje zdravega okolja in varovanje ekološkega ravno- 
težja je trajen cilj našega razvoja. V skladu z dolgoročnimi 
potrebami bomo aktivneje kot v dosedanjem razvoju sanirali 
zlasti kritična območja onesnaženosti ter preprečevali nasta- 
janje novih, čemur bo podrejena tudi razmestitev ekološko 
občutljivih dejavnosti v prostoru in uveljavljanje varstvenih 
ukrepov. Varstvo okolja in izboljševanje njegove kvalitete bo 
sestavni del ravnanja samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter občanov pri sprejemanju odločitev in vsakodnevnem 
življenju in delu. 
2.9. Nadaljnja krepitev sistema splošne 
ljudske obrambe in družbene 
samozaščite 

Z uresničevanjem ekonomskih, političnih in drugih teme- 
ljnih ciljev in nalog celotnega družbenega razvoja bomo zago- 
tavljali in še naprej nenehno povečevali obrambno in samo- 
zaščitno moč družbe. Varnost in neodvisnost SFR Jugoslavije 
bo tudi naprej poroštvo, da se bo slovenski narod skupaj z 
drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije z naprednim 
notranjim razvojem in krepitvijo neuvrščene politike enako- 
pravno uveljavljal v družbi narodov sveta. 

3.0. MATERIALNA RAZMERJA 
V DRUŽBENI REPRODUKCIJI 

3.1. Za uresničevanje skupnih ciljev in nalog družbenega 
razvoja SR Slovenije bo v obdobju 1986-1990 potrebno in 
možno doseči naslednje globalne materialne okvire in pro- 
porce razvoja: 

- rast realnega družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva v globalu za 3,5% povprečno letno na osnovi boljšega 
izkoriščanja proizvodnih potencialov, ki jih bo možno aktivi- 
rati z boljšo oskrbo s surovinami, reprodukcijskim materialom 
in rezervnimi deli, z aktiviranjem investicij v teku, s poveča- 
njem obsega izmenskega dela, izboljšanjem kvalitete in asor- 
timana proizvodnje in novih investicij, ki bodo morale ob 
izboljšanju učinkovitosti investiranja omogočiti povečanje 
zlasti izvozne proizvodnje bo konkurenčna na tujih trgih, ki bo 
dajala večji dohodek na delavca in na vložena sredstva; 

— rast proizvodnje, zlasti v industriji, bo v bistveni meri 
pogojena z nadaljnjo rastjo izvoza blaga in storitev, ki ga 
bomo morali povečevati realno za okoli 6% letno, izvoz na 
konvertibilno področje pa za okoli 8% letno. Taka izvozna 
dinamika je pogojena z okoli 5% letno realno rastjo uvoza 
blaga in storitev; 

—■ z racionalnim gospodarjenjem in večjim varčevanjem pri 
materialnih stroških, ob upoštevanju realnega vrednotenja 
energetskih in surovinskih vložkov, moramo zaustaviti 
poslabševanje ekonomičnosti poslovanja kar bo omogočilo v 
globalu povprečno okoli 3,5% letno realno rast bruto 
dohodka v gospodarstvu (dohodka, povečanega za amortiza- 
cijo), doseženi dohodek gospodarstva pa bo spričo hitrejše 
rasti sredstev amortizacije v globalu realno porastel za okoli 
3,2% letno; 

— povečanje zaposlenosti v združenem delu za okoli 1,2% 
letno, predvsem na obstoječih, ekonomsko racionalnih zmo- 
gljivostih z večanjem izmenskega dela, kar bo ob večji raci- 
onalnosti pri gospodarjenju z živim in minulim delom omogo- 
čilo rast produktivnosti dela v gospodarstvu za okoli 2,2% 
letno oziroma bistveno povečano udeležbo produktivnosti v 
prirastu družbenega proizvoda na okoli 60%; 

— sprememba odnosa med akumulacijo in sredstvi za 
porabo v prid povečanja deleža akumulacije v delitvi dohodka 
in sicer od okoli 20% v letu 1985 na okoli 21,5% v letu 1990. Ob 
doseganju planiranega družbenega proizvoda bodo sredstva 
za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in splošnih 
družbenih potreb v globalu naraščala skladno z rastjo doseže- 
nega dohodka, realni osebni dohodki na zaposlenega v 
gospodarstvu pa v okviru rasti produktivnosti dela. 

— razpoložljiva sredstva za materialne naložbe bodo omo- 
gočala nekoliko hitrejšo rast proizvodnih investicij od rasti 
družbenega proizvoda, tako da bo delež proizvodnih investicij 
v osnovna sredstva v družbenem proizvodu leta 1990 znašal 
okoli 15,8%. 

Osnovni kazalci materialnih okvirov in proporcev 
razvoja so naslednji:* -v cenah 1984 

ocena plan 
1981-1985 1986-1990 

Stopnje rasti v %; 
Družbeni proizvod 
v tem: 
industrija 
kmetijstvo 
Zaposleni v združenem delu 
produktivnost dela v gospodarstvu 
Izvoz blaga in storitev 
od tega: konvertibilni izvoz 
Uvoz blaga in storitev 
od tega: konvertibilni uvoz 
Pokritje uvoza blaga z izvozom 
Življenjski standard 
v tem: 
- osebna potrošnja 
- družbeni standard 
Realni osebni dohodki na zaposlenega 

0,5 ' 3,5 

1,8 4,0 
2,6 2,5 
0,9 1,2 

-0,4 2,2 
7,8 5,8 
9,6 8,0 
0,0 5,2 
0,5 6,2 

96% 108% 
-4,0 3,6 

-3,7 3,8 
-5,6 3,1 
-5,1 2,1 

Materialni okviri in proporci razvoja SR Slovenije v obdobju 1986—1990, kot so 
v tej fazi priprave družbenega plana SR Slovenije opredeljeni v tem poglavju, so 
rezultat strokovnih izračunov in bilančnih projekcij, izdelanih v Zavodu SR 
Slovenije za družbeno planiranje, in predstavljajo strokovno analitično podlago 
kvantitativnih opredelitev osnovnih usmeritev družbenega plana. V tem času je 
še vrsta nejasnih, nedogovorjenih oziroma nedorečenih elementov, ki bodo 
pomembno vplivali na možne materialne okvire in proporce razvoja in s tem na 
bilančne izračune razpoložljivih sredstev v SR Sloveniji. V tej fazi priprave 
družbenega plana SR Slovenije namreč še nismo razpolagali z osnutkom druž- 
benega plana Jugoslavije za naslednje petletno obdobje oziroma s predvide- 
nimi okviri in proporci razvoja celotne Jugoslavije ter materialnimi obveznostmi, 
ki bodo s tem izhajale iz družbenega plana Jugoslavije. Prav tako še niso znane 
obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna v naslednjem petletnem 
obdobju in obveznosti do manj razvitih SR in SAP Kosovo. Na področju odnosov 
s tujino v tem času še niso znani oziroma opredeljeni možni okviri za novo 
zadolževanje Jugoslavije v naslednjem petletnem obdobju. Prav tako še niso 
jasne dejanske možnosti reprogramiranja oziroma refinanciranja inozemskih 
posojil, ki zapadejo v naslednjem petletnem obdobju. Poleg tega v tem času še 
poteka usklajevanje nekaterih novih sistemskih rešitev na zvezni ravni, zlasti na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, ki utegnejo imeti precejšne učinke na 
materialna gibanja v prihodnjih ietih. Pri tem pa tudi še ni bilo moč v celoti 
oceniti učinkov nekaterih sprejetih sistemskih zakonov na materialna gibanja v 
prihodnjih letih, zlasti zakona o zagotavljanju obratnih sredstev (ki utegne imeti 
velike materialne učinke na obseg razpoložljivih sredstev za naložbe v osnovna 
sredstva, zlasti še na združevanje sredstev za razvoj infrastukturnih dejavnosti), 
zakona o amortizaciji in zakona o celotnem prihodku. 
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ocena plan 
1980 1985 1990 

+0,6 

-7,4 

-2,0 

-6,9 

2,0 

Primerjava z družbenim proizvodom 
(v %): 
Neto odliv sredstev v tujino 
Neto odliv sredstev v federacijo in druge 
SR in SAP 
Sredstva za finančno sanacijo združene- 
ga dela 
Razpoložljiva sredstva za končno po- 
trošnjo v SR Sloveniji 
Osebna potrošnja 
Investicije v osnovna sredstva v tem: 
- proizvodne investicije 
- neproizvodne investicije 
od tega: 
- stanovanjska gradnja 
Prirast zalog 
Sredstva za zadovoljevanje skupnih po- 
treb skupaj 
- SIS družbenih dejavnosti 
- SPIZ 
Sredstva za zadovoljevanje splošnih po- 
treb v SR Sloveniji 

93,2 
44,7 
28,7 
19,2 
9.5 

5.6 
12.1 

18,4 
12.2 
6,2 

89,1 
36,4 
21,9 
15,4 
6.5 

4.6 
22,7 

15,3 
9,3 
6,0 

-2,8 

-7,7 

1,5 

88.0 
36,9 
22.1 
15,8 
6.2 

4.3 
21.0 

16.1 
9.4 
6,7 

5,4 3,3 3,3 

3.2. Razmerja na področju 
oblikovanja družbenega proizvoda, 
menjave s tujino in oblikovanja 
razpoložljivih sredstev za končno 
potrošnjo 

3.2.1. Na osnovi dohodkovno bolj uspešnih proizvodenj in 
upoštevaje sedaj znane pogoje, omejitve in možnosti razvoja 
SR Slovenije bo v obdobju 1986-1990 moč doseči v globalu 
okoli 3,5% letno realno rast družbenega proizvoda celotnega 
slovenskega gospodarstva. Osnovni nosilec gospodarske 
rasti bo tudi v tem srednjeročnem obdobju industrijska proiz- 
vodnja, ki bo v globalu porasla za okoli 4% letno. Proizvodnja 
v kmetijstvu bo naraščala za okoli 2,5% letno. Obseg proiz- 
vodnje v gradbeništvu se bo ob nekoliko ugodnejših investi- 
cijskih možnostih povečal za okoli 3% letno, fizični obseg 
dejavnosti v prometu pa za okoli 3,5% letno. Nadpovprečna 
rast proizvodnje oziroma prometa bo dosežena v gostinstvu 
in turizmu - okoli 4,5% letno, ter v proizvodni obrti - okoli 
7%, ki bo v tem srednjeročnem obdobju postala pomembnejši 
dejavnik gospodarske aktivnosti. 

3.2.2. Rast družbenega proizvoda bo pogojena predvsem 
z gibanji na področju ekonomskih odnosov s tujino. Za dose- 
ganje predvidene gospodarske rasti, zlasti še proizvodnje v 
industriji, bomo morali doseči okoli 6% letno realno rast 
celotnega izvoza blaga in storitev, oziroma 8% rast izvoza 
blaga in storitev na konvertibilno področje. Celotna vrednost 
izvoza blaga in storitev se bo tako povečala od okoli 3 mili- 
jarde $ v letu 1985 na okoli 5 milijard $ v letu 1990. Delež 
izvoza blaga in storitev v družbenem bruto proizvodu pa se 
bo povečal od okoli 16%-v obdobju 1981-1985 na okoli 21% 
v tem srednjeročnem obdobju. Taka rast izvoza bi zadoščala2 

za pokrivanje odplačil zapadlih obveznosti SR Slovenije do 
tujine in omogočala v globalu okoli 5% letno realno rast 
uvoza blaga in storitev. V tem okviru bomo za doseganje 
planirane proizvodnje morali zagotoviti okoli 5% letno realno 
rast uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, kar bo 
zadoščalo za normalno oskrbljenost obstoječih in novih pro- 
izvodnih zmogljivosti, ter okoli 15% povprečno letno realno 
rast uvoza opreme s konvertibilnega področja, tako da se bo 
delež opreme v uvozu blaga povečal od okoli 8% v letu 1985 
na okoli 20% v 1990. letu. S takim uvozom opreme bomo 
zagotavljali najnujnejše zamenjave, ob katerih se iztrošenost 
kapacitet v globalu ne bo še nadalje poslabševala, in v okviru 
razpoložljivih investicijskih sredstev tudi opremo za nove 
zmogljivosti: 

V obdobju 1986-1990 bomo ustvarili presežek v bilanci 
menjave blaga in storitev, ki bo v 1990. letu znašal okoli 9% 
družbenega proizvoda. 

V kreditnih odnosih s tujino bo prišlo do večjih odplačil za 

posojila SR Slovenije in Jugoslavije iz preteklih let, kot bodo 
možnosti za dodatno zadolževanje v tujini. Hkrati bo treba 
uporabiti tudi večji delež razpoložljive domače akumulacije 

■ za kreditiranje prodaje na tujih trgih in za skupne naložbe v 
tujini. Zato bo tudi v obdobju 1986-1990 prišlo do neto 
odliva sredstev v tujino v višini okoli 2,8% celotnega družbe- 
nega proizvoda SR Slovenije. V okviru možnosti pridobivanja 
dodatnih sredstev iz tujine pa si bomo prizadevali za kvali- 
tetna sredstva na osnovi skupnih vlaganj. 

3.2.3. Slovensko gospodarstvo bo namenilo za povezova- 
nje z gospodarstvi drugih republik in^pokrajin v obliki zdru- 
ževanja sredstev, skupnih naložb in drugih dolgoročnih pla- 
smajev za kreditiranje prodaje okoli 2,1% družbenega proiz- 
voda, to je približno toliko, kot v zadnjih letih tekočega sred- 
njeročnega obdobja. 

Za pokrivanje obveznosti do manj razvitih SR in SAP 
Kosovo bo v tem petletju treba nameniti 1,3% družbenega 
proizvoda združenega dela3. Za pokrivanje splošnih družbe- 
nih potreb federacije bo v tem petletju treba v globalu name- 
niti okoli 4,1% družbenega proizvoda. Tudi v prihodnjih letih 
bo potrebno oblikovati solidarnostna sredstva za odpravo 
posledic katastrofalnih nesreč v nekaterih območjih Jugosla- 
vije. Skupaj bodo neto odlivi sredstev v federacijo in v druge 
SR in SAP v tem petletnem obdobju znašali okoli 7,9% celot- 
nega družbenega proizvoda v SR Sloveniji. 

3.2.4. Upoštevaje navedene usmeritve in obveznosti, ki jih 
bo imela SR Slovenija v tem petletnem obdobju dO tujine ter 
do federacije in drugih SR in SAP, bodo skupni odlivi sred- 
stev iz SR Slovenije znašali okoli 11% družbenega proizvoda 
SR Slovenije (v primerjavi z okoli 9,5% v obdobju 
1981-1985), tako da bo v SR Sloveniji globalno razpoložlji- 
vih okoli 89% ustvarjenega družbenega proizvoda. Od tega 
bo za finančno sanacijo, to je za pokrivanje izgub in tečajnih 
razlik v gospodarstvu in bankah v tem petletju treba v glo- 
balu nameniti okoli 2% družbenega proizvoda. Tako bo za 
vse oblike končne potrošnje v tem petletnem obdobju ostalo 
na razpolago v globalu okoli 87,6% družbenega proizvoda; 
rast skupno razpoložljivih sredstev za vse oblike končne 
potrošnje pa bo znašala okoli 3,2% poprečno letno. 

Dosedanje zmanjševanje deleža razpoložljivih sredstev za 
končno potrošnjo v družbenem proizvodu se bo v tem petlet- 
nem obdobju postopoma zaustavilo, s tem da se bo ta delež 
v prvih letih tega petletja še nekoliko zmanjšal, nato pa se bo 
postopoma povečal in leta 1990 dosegel okoli 88% družbe- 
nega proizvoda. Ob nujnem prestrukturiranju oblik finalne 
porabe, zlasti v smeri zmanjšanja deleža zalog v družbenem 
proizvodu (na osnovi racionalnejšega koriščenja in poveča- 
nja hitrosti obračanja obratnih sredstev), bodo lahko ostale 
oblike končne porabe rasle skladno z rastjo družbenega pro- 
izvoda. V tem okviru bo rast investicijske porabe znašala v 
povprečju okoli 3,7% letno in osebne porabe okoli 3,8% 
letno, kar pa je v bistveni meri odvisno od uresničevanja 
planirane rasti družbenega proizvoda. V kolikor bi namreč 
nastopile razmere, ko planirane gospodarske rasti ne bi bilo 
moč doseči, pa bo pri izvajanju družbenega plana nujno 
voditi politiko počasnejše rasti osebne porabe od rasti druž- 
benega proizvoda, da bi lahko ohranili planirano raven raz- 
širjene reprodukcije kot najnujnejše osnove za prestrukturi- 
ranje gospodarstva. 

3.3. Ustvarjanje in razporejanje 
dohodka gospodarstva 

Pri oblikovanju dohodka moramo na osnovi racionalnej- 
šega gospodarjenja in varčevanja pri materialnih in drugih 
stroških doseči, da porabljena sredstva v gospodarstvu v 
globalu ne bodo več naraščala hitreje od rasti celotnega 
prihodka. 

Da bi zagotovili realnejše in hitrejše obnavljanje osnovnih 
sredstev v materialni proizvodnji, bo amortizacija realno 
naraščala hitreje od rasti bruto dohodka, to je okoli 5% letno. 
Tako bo v gospodarstvu SR Slovenije dosežena okoli 3,2% 
letna realna rast dohodka. 

Pri razporejanju doseženega dohodka moramo še nadalje 
izboljševati dosežene relativne odnose med akumulacijo in 

2) Ob sedanjih pogojih razpolaganja z deviznimi sredstvi 
3) Dogovarjanje o tem še poteka. 
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tekočo porabo ob hkratnem uresničevanju politike realne 
rasti sredstev za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih družbenih potreb v skladu z rastjo doseženega 
dohodka, kar pa zahteva, da ostale zakonske, pogodbene in 
samoupravno dogovorjene obveznosti, ki jih gospodarstvo 
pokriva iz dohodka, v globalu rastejo počasneje od rasti 
dohodka. 

Obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka in čistega 
dohodka izločala za stanovanjsko gradnjo, bo glede na plani- 
ran obseg stanovanjske gradnje in predvidenih sprememb v 
strukturi virov financiranja, v tem petletnem obdobju v glo- 
balu ohranil realno raven iz leta 1985, tako da se bo stopnja 
izločanja sredstev za stanovanjsko gradnjo nekoliko znižala. 

3.4. Oblikovanje razpoložljivih sredstev 
za reprodukcijo 

Izvajanje tako opredeljene delitvene politike bo omogočilo, 
da bo gospodarstvo združenega dela oblikovalo v tem petletju 
skupaj okoli 1500 milijard din skupnih sredstev za amortiza- 
cijo in akumulacijo, njihova rast pa bo znašala okoli 4,6% 
letno. V samostojnem osebnem delu pa se bo ob predvidenih 
ukrepih na tem področju oblikovalo okoli 80 milijard din 
sredstev za reprodukcijo. Druga izvorna sredstva, namenjena 
zlasti za reprodukcijo v infrastrukturnih in nekaterih drugih 
dejavnostih pa bodo v tem obdobju ohranila približno enak 
delež v skupaj oblikovanih domačih sredstvih za reprodukcijo 
kot v preteklem petletnem obdobju in bodo znašala okoli 140 
milijard din. Sredstva za reprodukcijo v neproizvodnih dejav- 
nostih, ter sredstva za stanovanjsko gradnjo, ki se oblikujejo 
iz dohodka in čistega dohodka, bodo v globalu rasla precej 
počasneje od sredstev za reprodukcijo v gospodarstvu in 
bodo znašala skupaj okoli 320 milijard din. 

Ob predvideni realni rasti prejemkov prebivalstva se bo 
povečala nagnjenost prebivalstva k varčevanju, tako da bo 
skupaj oblikovana akumulacija prebivalstva znašala okoli 206 
milijard din. 

Skupaj bo v SR Sloveniji v tem petletju iz vseh virov obliko- 
vanih okoli 2.300 milijard din sredstev za reprodukcijo, nji- 
hova realna rast pa bo znašala povprečno okoli 3,9% letno. 
Tako oblikovana sredstva pa ne bodo v celoti razpoložljiva za 
materialne naložbe v SR Sloveniji. Za združevanje sredstev za 
skupne naložbe in druge dolgoročne plasmaje ter za krediti- 
ranje prodaje v druge SR in SAP, za obveznosti do gospodar- 
sko manj razvitih SR in SAP Kosovo, za pokrivanje dela 
tečajnih razlik Narodne banke Jugoslavije in dela tečajnih 
razlik gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo bo treba 
nameniti skupaj okoli 10,5% od skupno oblikovanih sredstev 
za reprodukcijo. Poleg tega bo zašal neto odliv akumulacije v 
tujino okoli 2% vseh oblikovanih sredstev za reprodukcijo4. 
Ob dodatnem upoštevanju sredstev, potrebnih za saniranje 
izgub in za pokrivanje tečajnih razlik v gospodarstvu in v 
bankah SR Slovenije bo razpoložljivo za investicije v osnovna 
in obratna sredstva v SR Sloveniji okoli 1.900 milijard din 
oziroma okoli 84% skupno oblikovanih sredstev za reproduk- 
cijo. 

V okviru sredstev, razpoložljivih za naložbe v osnovna in 
obratna sredstva v SR Sloveniji, bo za vlaganja v gospodar- 
stvu združenega dela namenjeno okoli 1.400 milijard din, od 
tega za vlaganja v osnovna sredstva okoli 799 milijard din. V 
strukturi financiranja naložb v osnovna in obratna sredstva 
gospodarstva se bo povečal delež lastnih in združenih sred- 
stev od okoli 68% v letih 1981-1985 na povprečno okoli 73% 
v tem petletju, zmanjšal pa se bo delež domačih kreditnih 
sredstev od 9% na 7% in tujih sredstev od 12% na okoli 10%. 

3.5. Oblikovanje sredstev za 
zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb 

3.5.1. Sredstva za osebne dohodke vseh zaposlenih v zdru- 
ženem delu bodo ob doseganju planiranih rezultatov v proiz- 
vodnji v globalu naraščala skladno z rastjo doseženega 
dohodka v gospodarstvu, tako da se bodo v povprečju pove- 

4) V tem niso upoštevana odplačila obresti, ki ne bremenijo akumulacije, saj 
se plačujejo med obveznostmi iz dohodka gospodarstva. 

čevala za okoli 3,3% letno. Ob predvideni rasti zaposlenost? v 
združenem delu za okoli 1,2% letno bodo povprečni realni 
osebni dohodki na zaposlenega lahko naraščali po stopnji 
okoli 2,1% letno, to je v okviru rasti produktivnosti dela. 
Zaradi hitrejše rasti števila upravičencev bodo ob usklajeva- 
nju pokojnin z rastjo osebnih dohodkov sredstva za pokojnine 
naraščala za okoli 5,5% letno. Ostali prejemki prebivalstva, ki 
se prelivajo iz sredstev skupne porabe (nadomestila iz zdrav- 
stvenega in otroškega varstva, prejemki iz socialnega skrb- 
stva, nadomestila za čas nezaposlenosti, štipendije idr.) pa 
nekoliko počasneje od rasti sredstev za osebne dohodke. 
Skupaj bodo vsi osebni prejemki prebivalstva naraščali po 
stopnji okoli 3,6% letno. 

Ob pričakovanih stabilnejših gospodarskih gibanjih in 
realno pozitivni obrestni meri je moč pričakovati postopno 
povečanje denarnega varčevanja prebivalstva v bankah, pove- 
čan pa bo tudi delež sredstev, ki jih bo prebivalstvo od svojih 
prejemkov namenilo za stanovanjsko gradnjo. 

Ob upoštevanju vseh odbitkov bo prebivalstvu za osebno 
potrošnjo ostalo okoli 75% vseh prejemkov; sredstva za 
osebno potrošnjo bodo naraščala po stopnji okoli 3,8% letno. 
Ob tem pa v tem petletnem obdobju še ni pričakovati pomem- 
bnejšega izboljšanja njene strukture. 

Ob predvideni rasti stanovanjske gradnje in storitvah druž- 
benih dejavnosti bo življenjski standard prebivalstva, upošte- 
vaje predvideno rast zaposlenosti, v tem petletju skupaj pora- 
stel za okoli 20% (oziroma za okoli 3,6% letno), s čimer bi do 
leta 1990 ponovno dosegli raven življenjskega standarda iz 
leta 1980. 

3.5.2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, obliko- 
vana s svobodno menjavo dela, bodo v tem petletnem 
obdobju v globalu naraščala po stopnji okoli 3,8% povprečno 
letno. V okviru takega povečanja sredstev bo omogočeno 
izvajanje postopne uskladitve ravni osebnih dohodkov delav- 
cev v družbenih dejavnostih ter njihova nadaljna skladna rast 
z rastjo osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, ter zago- 
tovljena enostavna reprodukcija v družbenih dejavnostih ob 
povečanem oblikovanju sredstev za amortizacijo v skladu z 
novim zakonom o amortizaciji. Sredstva za socialne prejemke 
bodo upoštevaje projekcijo rasti števila upravičencev in upo- 
števaje njihovo tekoče usklajevanje z rastjo poprečnih oseb- 
nih dohodkov naraščala nekoliko počasneje. 

Rast sredstev za posamezne 'družbene dejavnosti bo 
različna glede na dogovorjene prioritete in glede na sredstva, 
ki jih bodo te dejavnosti realizirale s širjenjem raznih oblik 
neposredne svobodne menjave dela. 

3.5.3. Sredstva za splošno porabo na ravni republike in v 
občinah bodo v globalu rasla skladno z rastjo dohodka 
gospodarstva. V okviru predvidenega povečanja sredstev za 
splošno porabo bodo zagotovljena sredstva za izvajanje 
zakonskih obveznosti, za modernizacijo državne uprave, 
vključno s posodabljanjem družbenega' informacijskega 
sistema, za kvalitetnejše funkcioniranje organov družbenopo- 
litičnih skupnosti in za uskladitev osebnih dohodkov delavcev 
v državnih organih z osebnimi dohodki delavcev v gospodar- 
stvu. Sredstva, ki jih bo SR Slovenija nemenjala za financira- 
nje splošnih družbenih potreb federacije, se bodo oblikovala 
skladno z usmeritvami družbenega plana Jugoslavije. 

3.6. Zaposlovanje 
S produktivnim zaposlovanjem na osnovi boljšega izkoriš- 

čanja zmogljivosti, s povečanim obsegom izmenskega dela in 
intenzivnejšim zmanjševanjem prezaposlenosti v gospodar- 
stvu, bo v tem petletnem obdobju dosežena v globalu 1,3% 
letna rast zaposlenosti v SR Sloveniji. V tem okviru bo v 
združenem delu zaposlenost povečala na leto za okoli 1,2%, v 
samostojnem osebnem delu pa za okoli 5,3%. Možnost 
hitrejše rasti zaposlovanja bodo predvsem na območjih s 
presežki delavcev. 

Na novih in izpraznjenih delovnih mestih bo v tem petletju 
zaposlenih skupaj okoli 120 tisoč oseb, od tega na izpraznje- 
nih delovnih mestih nekaj nad 60 tisoč. Skupno število vseh 
zaposlenih se bo v SR Sloveniji do konca tega petletja pove- 
čalo za okoli 58 tisoč delavcev, od tega v združenem delu za 
okoli 50 tisoč. Skupno število vseh zaposlenih v združenem in 
v samostojnem osebnem delu bo konec tega planskega 
obdobja znašalo okoli 895 tisoč oseb. Takšna rast zaposleno- 
sti bo v letih 1986-1990 omogočala zaposlitev mladine po 
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zaključku šolanja. Delež nezaposlenih se bo zmanjšal od okoli 
1,8% v letu 1985 na 1,4% aktivnega prebivalstva v letu 1990. 

V tem petletnem obdobju ne bo pomembnejših sprememb v 
deležu zaposlenih med gospodarstvom in negospodarstvom, 
pač pa bodo veliki premiki znotraj teh sektorjev. Tehnološke 
spremembe v proizvodnji in poslovanju ter spremembe v 
načinu in obsegu dela bodo terjale intenzivne prezaposlitve 
ekonomskih in tehnoloških presežkov delavcev. To prezapo- 
slovanje, ki bo nastajalo ne samo na področju proizvodnih, 
temveč tudi v drugih dejavnostih, bomo zagotovili z večanjem 
obsega izmenskega dela, zlasti v industriji, s širjenjem zmo- 
gljivosti drobnega gospodarstva, odpiranjem manjših delov- 
nih enot v negospdarstvu (znanstvene storitve in podobno), z 
razvojem informacijskega sistema in telekomunikacij, ter 
omogočili s pospešenim in družbeno usmerjenim izobraževa- 
njem delavcev, dopolnjevanjem znanja, prekvalifikacijami in 
spremembami poklica. 

V združenem delu bodo predvse večje potrebe po strokov- 
nih delavcih. Delež strokovnega kadra med vsemi zaposlenimi 
se bo povečal od okoli 62% v letu 1985 na okoli 67% v letu 
1990, delež zaposlenih z visoko in višjo izobrazbo pa se bo 
povečal od 11% na preko 13%. 

4. RAZVOJNE NALOGE PO 
PODROČJIH 

4.1. Smeri prestrukturiranja 
gospodarstva 
4.1.1. Splošne usmeritve glede prestrukturiranja 
gospodarstva 

4.1.1.1. Nadaljevanje splošne gospodarske usmeritve v 
intenzivno gospodarjenje je pogojeno s pospešenim spremi- 
njanjem gospodarske strukture in povečevanjem kvalitete 
proizvodnje. S tem v zvezi bo osrednja naloga v tem obdobju 
povečati delež proizvodnje izdelkov in storitev, ki dolgoroč- 
neje omogočajo ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega 
in na vložena sredstva ter s tem tudi večje in učinkovitejše 
vključevanje v mednarodno menjavo. 

Ob upoštevanju dolgoročnih razpoložljivih naravnih virov in 
drugih proizvodnih faktorjev ter prostorsko-ekoloških pogo- 
jev za proizvodnjo bomo načrtno pospeševali proizvodnjo 
izdelkov in storitev, pri katerih imajo strokovni kadri, tehnolo- 
gija in znanje odločilno vlogo, zlasti pa še tiste, ki so ključ- 
nega pomena za splošni dvig tehnološke ravni združenega 
dela in celotne družbe. Z načrtnim oblikovanjem in razvija- 
njem programov za izvoz ter na podlagi uspešno osvojene 
tuje oziroma doma razvite tehnologije, pa bomo še nadalje 
postopno zmanjševali tehnološko-razvojno odvisnost našega 
gospodarstva od razvitejših dežel in okrepili povezovanje z 
njimi na enakopravnejših osnovah. 

Za intenzifikacijo gospodarjenja bo posebno pomembna 
kvaliteta investicijskih odločitev, ki bodo morale sloneti na 
upoštevanju ne samo podjetniških in sektorskih vidikov, tem- 
več tudi narodnogospodarskih kriterijev, ki vrednotijo eko- 
nomske, socialne, tehnološke, prostorske, ekološke in druge 
vidike v daljšem časovnem obdobjju in omogočajo tudi raci- 
onalno uporabo družbenih sredstev. 

Pri odločanju o razvojnih programih bo treba izhajati iz 
dejstva, da se bo moralo naše gospodarstvo bolj odpreti v svet 
in da bo moralo razvijati proizvodnjo, ki bo na zahtevnih 
svetovnih trgih konkurenčna. To pomeni, da bo treba upošte- 
vati normative in standarde, ki veljajo v razvitih gospodarstvih 
in glede na skromna sredstva, surovinske in energetske vire in 
delovno silo, ki so omejitveni faktor, razvijati predvsem proiz- 
vodnje, kjer lahko koristimo potencialne prednosti sodob- 
nega znanja, visokokvalificiranega dela in množične inven- 
tivne dejavnosti. Pospeševali bomo tehnološko in razvojno 
intenzivne proizvodnje, kjer bomo na osnovi lastnega znanja 
in v povezavi s tujimi nosilci napredne tehnologije skušali 
doseči na nekaterih ožjih sektorjih vrhunske dosežke: Ob tem 
bo, pri skupnih razvojno tehnoloških naporih, potrebno 
doseči tudi večjo stopnjo reprodukcijskega, razvojnega in 
tehnološkega sodelovanja med organizacijami združenega 
dela na področju celotne Jugoslavije. 

Usposabljanje gospodarstva za realizacijo zahtevnejših, 
ponudb, kot so kompletne proizodne linije in objekti, bo 
zahtevalo, da bodo v različnih sektorjih in med njimi nastajali 

komplementarni proizvodni programi, ki jih bo možno združe- 
vati in realizirati v kompleksnih ponudbah, v njihovo izvajanje 
pa vključevati ne le organizacije združenega dela kovinske in 
elektro industrije, ampak tudi druge komplementarne dejav- 
nosti, vključno gradbene organizacije, raziskovalne, projek- 
tantske in inženiring organizacije. Le tako bo vzpostavljena 
potrebna povezava med raziskovalci, tehnologi, projektanti in 
proizvajalci strojev in drugih komponent opreme ter uspešno 
in v vse večjem obsegu opredmeteno lastno znanje za dolgo- 
ročno nastopanje na domačem in zunanjih trgih. Taka usme- 
ritev bo zahtevala iniciativnost in fleksibilnost v povezovanju 
organizacij združenega dela ter organiziranje poslovno spo- 
sobnih asociacij, ki bodo sposobne trajno ali občasno integri- 
rati različne interese tehnološko in poslovno povezanih nosil- 
cev odločitev. 

Posebno pozornost bo treba posvetiti hitremu razvoju 
nekaterih tehnološko in razvojno intenzivnih programov, 
izvozno usmerjenih, ki imajo največje potencialne možnosti 
za razvoj v elektroniki, strojegradnji, farmaciji, delih kemične 
industrije, proizvodnje prometnih sredstev, elektro in kovin- 
sko predelovalne industrije. 

Za uresničitev intenzivnejšega gospodarjenja bo treba tudi 
doseči hitrejši razvoj informatike in pospešiti njeno uvajanje v 
proizvodne in poslovne procese. To zahteva pospešeno reali- 
zacijo nekaterih aktivnosti v smeri skladnejšega razvoja proiz- 
vodnje in uporabe opreme in sistemov za ta namen ter pred- 
vsem hitrejše uvajanje računalniškega krmiljenja poslovnih in 
proizvodnih procesov, računalniško podprtega kostruiranja, 
planiranja in proizvodnje. Poleg programske, opreme na 
osnovi domačega znanja bo nujno osvajati nekatere bazne 
tehnologije (mikroelektronika, računalniške prvine, optoelek- 
tronika) in proizvodnjo nekaterih elektronskih in elektrome- 
hanskih tehnološko zahtevnih sestavnih delov kot sestavin 
aparaturne opreme. Združevati bo potrebno znanje in 
dosežke z raznih področij elektronike (merilno-regulacijska 
tehnika, računalništvo, telekomunikacije, prenos in zveze) in 
drugih dejavnosti v enotno povezano tehnologijo za gradnjo 
informacijskih sistemov. Posebno pozornost bomo posvečali 
kompleksnim programsko usklajenim projektom, ki bodo 
omogočili razvoj in uvajanje sodobnih informacijskih tehnolo- 
gij v proizvodne procese in informacijske storitve. 

Več poudarka bo treba dati razvoju maloserijske proizvod- 
nje, ki bo po eni strani postala kooperant velikoserijske in 
individualne proizvodnje, po drugi strani pa bo zadovljevala 
posebne zahteve kupcev. Ta proizvodnja mora biti fleksibilna 
in visoko produktivna na osnovi najnovejših tehničnih prido- 
bitev, kot so mikroračunalniki, mikroprocesorji in podobno. 

Usmeritev na prestrukturiranje industrije in intenziviranje 
gospodarjenja v industriji bo rav tako terjala hitrejši in kvali- 
tetnejši razvoj drobnega gospodarstva. Drobno gospodarstvo 
bo prevzelo tiste tržno zanimive in za reprodukcijo potrebne 
proizvodne programe, ki ne sodijo v veliko industrijski način 
proizvodnje. 

4.1.1.2. Navedene usmeritve zahtevajo intenzivnejšo 
kadrovsko obnovo in izboljšanje kvalifikacijsko-izobrazbene 
strukture predvsem na področju razvojnih, poslovodnih in 
marketinških del. Izboljšanje kvalifikacijsko izobrazbene 
strukture 5) bo nujno za uvajanje tehnološko zahtevnejših in 
tržno zanimivih proizvodnih programov in za izboljšanje kva- 
litete odločanja in upravljanja. Sposobne, nadarjene in ino- 
vativne kadre s srednjo, višjo in visoko izobrazbo pa bodo 
organizacije združenega dela sistematično usmerjale v spe- 
cializacije in podiplomski študij pri nas in v svetu. 

V ta namen bomo vzpodbujali in omogočali večjo prehod- 
nost iz dela v izobraževanje kot tudi iz izobraževanja v delo 
in istočasno povečevali učinkovitost izobraževalnega pro- 
cesa. Zato bomo s sredstvi družbe in organizacij združenega 
dela spodbujali zaposlene, da bodo z izobraževanjem ob 
delu in iz dela pridobivali nova znanja in sposobnosti pred- 
vsem na tehnično proizvodnem področju, pri čemer pa bodo 
izobraževalno funkcijo opravljale ne le šole, ampak tudi 
gospodarske organizacije same. Organizacije združenega 
dela bodo tudi s pomočjo izobraževalnih institucij aktivno 
izvajale prekvalifikacijo tehnoloških kadrovskih viškov. Skr- 

sDelež strokovnega kadra med vsemi zaposlenimi se bo povečal od 62,1% v 
letu 1985 na okoli 67% v letu 1990. Od tega bo okoli 13% zaposlenih z visoko in 
višjo izobrazbo, povečalo pa se bo tudi število specialistov, magistrov in doktor- 
jev znanosti. 
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bele bodo za stalno posodabljanje, poglabljanje in dopolnje- 
vanje znanja vseh zaposlenih na različne organizirane načine 
v okviru delovnega procesa izven njega. Pri tem bodo 
posebno skrb namenjale sposobnim, nadarjenim in inovativ- 
nim kadrom, ki jih bodo spodbujale za stalno izobraževanje 
in jim zato omogočale tudi primerne pogoje. 

Povečane potrebe po znanju in po raziskovalnih dosežkih 
bodo terjale, da bodo gospodarske organizacije združenega 
dela v prihodnje intenzivneje ustavnavljale raziskovalne 
temeljne organizacije in enote v svojih sestavih, jih kadrov- 
sko krepile in zagotovile ustrezno opremljenost raziskoval- 
nega dela. Oblikovati bodo morale skupne razvojne projekte 
in v njihovo oblikovanje, ocenjevanje in izvajanje vključevati 
raziskovalne sklupine iz znanstvenoraziskovalnih in visoko- 
šolskih organizacij združenega dela. V ta namen bo 
potrebno krepiti neposredno menjavo dela na dohodkovnem 
povezovanju uporabnikov in izvajalcev in na skupnem 
ustvarjanju dohodka. Z združenimi sredstvi v posebnih razi- 
skovalnih skupnostih bodo sofinancirane raziskave v okviru 
razvojnih projektov. Prednost pri sofinanciranju bodo imele 
raziskave za projekte skladne z razvojno strategijo. To so 
raziskave za razvojne projekte zlasti z naslednjih področij: 
ekonomično pridelovanje hrane, varčevanje z energijo in 
njeno racionalnejše preoblikovanje, varstvo okolja, avtomati- 
zacija in robotizacija, računalništvo integrirane digitalne 
komunikacije, biotehnologija, mikroelektronika, optoeiektro- 
nika. 

Raziskovalno usposobljeni kadri bod z delom v razvojnih 
projektih združenega dela pomembno prispevali k vključeva- 
nju najnovejših rezultatov znanosti in znanja v družbeni raz- 
voj. Razvojni projekti bodo omogočali tudi drugačno vstopa- 
nje diplomantov univerz v združeno delo, namesto v rutinsko 
vodenje utečenih proizvodenj, v oblikovanje in izvajanje raz- 
vojnih projektov. S tem bomo v strukturi tehnične delitve 
dela zmanjševali delež tistih, ki so vezani na vodenje rutin- 
skih procesov in se približevali takšni strukturi v tehnični 
delitvi dela, ki omogoča bistveno večjo družbeno inovacijsko 
sposobnost. 

4.1.1.3. Samoupravno organizirani delavci bodo posvetili 
posebno pozornost proučevanju in uveljavljanju sprememb v 
proizvodni in poslovni strukturi ter doseganju večjih poslov- 
nih učinkov in skladnejšemu razvoju družbenih dejavnosti za 
podporo tem spremembam. Višja produktivnost, kakovost in • 
ekonomičnost dela in širša vključenost v mednarodno 
menjavo bo ena ključnih izhodišč na katerih bodo delavci 
preverjali vs^ svoje samoupravne odločitv§. Zato je krepitev 
samoupravnega položaja delavcev pogoj za doseganje raz- 
vojno ustreznejše strukture slehernega gospodarstva. 

4.1.2. Investicijske usmeritve 
Intenzivno vključevanje v mednarodno delitev dela in dose- 

ganje boljše kakovosti ter rezultatov investicijskega odločanja 
v pogojih zelo omejenih razpoložljivih sredstev za gospodar- 
ska vlaganja terja dosledno selekcijo investicijskih namer s 
pomočjo družbenoekonomske presoje. Izvajala se bo z upo- 
rabo kriterijev, oziroma minimalnih zahtev, ki opredeljujejo 
minimum zahtevane učinkovitosti glede dela in sredstev, 
izvozne usmerjenosti, razvojnotehnološke intenzivnosti, smo- 
trne rabe energije in surovin, racionalnega zaposlovanja ter 
prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve. Pomembnejši 
projekti bodo vrednoteni na sektorski in na narodnogospo- 
darski ravni tudi s pomočjo metodologije vrednotenja družbe- 
nih koristi in stroškov, ki je v pripravi. Asociacije združenega 
dela bodo v skladu s specifičnostmi posamezne dejavnosti 
določile merila za kriterije v samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov in v splošnih aktivih predvidele postopek za 
ugotavljanje odgovornosti, kadar ne bodo uresničeni pričako- 
vani rezultati, predvideni v investicijski odločitvi, 

V prizadevanjih za prestrukturiranje gospodarstva in izbo- 
ljšanje učinkovitosti investicijskih vlaganj ob pogojih obsto- 
ječe dotrajanosti in zastarelosti opreme v industriji in drugih 
gospodarskih dejavnostih bomo v srednjeročnem obdobju 
1986-1990 morali predvsem vlagati v zamenjavo, rekonstruk- 
cijo in modernizacijo opreme, pri čemer si bomo prizadevali 
za tehnološko posodabljanje proizvodnih procesov. Manj 
bomo vlagali v gradbene objekte ter v investicije na novih 
lokacijah. Pri vseh investicijah bomno skrbeli za čim krajše 
obdobje aktivizacije. V vseh naložbah bo moral biti vključen 

tudi del ki se nanaša na vlaganje v znanje delavcev in v 
njihovo usposabljanje za novo tehnologijo in organizacijo 
proizvodnje. 

Ob upoštevanju takšne investicijske politike in ob upošteva- 
nju omejenih razpoložljivih investicijskih sredstev ter obvez- 
nosti in nalog, k jih na posameznih področjih sprejemajo 
udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1986-1990, bodo predvidoma doseženi sledeči strukturni 
premiki na področju investicij v obdobju 1986-1990: 

- struktura v % 
Realizacija Plan 
1981-19851986-1990 

Proizvodne investicije v milijardah din 
(cene 1984) 
Struktura v %: 
Gospodarska infrastruktura 
- energetika 
- prometna infrastruktura 
- vodno gospodarstvo 
Vlaganja v industrijsko proizvodnjo su- 
rovin in repromateriala 
Vlaganja v izvozno pomembne industrij- 
ske panoge 
v tem: 
- v razvojno-tehnološko intenzivne pa- 
noge 
Kmetijstvo 
Ostale gospodarske dejavnosti"" 

734,5 
100 

22,4 
11.3 
10.4 
0,6 

6,9 

20.5 

6,2 
3,8 

46,3 

799,0 
100 

27,3X 

14,9" 
11.5 
0,9 

8,3 

23.6 

7,5 
5,5 

35,3 
X Podatek zajema le infrastrukturni del naložb v naftno-plinskem gospodarstvu, 
ne pa tudi ostalih naložb, ki so zajete v okviru prometnih dejavnosti (vlaganja 
za prevoz nafte in plina). 
*x Ostale gospodarske dejavnosti vključujejo: gozdarstvo, gradbeništvo, ostali 
promet in prometno-infrastrukturo na regionalni in lokalni ravni, trgovino, 
gostinstvo in turizem, obrt, komunalna dejavnost, tehnične in poslovne storitve. 

Zoženi materialni okviri za investicije in sorazmerno visok 
delež predvidenih vlaganj v infrastrukturo omejujejo možnosti 
za strukturne premike v prid izvozno pomembnih in razvojno- 
tehnološko intenzivnih proizvodenj, zato bo nujno omogočiti 
te premike v bistveno večji meri ter s skupnimi vlaganji s 
tujimi partnerji, tako na področju proizvodnje kot razvoja 
infrastrukture še zlasti pa turizma. 

Delež investicij v gospodarsko infrastrukturo v celotnih 
proizvodnih invensticijah predstavlja zgornjo dopustno mejo. 
Z racionalizacijo pri investiranju na teh področjih ga bo 
potrebno še znižati. Prednost morajo imeti investicije v ener- 
getske objekte in to v tiste, ki bodo pravočasno zagotovili 
dovolj in čim cenejšo energijo. 

Vlaganje v surovinske dejavnosti bodo upoštevaje že začete 
objekte relativno večja. V tem srednjeročnem obdobju se 
bodo pomembneje povečale tudi naložbe v kmetijstvo in sicer 
predvsem za dolgoročno pridobivanje novih obdelovalnih 
površin in usposabljanje obstoječih zemljišč za racionalno 
proizvodnjo ter v povečanje tržne kmetijske proizvodnje. 
Glede na relativno nižji delež investicij v ostale gospodarske 
dejavnosti bo nujno v teh dejavnostih doseči predvsem notra- 
nje prestrukturiranje in večjo učinkovitost investicij, v skladu 
z razvojnimi kriteriji. 

Vse investicijske odločitve morajo biti v rokah samou- 
pravno organiziranih, združenih ter povezanih delavcev. Le 
tako bo mogoče zagotovljati potrebno strokovno, poslovodno 
in samoupravno odgovornost za vsestransko proučitev učin- 
kov in rizikov, v zvezi z vsako investicijsko odločitvijo. Z 
doslednim uresničevanjem povezanosti osebnega dohodka 
slehernega delavca z rezultati gospodarjenja in še posebej 
investicijskih naložb bomo dosegli bistveno višjo stopnjo 
motiviranosti za boljšo izrabo vseh sestavin družbene lastnine 
zlasti pa povečali efekte investicijskih vlaganj. 

4.1.3. Vključevanje v mednarodno menjavo 
Intenziviranje gospodarjenja in prestrukturiranje gospodar- 

stva bo omogočilo večje vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Le-to bo moralo temeljiti na ekonomsko učinkovitem 
izvozu, t.j. cenovni konkurenčnosti, ustrezni kakovosti, 
poslovni zmogljivosti, sodobnem oblikovanju in solidni ser- 
visni dejavnosti, kar vse bi moralo zagotoviti trajnejšo narav- 
nanost organizacij združenega dela k izvozu Boljše ekonom- 
ske učinke moramo doseči predvsem s povečanjem izvoza 
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proizvodov višje stopnje obdelave, ki slonijo na lastnem zna- 
nju in tehnoloških rešitvah ter na domačih surovinah. Usmeri- 
tev v povečano vključevanje v mednarodno delitev dela preko 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja na enakopravnejših 
osnovah bo pripomoglo k vključevanju v sodoben tehnološki 
razvoj, k zmanjšanju naše tehnološke zaostalosti in odvisnosti 
in k regionalno bolj uravnoteženi menjavi. 

Večji in ekonomsko učinkovit izvoz bomo dosegli s povezo- 
vanjem organizacij združenega dela, ki se bodo za izvajanje 
kompleksnih programov povezovale v reprodukcijskem pro- 
cesu na celotnem območju Jugoslavije. Poglavitni nosilci 
izvoza bodo še naprej proizvodni programi v industriji. Med 
osnovnimi nosilci izvoza bodo proizvodnje elektroindustrije, 
strojne industrije, proizvodnje sklopov prometnih sredstev in 
kovinsko, predelovalne industrije, ki bodo v tem obdobju 
morale doseči hitrejšo povprečno rast izvoza kot celotna 
industrija. Organizacije združenega dela elektroindustrije 
bodo izvažale zlasti zahtevnejše elektronske sestavne dele in 
sklope, naprave s področja telekomunikacij in avtomatike ter 
belo tehniko; proizvajalci iz strojne industrije bodo izvažali 
predvsem kompletne objekte in linije na področju energetike, 
prometa in skladiščenja, agroživilstva, obdelovalnih strojev in 
ekologije; proizvajalci prometnih sredstev pa bodo izvažali 
zlasti gospodarska cestna vozila. Proizvajalci predelave 
kemičnih izdelkov bodo z izvozom farmacevtskih izdelkov in 
drugih kemičnih izdelkov višje stopnje obdelave izboljšati 
pokritje uvoza z izvozom. S konkurenčnejšo ponudbo bodo 
tradicionalne izvozne proizvodnje, na podlagi posodobitve in 
nadomestitve močno odpisane opreme, izboljšala svoj polo- 
žaj na svetovnem tržišču. Organizacije združenega dela s 
področja proizvodnje končnih lesnih izdelkov bodo na pod- 
lagi boljše izrabe lesne mase izvažale predvsem programe 
visoke stopnje obdelave lesa, izvožniki s področja proizvod- 
nje in predelave papirja pa bodo v povezavi z grafično dejav- 
nostjo izvažali predvsem izdelke, ki dosegajo največjo stopnjo 
oplemenitenja papirja. Poleg tega bomo izvažali predvsem 
gotove končne tekstilne izdelke, gotove čevljarske izdelke in 
usnjeno konfekcijo. Ta izvoz bo temeljil predvsem na izboljše- 
vanju kakovosti, oblike in na modnih proizvodih. 

Glede na komparativne prednosti, ki jih ima Slovenija 
zaradi svojega geostrateškega položaja bo treba bolj kot 
sedaj izkoristiti možnost za povečevanje izvoza storitev. Kvali- 
tetnejša, pestrejša in večja turistična ponudba bo omogočila 
povečanje deviznega preliva. Z nadaljnim razvojem integral- 
nega transporta, ki bo moral sloneti na pospešenem uvajanju 
sodobne transportno manipulativne opreme in kvalitetnejšimi 
ter bolj konkurenčnimi storitvami, bodo organizacije združe- 
nega dela s področja transporta zlasti pri tranzitnem prometu 
kot tudi na tujih relacijah dosegale večji devizni priliv. V 
okviru obstoječe primarne mreže blagovno transportnih cen- 
trov bomo ustanavljali proste carinske cone, kar bo pomem- 
bno prispevalo k povečanju izvoza transportnih storitev in 
blaga. 

Boljše devizne učinke od investicijskih del v tujini bomo 
dosegli s kompleksno ponudbo na osnovi povezovanja nosil- 
cev proizvodnih tehnologij in proizvajalcev opreme z gradbe- 
nimi organizacijami združenega dela. 

Lastna in mešana podjetja gospodarskih enot organizacij 
združenega dela v tujini ter predstavništva bank bodo morala 
postati večji pospeševalec izvoza in poslovnega sodelovanja 
kot doslej. Na trgih kjer delujejo bodo posredovala poslovne 
in druge informacije, povezovala naše organizacije združe- 
nega dela s tujimi firmami, se vključevala v tržne in druge 
poslovne akcije, pomagala pri sklepanju poslov, pri medna- 
rodnih licitacijah ter skrbela za hitra in varna plačila. 

Za doseganje trajne izvozne usmeritve gospodarstva se bo 
moral povečati uvoz opreme, ki bo dobil večji delež v uvozu 
blaga. Prednost pri kreditiranju uvoza opreme bodo imele 
zlasti proizvodnje, ki izvažajo na konvertibilno področje. 

V skladu s skupno politiko razvoja v SFR Jugoslaviji bomo 
tudi v tem srednjeročnem obdobju težili za čimbolj uravnote- 
ženo regionalno strukturo mednarodne menjave. Menjava z 
razvitimi zahodnimi državami bo morala obdržati relativno 
visok delež v celotni menjavi. Pri tem bomo morali doseči 
boljše pokritje uvoza z izvozom in večjo vpetost vsega gospo- 
darstva v izvoz na to področje, da bi tako odpravili velik 
kronični primanjkljaj trgovinske bilance. Z bolj koordiniranim 
nastopom v deželah EGS si bomo poleg trgovinske menjave 
prizadevali čimbolj izkoristiti možnosti za sodelovanje še na 
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drugih področjih, še posebej pri višjih oblikah gospodarskega 
sodelovanja in možnostih za financiranje razvojnih projektov. 
V okviru višjih oblik gospodarskega sodelovanja si bomo 
prizadevali zlasti za povečevanje skupnih vlaganj s tujimi 
osebami, širjenje sodobnih oblik proizvodnje in tehnično- 
tehnološkega sodelovanja, industrijsko kooperacijo ter finan- 
čno sodelovanje. 

Pri menjavi s socialističnimi državami bomo tudi v tem 
srednjeročnem obdobju težili za čimbolj uravnoteženo 
menjavo. Na osnovi dolgoročnih programov bomo razvijali 
višje oblike gospodarskega sodelovanja s temi državami, ki 
bodo omogočale večji izvoz industrijskih proizvodov, na 
strani uvoza pa bomo poleg energetskih in drugih surovin 
uvažali tudi industrijske izdelke, ki so na svetovni ravni (seg- 
menti industrijske opreme). 

V skladu s sklepi konferenc neuvrščenih, še posebej kar 
zadeva krepitev medsebojnega sodelovanja dežel v razvoju in 
uresničevanja nove mednarodne ekonomske ureditve 
moramo okrepiti sodelovanje z deželami v razvoju in neuvrš- 
čenimi deželami. Z načrtnim in organiziranim nastopom 
moramo povečati, uravnotežiti in stabilizirati menjavo s temi 
deželami. Pri sodelovanju s temi deželami bomo zlasti spod- 
bujali in razvijali prenos tehnologije, realizacijo dolgoročnih 
programov dobav surovin, skupna vlaganja v izgradnjo proiz- 
vodnih in drugih objektov, kooperacijo, ustanavljanje skupnih 
podjetij, medbančno in finančno sodelovanje ter oblike skup- 
nega nastopa na tretjih trgih. 

Se nadalje bomo krepili sodelovanje z obmejnimi območji 
sosednjih držav. Pospeševali bomo višje oblike gospodar- 
skega sodelovanja in še posebej skupna vlaganja na obeh 
straneh obmejnega območja. Pomemben prispevek k poveča- 
nju sodelovanja s temi območji bo imelo tudi ustanavljanje 
prostih carinskih con. Krepili bomo sodelovanje v gospodar- 
ski infrastrukturi, turizmu, kulturi, prosveti, znanosti in drugih 
področjih, pri čemer se bomo zavzemali za to, da bodo pri 
menjavi imele prednost organizacije s tega območja. 
Upoštevaje našteta temeljna izhodišča in naloge bodo na 
posameznih področjih v ospredju naslednje razvojne usme- 
ritve in programi: 6) 

4.1.4. Tehnološko-intenzivne proizvodnje 
a) V strojni industriji bo temeljna usmeritev nadaljnja spe-, 

cializacija proizvodnih programov in v tem okviru njihovo 
kompletiranje in višja stopnja predelave v ekonomskih serijah 
z namenom povečanja ponudbe kompleksnih objektov in 
proizvodnih linij. Ob sodelovanju zlasti elektronske industrije 
ter ostale jugoslovanske strojegradnje bo strojna industrija 
razvijala in proizvajala strojno opremo in tehnologijo, ki bo v 
večji meri omogočila zamenjavo tehnično zastarele in že 
izkoriščene opreme zlasti v predelovalni industriji in omogo- 
čila prodor na tuje trge na osnovi doma pridobljenih referenc. 

V tem okviru bomo pospeševali naslednje razvojne usmeri- 
tve in programe: računalniško krmiljene obdelovalne centre, 
proizvodne stroje in sisteme; komponente in izdelki za avto- 
matizacijo in robotizacijo tehnoloških procesov; opremo in 
stroje za pridobivanje in predelavo energetskih surovih (pre- 
mog, nafta, uran): opremo za hidroenergetske in termoener- 
getske objekte ter za nuklearne centrale; opremo za izkoriš- 
čenje nekonvencionalnih energetskih virov; sisteme 2a glo- 
balno odvodnjavanje in navodnjavanje; opremo za procesne 
tehnologije; stroje in naprave za pridelavo primarnih kmetij- 
skih proizvodov ter kompletne tehnološke linije za živilsko in 
farmacevtsko industrijo; naprave in sisteme za čiščenje 
odpadnih vod, čiščenje zraka in gospodarno rabo odpadnih 
surovin ter opremo za ravnanje s komunalnimi odpadki; 
naprave in sisteme za transport, pretovor in skladiščenje, 
upoštevaje zlasti njihovo povezanost v logistične mreže. 

b) Elektronska industrija bo glede na dosedanje dosežke v 
nekaterih tehnološko intenzivnih dejavnostih elektronike 
(mikroelektronika, optoelektronika) ter v inovacijsko zahtev- 
nejših sistemskih dejavnostih (računalništvo, telekomunika- 
cije, sistemi za avtomatizacijo) in njihovo proizvodno osvaja- 
nje in glede na strateški pomen te dejavnosti za nadaljnje 
prestrukturiranje in usmerjanje slovenske industrije v selek- 
tivne, kakovostne, izvozno naravnane programe ter za lasten 

6) Usmeritve in programi, ki so predmet celega četrtega poglavja so zasnovane 
na usmeritvah in nalogah iz osnutka Dogovora o temeljih plana SR Slovenije in 
se bodo ob nadaljnem usklajevanju Dogovora še spreminjale. 
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učinkovit razvoj pospešeno razvijala zlasti programe, katerih 
bazna tehnologija je mikroelektronika, optoelektronika in 
druge visoke tehnologije: digitalne telekomunikacijske 
sisteme; distribuirane računalniške sisteme; sisteme za avto- 
matizacijo v energetiki, prometu, procesnih tehnologijah; 
delovne stroje in robote; procesno upravljanje delovnih, 
obdelovalnih strojev ter odpadnih in alternativnih virov ener- 
gije; proizvodnjo nekaterih elektronskih in elektrornehanskih 
tehnološko zahtevnih sestavnih delov, senzorjev in izvršilnih 
sklopov za procesno' industrijo, računalništvo in široko 
potrošnjo. Zlasti na področjih visokih tehnologij, osvajanja 
robotike in sistemov namembne elektronike, bo potrebno tudi 
usklajevati razvoj z ostalimi jugoslovanskimi proizvajalci. 

c) Poleg vlaganja v razvoj surovinske osnove, predvsem v 
biosintezo, organsko sintezo, proizvodnjo drog ter moderni- 
zacijo farmacevtske proizvodnje in v razvojno raziskovalno 
dejavnost bo v farmacevtski industriji poudarek na trajnejšem 
povečanju izvoza ter nadomeščanju uvoza z lastnimi surovi- 
nami in izdelki do take stopnje, da bo do leta 1990 izvoz 
presegel uvoz. Proizvodnja se bo morala hitro in učinkovito 
prilagajati potrebam domačega in tujih trgov in bo temeljila 
na optimalnem izkoriščanju proizvodnih kapacitet (obstoječih 
in novih) ter na kvalitetnem izkoriščanju materialnih in 
kadrovskih potencialov. 

d) . V industriji gospodarskih cestnih motornih vozil bo raz- 
voj usmerjen v posodabljanje obstoječih in osvajanje novih 
vozil (tovorna, specialna, terenska, priključna vozila, avto- 
busi), ki bodo sodobno zasnovana in sestavljena iz čim manj 
uvoženih delov ter bodo dosegla take tehnične karakteristike 
(zlasti glede varnosti, porabe goriva, emisije škodljivih izpuš- 
nih plinov, hrupa, kvalitete in zanesljivosti, pogojev eksplota- 
cije), da bodo omogočala uspešen nastop na domačem in 
tujem trgu. Sistem modulne gradnje vozil in s tem orientacija 
na fleksibilne tehnološke sisteme bo omogočala racionalno 
proizvodnjo tudi manjšega obsega proizvodnje. Proizvodnja 
vozil na osnovi univerzalnih agregatov pa bo omogočala tudi 
hitrejši lastni razvoj in proizvodnjo gradbene, kmetijske, 
delovne in druge motorizirane mehanizacije. Poudarek bo na 
dostavnih vozilih - lahke in težke kategorije za linijski in 
razvozni prevoz, vozilih za specialne potrebe in namenskih 
vozilih. Pri izkoriščanju proizvodnih kapacitet in pri razvoju 
kvalitetne kooperantske proizvodnje bo potrebno doseči tes- 
nejše sodelovanje med jugoslovanskimi proizvajalci vozil. 
Nadaljevala se bo kooperacija s tujimi proizvajalci pri razvoju 
in proizvodnji posameznih avtomobilskih delov in sklopov. 

4.1.5. Druge predelovalne dejavnosti 
V drugih predelovalnih dejavnostih bo osrednja naloga 

tehnološka intenzifikacija z uvajanjem sodobnih elektronskih 
naprav za računalniško krmiljenje proizvodnje in uvajanje 
integralnega računalniško zasnovanega procesa proizvodnje 
in poslovanja ter razširitev proizvodnje po naročilu, ki bo ob 
novih tehničnih rešitvah prav tako donosna kot masovna 
proizvodnja. To bo zahtevala visoko ustvarjalnost in prožnost 
pri programiranju proizvodnje, stalno.izboljševanje kakovosti 
proizvodov, povečanje deleža proizvodenj visoke obdelave, 
postopno opuščanje nizko akumulativnih proizvodenj in 
povečanje produktivnosti ter izbor proizvodnih programov za 
tehnološko in razvojno zahtevnejše izdelke. Sočasno z 
uvedbo novih proizvodnih programov in tehnoloških postop- 
kov bo zaradi zastarelosti in iztrošenosti opreme potrebno 
obnoviti, modernizirati in povečati zmogljivosti predvsem 
tiste proizvodnje, ki so usmerjene v izvoz. Nemoten potek 
proizvodnje bodo organizacije združenega dela zagotavljale z 
nabavo surovin in reprodukcijskega materiala iz uvoza in 
drugih republik. Ob upoštevanju ustrezne kvalitete in cene 
surovin in spoštovanju dobavnih rokov si bodo s sovlaganji in 

, samoupravnimi sporazumi zagotavljali za proizvodnjo čim 
več domačih surovin iz jugoslovanskega trga; z vključeva- 
njem v intenziven izvoz pa potreben uvoz nekaterih surovin in 
reprodukcijskega materiala. 

V skladu s takšnimi usmeritvami bo treba: 
a) V kovinsko predelovalni dejavnosti širiti in poglabljati 

kooperantske odnose s finalisti ostalih dejavnosti, zlasti z 
nosilci ključnih komponent v strojni industriji, elektroniki, 
proizvodnji prometnih sredstev, lesni industriji in gradbeni- 
štvu ter usmerjati proizvodne programe na razvojno inten- 
zivne izdelke (kot so proizvodnja zahtevnejših ulitkov, preobli- 

kovalnih orodij, izdelki fluidne tehnike, elementi za avtomati- 
zacijo in drugo); 

b) V ostali elektroindustriji izvajati selekcijo proizvodnih 
programov V smeri večje tehnološke in razvojne intenzivnosti 
ter posodabljati tehnološke procese in izdelke. Z učinkovi- 
tejšo organizacijo in trženjem bo treba omogočiti še vnaprej 
uspešen nastop na tujih trgih ter dolgoročnejše ugodne 
poslovne rezultate; 

c) V predelavi kemičnih izdelkov razvijati proizvodnjo, ki bo 
izkoristila možnosti oskrbe z domačimi surovinami in zagota- 
vljala višjo stopnjo predelave ter združevati večja finančna 
sredstva za vlaganja v nove proizvodne programe in tehnolo- 
ške postopke, predvsem v tistih proizvodnjah, ki so usmerjene 
v izvoz. Bistveno več finančnih sredstev bo treba namenjati za 
razvojno-raziskovalno dejavnost, strokovno izpopolnjevanje 
kadrov, znanje, informatiko in varstvo okolja; 

d) V gumarski industriji posodabljati tehnologijo in zado- 
voljevati potrebe domačega in tujih trgov, povečati in moder- 
nizirati proizvodne zmogljivosti in nadaljevati z dosedanjim 
uspešnim sodelovanjem s tujim partnerjem. Proizvodnjo spe- 
cialnih gumenih izdelkov in predelavo kavčuka bo treba 
usklajevati s potrebami gospodarstva in avtomobilske indu- 
strije. Podpirati bo treba aktivnosti za nemoteno preskrbo s 
surovinami in reprodukcijskim materialom in ustvarjati 
pogoje za večji izvoz, predvsem visoko kvalitetnih gumenih 
izdelkov ter se povezati s projektantskimi organizacijami za 
zagotovitev možnosti prenosa znanja in tehnologije na tuje 
trge; 

e) V tekstilni industriji zmanjšati dodelavne posle pred- 
vsem v oblačilni proizvodnji in povečati delež finalnih izdel- 
kov v izvozu, ki bodo vsebovali več kreativnosti in lastnega 
znanja; osvojiti modni in pestrejši sortiment; poglabljati pove- 
zave in kooperacijo z drobnim gospodarstvom za zboljšanje 
kvalitete izdelkov in pridobivanje nadomestnih delov za 
stroje; naravna vlakna uporabljati predvsem v zahtevnejših 
izdelkih; uvajati nekonvencionalne proizvode; zboljšati in 
racionalizirati kemično obdelavo tekstila ter postopke barva- 
nja in plemenitenja; zboljšati povezave z deželami v razvoju 
glede nabav surovin in izvoza tehnologije; 

f) V usnjarsko obutveni industriji dati večji poudarek kvali- 
teti, pestrosti in modnosti izdelkov, izvozu ter kooperaciji in 
povezavi z drobnim gospodarstvom; povečati delež finalnih 
izdelkov v izvozu, povečati proizvodnjo govejega usnja in še 
nadalje vzdrževati stike in sodelovanje z deželami v razvoju, 
zboljšati in racionalizirati postopke strojenja, s smotrnejšimi 
posegi urejati vprašanje onesnaževanja okolja; 

g) V lesarstvu proizvodnjo usmeriti v višjo stopnjo prede- 
lave, obdelave in izrabe lesa, v uvajanje lesnih substitutov ter 
v dvig kvalitete proizvodov na osnovi intenzivnejšega razisko- 
valnega in razvojnega dela na področju konstruiranja in obli- 
kovanja proizvodov ter modernizacije in kompjuterizacije teh- 
nologij. To bo omogočilo povečanje prodaje na zunanjih trgih 
v obliki kompletnih ponudb in kompleksnih inženiringov. 

h) V celulozno-papirni in papirno predelovalni industriji z 
uvajanjem tehnologije za pridobivanje kvalitetnih vlaknin 
(uporabe vseh vrst domačega lesa iglavcev in listavcev, na 
osnovi večje uporabe lesnih ostankov in starega papirja), 
zagotoviti večjo proizvodnjo vlaknin in pretežno nadomestiti 
uvožene ter druge deficitarne vlaknine. Z novimi zmogljivo- 
stmi vlaknin in papirnih strojev omogočiti proizvodnjo defici- 
tarnih papirjev s poudarkom na višji kvaliteti, racionalnejšemu 
vnosu vlaknin in nadaljevanju ugodnih izvoznih trendov; 

i) Razvoj grafične industrije usmeriti v povečanje proizvod- 
nih zmogljivosti v obstoječih obratih v večji izvoz in v dvig 
kvalitete proizvodov in produktivnosti, kar bo doseženo z 
boljšo organizacijo in delitvijo dela in s pospešeno obnovo in 
modernizacijo tehnološkega procesa. V založniški dejavnosti 
bo večji plasman knjige usmerjen preko svobodne menjave 
dela za znanega kupca. 

j) Proizvodnjo športnih izdelkov usmeriti v še večjo kvaliteto 
proizvodov in obogatitev proizvodnega programa na osnovi 
lastnih raziskovanj ter razvoja tehnologije, lastnega marke- 
tinga in kompletiranja ponudb tudi s športnimi proizvodi, 
obleko in obutvijo drugih domačih in tujih proizvajalcev. 

k) V predelavi žlahtnih kovin razvijati proizvodnjo, ki bo 
zahtevala več ustvarjalnega dela tako pri oblikovanju kot v 
tehnologiji in proizvodnji. 
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4.1.6. Surovinske dejavnosti 
a) Boljša oskrba industrije z jeklom, predvsem kvalitetnej- 

šim in zahtevnejšim bo osnovna naloga slovenske črne meta- 
lurgije. Poudarek bo na izboljšanju kvalitete in povečevanju 
deleža plemenitih jekel in modernizaciji talilnic, ki so eko- 
nomsko, tehnološko in ekološko razmeroma najbolj zaostale 
in skupaj z valjarnami predstavljajo ozko grlo. S tem bo 
omogočeno doseganje kvalitetnega programa, zmanjšanje 
specifične energije ter bodo doseženi boljši delovni in ekolo- 
ški pogoji. Spremenila se bo tudi struktura vložka, tako bo 
potrebno manj surovega železa in s tem manj koksa in žele- 
zove rude ter več starega železa Druge naložbe pa bo 
potrebno usmeriti v odpravo ozkih grl in posodobitev posa- 
meznih naprav v vroči in hladni predelavi. Proizvodnja ferozli- 
tin se bo usmerila v kvalitetnejše izdelke, tako bo povečana 
proizvodnja predzlitin, siliko kalcija in ferokromov. 

b) Osnovna naloga barvaste metalurgije bo krepitev suro- 
vinske osnove, v zvezi s tem tudi povečanje obsega rudarsko- 
geoloških raziskav in usmeritev v kvalitetnejše izdelke pri 
predelavi. Osnovna naloga proizvodnje primarnega aluminija 
bo modernizacija proizvodnje z namenom, da se zmanjšajo 
stroški surovin in energije ter zagotovijo normalni delovni 
pogoji in ustrezna zaščitna okolja. Modernizirana bo tudi 
proizvodnja aluminijskih livnih zlitin iz sekundarnega alumi- 
nija. V okviru predelovalnih zmogljivosti aluminija bo opuš- 
čena proizvodnja nekaterih enostavnejših izdelkov in pove- 
čana proizvodnja zahtevnejših, zlasti vseh vrst folij, platirnih 
materialov ter stiskanih in vlečenih polizdelkov. 

Proizvodnja izdelkov bakra bo usmerjena v izdelavo kako- 
vostnejših in zahtevnejših izdelkov, proizvodni procesi pa 
bodo avtomatizirani. Predvidena je tudi posodobitev priprave 
sekundarnih surovin in izboljšanje organizacije zbiranja. Z 
modernizacijo odkopa in transporta, poglabljanjem rudnika 
in rekonstrukcijo flotacije bo povečana proizvodnja tako svin- 
čevih kot cinkovih koncentratov. Povečana bo tudi zmoglji- 
vost za predelavo sekundarnega svinca, nadalje tudi izdelkov 
iz cinka, cinkovih zlitin in kemičnih spojin cinka. Proizvodnja 
živega srebra bo postopoma naraščala. 

c) Pri nekovinskih rudninah bo poudarek na oplemenitenju 
in izboljšanju tehnoloških postopkov. Geološke raziskave 
bodo potekale zlasti pri kremenovih peskih, glinah, kaolinu in 
surovinah za cementno industrijo. Na področju predelave 
nekovinskih rudnin bomo v še večjem obsegu izkoristili suro- 
vinsko osnovo. Modernizirana in povečana bo proizvodnja 
stekla, abrazivov, umetnih brusov, keramike in izolacijskega 
materiala. 

d) V bazni kemični industriji bo usmeritev zlasti v proizvod- 
njo kemikalij, ki predstavljajo najširšo surovinsko osnovo za 
kemično industrijo in druge dejavnosti, kar bo zahtevalo zdru- 
ževanje večjih finančnih sredstev za vlaganje v razvoj, razi- 
skave, znanje, kadre, informatiko in varstvo okolja. Usmeritev 
organizacij združenega dela bo predvsem v naslednje proiz- 
vodne programe: umetne smole, pigmente, kompozite, iami- 
nate, tesnilni material, perspojine. površinsko aktivne snovi in 
holin klorid, škrob, organske kisline, specialna gnojila, sred- 
stva za varstvo rastlin, sintezo aktivnih substanc za zaščito 
rastlin, maščobno kemijo, kalcijev karbid, titanovo belilo, fos- 
fatov, specialnih fosfatov, proizvodnjo alkalij in proizvodnjo 
umetnih vlaken. 
e) Oskrba lesno-predelovalne industrije Slovenije (lesarstvo, 
papimištvo) iz domačih gozdov je že dosegla gornjo možno 
raven. Od skupne porabe lesa 3.930 tisoč m 3 letno bo pokrito 
iz domačih gozdov (skupno z ostanki lesa) 2.900 tisoč m3 

razlika 1.030 tisoč nr pa bo zagotovljena pri proizvajalcih iz 
drugih republik in iz uvoza iz socialističnih dežel in dežel v 
razvoju. Razpoložljiva lesna surovirla bo usmerjena v proiz- 
vodnjo višje stopnje predelave. 

Za zagotovitev surovinskega pokritja bodo proizvajalci in 
porabniki lesa združevali finančna sredstva za obsežnejša 
vlaganja v gozdno proizvodnjo, vključno z obnovo malodo- 
nosnih gozdov in osnovanjem nasadov iglavcev in listavcev. 
Za zagotovitev dolgoročnejše oskrbe bodo porabniki lesa 
združevali sredtva tudi za sovlaganje v gozdove v drugih 
republikah 

Nadaljevalo se bo povecanie zbiranje starega papirja in 
izboljšalo ter razširilo organizirano tudi izven SR Slovenije. 
Poleg tega bo potrebna več|a uporaba lesnih ostankov za 

predelavo v vlaknine in plošče ter proučevanje nadaljnjih 
možnosti drugih nadomestnih surovin. 

4.1.7. Gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala 

Predvidena dinamika investiranja in izpostavljena nuja po 
nadaljnjem krčenju deleža gradbenih stroškov v tehnični 
strukturi investicij kaže, da bo rast gradbene dejavnosti do 
leta 1990 počasnejša od rasti družbenega proizvoda 7), zato 
bo potrebno problem presežka gradbenih kapacitet še nada- 
lje reševati z zmanjševanjem števila zaposlenih v panogi in s 
preusmerjanjem dela kapacitet v druge dejavnosti. Bolj dina- 
mičen razvoj lahko gradbeništvu omogoči le dodatno angaži- 
ranje v tujini, pri čemer bo v vse ostrejši mednarodni konku- 
renci poudarek predvsem na ponudbi znanja, tehnologij in 
kompleksnih uslug. * 

Hkrati z načrtnim zmanjšanjem števila zaposlenih v panogi 
bo treba zagotoviti višjo raven strokovne usposobljenosti 
delavcev, ob uveljavljanju industrijskih postopkov in uvelja- 
vljanju racionalizacijskih ukrepov v vseh fazah priprave in 
graditve ter organizacije dela pa večjo produktivnost in kvali- 
teto dela. Spremenjeni pogoji in zahteve dela predvsem v 
visokogradnji na zahtevnejših terenih, večji delež organizi- 
rane individualne gradnje, pospeševanje prenovitvenih in 
vzdrževalnih del na stanovanjskem fondu, sanacij in dograje- 
vanja proizvodnih objektov itd., prav tako terjajo strokovno 
bolj usposobljene delavce, učinkovitejše organizacijske 
oblike in boljšo opremljenost (predvsem v lahko mehaniza- 
cijo). 

Racionalizacija in višja kvaliteta dela pri izvajanju gradbe- 
nih del in razvoju tehnologije bo dosežena s smotrno koordi- 
nacijo in delitvijo dela; ustvarjanje skupnega prihodka bo 
temeljilo na sodelovanju ožje specializiranih udeležencev 
gradnje, usklajevanje na nivoju panoge pa bo potekalo pred- 
vsem na področjih oskrbe z mineralnimi agregati in poliz- 
delki, pri nabavi in izrabi mehanizacije, pri nabavi procesne 
opreme in pri nadaljnem razvoju industrializiranih sistemov 
gradnje. Z usklajevanjem, selekcijo in dograjevanjem obstoje- 
čih sistemov prefabrikacije bomo izboljšali kvaliteto in funkci- 
onalne ter oblikovne možnosti uporabe takšnih sistemov, 
skrajšali roke gradnje, omogočili manjšo odvisnost gradnje 
od vremenskih razmer, racionalizacijo transportnih stroškov 
itd. 

Zaostreni pogoji gospodarjenja narekujejo posodabljanje 
konceptov in racionalizacijo postopkov gradnje, tako s 
podjetniškega, kot z narodnogospodarskega vidika. To bo 
ena ključnih nalog projektivne dejavnosti, kjer bo posodablja- 
nje dela zahtevalo močnejšo računalniško podporo in aktiv- 
nejšo vlogo kalkulacij pri iskanju racionalnejših rešitev pri 
načrtovanju in pri gradnji objektov. V stanovanjski gradnji 
bomo razvijali racionalnejše zasnove stanovanjskih sosesk in 
objektov, ki bodo ob zadovoljivem standardu omogočali nižje 
investicijske in obratovalne stroške. 

V inštalacijskih in zaključnih dejavnostih bomo hitrejši raz- 
voj sodobnih postopkov dela pospeševali z interesnim in 
razvojnim povezovanjem z industrijo in to predvsem na 
področjih, kjer pomanjkanje ustreznih proizvodnih progra- 
mov reprodukcijskega materiala in opreme predstavlja ozko 
grlo v industrializaciji gradnje. 

Industrija gradbenega materiala se bo ob razvojnem pove- 
zovanju z gradbeništvom usmerjala v proizvodnjo sodobnih 
materialov, ki bodo omogočali industrializacijo tako družbene 
kot individualne gradnje. Ob širitvi proizvodnih programov 
nosilnih in lahkih polnilnih materialov in elementov, kot tudi 
pri posodabljanju proizvodnje klasičnih gradbenih materi- 
alov, bo poudarek na proizvodnji izdelkov višje kvalitete in 
stopnje obdelave, na razvoju izolativno ugodnejših materi- 
alov, na racionalizaciji energetske porabe v proizvodnji in 
preusmerjanju na domače energetske vire. 

4. 1. 8. Gozdarstvo 
V okviru dolgoročne razvojne usmeritve, ki predvideva 

povečano stopnjo intezivnosti gospodarjenja z večjimi vlaga- 
nji v gozdove in smelejšim pristopom k izboljšanju njihove 

7) Ob predvideni rasti bo fizičen obseg gradbeniških del v letu 1990 dosegel le 
okoli 74% obsega iz leta 1980 
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kakovosti bo v obdobju 1986-1990 osnovna naloga ohranjanje 
in krepitev proizvodnje lesa, ki mora temeljiti na trajnosti 
gozdov in donosov upoštevati optimalno izkoriščenost. V 
obdobju 1986-1990 bo znašal posek 18,0 milij. bruto m3 lesa, 
blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov pa 12,5 milj. neto 
m3 lesa. 

V lesno proizvodnih gozdovih bo treba dosledno upoštevati 
debelinsko strukturo in strukturo po drevesnih vrstah načrto- 
vanih posekov. Gospodarske organizacije bodo posvetile več 
pozornosti kvalitetnejšemu gospodarjenju z gozdovi v zaseb- 
nem sektorju. Ob upoštevanju diferenciranega pristopa prila- 
gojenega razmeram, bo možno večje vključevanje zasebnega 
sektorja v intezivno gospodarjenje z gozdovi, predvsem na 
podlagi ekonomskega interesa in večje vloge družbenega 
usmerjanja. 

Za povečanje ekonomske učinkovitosti pri gospodarjenju z 
gozdovi bo treba izkoristiti naravne potenciale, uvajati 
sodobno tehnologijo in organizacijo ter krepiti vlogo kadrov 
in znanja. Z gozdno gojitvenimi deli v obdobju 1986-1990 
bomo obnovili 25.000 ha gozdov, izvajali nego na 150.000 ha 
gozdov ter meliorirali 12.500 ha malodonosnih gozdov in 
grmišč. Zgradili bomo 1.750 km gozdnih prometnic, pri čemer 
bo morala biti gradnja gozdnih prometnic usklajena z goz- 
dnim okoljem, tako da bo zagotavljala ohranitev ekološke 
stabilnosti. Gozdarstvo pa bo tudi uskladilo tehnologijo spra- 
vila lesa z razvojem okolja ter z ekološko-biološko uravnote- 
ženostjo gozdov in njihovim razvojem. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo nadaljevali s sanacijo 
gozdov, ki so bili poškodovani v velikih naravnih ujmah v 
zadnjih letih ali pa so drugače močno ekološko ogroženi. Ob 
tem bo treba tudi dolgoročno urediti odnose med gozdar- 
stvom in lovnim gospodarstvom, tako, da bodo vrste divjadi in 
njihov staiež v gozdovih v ravnovesju med rastlinskimi in 
živalskimi vrstami. Pri tem bo nujno s preventivnimi in omeji- 
tvenimi ukrepi ohranjati stabilnost naravnih in gospodarsko 
preoblikovanih biocenoz. 

4. 1. 9. Kmetijstvo in živilska industrija 
Temeljna naloga v kmetijstvu v obdobju 1986-1990 je z večjo 
izkoriščenostjo proizvodnih zmogljivosti in racionalnostjo v 
proizvodnji ter v skladu z naravnimi zmožnostmi, doseči ob 
2,5% letni rasti 13% večjo proizvodnjo in s tem okoli 87% 
pokritje potreb po hrani in krepitev dohodkovnega položaja 
kmetijskih delavcev. 

Predvideno povečanje proizvodnje bo doseženo: z intenzi- 
viranjem poljedelstva in travništva, z večanjem hektarskih 
pridelkov v organizirani proizvodnji do sedanje ravni kmetij- 
sko razvitih dežel, s povečanim obsegom njiv in spremembo 
setvene strukture ob upoštevanju naravnih danosti in eko- 
nomskih zakonitosti pri uveljavljanju rajonizacije; razvoj živi- 
noreje bo vezan na lastne vire krme. Temeljna proizvodna 
usmeritev bo še nadalje govedoreja s poudarkom na reji 
kombiniranih pasem in upoštevanjem ravnotežja med prirejo 
mleka in mesa in povečanjem osnove črede govedi na podlagi 
povečane rabe domače krme, oziroma intezivnejše rabe trav- 
natega sveta. Z rejo klavnih privesnic in pitanjem vseh za rejo 
sposobnih telet, se bo povprečna teža ob klanju povečala 
najmanj za 6%. V prašičereji bo razvoj vezan predvsem na 
povečan obseg proizvodnje v kooperaciji na tržnih prašičerej- 
skih kmetijah, obseg reje na družbenih posestvih pa bo ostal 
približno na sedanji ravni. V perutninstvu bo treba stabilizirati 
proizvodnjo mešana doseženi ravni, povečala se bo proizvod- 
nja jajc. Kot dopolnilne živinorejske usmeritve se bodo pospe- 
šeno razvijale reja konj, ovac in čebel. Sadjarstvo in vinograd- 
ništvo se bo razvijalo na zemljiščih, ki za poljedelsko pride- 
lavo niso primerna oziroma v mikrorajonih primernih za goje- 
nje posebnih vrst sadja (oljke, jagodičevje). Razvoj hmeljar- 
stva bo prilagojen potrebam domačega in tujega trga. Pove- 
čala se bo proizvodnja semen za domači trg in izvoz. Pospešil 
se bo razvoj sladkovodnega ribištva in ulov morskih rib. 

Ob povečanju živinorejske proizvodnje bodo veterinarske 
organizacije združenega dela zagotovile preventivno zdrav- 
stveno varstvo živali, kontrolo neoporečnosti živil živalskega 
izvora in s tem varstvo prebivalstva pred zoonozami 8) in tako 
epizootiološko stanje, ki bo omogočalo promet živali in živil 
živalskega izvora. 

8)Bolezni, ki se prenašajo od živali na človeka in obratno. 

V žfvilski industriji bo omogočen prioritetni razvoj tiste 
proizvodnje, pri kateri ima SR Slovenija prednosti z vidika 
oskrbe s surovinami in z vidika možnosti izkoriščanja znanja 
in izvoza. Te veje so: predelava in konzerviranje mleka, prede- 
lava in konzerviranje mesa in rib, predalava sadja in zelenjave 
ter grozdja in predelava sekundarnih surovin. Razvoj mlinsko- 
predelovalne industrije, proizvodnje rastlinski olj in maščob 
in proizvodnje sladkorja, bo usklajen s potrebami oskrbe v SR 
Sloveniji in to v okviru obstoječih obratov. Rast živilske proiz- 
vodnje bo temeljila na posodabljanju tehnologije z domačim 
znanjem in v kooperaciji s partnerji iz razvitejših dežel. OZD 
živilske industrije bodo racionalizirale proizvodnjo, skrbele za 
boljšo koriščenje obstoječih kapacitet in uvajale proizvodne 
programe višjihstopenj predelave za direkten izvoz in izvoz 
preko turizma. Živilska industrija bo širila svoj asortimant in 
krepila specializacijo zlasti v polpripravljeno hrano za gospo- 
dinjstva in velike potrošnike. 

V obdobju do leta 1990 bodo ob doslednem varovanju 
kmetijske zemlje, in z vključitvijo zapuščene zemlje v obde- 
lavo povečane njivske površine od sedanjih 252.000 ha na 
280.000 ha, kar bo doseženo tudi z osuševanjem 27.000 ha in 
namakanjem 8.000 ha površin (zlasti na za kmetijstvo proiz- 
vodnjo najprimernejših območjih), z agromeliorizacijami na 
površini 60.000 ha in z nakupom 5.000 ha s strani kmetijskih 
organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti. Veliko večji 
poudarek bo dan ureditvi razmer za izvedbo komasacij na 
okoli 60.000 ha. Na tako urejenih zemljiščih bodo z intenzifi- 
kacijo proizvodnje, s spremembo setvene strukture, uvajanje 
ustreznejših kolobarjev in z doslednejšo rajonizacijo pove- 
čani hektarski pridelki pri pšenici na 58 dt/ha (v organizirani 
proizvodnji 50 dt/ha), koruzi na 55 dt/ha (65 dt/ha), sladkorni 
pesi 420 dt/ha (420 dt/ha), krompirju na 200 dt/ha (280 dt/ha), 
silažni koruzi na 400 dt/ha (400 dt/ha). 

Za hitrejše povečanje delovne storilnosti in znižanje proiz- 
vodnih stroškov bo potrebno doseči večjo koncentracijo pro- 
izvodnih zmogljivosti in s tem pričeti postopno izboljšanje 
agrarne strukture kar bo omogočilo postopno prestrukturira- 
nje kmetijstva in izboljšanje ekonomskega položaja kmetoval- 
cev. To bo ob večji socialni varnosti prispevalo k upočasnitvi 
deagrarizacije v hribovitih območjih oziroma k izboljšanju 
slaoe starostne strukture aktivnih kmetijskih prebivalcev. 

Večanje proizvodnje hrane in racionalnejšo proizvodnjo 
bomo zagotovili z organiziranjem in povezovanjem nosilcev 
pridelave, predelave in prometa ob uveljavitvi delitve dela in 
večje specializacije. Manjkajoče količine hrane, krme in suro- 
vin za živilsko industrijo, ki ne bodo poizvedene na območju 
Slovenije bodo organizacije združenega dela pridelave, pre- 
delave in oskrbe zagotovile na temelju dolgoročnega, proiz- 
vodno-dohodkovnega povezovanja z organizacijami združe- 
nega dela iz drugih SR in SAP upoštevaje pri tem dogovorjene 
namene (pšenica, koruza, svinjsko, meso, sladkor, olje) in 
pogoje skupnega nastopa. 

Družbeni kmetijski obrati se bodo še nadalje uveljavljali kot 
stabilizator tržne proizvodnje hrane, nosilec intenzifikacije in 
modernizacije vse kmetijske proizvodnje. Organizacije zdru- 
ženih kmetov bodo širile obseg družbeno organizirane tržne 
proizvodnje, večale število članov ter razvijale take družbeno 
ekonomske odnose, ki bodo temeljili na skupnem planiranju, 
zagotavljanju repromateriala ter sredstev za tekočo proizvod- 
njo in naložbe. 

Naložbe bomo prvenstveno usmerjali v pridobivanje novih 
obdelovalnih površin v Sloveniji in usposabljanje obstoječih 
zemljišč za racionalnejšo proizvodnjo; v koncentracijo proiz- 
vodnih zmogljivosti s ciljem prestrukturiranja kmetijske pre- 
delave; v povečanju tržne poljedelske proizvodnji v naložbe, 
ki zagotavljajo povečanje osnovne črede govedi in povečano 
proizvodnjo mesa in mleka na podlagi povečane proizvodnje 
domače krme in krme za zagotavljanje na podlagi dolgoroč- 
nih pogodb o predelavi ter intezivne rabe travnatega sveta; v 
pitališča prašičev zlasti na tržnih prašičerejskih kmetijah, kjer 
sloni proizvodnja pretežno na doma pridelani krmi; v urejanje 
novih nasadov na večjih kompleksih v družbenih obratih in v 
proizvodnih skupnostih, kjer so za to dani naravni pogoji in ki 
zagotavljajo povečanje izvoza; v zrejo in ulov rib; v objekte za 
shrambo kmetijskih pridelkov in pripravo blaga za izvoz. Del 
naložb bomo morali usmeriti tudi v sanacijo negativnih vpli- 
vov obstoječih svinjskih farm na okolje. V okviru teh usmeri- 
tev bomo pospeševali vlaganja v hribovitih, kraških in obmej- 
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nih obrpočjih in vlaganja na temelju združevanja dela in 
sredstev rned organizacijami združenega dela ter skupne 
naložbe z združenimi kmeti. Vlaganja v mešalnice krmil, glede 
na usmeritev na rejo živine z lastno krmo, bodo usmerjena 
predvsem v pripravo superkoncentratov, kot dodatek doma 
pridelani krmi. 

4. 1. 10. Turizem 
Izhajajoč iz dolgoročne strategije bo razvoj turizma usmerjen 
v doseganje večjega deviznega priliva ter ustvarjanje boljših 
razmer za celovitejše zadovoljevanje turističnih in rekreativ- 
nih potreb domačih in tujih gostov, zlasti osnovi izboljšanja 
kakovosti celovite turistične ponudbe in okrepitve vloge oseb- 
nega dela. 

V ta namen bo v obdobju 1986-1990 zlasti poudarek na tem, 
da bodo organizacije združenega dela turizma in gostinstva 
izboljšale organiziranost in poslovno sodelovanje, izboljšale 
bodo kvaliteto turističnih in gostinskih storitev ter uskladile in 
obogatile enotno ponudbo z vključitvijo trgovine, industrije, 
agroživilstva, komunale, servisnih dejavnosti, domače in 
umetne obrti ter prometa. Turistična regija-kraj-bo pri tem 
osnovna enota, v kateri se bo oblikovala turistična ponudba. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov in Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in 
nalog, ki jih prevzemajo, bodo organizacije združenega dela 
turističnega gospodarstva v obdobju 1986-1990, povečale 
nočitvene zmogljivosti, za okoli 13.000 ležišč. Pri tem bodo 
večje organizacije združevale investicijska sredstva domačih 
interesentov ter pritegnile k vlaganju tudi tuje partnerje. 

V turistično ponudbo, ki se bo prilagajala povpraševanju, se 
bo moralo hitreje vključevati samostojno osebno delo z 
gostinsko dejavnostjo, z razvojem domače in umetne obrti in 
odpiranjem zasebnih trgovin. Pospešeno bomo razvijali turi- 
zem na podeželju in kmetijah, k čemer bo pripomogla zlasti 
intenzivnejša in družbeno usmerjena naložbena politika in 
organizirana prodaja zmogljivosti. Organizacije združenega 
do|a turističnega posredovanja (agencije) bodo v ta namen v 
svojem okviru razvile dejavnost za kooperiranje s. sektorjem 
osebnega dela, zlasti pri razvijanju ponudbe in prodaje ter 
kreditiranja poslovanja in graditve zmogljivosti. 

Posebna pozornost bo namenjena tranzitnim gostom in 
izletnikom, katerim bomo prilagodili turistično ponudbo 
(izgradnjo trgovskih centrov, brezcarinskih trgovin, počivališč 
ipd.). 

Za povečano izvenpenzionsko potrošnjo bodo v gostinskih, 
servisnih, trgovskih in ostalih storitvenih dejavnostih v turi- 
stičnih krajih prilagodili delovni čas potrebam turistov. 

Na teh osnovah se bo skupna turistična potrošnja poveče- 
vala 10% letno in bo dosegla v letu 1990 okoli 400 mio $ 
(Upoštevanje tudi devizni priliv ustvarjen v prometu in zvezah, 
prodaji blaga in opravljenih storitvah, ki bodo dosežene s 
turizmom) deviznega priliva. Nočitve tujih gostov bodo naraš- 
čale 6% letno, domačih gostov pa do 2% letno. 
4.1.11. Drobno gospodarstvo 

Na področju drobnega gospodarstva bo temeljna usmeritev 
razvijanje njegove vloge pri prestrukturiranju in racionalizaciji 
gospodarstva. Njegov razvoj bo usmerjen k hitremu porastu 
kooperacije blagovne proizvodnje za trg zasnovane na dolgo- 
ročnih dohodkovnih odnosih in v osvajanje novih proizvodnih 
programov na osnovi delitve dela z industrijsko proizvodnjo v 
izdelavo proizvodov majhnih serij širšega asortimana in 
nestandardnih proizvodov po naročilu ter k porastu koopera- 
cije storitev in storitev občanom. Poseben poudarek pri raz- 
voju drobnega gospodarstva bodo imele usmeritve, ki prispe- 
vajo k hitrejšemu vključevanju v mednarodno delitev dela, 
tako v družbenem sektorju kot na področju osebnega dela in 
programov, pomembnih za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. Večje organizacije združenega dela bodo 
ob ustrezni podpori zlasti v občinah ustanavljale in spodbu- 
jale ustanovitev novih enot drobnega gospodarstva, kar bo 
omogočilo angažiranje sredstev občanov v proizvodne 
namene zlasti zdomcev, odpiranje novih delovnih mest in 
zaposlitev dela tehnološke odvečne in novo nastale delovne 
sile, izboljšanje ponudbe dobrin za zadovoljevanje potreb 
občanov ter uporabo lokalnih in sekundarnih surovin. Na 
področju storitvenih dejavnosti bo temeljna usmeritev zado- 
voljevanje neposrednih potreb občanov, vključevanje v celo- 
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vitejšo turistično ponudbo in v mednarodno ponudbo stori- 
tev. Delež drožbenega gospodarstva v družbenem, proizvodu 
se bo od sedanjih okrog 8,5% povečal na 12,5%. Dan bo večji 
poudarek hitrejšemu razvoju domače in umetne obrti. 

V skladu s temeljnimi usmeritvami bo dan poudarek večji 
udeležbi kvalificiranega in ustvarjalnega dela ter inovacijam, 
kar bo povečalo zanimanje mladine, občanov in zdomcev za 
delo v drobnem gospodarstvu. 

4.1.12. Trgovina 
Temeljna naloga trgovine bo njen skladen razvoj z razvojem 

in potrebami prozvodnje, oskrbe gospodarstva in prebivalstva 
ter njena učinkovitejša vključitev v mednarodno menjavo na 
podlagi poslovnega povezovanja in samoupravnega združe- 
vanja s proizvodnimi organizacijami na tržnih osnovah. 

Trgovina se bo z uvajanjem marketinških aktivnosti na 
tržišču, raziskavo trga in s pretokom tržnih informacij med 
prozvodnjo ter domačim in tujim trgom, usposobila za izvaja- 
nje svoje funkcije pri preskrbi domačega trga in organiziranju 
nastopa na tujih tržiščih in za bistveno znižanje v, zalogah 
vezanih sredstev. 

Za hitrejši razvoj in učinkovitejšo organiziranost trgovine, ki 
mora slediti razvoju materialne proizvodnje ter zadovoljeva- 
nju potreb prebivalstva in turizma, bomo pospeševali procese 
združevanja v velike sodobne organizacije in specializacijo 
trgovinskih organizacij. Za racionalnejšo organizacijo notra- 
nje trgovine bomo zmanjševali število posrednikov ter število 
organizacij, ki se ukvarjajo s trgovanjem na debelo, ter tako v 
trgovini na drobno in v trgovini na debelo, zagotovili hitrejše 
obračanje zalog in s tem racionalno vezavo sredstev ter zma- 
njševanje stroškov poslovanja. 

Za obogatitev in popestritev vsakodnevne preskrbe in turi- 
stične ponudbe z raznovrstnim blagom bodo organizacije 
združenega dela trgovine širile trgovsko mrežo in svoje poslo- 
vanje prilagodile potrebam tržišča in zahtevam sodobne pro- 
daje vključno v kooperaciji z zasebnimi na turističnih območ- 
jih. Pri tem bo dan poseben povdarek razvoju in krepitvi 
materialnega položaja trgovine na drobno, ki se ukvarja z 
osnovno preskrbo prebivalstva, še posebej podeželske trgo- 
vine. Z namenom, da bi zadovoljevali potrebe delovnih ljudi in 
občanov z osnovnimi izdelki in izdelki vsakdanje rabe bomo 
pospeševali sodelovanje trgovinskih organizacij z organizira- 
nimi potrošniki. 

Skupščine občin bodo z ekonomskimi, urbanističnimi in 
drugimi ukrepi zagotovile, da se bo trgovina prilagodila 
sodobnim zahtevam prodaje v novih naseljih. 

4.2. Energija, promet in vodno 
gospodarstvo 

4.2.1. Energija 
V Sloveniji razpolagamo s skromnimi naravnimi energet- 

skimi resursi. Izvajanje dolgoročne strategije razvoja energe- 
tike v tem srednjeročnem obdobju, bo zato temeljilo pred- 
vsem na: varčevanju in racionalnejšem gospodarjenju z ener- 
gijo, preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo z manjšo 
porabo energije na enoto proizvoda, večjem in boljšem izko- 
riščanju lastnih konvencionalnih in novih virov energije ter na 
nadaljevanju sovlaganja v energetske zmogljivosti v drugih 
republikah in avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja 
dela in sredstev. Na podlagi intenzivnejših raziskovanj zlasti 
premoga, nafte, zemeljskega plina in urana in s kar največjim 
izkoriščanjem domačih energetskih virov bomo zmanjšali 
delež uvozne energije v celotni porabi. 

V okviru skupne energetske porabe se bo zmanjšal delež 
tekočih goriv, medtem ko bo v celotni rasti koriščene energije 
nekoliko hitreje rasla poraba električne energije, plinskih 
goriv, pa tudi novih virov energije. Pri tem bomo usmerjali 
porabo posameznih energentov na tista področja porabe, kjer 
bo dosežen največji družbeno ekonomski učinek ob upošte- 
vanju zahtev po ohranjanju zdravega in čistega okolja. 

Energetska odvisnost od uvoza se bo v tem obdobju 
postopno manjšala, tako pri premogu, kot tudi nafti in zemelj- 
skem plinu. Manjša odvisnost od uvoza bo dosežena zlasti z 
zamenjavo nekaterih goriv z domačimi, predvsem premogom 
in z večjimi nabavami iz drugih republih in pokrajin. 

Poraba električne energije se bo povečala od 9.321 GWh v 
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letu 1985 na okoli 11.570 GWh v letu 1990. V ta namen bo do 
leta 1990 za pokrivanje potreb po električni energiji ob upo- 
števanju nadomestitve dotrajanih zmogljivosti, zgrajenih za 
347 MW novih proizvodnih elektroenergetskih kapacitet, od 
tega 100 MW v SR Bosni in Hercegovini. Zgrajeni bodo tudi 
potrebni prenosni objekti in objekti distribucije. Za preskrbo z 
električno energijo po letu 1990 bomo že v tem srednjeroč- 
nem obdobju pričeli s pripravami in gradnjo proizvodnih 
objektov moči okoli 700 MW. Izmed novih virov bomo v tem 
obdobju pričeli intenzivneje koristiti sončno in geotermalno 
energijo zlasti za sanitarno vodo in ogrevanje cvetiičnjakov. 
Pri izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objektov bo Slo- 
venija v tem obdobju usmerjena predvsem v izkoriščanje 
vodnega potenciala na Savi in Muri. Nadaljevali bomo tudi 
gradnjo elektrarn na manjših vodotokih in z gradnjo ustrez- 
nega omrežja za zanesljivo delovanje elektroenergetskega 
sistema v vseh razmerah. Poleg teh objektov bomo za zane- 
sljivo oskrbo z električno energijo zagotovili tudi ustrezen 
razvoj objektov primarne energije, informativnega sistema in 
malih hidroelektrarn. 

V SR Sloveniji bomo v obdobju 1986-1990 proizvedli okoii 
10,7 mio ton rjavega premoga in 25,2 mio ton lignita (v tem 
okoli 7,5 mio ton rjavega premoga in 20 mio ton lignita za 
potrebe elektrogospodarstva). Povprečna letna rast proizvod- 
nje lignita 1,2% bo beležena predvsem zaradi pričetka eksplo- 
atacije v novem nahajališču Globoko. Proizvodnja rjavega 
premoga se bo občutno povečala in bo rastla po stopnji okoli 
7,7%, predvsem na osnovi povečanja proizvodnje v ostoječih 
premogovnikih in pričetku proizvodnje v novem premogov- 
niku Lendava. Za zagotovitev predvidenega obsega proizvod- 
nje bomo hitreje modernizirali in avtomatizirali premogovnike 
ter bolje izrabljali opremo in delovni čas. V obstoječih premo- 
govnikih bomo odpirali nova nahajališča premoga, z geolo- 
škimi in drugimi raziskavami pa ugotavljali upravičenost 
ponovnega odpiranja opuščenih premogovnikov. 

Zaradi nezadostne proizvodnje premoga v Sloveniji bo 
treba zagotoviti okoli 4 mio tpn lignita in 2,9 mio ton rjavega 
premoga iz drugih republik in avtonomnih pokrajin ter okoli 
1,9 mio ton kvalitetnejšega premoga iz uvoza. 

Premog bo še naprej osnovno gorivo v termo elektrarnah in 
termoelektrarnah - toplarnah; v široki porabi, industriji in 
povsod tam, kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in zahteve 
varstva okolja se bo pospešeno nadaljevala zamenjava teko- 
čih goriv s premogom. 

Naftni derivati bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju 
pomemben energetski vir, čeprav bo delež porabe tekočih 
goriv v skupni porabi koriščene energije vse manjši. Se naprej 
bodo tekoča goriva pokrivala energetsko potrošnjo v indu- 
striji z visokotemperaturnimi procesi, v večjem delu prometa, 
v toplarnah za ogrevanje naselij z izrazito ogroženostjo čisto- 
sti okolja v bazni in .petrokemični industriji ter kmetijstvu. 
Skupna poraba naftnih derivatov v obdobju 1986-1990 bo 
predvidoma padala s povprečno letno stopnjo 0,5%. Poraba 
za energetske namene bo padala s povprečno letno stopnjo 
1,2%, za neenergetske namene pa naraščala po povprečni 
letni stopnji 4,1%. Za tako načrtovano porabo naftnih deriva- 
tov bo padla potrebna količina surove nafte od 1,824 mio ton v 
letu 1985 na 1,763 mio ton v letu 1990. 

Poraba zemeljskega plina bo rasla po letni stopnji 6,5%. 
Skupaj se bo povečala poraba zemeljskega plina od 911 mio 
Srn3 v letu 1985 na okoli 1.250 mio Sm3 v letu 1990. Za 
zagotovitev zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom bodo zgra- 
jene najnujnejše skladiščne in transportne zmogljivosti za 
skladiščenje in transport naftnih derivatov ter podzemno skla- 
diščenje zemeljskega plina. 

4.2.2. Promet in zveze 
Za uresničevanje dolgoročne strategije razvoja na področju 

prometa in zvez in dosego skladnejšega in družbeno racional- 
nejšega razvoja prometa in zvez bomo: oblikovali funkci- 
onalno enoten in strukturno usklajen prometni sistem, ki bo 
zagotovil varen, hiter, kakovosten in učinkovit prevoz blaga in 
potnikov in prenos informacij, znižali delež transportnih stro- 
škov v ceni proizvodov in povečali družbeno rentabiinost 
prevoza; racionalno gradili in povezovali domači prometni 
sistem z jugoslovanskim in mednarodnim prometnim siste- 
mom ter povečali delež domačih prevoznikov v blagovnem, 
potniškem in turističnem prometu; smotrno gradili, vzdrževali 

16 

in izkoriščali prometnice in tako čimbolj izkoristili geopro- 
metni položaj Slovenije; razvijali samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose znotraj prometa in zvez in njegovo samou- 
pravno in dohodkovno povezovanje z združenim delom v 
drugih gospodarskih panogah in zlasti tehnično-tehnoioško 
povezovanje z jugoslovanskim prometnim sistemom; raciona- 
lizirali uporabo energije v prometu in krepili varnostno in 
obrambno sposobnost z usmerjanjem razvoja prometnega 
sistema za učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah; 
pospešeno racionalizirali pretok blaga z uvajanjem tipizira- 
nih, standardiziranih in unificiranih transportnih sredstev in 
opreme ter sodobnih tehničnih in tehnoloških rešitev pri 
premikanju in skladiščenju surovin, repromateriala in kon- 
čnih izdelkov; pravočasno zagotovili prostorske pogoje ob 
zmanjšanju negativnega vpliva prometa na človekovo okolje 
in skrbeli za razvoj prometa in zvez na manj razvitih območjih. 

Do leta 1990 bomo uresničili naslednje kvalitativne spre- 
membe v prometnem sistemu: zmanjšali bomo obtok vago- 
nov z 3,0 dni v letu 1985 na 2,85 dni v letu 1990 ali za 5%, 
zmanjšali zamude potniških vlakov za 14% in tovornih vago- 
nov za 34%, povečali železniške kontejnerske prevoze za 10%, 
paletne prevoze za 12% in povečali nakladanja in razkladanja 
na industrijskih tirih s 15000 ton na 165000 ton ali za 10%, 
povečali fizično produktivnost dela v luki Koper na 2445 ton 
na zaposlenega ali za 22% glede na leto 1985 in zagotovili 
sprejem in odpravo 4,4 mio ton tovora ter hitrejše obračanje 
ladij in železniških vagonov; povečali delež naše trgovske 
mornarice na okoli 40% in zagotovili sodobne prevozne zmo- 
gljivosti najmanj na ravni leta 1985; uvedli enotno vozovnico v 
javnem cestnem potniškem prometu in povečali varnost in 
kvaliteto prevozov ter povečali potovalno hitrost v medkrajev- 
nem potniškem prometu do 50%; povečali produktivnost in 
izkoriščenost javnih cestnih tovornih kapacitet s 17,5 pov- 
prečne tonaže na vozilo v letu 1985 na 18,8 ton na vozilo v letu 
1990 in povečali njihovo angažiranje v mednarodnem pro- 
metu s 43,5% v letu 1985 na 53,1% v letu 1990, odpravili ozka 
grla in povečali propustnost na cestnem omrežju ter zgradili 
okoli 32,4 km avtocest in magistralnih cest, izboljšali'varnost 
zračne plovbe na slovenskih letališčih ter bistveno povečali 
konkurenčnost domačega zračnega prevoznika z nabavo 
ncvih 150-sedežnih letal tip AIRBUS A-320; povečali število 
PTT enot na 520 ali za 4% glede na leto 1985, teleks naročni- 
kov na 2784 ali za 40%, skupno število priključkov za prenos 
podatkov na 3100 ali za 96% in povečali zmogljivosti krajevnih 
telefonskih central za okoli 44% in število telefonskih naročni- 
kov za okoli 45%. 

Na železnici bodo do leta 1990 odpravljena ozka grla v 
tehnološkem procesu glede na njihovo kritičnost, modernizi- 
rane zmogljivosti, ki prispevajo k ustvarjanju večjega deviz- 
nega priliva, realizirane najpomembnejše naložbe v integral- 
nem transportu, posodobljene vlečne in prevozne zmogljivo- 
sti ter signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave Z 
usmerjanjem prometnih tokov na železnico in večjo substitu- 
cijo cestnih prevozov z železniškimi, večjo poslovno usmeri- 
tvijo železnice, smotrnim koriščenjem kapacitet in večjo pro- 
duktivnosjo dela, kot tudi z izvajanjem politike hitrejše rasti 
cen železniških prevoznih storitev od splošne rasti cen bo 
doseženo, da bodo prihodki od transportnih storitev v I. 1990 
v celoti pokrivali vse stroške enostavne reprodukcije ŽG Lju- 
bljana. Na relacijah kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni 
promet bo potrebno preusmeriti tovorna vozila na železnico 
zlasti pa tovorne za luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet bo 
potrebno organizirati tudi na najpomembnejših smereh na 
mreži jugoslovanskih železnic. 

Pri gradnji in modernizaciji cestne infrastrukture bo pouda- 
rek na dokončanju že začetih cestnih odsekov magistralnih 
cest ter gradnji najbolj kritičnih cestnih odsekov na cesti 
bratstva in enotnosti in cest po Osimskih sporazumih. Nada- 
ljevali bomo z modernizacijo in rekonstrukcijo regionalnega 
in lokalnega cestnega omrežja predvsem na odsekih, kjer 
kritičnost cestišča in obseg prometnih obremenitev to nare- 
kuje in ni ustreznih železniških povezav. 

Na področju cestnega prometa bomo pospeševali razvoj 
javnega potniškega in blagovnega prevoza medtem, ko bomo 
delo režijskih cestnih prevoznikov omejili le na dostavni pro- 
met v okviru urbanih središč in za potrebe večjih gradbišč. 
Javni mestni in primestni promet bo nadomeščal individualne 
prevoze. Z uvajanjem sodobne signalno varnostne opreme in 
informacijskih sistemov za regulacijo prometa bomo povečali 
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varnost cestnega prometa. Zaradi zadovoljevanja potreb pot- 
nikov tako glede obsega kot kvalitete avtobusnega prevoza 
bo usklajevan medkrajevni potniški promet. Uvedena bo 
enotna vozovnica v primestnem prometu in usklajevani vozni 
redi med železnico in cestnimi prevozniki. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in goriv, ki vsebujejo 
manj okolju škodljivih snovi. 

V razvoju luške dejavnosti bo poudarek na izgradnji najnuj- 
nejše splošne infrastrukture, izgradnji silosa za žito ter uvaja- 
nju sodobnih tehničnih, tehnoloških in informacijskih siste- 
mov za' skladiščenje in pretovor blaga. Usklajevan bo razvoj 
luških in železniških dejavnosi ter bo spodbujano povezova- 
nje luke Koper z vsemi udeleženci in uporabniki v transportni 
verigi. 

Trgovska mornarica bo izboljšala strukturo flote v korist 
tehnično sodobnega in specializiranega ladjevja in v večji 
meri prevzemala domače in tranzitne blagovne tokove v linij- 
ski ter v prosti plovbi s čimer bo omogočila kvalitetnejše 
prevoze v naši zunanjetrgovinski menjavi in zagotovila večji 
devizni priliv. Zato bo, med drugim, potrebno zagotoviti uvoz 
ladij zaradi nadomestitve zastarelega ladjevja. 

Razvoj letališke infrastrukture bo usmerjen v etapno izgrad- 
njo južnega potniškega terminala na letališču Ljubljana in 
zagotovitev varnosti zračne plovbe na vsej javnih letališčih v 
republiki. Pospeševali bomo samoupravno in poslovno pove- 
zanost med letališči kot tudi med letališči in zračnimi prevoz- 
niki. 

Pospešeno bomo razvijali' redni in izredni domači in bla- 
govni mednarodni letalski promet z varno in ekonomično 
zračno floto ter s STOL letali razširjali sistem zračnih prevo- 
zov tudi na ostala domača regionalna in gospodarska ter 
turistična središča v okviru delovne skupnosti Alpe-Jadran. 
Okrepili bomo sodelovanje z jugoslovanskimi zračnimi pre- 
vozniki in zagotovili komercialna dovoljenja za redni medna- 
rodni zračni promet za najbolj zanimive relacije v Zahodni 
Evropi. 

Razvoj integralnega transporta bo slonel na pospešenem 
uvajanju sodobne transportno manipulativne opreme, smo- 
trni modernizaciji skladiščnih blagovno transportnih centrov 
predvsem za domači in izvozni zbirni promet ter na samou- 
pravnem in dohodkovnem povezovanju nosilcev integralnega 
transporta tako med nosilci integralnega transporta v okviru 
posameznih prometnih panog kot tudi teh z uporabniki tovr- 
stnih storitev. 

Špediterske organizacije združenega dela bodo na podlagi 
primerjalnih izračunov transportnih stroškov za izbor optimal- 
nega transportnega sredstva in transportne poti racionalizi- 
rale pretok blaga. 

V razvoju ptt prometa bo poudarek na izboljšanju odprave 
sprejema, obdelave, odprave in dostave pošiljk, uvajanju 
novih sodobnejših oblik storitev in povečanju zadovoljevanja 
potreb po telefonskih storitvah in kvalitetnejšemu delovanju 
telefonskega omrežja. Povečane in posodobljene bodo zmo- 
gljivosti za mednarodne, magistralne in tranzitne zmogljivo- 
sti, glavne, vozliščne in rajonske avtomatske telefonske cen- 
trale in prenosni s.istemi med njimi, poštni centri, objekti na 
manj razvitih območjih ter objekti posebnega pomena za 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Nosilci funkci- 
onalnih sistemov zvez v SRS bodo samoupravno usklajevali 
razvojne programe. Prizadevali se bomo za večjo stopnjo 
tehnološke enotnosti in kvalitetnejše delovanje telekomunika- 
cijskih sistemov v SFRJ. 
4.2.3. Vodno gospodarstvo 

Vodno gospodarstvo bo varovalo in razvijalo razpoložljiva 
vodna bogastva ter zagotavljalo zadostne količine pitne in 
tehnološke vode, izboljšanje kakovosti podtalnih voda, vodo- 
tokov in obalnega morja, varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda in sodelovalo pri ustvarjanju pogojev za racionalno rabo 

• in izkoriščanje voda v energetske in druge namene. 
V okviru osnovne vodnogospodarske dejavnosti bomo 

usmerjali sredstva za vzdrževanje naravnih vodotokov in vod- 
nogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, urejanje 
hudournikov in za protierozijsko dejavnost. Z gradbenimi in 
biološkimi ukrepi bomo odpravljali vzroke erozije in stabilizi- 
rali labilna območja. Pri tem bomo dali prednost območjem 
zgornje Save in Zgornje Soče, ki se v glavnem nahajata na 
območju Triglavskega narodnega parka in območjem planin- 
skih pašnikov. 

Investicijska vlaganja bomo usmerjali v izgradnjo vodnogo- 
spodarskih objektov in naprav in urejanju naravnih korit 
vodotokov za obrambo pred poplavami. Sodelovali bomo pri 
urejanju vodotokov in'osnovne odvodnje na večjih melioracij- 
skih območjih. Z gradnjo večnamenskih in malih zadrževalni- 
kov bomo zagotovili poleg obrambe pred poplavami tudi 
bogatenje nizkih voda in dodatne vodne količine za bogatenje 
vodnih virov namakanje. S temi ukrepi bomo omogočili izrabo 
sedaj izgubljenih retenzijskih površin ter upoštevali interese 
ribištva in krajinskega oblikovanja. .» 

Na melioracijskih območjih bomo gradili osnovne odvodne 
mreže na površini 27.000 ha (Dravsko polje, Vipavska dolina, 
Pomurje in Mirensko polje). 

Nadaljevali bomo z raziskavami in odkrivanjem novih vod- 
nih virov ter zagotovili vse potrebne strokovne osnove za 
zavarovanje teh vodnih virov. Z odloki bomo zavarovali vodne 
vire pri čemer bo še posebej poostren nadzor in skrb nad 
ohranjanjem njihove kakovosti. Prednost pri zagotavljanju 
oskrbe z vodo bodo imela vododeficitarna in manj razvita 
območja, predvsem obalno območje in Bela Krajina. 

Pospešeno in selektivno bomo odpravljali onesnaženost 
voda na prekomerno onesnaženih odsekih vodotokov lll/IV. in 
IV. razreda kakovosti, ter vodnih virov in vodotokov, ki so 
pomembni za oskrbo s (pitno) vodo. Vzpostavljen bo kataster 
onesnaževalcev voda, tekoča kontrola kakovosti voda ter vpe- 
ljan tak sistem finančnih obveznosti onesnaževalcev, ki jih bo 
ekonomsko spodbujal k zmanjševanju onesnaževanja. S temi 
sredstvi bo mogoče zagotoviti potreben obseg intervencijskih 
sredstev za uresničevanje programa sanacije kakovosti pod- 
talne vode, vodotokov in obalnega morja, ki je opredeljen v 
dolgoročnem planu razvoja SR Slovenije za 1986-1990. 

4.3. Stanovanjsko-komunalna dejavnost 
Na področju stanovanjskega gospodarstva bomo do leta 

1990 zgradiii vsaj 45.000 stanovanj, od tega polovico v druž- 
beno organizirani gradnji, in z načrtno prenovo posodobili 
10.000 stanovanjskih enot. Pri novogradnjah bomo dosled- 
neje zagotavljali racionalnejšo izrabo zazidalnih površin. S 
pospeševanjem strnjenih oblik organizirane individualne 
gradnje bomo zagotavljali višje gostote poselitve in racionali- 
zacijo stroškov infrastrukturnega opremljanja. Družbeno 
organizirana gradnja bo predvsem v prvem delu obdobja 
intenzivneje usmerjena na gradnjo v okviru že obstoječih 
zazidalnih območij (plombe), s čimer bomo zagotovili čas za 
kvalitetno pripravo novih zemljišč za kompleksno zidavo. Pri 
načrtovanju novih stanovanjskih sosesk bomo pospeševali 
nižje tipe zazidave, ki bodo ob sprejemljivih gostotah poseli- 
tve zagotavljali kvalitetnejše bivalne pogoje. Pri tem bomo 
upoštevali izsledke izvedenih raziskav in natečajev za optimi- 
zacijo tipologije stanovanjske gradnje in racionalizacijo obra- 
tovalnih stroškov objektov. 

Stanovanjsko gradnjo bomo načrtovali dolgoročno in tako 
zagotovili pravočasno pripravo dokumentacije in stavbnih 
zemljišč ter zagotavljali stabilnejšo dinamiko in racionaliza- 
cijo stroškov gradnje. Dosledneje bomo uveljavljali tržna 
načela pri oddaji gradbenih del in s skrajševanjem rokov 
gradnje zmanjšali obremenjevanje kupcev z naraščajočimi 
stroški gradnje. 1 

Z družbeno organizirano prenovo zastarelega stanovanj- 
skega fonda in bivalnih okolij bomo zmanjšali predvsem tiste 
razlike v kvaliteti stanovanjskega standarda, ki so posledica 
zastarelih normativov stanovanjske gradnje v preteklosti. Ob 
izhodišču, da cena prenove ne sme bremeniti stanovanjskega 
gospodarstva bolj kot cena novogradnje, bo potrebno ob 
načrtovanju takšnih posegov predvideti tudi zagotavljanje 
dopolnilnih sredstev iz drugih virov, kot so sredstva skladov 
spomeniškega varstva, sredstva od prodaje in sredstva sofi- 
nanciranja lastnikov poslovnih prostorov ter druga namenska 
sredstva. Potrebno bo izdelati enotna izhodišča za pristop in 
organizacijo prenove, kot tudi za reševanje socialnih proble- 
mov, tehnično-regulativnih zadržkov in pravno-jastniških raz- 
merij. Reševanje slednjih bo tudi osnova za pospešitev tako 
organizirane kot individualne prenove podstrešij in neizkoriš- 
čenih površin na obstoječih stanovajskih objektih, pri čemer 
bo nujno poenostaviti formalne postopke pridobivanja 
potrebnih soglasij. 

Razmeroma skromni materialni okviri razvoja bodo v komu- 
nalni dejavnosti zahtevali racionalizacijo in povečanje učinko- 
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vitosti komunalnega gospodarstva na vseh področjih delova- 
nja. V obdobju do leta 1990 bomo sanirali in dograjevali 
predvsem komunalne sisteme v okoljih, kjer je onesnaževanje 
doseglo kritično mejo in tam, kjer so ogroženi pomembnejši 
viri pitne vode. Celovito evidentiranje stanja in potreb nadalj- 
njega razvoja komunalnih dejavnosti bo osnova za kvalitet- 
nejše in racionalnejše načrtovanje ter bolj usklajeno delo pri 
dograjevanju komunalnih sistemov ob kompleksni prenovi 
urbanih okolij, sistematičnem odpravljanju virov onesnaževa- 
nja in pri načrtovanju urbanizacije ter opremljanja prostora. 

Povezovanje komunalnih organizacij, sistemov in dejavno- 
sti v okviru medobčinskega sodelovanja bo osnova za tehno- 
loško, kadrovsko in organizacijsko usklajevanje pri rednem 
obratovanju in pri načrtovanju nadaljnjega razvoja; tako zas- 
novani sistemi bodo omogočili racionalizacijo dela in kvalitet- 
nejšo ter enakomernejšo oskrbo s komunalnimi storitvami. Na 
osnovi medobčinskega povezovanja bomo oblikovali tudi 
omrežje odlagališč komunalnih odpadkov v republiki ter celo- 
vit sistem reciklaže, ki bo omogočal ekonomično zbiranje in 
predelavo komunalnih odpadkov, kot tudi njihovo gospo- 
darno uporabo v industriji, kmetijstvu in v energetiki. 

4.4. Razvoj in prestrukturiranje 
družbenih dejavnosti 

4.4.1. Prestrukturiranje, racionaliziranje 
in investiranje v družbenih dejavnostih 

V skladu z dolgoročno razvojno strategijo družbe bo priori- 
teta dana tistim programom družbenih dejavnosti, ki omogo- 
čajo povečanje, sprostitev in večjo uporabo inovativnega in 
ustvarjalnega potenciala. V raziskovalni dejavnosti so to 
skupni programi, kot osnova za usposabljanje raziskovalnih 
delavcev, v izobraževanju predvsem programi v visokem izo- 
braževanju in dodelava programov srednjega šolstva, v zdrav- 
stvu nadaljnja razmejitev dela med osnovnim in bolnišničnim 
ter specialističnim zdravstvom, s poudarkom na programih 
osnovnega zdravstvenega varstva, v kulturi pa programi za 
razvoj in ohranjanje narodne identitete in kulturnega spo- 
mina. Ti programi morajo pomeniti prodor novih vsebin, 
oblik, miselnosti in ljudi na vsa mesta, kjer se bodo postavljale 
nove zahteve in prestrukturiralo gospodarstvo in negospodar- & 
stvo. 

V vseh dejavnostih bo potrebno razvijati cenejše, posamez- 
niku bolj prilagojene in kakovostnejše oblike zadovoljevanja 
potreb, ki bodo morale vključiti več znanja in novih tehnolo- 
gij. Spreminjati bomo morali nekatere vrednostne usmeritve, 
povečevati delovno in finančno udeležbo neposrednih upo- 
rabnikov kadar bodo hoteli imeti nadstandardne storitve ter 
izkoriščati pobude in pripravljenost za prostovoljno delo. 
Družbene dejavnosti bodo pripravile takšne programe, ki 
bodo atraktivni za neposredne uporabnike in iz dogovorjenih 
standardnih programov izločili tiste sestavine, ki niso teme- 
ljna (standardna) vsebina potrebna za razvoj vsakega posa- 
meznika. 

V družbenih dejavnostih bodo obstoječe programe raciona- 
lizirali ter jih uskladili s temeljnimi usmeritvami tega plana. To 
bo tudi izhodišče za prestrukturiranje družbenih dejavnosti. 
Pri tem bodo združena sredstva za raziskovalno dejavnost v 
srednjeročnem obdobju bistveno povečana. Povečane ozi- 
roma dodatne programe bodo družbene dejavnosti financi- 
rale predvsem na osnovi neposredne svobodne menjave dela. 

Pomembna sestavina programov družbenih dejavnosti bo 
tudi zagotavljanje socialne varnosti. Sprotno bomo usklaje- 
vali denarne prejemke ter spremljali in reševali probleme 
tistih skupin prebivalstva, ki jih sedanja gospodarska gibanja, 
predvsem pa inflacija, najbolj prizadevajo. Več pozornosti 
bomo posvetili otrokom in mladim družinam. Še nadalje pa 
bomo skrbeli za tiste skupine prebivalstva, ki prehajajo iz 
enega življenskega ali delovnega obdobja v drugega ter tiste, 
ki zaradi različnih razlogov niso sposobni sami poskrbeti 
zase. To istočasno pomeni, da bi morali s politiko ustvarjanja 
in delitve dohodka rešiti večino problemov socialne varnosti 
zaposlenih. Delo in delovni rezultati bi že kot normalna sesta- 
vina reprodukcije morali biti temelj socialne varnosti. 

Vsa razpoložljiva sredstva za investicije bodo v celotnem 
obdobju dosegle le raven iz predhodnega obdobja 

1981-1985. To pomeni, da bo potrebno pri investicijskem 
odločanju ravnati skrajno racionalno in dati prednost pred- 
vsem investicijam v opremo. 

Relativno najbolj pereč problem investiranja je v kulturni 
dejavnosti. Dokončali bomo izgradnjo že začetih objektov in 
oblikovali program sanacije in/ali izgradnje objektov vseslo- 
venskega pomena. V ta program bodo vključene obnove in 
posodobitve obstoječih kulturnih ustanov in izgradnja pred- 
vsem nekaterih novih centralnih knjižničnih prostorov. Sani- 
rati pa bo potrebno tudi nekatere nepremične kulturne spo- 
menike prve kategorije, za katere ni mogoče najti uporabni- 
kov financerjev. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju na vzgoji in izobra- 
ževanju ne bomo prostorskih kapacitet povečevali v takem 
obsegu kot doslej. Program izgradnje domov za učence in 
študente se izteče, prednost pa bo imelo zagotavljanje pro- 
storskih pogojev zavodov za usposabljanje. 

4.4.2. Raziskovalna dejavnost 
Na področju raziskovalne dejavnosti bo treba doseči večjo 

povezavo raziskovalne sfere z organizacijami združenega 
dela v gospodarstvu in družbenih dejavnostih in se vključevati 
v njihova prizadevanja po prestrukturiranju. V ta namen se bo 
povečalo število trajnejših, usklajenih sodelovanj raziskoval- 
nih organizacij v razvojnih projektih gospodarstva, kjer bodo 
raziskovalne ekipe prehajale k izvajanju in tudi vodenju raz- 
vojnih projektov. 

Program Raziskovalne skupnosti Slovenije bodo sestavljale 
raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, ki so 
skupnega pomena za krepitev nacionalne kulturne zavesti in 
temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovnih, tehničnih, 
biotehničnih in medicinskih vedah, ki so posebnega pomena 
za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. V okviru teh razi- 
skav bo potekalo usposabljanje kadra in obnavljanje njihove 
inovacijske sposobnosti. Nosilke usposabljanja bodo razisko- 
valne in visokošolske organizacije združenega dela. Nujna bo 
povezava in delitev dela z raziskovalnimi in visokošolskimi 
organizacijami v Jugoslaviji in v svetu. Do konca srednjeroč- 
nega obdobja bodo raziskovalno usposobile 2000 ljudi. 
Večino teh in del raziskovalcev - mentorjev bo že v tem 
obdobju angažiranih na razvojnih projektih. Temu programu 
bo namenjen največji delež s prispevno stopnjo združenih 
sredstev. Izdatneje pa bodo s sredstvi in opremo podprta 
raziskovalna področja, pomembnejša za opredeljevanje in 
izvajanje prednostnih usmeritev družbenega razvoja. 

Združena sredstva v posebnih raziskovalnih skupnostih 
bodo namenjena sofinanciranju raziskav v okviru razvojnih 
projektov združenega dela in družbeno-političnih skupnosti. 
Prednost bodo imeli razvojni projekti, skladni z družbeno 
razvojno strategijo. 

V Enoti Raziskovalne skupnosti Slovenije za odkrivanje in 
raziskovanje surovin splošnega pomena bomo omogočali 
raziskovalno delo, z namenom postopne izdelave geološke 
karte surovinskih in energetskih bogastev SR Slovenije. 

Prednostna naloga v raziskovalni dejavnosti bo tudi opre- 
mljanje znanstveno-raziskovalnega dela. Z združenimi sred- 
stvi bomo zagotavljali opremo predvsem za potrebe teme- 
ljnega raziskovalnega dela. Organizacije združenega dela, ki 
angažirajo raziskovalni kadrovski potencial v svojih razvojnih 
projektih, bodo sofinancirale nabavo opreme za te potrebe. 
Oprema bo v uporabi v znanstveno-raziskovalnih organizaci- 
jah, kjer bo na dohodkovnih osnovah dostopna širšemu krogu 
uporabnikov. 

Zagotavljali bomo uvoz znanstvene in tehnološke literature 
in s knjižnično-informacijskim sistemom omogočali dostop- 
nost in pretok literature in informacij. Omogočali bomo med- 
narodno sodelovanje in komuniciranje znanstveno-razisko- 
valnega kadra. 

4.4.3. Vzgojno izobraževalni programi 
Izboljševanje strukture dela povečuje tudi potrebe po delav- 

cih z višjo stopnjo strokovne usposobljenosti. Zato bo izobra- 
ževanje in usmerjanje v nadaljevanje izobraževanja ena izmed 
temeljnih nalog tega obdobja. Za realizacijo tega cilja, bodo 
organizacije združenega dela pospeševale izobraževanje iz 
dela in ob delu, predvsem v okviru svojih razvojnih potreb, s 
kritjem stroškov izobraževanja in zagotavljanjem ugodnejših 
delovnih pogojev za študij. 
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Za dosego večje usklajenosti med izobraževanjem in 
kadrovskimi ter razvojnimi potrebami organizacij združenega 
dela, bodo le-te z ustreznim vrednotenjem dela in znanja ter 
definiranimi potrebami po znanjih usmerjale že zaposlene 
delavce v izboraževanje. Generacije, ki prihajajo iz usmerje- 
nega izobraževanja bodo z dobro pripravljenimi programi v 
času pripravništva usposobili za delo na konkretnem delov- 
nem mestu. 

V srednjem šolstvu bomo na osnovi evalvacije programov 
njene sinteze odpravili pomanjkljivosti in ugotovljene slabo- 
sti. Celovita prenova vzgojnoizobraževalnih programov mora 
razrešiti probleme prezahtevnosti, preobsežnosti in prekri- 
vanj. Prenovljeni vzgojnoizobraževalni programi bodo uve- 
deni z začetkom šolskega leta 1988/89. 

S sodobnejšimi oblikami, metodami in načini dela, ki bodo 
temeljili na problemskem pristopu in udeležence izobraževa- 
nja navajali na samoizobraževanje ter z uvajanjem sodobne 
izbobraževalne tehnologije - bomo intenzivirali vzgojnoizo- 
braževalni proces. 

Dosežki znanosti v svetu in pri nas in s tem povezan razvoj 
visokega šolstva ter potrebe po tehnološki intenzifikaciji zdru- 
ženega dela bodo usmerjali nadaljnji razvoj visokega šolstva. 
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru bosta sprotno 
spremljali izvedbo novih vzgojnoizobraževalnih programov in 
uveljavili dopolnitve tam, kjer bo glede na ugotovljene zah- 
teve dela in razvoja znanosti, potrebno. Pri tem bosta vnašali v 
dodiplomski študij več fundamentalnega znanja, specialna in 
posebna znanja pa prenašali oziroma vključevali v programe 
izpopolnjevanja in podiplomskega izobraževanja. 

Posebne izobraževalne skupnosti bodo skladno z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana v obdobju 1986-1990 omo- 
gočale vpis v programe srednjega šolstva okoli 180.000 učen- 
cev, od tega v izobraževanje pred vstopom v delo okoli 
140.000 in v izobraževanje ob delu in iz dela okoli 45.000 
učencev. V programe višjega in visokega šolstva pa bodo 
vpisale skupaj okoli 65.000 študentov od tega v izobraževanje 
pred vstopom v delo okoli 45.000 in v izobraževanje ob delu in 
iz dela okoli 20.000 študentov. Predviden obseg vpisa mladine 
ostaja na približno enaki ravni kot v preteklem planskem 
obdobju, povečal pa se bo vpis v tehnične in naravosjovno - 
matematične usmeritve, v srednjem šolstvu za okoli 5%, v 
višjem in visokem za nekaj več kot 10%. V skladu s sprejetimi 
usmeritvami bodo posebne izobraževalne skupnosti usmer- 
jale vpis na področja strojegradnje, elektroindustrije, agroži- 
vilstva, bazne kemije, informatike in telekomunikacij. Za 10% 
se bo povečal obseg vpisa pri izobraževanju ob delu in iz dela, 
predvsem na prednostnih področjih, pri čemer bodo organi- 
zacije združenega dela stimulirale delavce za nadaljnje izo- 
braževanje, vzgojnoizobraževalne organizacije pa bodo pri- 
pravile programe, ki bodo bolj kot doslej, prilagojene delov- 
nim in življenjskim izkušnjam odraslih. 

V vseh smereh visokošolskega izobraževanja bomo z večjo 
kvaliteto vzgojnoizobraževalnega dela in smotrnim usmerja- 
njem ob vpisu zmanjšali osip v prvih letnikih študija. Naju- 
spešnejše študente bomo že v dodiplomskem študiju, s sveto- 
vanjem, vodenjem in dobro pripravljenimi študijskimi pro- 
grami usmerjali v znanstveno-raziskovalno delo. Tako bomo 
zagotovili večje število pedagoško-raziskovainega pod- 
mladka za visoko šolstvo ter usposabljali za raziskovalni in 
ekspertni potencial za raziskovalno - razvojne projekte v 
združenem delu. 

Temu cilju bo prilagojena tudi politika štipendiranja v orga- 
nizacijah združenega dela. 

Visokošolske delovne organizacije bodo ob sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Slovenije ter upravnimi organi in orga- 
nizacijami izdelale celovit program sprotnega izpopolnjeva- 
nja in specializacij strokovnih kadrov v združenem delu in na 
tej osnovi povečale obseg podiplomskega študija, še zlasti na 
prednostnih področjih. 

S smotrnejšo integracijo pedagoškega in raziskovalnega 
dela, s stalnim pretokom kadrov med univerzo in združenim 
delom in s habilitacijsko politiko ter vzpodbudnejšim nagraje- 
vanjem bomo postopoma zagotovili kadrovsko prenovo viso- 
kega šolstva. 

4.4.4. Osnovno šolstvo 
V osnovnem šolstvu bo imel prednost zagotovljeni pro- 

gram, ki bo omogočal izenačeno raven osnovnega izobraže- 

vanja za vse otroke. Do začetka šolskega leta 1986/87 bo v vse 
razrede uveden nov program življenja in dela osnovne šole, ki 
z interesnimi dejavnostmi, dodatnim poukom ter naravoslov- 
nimi in kulturnimi dnevi prispeva k odpiranju šole navzven in 
povezovanju z okoljem, kar vodi k preraščanju osnovne šole v 
izobraževalno, kulturno in telesno kulturo središče krajevne 
skupnosti. Izvajale se bodo tudi naloge dvojezičnega šolstva 
in šolstva narodnosti. 

V osnovni šoli bomo razvijali različne oblike individualiza- 
cije in notranje diferenciacije pouka, da bi na ta način omogo- 
čili najugodnejši razvoj vsakega učenca. Pri tem bomo pose- 
bej skrbeli za delo z nadarjenimi učenci in jim s svetovanjem 
in usmerjanjem ter z dobro pripravljenim dodatnim poukom 
in interesnimi dejavnostmi omogočali poglobljeno razvijanje 
sposobnosti, nagnenj in interesov. 

Skladno s konceptom življenja in dela ter vzgojnoizobraže- 
valno in družbeno funkcijo osnovne šole se bodo učitelji v 
osnovnem šolstvu izobraževali po programih visokega šol- 
stva. Prehod na visokošolsko izobraževanje bo realiziran do 
konca planskega obdobja. 

4.4.5. Zdravstvo 
Pri nadaljnjem razvoju zdravstvenega varstva bodo zdrav- 

stvene skupnosti in zdravstvene organizacije dajale prednost 
hitrejšemu razvoju kvalitetne in učinkovite osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti in njene enakomernejše distribucije v pro- 
storu, zdravstveni samozaščiti in zdravstveni prosvetljenosfi 
prebivalstva. 

Zdravstvene organizacije se bodo v večji meri kot doslej 
usmerile na izvajanje preventive, higiene, epidemiologije, 
splošne medicine, medicine dela, mladinskega zobozdravstva 
in obvladovanju posledic škodljivih vplivov okolja, ki pogoju- 
jejo kronična obolenja. Še naprej bo posebna skrb namenjena 
zdravstvenemu varstvu borcev in vojaških invalidov. Zdrav- 
stvene organizacije bodo tesneje sodelovale z zdravstvenimi 
organizacijami drugih republik in izoblikovale skupen pro- 
gram ponudbe zdravstvenih in zdraviliških storitev inozem- 
stvu. 

Tem ciljem bo sledil tudi razvoj zdravstvenih zmogljivosti. 
Obseg zdravstvenih storitev bomo širili le na najbolj deficitar- 
nih območjih in področjih. Skladno s takšno razvojno politiko 
ne bomo širili bolnišničnih zmogljivosti, ampak jih bomo na 
nekaterih območjih postopoma zmanjševali ali preusmerjali 
za druge potrebe. Več poudarka bomo dali nadomestitvi iztro- 
šene in nabavi najnujnejše opreme. Istočasno pa bomo širili 
in usposabljali službo zdravljenja in nege bolnika na domu 
preko tesnejšega in uspešnejšega sodelovanja organizacij 
osnovne zdravstvene dejavnosti z bolnišničnimi organizaci- 
jami in centri za socialno delo. 

Zagotovili bomo pogoje za hitrejše vzpostavljanje in delova- 
fije enotnega zdravstveno-informativnega sistema. Na tem 
področju bomo v letih 1986-1990 dali prednost ustanavljanju 
območnih zdravstveno-informativnih centrov; njihovi poeno- 
tenosti in funkcionalni povezanosti. 

4.4.6. Otroško varstvo 
Na področju družbenega varstva otrok bomo povečali šte- 

vilo predšolskih otrok, vključenih v dnevno vzgojo in varstvo 
(od 81 600 v letu 1986 na 88.300 v letu 1990, kar bo pomenilo 
povečanje zajetja teh otrok od 48% na 55%9. Planirano zajetje 
otrok bomo dosegli s povečanjem družinskega varstva, s 
pridobivanjem kapacitet v okviru stanovanjske gradnje in z 
večnamensko gradnjo. Zaradi zahtevnih vzgojnih programov 
in boljše kvalitete ter pestrosti vzgojnega dela borno izobraže- 
vali vzgojiteljice na višješolski stopnji in v delo še bol) vključe- 
vali tudi starše. Obratovalni čas vzgojnovarstvenih organizacij 
bomo prilagodili skrajšanemu in različnim možnostim izrabe 
delovnega časa. . 

Zaradi izenačevanja možnosti vsestranskega razvoja otrok 
bomo za otroke, ki niso v organiziranem družbenem varstvu 
izvajali različne vzgojne programe in različne oblike vzgojno- 
varstvene dejavnosti, kot dopolnilo redni dejavnosti vrtca 
(institucionalnimi oblikami). 

V ta namen se bodo vzgojnovarstvene organizacije povezo- 
vale z drugimi organizacijami in društvi v krajevni skupnosti, 
9 Ob novi oceni generacije stare od 8 mesecev do 6,5 let, po kateri se obseg te 
generacije zmanjšuje. 
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ki se ukvarjajo z dejavnostjo za predšolske otroke in tako 
organizirale skupne dopolnujoče se vzgojne programe. 

Preko sistema solidarnosti bomo vsem predšolskim otro- 
kom še naprej zagotavljali vzgojni program priprave na šolo 
ter vzgojo in varstvo telesno in duševno motenim otrokom. 

Otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin bo 
solidarnostno zagotovljena dogovorjena raven socialne var- 
nosti predvsem v funkcionalni obliki (npr. kot soudeležba pri 
ceni oskrbe v VVO, kot plačilo prehrane v šoli itd.). 

Zaradi fizičnega in psihosocialnega zdravja otrok bomo 
podaljšali porodniški dopust na eno leto, pri čemer bo višina 
nadomestila za ta čas, opredeljena v dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Upravičencem 
bodo omogočeni različni načini izrabe tega dopusta. 

Nezaposlenim porodnicam (iskalkam zaposlitve, študen- 
tkam in učenkam v usmerjenem izobraževanju) bodo 84 dni 
zagotovljeni denarni prejemki za nego in varstvo otrok. Kme- 
tice pa bodo glede pravice do denarnega prejemka za čas 
poroda ter za nego in varstvo otroka postopoma izenačene z 
delavkami. Zvitek najnujnejše opreme za novorojenca bo vse- 
binsko obogaten in še bolj prilagojen potrebam dojenčka. 
4.4.7. Socialno skrbstvo 

Zaradi naraščanja problemov, ki jih rešuje socialno skrb- 
stvo, zaradi vzdrževanja evidenc o prejemnikih socialnovar- 
stvenih pomoči, ki bodo v najkrajšem času vzpostavljene za 
vse občine, zaradi organiziranja prostovoljne dejavnosti v 
krajevni skupnosti ter usposabljanja prostovoljcev (v sodelo- 
vanju z izobraževalnimi institucijami), bomo kadrovsko okre- 
pili centre za socialno delo. Z namenom celovitega reševanja 
problemov bodo le-ti intenzivneje sodelovali z drugimi organi- 
zacijami in skupnostmi, ki se srečujejo s socialnimi problemi 
kot so zdravstvo, zaposlovanje, službe pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti itd. 

Cimvečjemu številu starejših bomo z različnimi prostovo- 
ljnimi in strokovnimi storitvami omogočili življenje na svojih 
domovih; splošni socialni zavodi bodo bolj prilagodili organi- 
zacijo dela potrebam starostnikov (drugačna razmestitev pro- 
storov zaradi visokega deleža bolnih v teh zavodih, organizi- 
ranje različnih programov in storitev za stare, ki sicer živijo 
doma) in v sodelovanju s centri za socialno delo postali 
središča skrbi za stare. 

Skupnosti socialnega skrbstva bodo osebam ki nimajo 
sredstev za preživljanje in so nesposobne za pridobitno delo, 
preko sistema solidarnosti zagotavljale dogovorjeno raven 
socialne varnosti v obliki družbenih pomoči oziroma oskrbe v 
socialnih zavodih. 

Duševno in telesno prizadetim osebam, ki se ne morejo 
usposobiti za samostojno življenje in delo bo zagotovljeno 
družbeno varstvo. 

4.4.8. Kultura 
V kulturi in kulturnih dejavnostih bomo v naslednjem plan- 

skem obdobju pospeševali razvoj tistih dejavnosti, ki približu- 
jejo kulturne dobrine večjemu številu občanov ali omogočajo 
njihovo aktivno udeležbo, področja Slovenije z nižjim kultur- 
nim standardom v skladu s policentričnim razvojem Slovenije 
v okviru enotnega slovenskega kulturnega prostora ter bolj 
podpirali dogovorjene prednostne dejavnosti. Spodbujali 
bomo zavest o pomembnosti kulture v življenju ljudi, podpirali 
boljše vrednotenje ustvarjalnega dela in razvijali kulturne 
vrednote, ki so usmerjene v prihodnost. Bolj kot doslej bomo 
podpirali tiste kulturne institucije, ki največ prispevajo k ohra- 
njanju slovenske kulturne in nacionalne samobitnosti in 
samostojnosti ter vrhunsko kulturno ustvarjalnost. Zato se 
bodo preoblikovale kulturne skupnosti tako, da bo v republi- 
ški ohranjen prostor le za dogovarjanje o razvoju pomem- 
bnega za kulturo z nacionalnega vidika, in vidika zagotavlja- 
nja skladnejšega in policentričnega razvoja v SR Sloveniji ter 
zagotavljanju enotnosti slovenskega kulturnega prostora, 
ostale pa prepustili občinskim kulturnim skupnostim. 

Prednostno bomo obravnavali knjigo (založništvo in knjiž- 
ničarstvo), varstvo kulturne in naravne dediščine in najpo- 
membnejših spomenikov, kulturne stike z zamejci, zdomci in 
izseljenci, kulturno sodelovanje med narodi in narodnostmi v 
SFRJ in tujino. Kulturna skupnost Slovenije bo v svojem planu 
opredelila tudi naloge in skrbela za razvoj kulturnih dejavno- 

sti italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji, sprejela 
ukrepe za racionalizacijo založniške dejavnosti ter njeno 
povezovanje s knjižnicami, smotrnejšo izrabo obstoječih pro- 
storskih in kadrovskih potencialov pri vseh dejavnostih in 
selektivnejše investiranje v nove objekte upoštevaje obnovo 
obstoječih. Občinske kulturne skupnosti bodo prednostno 
obravnavale dejavnosti splošnoizobraževalnih knjižnic in zaš- 
čito kulturnih in naravnih spomenikov lokalnega pomena, 
ljubiteljsko ustvarjanje ter gostovanja. Splošnoizobraževalne 
knjižnice pa bodo svojo dejavnost razširile tudi na druge 
oblike delovanja (medioteke, razstave, sodelovanje s šolami 
ipd.), obenem pa skrbele za večjo dostopnost knjižnega 
fonda. 

4.4.9. Telesna kultura 
Na področju telesne kulture bomo krepili množičnost in 

skrbeli za športno aktivnost vseh ljudi, zlasti pa otrok in 
mladine. Z uveljavljanjem selektivnih in prednostnih progra- 
mov vrhunskega športa (zlasti tistih, za katere je značilna 
izrazito gibalna komponenta) in njegovo povezanostjo z mno- 
žičnostjo bodo dane možnosti za razvoj nadarjenih mladih 
športnikov. Za to bodo predvsem skrbele telesno-kulturne 
organizacije v občinah in krajevnih skupnostih v sodelovanju 
z Zvezo telesnokulturnih skupnosti Slovenije. S tem bo zago- 
tovljeno organizirano in usklajeno uresničevaje prednostnih 
programov telesnokulturne aktivnosti na vseh ravneh; to je v 
otroškem varstvu, izobraževanju na vseh stopnjah in telesno- 
kulturnih organizacijah. Povečali bomo površine namenjene 
tej dejavnosti ter izboljšali kadrovsko strukturo, kar pa ne bo 
bistveno vplivalo na večanje investicij, ker bo gradnja pove- 
zana z drugimi dejavnostmi v večnamenskih objektih v odvis- 
nosti od naravnih danosti. 

4.5. Družbeni sistem informiranja 
V razvoju družbenega sistema informiranja bo ena od 

poglavitnih nalog nadaljnje uveljavljanje skupnih osnov druž- 
benega sistema informiranja. Zato bomo modernizirali teh- 
nične osnove sistema, ob naslonitvi na domače proizvajalce 
opreme, uvajali sodobne oblike in tehnološke rešitve, ki bodo 
omogočale pravočasno in popolnejšo zagotovitev planskih, 
znanstveno-tehničnih, finančnih in drugih podatkov ter infor- 
macij kar bo prispevalo k večji učinkovitosti odločanja orga- 
nov upravljanja, poslovodnih organov, delegatskih skupščin 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter prav tako k bolj 
učinkovitemu spremljanju izvajana odločitev. 

Za potrebe informacijske podpore procesom odločanja o 
družbeni reprodukciji bo težišče aktivnosti na področju druž- 
benega sistema informiranja na nadaljnji racionalizaciji, večji 
ažurnosti in uporabnosi sistemov zbiranja, hranjenja in posre- 
dovanja podatkov, oziroma obstoječih skupnih registrov in 
evidenc, vsem subjektom družbenega sistema informiranja. 
Zbiranje osnovnih podatkov se bo navezovalo na že obstoječe 
informacijske sisteme združenega dela in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti. Poseben poudarek bo na razvoju tistih 
elementov družbenega sistema informiranja, ki podpirajo 
uporabo znanja in pridobivanje znanja. Ob tem bomo bolj 
uveljavili načelo, da družbeni sistem informiranja ne obsega 
samo numeričnih podatkov in numerično izkazanih dejstev, 
temveč tudi nenumerični, z besedami izražen del informacij. 

S programom statističnih raziskovanj, ki so pomembna za 
vso državo in program statističnih raziskovanj, ki imajo 
pomen za SR Slovenijo za leta 1986-1990 bomo zadovoljili 
večji del potreb po podatkih numeričnega tipa o SR Sloveniji, 
ter njihovo mednarodno in jugoslovansko primerljivost. Ob 
tem bodo informacijske službe zasnovale, vodile in organizi- 
rale namenske podatkovne zbirke in registre ter evidence 
predvsem na naslednjih področjih: ekonomski odnosi s 
tujino, investicije, zemljiška politika in prostor, varstvo okolja, 
prenos znanja in tehnologije, ter družbeno knjigovodstvo. 

Posebno pozornost bomo namenjali metodološkemu in 
razvojnemu delu na področju statističnih raziskovanj, ki so 
pomembne za vso državo in zadevajo standarde, normative, 
metodologije zbiranja in kataloge, upoštevajoč doseženo 
stopnjo razvoja družbenega sistema informiranja v SR Slove- 
niji. 

Osnovne naloge informacijskih služb družbenega sistema 
informiranja, zlasti informacijskih služb skupnega pomena za 
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republiko, ki bodo omogočile bolj kakovostno in racionalno 
delovanje družbenega sistema informiranja, so naslednje: 
različne, do sedaj nezadostno povezane podatkovne zbirke, ki 
bodo upoštevale skupne osnove družbenega sistema informi- 
ranja, bodo povezovali v kompleksnejše zasnovane in upo- 
rabne informacijske sisteme, prilagojene potrebam upravlja- 
nja, odločanja in kontrole; pri načrtovanju podatkovnih zbirk 
ter njihove boljše uporabe bodo s poenotenimi standardi in 
metodologijo zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja 
podatkov, postavili enotna izhodišča za uporabo registrov, 
podatkovnih zbirk in katalogov podatkov v različnih informa- 
cijskih sistemih; stalno bodo skrbeli za metodološko sklad- 
nost in primernost svojih primarnih evidenc vezanih s siste- 
mom statističnih raziskovanj. V ta namen bodo informacijske 
službe izoblikovale kataloge podatkov, ki bodo zajemali infor- 
macije o podatkih, ki jih zbirajo in obdelujejo. Na tej osnovi 
bodo opravile revizijo obstoječih sistemov zbiranja podatkov, 
ter izdelale osnovo za spremembe ali ukinitve zbiranja tistih 
podatkov, ki jih subjekti družbenega sistema informiranja ne 
potrebujejo več, ali se podvajajo. 

Posebna naloga informacijskih služb bo sodelovanje pri 
izdelavi navodil in standardov za komuniciranje ter zagotovi- 
tev enotnega pristopa do svojih podatkovnih zbirk prek 
sistema javnega omrežja za prenos podatkov (JUPAK). 

Razvoj družbenega sistema informiranja bo zahteval zakon- 
sko zaščito in varstvo podatkov, njihovega zbiranja in posre- 
dovanja, ter na drugi strani uresničevanje načela o dostopno- 
sti in javnosti podatkov. 

Na podlagi nalog sprejetih v družbenem dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana bodo posamezni subjekti družbenega 
sistema informiranja opredelili in organizirali naslednje raz- 
vojne projekte: javno omrežje za prenos podatkov (JUPAK), 
knjižnično informacijski sistem ter sistem posredovanja znan- 
stveno tehničnih informacij, informacijski sistem za varstvo 
okolja, modernizacija javne uprave. Na področjih, kjer bo 
potreben raziskovalni pristop v okviru teh razvojnih projektov, 
bodo poleg uporabnikov in izvajalcev, finančna sredstva pri- 
spevale tudi posebne raziskovalne skupnosti in občinške razi- 
skovalne skupnosti. 

4.6. Javno obveščanje 
SR Slovenija bo vzpodbujala nadaljnje uveljavljanje in kre- 

pitev družbene vloge časopisne dejavnosti pri obveščanju 
delovnih ljudi in občanov, skladen razvoj celotnega sistema 
javnega obveščanja in v tem okviru še posebej razvoj poli- 
tično-informativnega, mladinskega tiska, radiodifuznega in 
televizijskega sistema ter uresničevanje nalog na področju 
javnega obveščanja v okviru enotnega slovenskega kultur- 
nega prostora, uresničevanja posebnih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti ter v okviru aktivnosti glede izseljencev 
in naših delavcev na začasnem delu v tujini. 

Pokrivanje razlike med proizvodno in prodajno ceno poli- 
tično-informativnih dnevnikov bo urejeno z družbenim dogo- 
vorom. Ob tem bo nujno s samoupravnim združevanjem zago- 
toviti sredstva za izpopolnjevanje tiskarskih zmogljivosti za 
tiskanje teh dnevnikov. Posebno skrb bomo namenili tudi 
mladinskemu periodičnemu tisku. 

Zagotovljeno bo optimalno pokritje slovenskega nacional- 
nega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi pro- 
grami. Na področju lokalne radiodifuzije bomo v SR Sloveniji 
razvijali regionalne radijske postaje, ki bodo na temejju med- 
sebojnega dogovora opravljale svojo vlogo za več občin. 
Regionalne radijske postaje bodo s samoupravnimi spora- 
zumi povezale že obstoječe lokalne radijske postaje v enoten 
radiofuzni sistem v regiji, skupaj z RTV Ljubljano pa bodo s 
posebnim samoupravnim sporazumom zagotavljale skladni 
razvoj radiodifuzije v SR Sloveniji, zagotavljale tehnično kom- 
patibilnost, usklajevale programske sheme ter tehnične in 
programske normative. RTV Ljubljana pa bo zagotavljala stro- 
kovno tehnično podlago razvoja enotne radiodifuzije v SR 
Sloveniji. 

4.7. Pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja 

Skladnejši regionalni razvoj bo ena izmed temeljnih usmeri- 
tev družbenega razvoja. Usklajen razvoj območij v SR Slove- 
niji bo temeljil na čim boljšem izkoriščanju njihovih naravnih, 

zaposlitvenih, infrastrukturnih, prostorskih in drugih možno- 
sti, kar bodo upoštevali nosilci gospodarskega in družbenega 
razvoja pri gradnji proizvodnih kapacitet, infrastrukturnega 
omrežja in objektov družbenega standarda. Posebna druž- 
bena skrb pa bo namenjena odpravljanju razvojnih problemov 
manj razvitih ter manj razvitih obmejnih in hribovitih območij 

V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 se bo razvijala Ljubljana z vsemi 
funkcijami, ki jih mora imeti kot republiško središče. Svoje 
funkcije bodo razvijala tudi mesta Maribor, Celje in Kranj kot 
večja regionalna središča, pa'*~tudi somestja Koper-lzola-Pi- 
ran, Nove gorice, Novega mesta in Murske Sobote kot regi- 
onalnih središč, zaradi bolj oddaljene lege na nekaterih 
območjih pa so pomembna še somestja Ravne-Slovenj Gra- 
dec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled-Radovljica, 
Trbovije-Zagorje-Hrastnik ter Velenje, Postojna in Ptuj. Tak 
razvoj središč bo prispeval k uresničevanju dolgoročno opre- 
deljene politike poselitve, ki temelji na zasnovi zmerne kon- 
centracije prebivalstva. Obenem pa bodo občine na podlagi 
medobčinskega sodelovanja oblikovale zaposlitve, infrastruk- 
turne oskrbne in druge pogoje, ki bodo omogočili, da se 
število prebivalstva v posameznih občinah ne bo zmanjševalo. 

Gospodarski razvoj posameznih območij bo temeljil 
predvsm na boljši izkoriščenosti obstoječih potencialov. Na 
odločitve o novih vlaganjih pa bodo ob upoštevanju širših 
razvojnih ciljev SR Slovenije bistveno vplivale razvojne pred- 
nosti in omejitve posameznih območij. Razmestitev prpizvod- 
nih zmogljivosti bo potekala v skladu z zasnovo policentrič- 
nega razvoja. Zato bodo občine v okviru medobčinskega 
sodelovanja opredelile območja za razvoj industrije in taki 
usmeritvi prilagodile ustrezno urbanistično in lokacijsko poli- 
tiko. Proizvodne zmogljivosti se bodo hitreje povečevale v 
regionalnih središčih, kar bo prispevalo h krepitvi vloge teh 
središč kot nosilcev razvoja za celotno širše območje. Zaradi 
usklajenega gospodarskega razvoja znotraj posameznih šir- 
ših območij pa bo potrebno zlasti manjše proizvodne zmoglji- 
vosti še naprej razvijati tudi v enem ali več središčih v posa- 
meznih občinah. 

K ustreznejši razmestitvi proizvodnih kapacitet bo prispe- 
valo tudi učinkovitejše razreševanje razvojnih problemov 
nekaterih razvitih območij, ki so posledica večje koncentra- 
cije prebivalstva in proizvodnih dejavnosti in se kažejo zlasti v 
slabšanju kvalitete bivalnega okolja, žaostrenih ekoloških 
pogojih, v večjih stroških za izgradnjo in prenovo infrastruk- 
ture. Zato bodo morale biti investicije na teh območjih dohod- 
kovno zahtevnejše, kar bo omogočalo pokrivanje stroškov za 
odpravljanje teh problemov. 

Okrepilo se bo poslovno in dohodkovno povezovanje orga- 
nizacij združenega dela iz različnih območij, zlasti združeva- 
nje dela in sredstev za skupna vlaganja ter povezovanje zna- 
nja in izkušenj. Na nekaterih območjih z manj perspektivno in 
manj učinkovito gospodarsko strukturo pa bodo nosilci 
gospodarskega razvoja v povezovanju z nosilci iz drugih 
območij, vključno v okviru medobčinskega sodelovanja, poi- 
skali takšne proizvodne rešitve, ki bodo omogočale razvoj na 
kvalitetnejših osnovah. 

K skladnejšemu regionalnemu razvoju bo prispevalo tudi 
pospeševanje kmetijske proizvodnje. Na območjih, kjer so 
ugodne možnosti za kmetijsko proizvodnjo, bo treba z ustvar- 
janjem pogojev za dohodkovno intenzivnejšo proizvodnjo 
preprečiti prekomerno deagrarizacijo, na območjih z močno 
prisotnimi procesi depopulacije pa s pospeševanjem razvoja 
kmetijstva v povezavi z drugimi spremljajočimi dejavnostmi 
prispevati k ohranitvi poselitve na teh območjih. Na nekaterih 
razvitih območjih pa bo treba skrbeti zlasti za ohranitev kme- 
tijskih zemljišč ter usmeriti razvoj urbanizacije na manj kvali- 
tetna zemljišča. 

Skladen razvoj infrastrukturnega omrežja bo prispeval k 
izenačevanju pogojev posameznih območij glede dostopnosti 
in opremljenosti s posameznimi objekti ter na tej osnovi k 
večjim možnostim nadaljnjega razvoja proizvodnih kapacitet, 
kot tudi zadovoljevanju potreb prebivalcev na teh območjih. K 
izenačevanju pogojev življenja in dela prebivalcev na posa- 
meznih območjih pa bo prispevala tudi gradnja objektov 
družbenega standarda, pri čemer bomo morali objekte, ki 
zadovoljujejo potrebe prebivalcev ožjih območij, čim bolj 
približati prebivalcem teh območij, objekte, ki zadovoljujejo 
potrebe prebivalcev širših območij, pa čim bolj racionalno 
locirati v regionalna središča v okviru policentričnega 
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sistema. Pri tem bo imelo pomembno vlogo skupno reševanje 
problemov v okviru medobčinskega sodelovanja. 

V obdobju 1986-1990 bodo imele status manj razvitega 
območja občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje 
pri Jelšah, geografska območja Slovenske gorice, Haloze, 
Kozjansko, Suha krajina in Pokolpje ter obmejna območja v 
občinah Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Maribor- 
Pesnica, Radlje ob Dravi in Mozirje. Status prehodnega 
obdobja v letih 1986-1988 pa bodo imela geografski območji 
Brkini in Bloška planota, obmejno območje v občinah Tol- 
min, Dravograd, Maribor-Ruše in Maribor-Rotovž, del obmej- 
nega območja v občini Radlje ob Dravi ter nekatere krajevne 
skupnosti v občinah Ljutomer in Lendava. 

K hitrejšemu odpravljanju razlik v stopnji razvitosti bo pri- 
spevalo nadaljevanje politike pospeševanja hitrejšega raz- 
voja manj razvitih območij, ki bo temeljila na naporih nosil- 
cev planiranja za čimbolj učinkovito aktiviranje razvojnih 
možnosti teh območij ob upoštevanju razvojnih usmeritev 
SR Slovenije. S spodbujanjem vlaganj, zlasti na osnovi 
samoupravnega združevanja dela in sredstev, bo dosežen 
hitrejši gospodarski razvoj teh območij ter postopno pre- 
strukturiranje gospodarstva na kvalitetnejših osnovah. Pri 
tem bodo vlaganja usmerjena v razvojno perspektivne dejav- 
nosti, ki bodo omogočala tudi hitrejše produktivno zaposlo- 
vanje prebivalcev. 

Nadaljnja modernizacija cestnega omrežja in izboljšanje 
oskrbe z vodo, energijo ter PTT storitvami bo omogočilo 
hitrejše vključevanje teh pbmočij v širši gospodarski prostor 
ter spodbudilo interes za vlaganja v nove, kvalitetnejše proiz- 
vodne zmogljivosti. K postopnemu odpravljanju razlik v raz- 
vitosti bo prispeval tudi hitrejši razvoj družbenega standarda. 

Posebna pozornost bo posvečena specifičnim razvojnim 
problemom manj razvitih obmejnih in hribovitih območij, ki 
se odražajo zlasti v postopnem izseljevanju prebivalcev iz teh 
območij. Zato bodo nosilci planiranja oblikovali pogoje, ki 
bodo omogočali učinkovitejše izkoriščanje njihovih predno- 
sti in možnosti. To pomeni zlasti sodobnejšo in dohodkovno 
bolj privlačno kmetijsko dejavnost, tesnejše povezovanje 
kmetijstva z drugimi spremljajočimi dejavnostmi kot so 
kmečki turizem, drobno gospodarstvo in delo na domu ter 
izboljšanje elektroenergetskih in vodnogospodarskih ter pro- 
metnih povezav in zvez. Povezanost in vključenost teh obmo- 
čij v širša razvojna območja pa bo dajala večje možnosti za 
zaposlovanje njihovim prebivalcem. 

Pospeševanje razvoja spominskega območja Žumberak - 
Gorjanci in Spominskega parka Trebče bo potekalo po druž- 
benem dogovoru o ustanovitvi skupnosti spominskega 
območja Žumberak-Gorjanci in zakona o Spominskem parku 
Trebče ter v skladu s politiko skladnejšega regionalnega 
razvoja. 

4.8. Urejanje prostora in varstvo okolja 
Koncept policentričnega urbanega razvoja bo osnovno 

vodilo pri konkretnejši opredelitvi razvoja poselitve v posa- 
meznih občihah ob upoštevanju vtem planu navedenih usme- 
ritev in nalog za postopno realizacijo tega koncepta v srednje- 
ročnem obdobju do leta 1990. V skladu z dolgoročnimi zasno- 
vami, iz dolgoročnih planov občin bo treba zagotoviti 
potrebna stavbna zemljišča in izdelati za njihovo ureditev 
podrobnejše prostorske izvedbene načrte ali pa v skladu z 
novo zakonodajo novelirati že obstoječe. 

Pri organizaciji dejavnosti v prostoru - upoštevaje politiko 
policentričnega razvoja - bo treba razvoj zmogljivosti, zlasti 
še proizvodnih, ki niso izrazito vezane na večje aglomeracije 
kot so Ljub'jana, Maribor, pa tudi Celje, usmerjati v druga 
regionalna središča, še posebej v regijah z manj razvitimi 
območji. Hitreje se bodo razvijala tudi manjša mesta okrog 
večjih regionalnih središč, predvsem Ljubljane, če je tam na 
voljo več za kmetijstvo manj primernih zemljišč. 

Pri razvoju omrežja družbenih dejavnosti bo treba s solidar- 
nostjo in vzajemnostjo zagotoviti, da zametki funkcij za opra- 
vljanje vloge regionalnih središč ostanejo vsaj kot začetek 
kasnejšega razvoja. 

Občine bodo z usmerjanjem stanovanjske in komunalne 
izgradnje selektivno razvijale izbrana naselja kot pomem- 
bnejša lokalna središča. Novogradnje bodo usmerjale pred- 
vsem v tista med njimi, kjer je mogoče z najmanjšimi investici- 
jami doseči največji učinek. Za zazidalna območja bodo dolo- 

čila tista, kjer je infrastruktura vsaj delno že izgrajena oziroma 
jo je mogoče racionalno dopolniti z razpoložljivimi sredstvi. 
Izkoristile bodo možnosti, ki jih nudijo tudi drugi načini prido- 
bivanja stanovanjskih površin, kot so adaptacije podstrešij, 
nadzidave in zidava na še prostih parcelah v sicer v glavnem 
že pozidanih območjih, kjer ni potrebno poseči na nove 
kmetijske površine. 

Občine bodo za izgradnjo novih oziroma razširjenih kapaci- 
tet v industriji zagotovile potrebne površine tam, kjer bo 
mogoče čim bolj smotrno izkoristiti za te namene razpolo- 
žljiva zemljišča kot so še nezazidane parcele v sklopu tovarni- 
ških zemljišč in delno že urejena območja za proizvodnjo. 
Poleg tega bodo namenile opuščena zemljišča drugih rab, 
kjer je to v skladu z dolgoročnimi plani. Pri tem bodo 
dosledno upoštevale vse omejitve, ki jih narekuje varstvo 
človekovega okolja. 

Območja skupinskih lokacij za proizvodnjo bodo preraš- 
čala v industrijske, obrtne in druge cone, s skupno infrastruk- 
turo in skupnimi službami ter dejavnostmi, in v s proizvodnim 
sodelovanjem povezane komplekse. Občine bodo uredile 
vprašanje skrbništva za razvoj con, tako da bodo uveljavljene 
prednosti, ki jih nudi enotno urejena cona s skupno vsebino 
ob upoštevanju širših družbenih interesov glede razmestitve 
proizvodnih dejavnosti, namestitvenih možnosti in omejitve- 
nih dejavnikov ter pogojev za razvoj in širjenje cone. 

Posebno skrb bodo občine posvetile zagotovitvi potrebnih 
površin oziroma proizvodnih prostorov za razvoj drobnega 
gospodarstva v posameznih naseljih. 

V pomembnejših lokalnih središčih, opredeljenih v dolgo- 
ročnih planih občin, se bo razvijala pestrejša proizvodna 
struktura z več panogami, kar bo ob povečanju števila zapo- 
slenih in kupne moči prebivalstva predstavljalo boljšo materi- 
alno osnovo za delovanje oskrbnih, storitvenih in drugih 
dejavnosti skladno z vlogo naselja v sistemu naselij. 

V naseljih, ki nimajo funkcij oskrbnih središč, bodo občine 
razvijale manjšo proizvodnjo in obrt, ki ne zahteva izgradnje 
nove infrastrukture in večjih priselitev, temveč lahko deluje v 
okviru obstoječih lokacijskih pogojev. 

Pri gospodarjenju na območjih in objektih kulturne in 
naravne dediščine bo prednostna naloga ohranjanje (sanira- 
nj"1) posameznih zvrsti kulturne in naravne dediščine. Na 
področju varstva bomo dajali prednost območjem in objek- 
tom kulturne dediščine, ki so posebej ogroženi in imajo veliko 
zgodovinsko ali umetnostno vrednost, ki je tipična ali 
izjemna, ali je avtorsko opredeljena. Z ustvarjanjem ugodnej- 
ših ekonomskih pogojev bomo pospeševali vključitev objek- 
tov kulturne dediščine v družbeno reprodukcijo v skladu z 
njihovimi uporabnimi funkcijami. Reprodukcijo. 

Občine, mesto Ljubljana, mesto Maribor in Obalna skup- 
nost Koper, kulturne skupnosti in medobčinske gospodarske 
zbornice bodo pripravile družbene dogovore o smotrnem 
dolgoročnem vzdrževanju, sanaciji in aktiviranju zlasti tipič- 
nih ali ključnih območij in objektov kulturne dediščine in 
prenovo starih mestnih in vaških jeder. 

Z vzgojnim in informativnim delovanjem bomo izboljševali 
odnos družbe do naravne in kulturne dediščine, sprejemali 
dodatne ukrepe za razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot na zavarovanih območjih. Sprejemali in dosledno 
izvajali bomo mednarodne konvencije s področja naravne in 
kulturne dediščine, SR Slovenija bo v sodelovanju s SR Hrvat- 
sko in sosednjimi deželami sodelovala pri reševanju skupnih 
vprašanj s področja varstva kulturne in naravne dediščine in 
usklajevala elemente, ki so pomembni za skupni razvoj. 

Varstvo okolja bo ena temeljnih nalog tega srednjeročnega 
obdobja, v okviru katere bo preprečeno nastajanje novih ter 
doseženo selektivno saniranje dela najbolj kritičnih obstoje- 
čih žarišč,onesnaževanja okolja. 

Z ustrezno razmestitveno politiko projzvodnih in oskrbnih 
dejavnosti, uvajanjem ekonomskih in doslednim izvajanjem 
represivnih ukrepov bo preprečeno stopnjevanje onesnaže- 
nosti okolja ali porajanje novih virov onesnaževanja. 

Izvajanje nalog varstva okolja bo zahtevalo nastavitev novih 
(npr. za posebne odpadke) oziroma izpopolnitev obstoječih 
informacijskih osnov glede emisij škodljivih snovi ter stanja 
kakovosti okolja in pripravo drugih strokovnih podlag, ki so 
bistvenega pomena za izdelavo sanacijskih programov. 

V skladu s dolgoročnim planom SR Slovenije bo zmanjšana 
onesnaženost voda na tistih odsekih, kjer je na osnovi obvez- 
nih izhodišč predvidena prednostna sanacija in izgradnja 
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večjih čistilnih naprav. V tem okviru bo izboljšana kakovost 
voda Save v Zasavju, reke Reke in Sotle pod Rogaško Slatino. 
Poleg tega bodo veliki onesnaževalci skupaj z občinami in ob 
sodelovanju območnih vodnih skupnosti opredelili obvezno- 
sti za sanacijo voda Savinje, Voglajne, Hudinje, Pake pod 
Šoštanjem, Ščavnicepod Ljutomerom, Mure, Vipave in obal- 
nega morja. 

Prednost bo imelo čiščenje industrijskih odpadnih voda. 
Preprečeno bo onesnaževanje virov pitne vode in območjih 
podtalnic, krasa in še neonesnaženih delov vodotokov. Do 
leta 1987 bo nastavljen tudi kataster onesnaževalcev voda. 

Osnovne naloge pri sanaciji zraka bodo uvajanje in širjenje 
omrežja daljinskega ogrevanja, plinifikacija naselij, usmerja- 
nje porabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla na območja s 
prekomerno onesnaženim zrakom, goriva z visoko vsebno- 
stno žvepla bodo pa uporabljali v velikih elektroenergetskih 
objektih z ustreznimi čistilnimi napravami in razžveplovanje 
dimnih plinov. Onesnaževalci zraka na III. in IV. območju 
onesnaženosti zraka bodo v sodelovanju s prizadetimi obči- 
nami poiskali optimalne rešitve za odpravo ali zmanjšanje 
emisij v dopustne okvire, zlasti pri Cinkarni in EMO v Celju; 
TKI steklarna, Hrastnik; Toplarni v Ljubljani; Rudniku in topil- 
nici svinca v Mežici; TGA v Kidričevem; TE in Cementarni v 
Trbovljah; TE v Šoštanju; Železarni v Jesenicah; Cementarni v 
Anhovem; Papirnici v Radečah; Tovarni dušika v Rušah; 
tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem in Termiki v 
Škofji Loki. 

Dokončana bo izgradnja analitsko-nadzornega in alar- 
mnega sistema (ANAS). Na osnovi ugotovljenega obsega in 
intenzivnosti posledic odmiranja gozda, do katerega prihaja 
tudi zaradi škodljivih vplivov t. i. »kislih padavin«, bomo 
pripravili sanacijske programe. 

Razreševanje problematike posebnih odpadkov bo zagoto- 
vljeno z uvajanjem takšne tehnologije oziroma tehnoloških 
izboljšav, ki bodo omogočale direktno vračanje ostankov 
nazaj v proizvodnjo. Z povezavo različnih pristopov glede 
zbiranja, obdelave ter uničevanja oziroma ustreznega deponi- 
ranja odpadkov bomo za vso SR Slovenijo zagotovili celovito 
rešitev problematike tistega dela posebnih odpadkov, ki ga iz 
ekonomskih, oziroma tehnoloških razlogov ni mogoče vrniti 
neposredno po predelavi v proizvodni proces. 

Skladno z opredelitvijo medrepubliškega dogovora o pogo- 
jih in načinih reševanja vprašanj skladiščenja obsevanega 
goriva in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi bo razre- 
šeno vprašanje jedrskih odpadkov. 

Z medobčinskim sodelovanjem bo postopno izvedena preo- 
brazba mreže odlagališč komunalnih odpadkov z izgradnjo 
omrežja regionalnih odlagališč z zaledjem vsaj 50000 prebi- 
valcev. S tem bo na ekonomsko sprejemljiv način zagoto- 
vljeno neškodljivo odlaganje. 

Na osnovi študij o sprejemljivosti gradnje nekaterih možnih 
večnamenskih akumulacij (AK Trebuša na Idrijci, AK Rado- 
vljica na Savi, AK Padež na Reki in AK Vrbica na Iški) in tako 
ugotovljenih pozitivnih in negativnih učinkov morebitnih 
posegov v okolje bo do leta 1987 sprejeta dokončna družbena 
odločitev namembnosti teh prostorov. 

Nadaljevali bomo strokovno in raziskovalno delo, ki zadeva 
problematiko urejanja prostora in varstva človekovega okolja 
z&radi zagotovitve ustreznih strokovnih podlag planskih 
aktov. Dosedaj opravljene raziskave bo treba dopolniti in 
nadaljevati s ciljem novelacije in poglobitve spoznanj pa tudi 
zaradi izoblikovanja kazalcev stanja in razvoja v prostoru SR 
Slovenije oziroma zaradi oblikovanja popolnejšega informa- 
cijskega sistema za potrebe urejanja prostora in varstva ter 
izboljšanja človekovega okolja. 

Občine bodo poskrbele za pripravljalna dela v zvezi z 
posegi v prostor po letu 1990 (pridobivanje zemljišč, tehnična 
dokumentacija). 

4.9. Povezovanje organizacij 
združenega dela iz SR Slovenije z 
organizacijami združenega dela iz 
drugih območij Jugoslavije in 

sodelovanje SR Slovenije z drugimi 
republikami in avtonomnima 
pokrajinama 

SR Slovenija bo spodbujala in pospeševala vsestransko 
sodelovanje samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti na političnem, kulturnem, razisko- 
valnem, znanstvenotehničnem, gospodarskem in drugih 
področjih s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter 
družbenopolitičnimi skupnostmi na območju drugih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Organizacije združenega dela bodo na območju drugih 
republik in avtonomnih pokrajin povečevale zlasti dolgoročne 
plasmane na osnovi samoupravnega združevanja sredstev in 
dela ob udeležbi v dohodku, zmanjševal pa se bo delež 
dolgoročnih plasmanov na osnovi kreditnega odnosa. 

V ta namen bodo usmerjali vlaganja zlasti v izvozno usmer- 
jene programe, programe, ki bodo zagotavljali preskrbo z 
energijo, hrano in surovinami, programe na osnovi proizvod- 
nega sodelovanja in specializacije organizacij združenega 
dela, ki bodo na visoki tehnično-tehnološki ravni zagotavljali 
večjo učinkovitost obstoječih zmogljivosti, ter skupna vlaga- 
nja v delovno intenzivno proizvodnjo, zlasti še v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo. 

Povečevala se bo menjava organizacij združenega dela iz 
SR Slovenije z organizacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, pri čemer bo pri nabavah še 
naprej močan delež kmetijskih pridelkov, energetskih surovin 
in proizvedene energije ter drugih surovin, reprodukcijskega 
materiala in polizdelkov, upoštevajoč kriterij kvalitete in cene. 

Posebno pozornost bomo posvetili sodelovanju na znan- 
stveno-tehničnem in raziskovalnem področju. Zavzemali se 
bomo za enoten informacijski sistem na tem področju, kar bo 
omogočilo hitrejši prenos znanstvenoraziskovalnih dosežkov 
med republikami in pokrajinama, v organizacije združenega 
dela in med njimi. 

Večjo pozornost bomo posvetili sodelovanju pri urejanju 
prostora, v zvezi z uresničevanjem skupnih interesov, pri 
reševanju skupnih ekoloških vprašanj in preprečevanju narav- 
nih in drugih nesreč. 

4.10. Splošna ljudska obramba in 
družbena samozaščita 

Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
kot oblike in vsebine obrambne organiziranosti naše sociali- 
stične samoupravne družbene skupnosti se bo nadalje uvelja- 
vljal kot sestavina socialističnega samoupravnega razvoja in 
kot neločljiv del samoupravnih pravic, odgovornosti in druž- 
benopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov. Temeljne 
naloge na področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite so: 

- nadaljnji tehnični razvoj teritorialne obrambe, začet v 
obdobju 1981-1985 s poudarkom na protioklepni borbi, proti- 
zračni obrambi ter sredstvih zvez v skladu z obrambno-razvoj- 
nimi načrti ter načelom vzajemnosti in izenačevanja material- 
nih pogojev obrambnih priprav med vsemi občinami; za izbo- 
ljševanje mobilizacije sposobnosti, kvalitete usposabljanja ter 
krepitev zaledne oskrbe teritorialne obrambe kot dela inte- 
gralnega sistema oskrbe v vojni; 

- nadaljnje uveljavljanje organizacijskih, kadrovskih in dru- 
gih rešitev dopolnjene zasnove narodne zaščite, sprejete v 
tekočem srednjeročnem obdobju, usklajene z razvojem pro- 
storskih sil teritorialne obrambe; 

- razvoj civilne zaščite s poudarkom na povečanju kvalitete 
njenih priprav pri čemer se številčno enote in štabi praviloma 
ne bodo povečevali nad 17% od skupnega števila prebival- 
stva. V osnovno usposabljanje bo zato vključeno najmanj 80% 
vseh pripadnikov civilne zaščite, zagotovljena okoli 80% opre- 
mljenost s predpisano opremo, nadaljevalo se bo s progra- 
mom opremljanja s sredstvi za osebno in kolektivno zaščito, 
razvit bo sistem radiološko-kemično-biološko zaščite ter uve- 
ljavljeno bo usposabljanje po novih učnih načrtih. Večji pov- 
darek bo potrebno nameniti tudi potresni, požarni in povodnji 
preventivi; 

- dograditev avtonomnega sistema upravnih zvez, 
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postopna materializacija ter neprekinjeno delo centrov za 
obveščanje; 

- izpopolnjevanje sistema obrambno-samozaščitnega 
usposabljanja ob usklajenosti, povezanosti, večji racionalno- 
sti ter kvaliteti vseh oblik in vrst tega usposabljanja za 
nenehno dograjevanje in izpopolnjevanje konkretnosti, real- 
nosti in zanesljivosti obrambnih, varnostrlih ter samozaščitnih 
priprav nosilcev družbenih in gospodarskih dejavnosti in še 
zlasti dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

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: učinkovito 
spremljali varnostne razmere in pravočasno odkrivali in one- 
mogočali ogrožanje naše socialistične samoupravne družbe, 
izpopolnjevali sistem sprotnega informiranja o aktualnih var- 
nostnih problemih, pomagali pri usposabljanju ljudi za delo- 
vanje v družbeni samozaščiti in pri usposabljanju narodne 
zaščite; razvijali preprečevanje kriminalitete, kršitev predpi- 
sov o državni meji, javnega reda in miru, požarov in drugih 
škod na družbenem in zasebnem premoženju; izpopolnjevali 
svojo organizacijo in opremo; kadrovsko izpopolnjevali ope- 
rativne službe in intenzivneje strokovno izobraževali na sred- 
nji in visoki stopnji v izobraževalnem centru organov za notra- 
nje zadeve, ter v povezavi z univerzo in drugimi organizaci- 
jami vzgoje in izobraževanja. 

4.11. Naloge republike in občin v okviru splošne 
porabe 

Za uveljavitev položaja in s tem tudi odgovornosti državnih 
organov za izvrševanje njihovih funkcij v smislu ustavnih 
opredelitev je delovanje teh organov potrebno podvreči bolj 
neposrednemu vplivu in nadzorstvu delegatskih skupščin, 
tako da bo njihovo delo še bolj prilagojeno potrebam delegat- 
skega odločanja in da bodo v vsebinskem pogledu sledili 
pobudam in predlogom, oblikovanim v okviru delegatskega 
sistema. Zlasti upravni organi se morajo vsestransko usposo- 
biti za bolj celovito in sistematično spremljanje stanja, še 
posebej za spremljanje izvajanja politike in predpisov ter za 
pravočasno preprečevanje ovir, ki se pri tem pojvljajo, za 
večjo iniciativnost pri urejanju in reševanju družbenih vpra- 
šanj iz njihove pristojnosti ter za predlaganje najbolj optimal- 
nih rešitev. 

Zlasti temeljnim pravosodnim organom bo treba v okviru 
sistema splošne porabe zagotoviti tak družbenoekonomski 
položaj, da bodo lahko izvrševali naloge iz svoje pristojnosti. 

V državnih organih bo poudarek na racionalizaciji postop- 
kov, zmanjšanju obsega administrativno tehničnih in pomož- 
nih opravil, hitrejši modernizaciji dela in vzpostavitvi medse- 
boj povezanih informacijskih sistemov. Za večjo učinkovitost 
dela v državnih organih bomo razvijali dohodkovne odnose in 
stimulativnejše nagrajevanje delavcev. Ob selektivnem pri-, 
stopu bo usklajena raven osebnih dohodkov delavcev v držav- 
nih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Uresničena 
bo sistemska rešitev, da bodo državni organi pridobivali sred- 
stva glede na obseg, vrsto, pomen, zahtevnost in pogoje za 
opravljanje nalog, ki so opredeljene v programu dela ter po 
kakovosti njihovega izpolnjevanja. 

Sredstva za intervencije v gospodarstvu bodo postopno v 
čimvečji meri prenesena iz sredstev splošne porabe na samo- 
upravne sklade. 

Za socialno in zdravstveno varstvo udeležencev NOV ter 
udeležencev drugih vojn bo SR Slovenija zagotavljala sred- 
stva v skladu s pravicami, ki izhajajo iz ustave in zakonskih 
predpisov za naslednje namene: dodatek zaposlenim udele- 
žencem NOV, dodatno socialno in zdravstveno varstvo borcev 
NOV in vojaških invalidov, varstvo civilnih invalidov vojne, 
varstvo borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovo- 
Ijcev, republiške priznavalnine ter vzdrževanja pokopališč in 
grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad. 

SR Slovenija se bo zavzemala, da se bo rast splošne porabe 
na ravni federacije gibala v skladu z materialnimi možnostmi 
gospodarstva. 

Z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju 
splošne porabe se bodo občine dogovarjale o elementih poli- 
tike in rasti splošne porabe. 

Viri republiškega in občinskih proračunov bodo naravnani 
tako, da bodo zbrana sredstva v skladu z družbenimi usmeri- 
tvami glede obsega splošne porabe. 
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Posebna pozornost bo V. občinah namenjena pobiranju 
prihodkov od davkov občanov in razvoju sodobne, strokovne 
in učinkovite službe družbenih prihodov, ki bo ustrezno 
kadrovsko okrepljena, posodobljena bo obdelava podatkov in 
oblikovane bodo medobčinske uprave za družbene prihodke. 

5. SMERI IN OKVIRI ZA SPREJEMANJE 
UKREPOV RAZVOJNE POLITIKE 

S tem družbenim planom so opredeljene smernice in okviri 
za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje nalog skupnega 
pomena za razvojno politiko SR Slovenije Ukrepi temeljijo na 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki so jih sprejele 
samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti v samoupravnih sporazumih in dogovoru o temeljih 
plana SR Slovenije ter na pristojnostih republike za ukrepe, ki 
jih sprejema sama ali v neposrednem sodelovanju z drugimi 
republikami oziroma v okviru dogovarjanja v zvezi s pripravo 
družbenega plana Jugoslavije 

SR Slovenija bo v svoji pristojnosti in v oblikovanju smernic 
in okvirov za ukrepe ekonomske politike v Družbenem planu 
Jugoslavije izhajala iz temeljnih opredelitev Dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije s ciljem, da z uresničeva- 
njem programa stabilizacije odpre perspektivo za dinamičen 
gospodarski in družbeni razvoj na stabilnih in kvalitetnih 
temeljih in za razvoj socialističnih samoupravnih družbeno- 
ekonomskih odnosov v smeri razvijanja onih vrednot, ki ustre- 
zajo pojmovanju samoupravnega socializma kot družbe svo- 
bodno združenega dela. 

Napore delavcev in delovnih ljudi za hitrejši in skladnejši 
družbeni razvoj bomo vzpodbujali z razvijanjem ustavno opre- 
deljenih osnov enotnega jugoslovanskega trga. na katerem 
bodo vsem organizacijam združenega dela in njihovim zdru- 
ževanjem ter delovnim ljudem, na osnovi delovanja zakonito- 
sti trga in družbenega usmerjanja gospodarskega in družbe- 
nega razvoja in usklajevanja odnosov na trgu, zagotovljeni 
enakopravni pogoji za opravljanje njihove dejavnosti, za 
ustvarjanje dohodka ter za njihovo ustanavljanje in združeva- 
nje. Razvijali bomo tudi odnose neposrednega sodelovanja 
med republikami n pokrajinama, občinami in posebnimi druž- 
benopolitičnimi skupnostmi. 

V oblikovanju skupne ekonomske in razvojne politike se 
bomo zavzemali za uveljavljanje takšnih sistemskih in drugih 
pogojev, ki bodo vzpodbujali optimalno izrabo vseh proizvod- 
nih činiteljev, upoštevaje njihovo razpoložljivost, in na ta 
način za večjo specializacijo in delitev dela znotraj države. 
Popolnejše izkoriščanje vseh razpoložljivih potencialov v 
posameznih repblikah in pokrajinah mora na teh osnovah tudi 
vzpodbujati interes organizacij združenega dela za večje in 
racionalnejše vključevanje v mednarodno menjavo. 

V uresničevanju te usmeritve bo SR Slovenija zlasti: 
- ustvarjala pogoje, da se delavec potrjuje hkrati kot dela- 

vec - ustvarjalec nove vrednosti in kot upravljalec družbenih 
sredstev, proizvoda; v ta namen bo svoja prizadevanja usme- 
rila v oblikovanje in izpopolnjevanje takšnih pogojev, metod 
in instrumentov gospodarskega sistema, ki bodo vzpodbujali 
delavce, da nenehno širijo materialno osnovo svojega in druž- 
benega dela, da razvijajo proizvajalne sile družbe, produktiv- 
nost dela in ustvarjalnost in da družbena sredstva uporabijo 
na način, ki bo zagotavljal družbeno optimalne gospodarske 
rezultate in s tem materialno podlago za boljše zadovoljeva- 
nje neposrednih, osebnih, skupnih in splošnih potreb delov- 
nih ljudi in občanov; 
- krepila usmeritev na poglobljeno znanstveno, tehnološko 

in razvojno sodelovanje organizacij združenega dela na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, zasnovano na realnem ekonom- 
skem vrednotenju proizvodnih činiteljev in delovanju eko- 
nomskih zakonitosti nasploh, posebej na odpiranju sloven- 
skega in jugoslovanskega gospodarstva v svet; 

- vzpodbujala procese tehnološkega prestrukturiranja in 
posodabljanja proizvodne in organizacijske strukture s 
poudarjeno usmeritvijo na proizvodne programe z visoko 
dohodkovno in devizno učinkovitostjo, ob uveljavljanju širših 
mednarodnih kriterijev gospodarske uspešnosti in razvoja; 

- oblikovala ustrezne družbene in ekonomske razmere za 
selekcijo in opuščanje neobetavnih proizvodenj in programov 
ter za tehnološko, organizacijsko, kadrovsko in finančno pre- 
novo, ki bo krepila tržni in konkurenčni položaj organizacij 
združenega dela; 
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- krepila ekonomske vzvode selekcije s politiko cen, ki bo 
dopuščala neposrednejše vplive svetovnih cen, produktivno- 
sti, ekonomičnosti in kvalitete proizvodov razvitejših ekono- 
mij, s politiko tečaja dinarja, devizno in carinsko politiko, 
monetarno-kreditno in fiskalno politiko ter politiko rezerv, 
hkrati pa z ekonomskimi, organizacijskimi in drugimi ukrepi 
preprečevala monopolno obnašanje na trgu; 

- v uresničevanju skupnih ciljev in nalog pri prestrukturira- 
nju gospodarstva: 

a) spodbujala samoupravno združevanje dela in sredstev, 
skupni prihodek in dohodek kot temeljno obliko in metodo 
koncentracije akumulacije, ekonomsko in reprodukcijsko 
optimalnega povezovanja, delitve dela in kooperacije; 

b) ustvarjala spodbudne razmere za usmerjanje prihrankov 
občanov v doseganju skupnih ciljev, zlasti v razvoju drobnega 
gospodarstva, turizma, kmetijstva, trgovine in oskrbe ter sta- 
novanjskega gospodarstva; 

c) zagotavljala spodbudnejše pogoje za skupna vlaganja s 
tujimi partnerji za uresničitev obetavnejših izvoznih progra- 
mov, uvajanje sodobnih tehnoloških dosežkov ter izgradnjo 
nekaterih infrastrukturnih objektov mednarodnega pomena; 
- vzpodbujala takšne spremembe v družbeni in organiza- 

cijski strukturi, ki bodo zagotavljale, da se temeljna organiza- 
cija združenega dela dosledno uveljavi kot osnovna oblika 
organiziranja delavcev v združenem delu, v kateri delavci 
upravljajo s proizvodnimi sredstvi v družbeni lastnini ter ures- 
ničujejo samoupravljanje kot del celotnega samoupravnega 
družbenega odnosa, delovna organizacija pa razvije v ključno 
obliko integracije in se ob upoštevanju skupnih interesov 
temeljnih organizacij v njeni sestavi, uveljavi kot gospodarski 
subjekt, ki bo usposobljen za povezovanje v sestavljene orga- 
nizacije in širše integracijske celote in na teh osnovah za 
realno planiranje, optimalno delitev dela, racionalno uporabo 
sredstev za učinkovitejši in stabilnejši družbeni razvoj; 

- z družbenimi dogovori zagotavljale usmerjanje in razpo- 
rejanje dohodka in čistega dohodka na akumulacijo in 
porabo, da bodo tako ustvarjene podlage za samoupravno 
urejanje odnosov na področju oblikovanja in razporejanja 
akumulacije ter oblikovanja in delitve sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo; v delitvi sredstev za osebne 
dohodke bomo razvijali metode in mehanizme, ki bodo moti- 
virali delavce za povečanje učinkovitosti individualnega in 
skupnega dela ter učinkovitejše upravljanje z družbenimi 
sredstvi v posamezni organizaciji združenega dela in v družbi 
kot celoti; v tem okviru bodo organizacije združenega deja 
uveljavljale takšne rešitve, ki bodo spodbujale delavce k večji 
produktivnosti in učinkovitosti, zniževanju stroškov ter uvelja- 
vljanju racionalizacij, inovacij, izumov in tehničnih izboljšav; 

- podpirala vsa prizadevanja in v svoji pristojnosti spreje- 
mala ukrepe, ki bodo prispevali k normalizaciji finančnih 
tokov v državi, povečevali mobilnost finančnih sredstev in 
krepili finančno in poslovno disciplino na notranjem in v 
odnosih do tujih trgov; v tem smislu se bo zavzemala tudi za 
dosledno spoštovanje pravnih norm in za dogradnjo prav- 
nega sistema in pravnega reda na ustavnih temeljih. 

5.1. Ukrepi za uresničevanje proizvodne 
orientacije 

Za uresničevanje proizvodne orientacije bodo samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skup- 
nosti izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega 
gospodarstva v smeri povečanja deleža proizvodnje višje 
stopnje predelave in storitev, ki so usmerjene v izvoz na 
konvertibilno področje in imajo istočasno dolgoročne pogoje 
za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva, iz gospodarnejše rabe prostora, energije in surovin 
ter boljše oskrbljenosti s primarnimi kmetijskimi proizvodi 
izhajale iz naslednjih kriterijev za presojo proizvodnih in inve- 
sticijskih programov: 

- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 
nje blaga in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja zna- 
ten pozitivni plačilnobilančni učinek; 

- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje blaga in 
storitev, za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije 
proizvodnih procesov in visoka udeležba visokokvalificira- 
nega ustvarjalnega dela; 
- gospodarna raba energije in surovin; 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja; 
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- varovanje okolja, racionalna raba protora in razporeditev 
proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regionalnega 
razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne možno- 
sti posameznih območij. 

Splošna združenja in poslovne banke, ki so še sprejele še 
nekatere specifične kriterije in metodlogije za vrednotenje 
investicijskih programov na področjih izven industrije, jih 
bodo uskladile s cilji in ravojno politiko tega družbenega 
plana. 

Na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana bo 
zagotovljeno, da se bodo elektrarne na klasično, kot tudi na 
jedrsko gorivo v prihodnje gradile za kombinirano proizvod- 
njo električne in toplotne energije povsod, kjer je to ekonom- 
sko upravičeno. Pri že zgrajenih objektih pa se bo proučila in 
zagotovila možnost izkoriščanja odpadne toplote. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program ukrepov, 
s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za prenovo in 
novogradnjo stanovanjskih objektov in stanovanj ter uvaja- 
nje toplotnih števcev za merjenje komunalne toplote tudi v 
individualnih hišnih sistemih, kar bo izboljševalo toplotno 
izolacijo in s tem zmanjševalo porabo energije. 

Organizacije združenega dela bodo ob podpori Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in pristojnih organov sprejele in izva- 
jale ukrepe za zmanjšanje stroškov, predvsem materiala in 
energije. 

Za usmerjanje proizvodnje in porabe energije ter zagota- 
vljanje stabilne in kvalitetne oskrbe z energijo bodo na pod- 
lagi srednjeročnih energetskih bilanc Slovenije in Jugosla- 
vije v SFRJ, najkasneje do 20. decembra vsako leto oprede- 
ljene letne energetske bilance za naslednje leto, v republiki 
pa v septembru za vsako leto. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, občine in repu- 
blika bodo ukrepale za racionalno porabo in varčevanje z 
energetskimi surovinami, zlasti z naftnimi derivati in zemelj- 
skim plinom. V ta okvir sodi tudi nadomestitev porabe teko- 
čih goriv s premogom in drugimi domačimi energetskimi viri, 
kjer je to tehnološko izvedljivo, narodno gospodarsko upra- 
vičeno in ekološko dopustno. 

Zainteresirane organizacije združenega dela ter samou- 
pravne interesne skupnosti s področja energetike in razisko- 
valnega dela bodo sklenile z ustreznimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi v drugih republikah samou- 
pravni sporazum o financiranju in izvajanju raziskav energet- 
skih virov doma in v tujini ter uporabe novih virov enegije. 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih srednje- 
ročnega plana bodo organizacije združenega dela pridelave 
- predelave in prometa s kmetijskimi in prehranskimi proiz- 
vodi ter OZD za oskrbo z reprodukcijskim materialom skle- 
pale letne sporazume o pridelavi, predelavi in prometu s 
kmetijskimi proizvodi in oskrbe kmetijstva in živilske indu- 
strije z reprodukcijskim materialom. Samoupravne spora- 
zume bodo sklepale v okviru poslovnih skupnosti oz. sploš- 
nih združenj v katerih so združene. Podlaga za sklepanje 
sporazumov bodo republiške in občinske bilance o potre- 
bah, proizvodnji in izvozu kmetijskih oziroma živilskih proiz- 
vodov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo prizadeval, da 
bodo v okviru tekoče in razvojne politike sprejeti takšni 
ukrepi, ki bodo spodbujali hitrejšo koncentracijo kmetijskih 
zemljišč kot osnove prestrukturiranja proizvodnje in njiho- 
vega racionalnejšega izkoriščanja. 

Občinske skupščine bodo v svojih planih opredelile: 
območja urejanja kmetijskih zemljišč (osuševanja, namaka- 
nje, agromelioracije in komasacije) ter območja za ureditev 
vodnih akumulacij za namene namakanja oziroma osuševa- 
nja; obveznost izdelave agrokarte, s čemer bodo dane stro- 
kovne osnove za rajonizacijo kmetijske proizvodnje na teme- 
lju naravnih danosti in smotrno prilagajanje strukture proiz- 
vodnje. 

Za uresničitev povečanja družbeno organizirane kmetijske 
proizvodnje do ravni, ki je dogovorjena z Dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije bo zagotovljeno združe- 
vanje potrebnih interventnih sredstev. V kmetijski pridelavi 
bodo ta sredstva usmerjena v živinorejo, ki temelji na domači 
krmi, v intenziviranje poljedeljske pridelave in predelave v 
hribovitih območjih, za delovanje kmetijske pospeševalne 
službe, obrambo pred točo, za kritje tečajnih razlik in nado- 
mestilo dela obresti pri kreditih za kmetijstvo Mednarodne 
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banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti za 
kredite iz sredstev Hranilno kreditne službe in za ulov rib. 
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in v porabi 
hrane SR Slovenije bo v sodelovanju z občinskimi skladi za 
intervencije z letnimi programi opredeljeval in usklajeval 
naloge za spodbujanje in postopno prestrukturiranje kmetij- 
ske tržne proizvodnje. 

Z zakonom o kmetijskih zemljiščih bo dana podlaga za 
zagotavljanje sredstev za izvedbo tistih nalog na področju 
kmetijstva, ki imajo značaj infrastrukture (melioracije kmetij- 
skih zemljišč, namakanje, komasacije in nakup zemljišča). 

V primeru, da rast cen ne bo zadostovala za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana bo Samo- 
upravna interesna skupnost za železniški in luški promet 
Slovenije vsakoletno predlagala Skupščini SR Slovenije 
obvezno združevanje sredstev in sicer v višini razlike odobre- 
nega povišanja cen železniških prevoznih storitev in potreb- 
nega nivoja enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana upoštevaje 
izvajanje akcijskega programa za povečanje učinkovitosti 
poslovanja. 

Za zagotovitev enostavne reprodukcije v cestni infrastruk- 
turi se bo SR Slovenija zavzemala pri zveznih organih da se 
določi namenski prispevek za vzdrževanje cest kot delež 
maloprodajne cene pogonskih goriv. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo pri zveznih orga- 
nih prizadeval, da se v večji meri omogoči uvoz ladij za 
zamenjavo ladij izgubljenih v nesreči in že amortiziranih 
ladij. 

Za gradnjo ladij v domačih ladjedelnicah za potrebe doma- 
čih pomorskih prevoznikov bo sprejet Dogovor o kreditiranju 
plasmaja domače opreme, ladij in tirnih vozil za obdobje od 
leta 1986 do leta 1990. 

S sprejemom zakona in dogovora o integralnem tran- 
sportu v SFRJ bomo pospeševali ustanavljanje prostih carin- 
skih con v okviru primarnih blagovno transportnih centrov in 
v luki Koper. 

Na podlagi samoupravnega sporazumevanja v okviru JZ bo 
nujno zagotoviti uvedbo železniške trajektne CIM linije za 
prevoz železniških kompozicij med luko Koper in lukami 
Bližnjega vzhoda. 

Za pospešitev razvoja turizma bo ustanovljen bančni kon- 
zorcij, ki bo na osnovi samoupravnega sporazuma združeval 
sredstva organizacij združenega dela turizma in gostinstva 
ter bančna sredstva in sredstva drugih interesentov za 
pospeševanje razvoja tujskega turizma. Občine bodo pospe- 
šile urbanistično urejanje prostora ter izdajo potrebnih dovo- 
ljenj za gradnjo gostinskih in drugih turističnih objektov s 
pripadajočo infrastrukturo vključno s turističnimi zamogljivo- 
stmi na kmetijah ter z izgradnjo objektov servisne, trgovske 
in obrtne dejavnosti. 

Občine bodo zagotovile pogoje za odpiranje obratovalnic 
na podlagi osebnega dela, zlasti na izletniških točkah in 
tranzitnih poteh. V turističnih krajih bodo z odloki omogočile 
prilagoditev delovnega časa v storitvenih dejavnostih potre- 
bam turistov. 

Na področju drobnega gospodarstva bodo ukrepi samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, občin ter republik temeljili 
na ugotovitvah stališč in ukrepih, ki jih je sprejela Skupščina 
SR Slovenije, na Družbenem dogovoru za pospeševanje raz- 
voja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ter na obvezno- 
stih, ki jih sprejemajo posamezni nosilci z Dogovorom o 
temeljih tega družbenega plana. V tem okviru bo zlasti 
pomembno izvajanje nalog in ukrepov, ki zadevajo pospeše- 
vanje kooperacije industrije z drobnim gospodarstvom, usta- 
navljanje novih enot ob pogodbenem in programskem pove- 
zovanju z velikimi organizacijami združenega deta, ukrepe 
občin pri ustvarjanju pogojev za razvoj drobnega gospodar- 
stva, ugodnejše kreditne pogoje ter ustanovitev posebne 
obrtne hranilnice in posojilnice v okviru obstoječe bančne 
mreže. 

V trgovini bodo z zmanjševanjem administrativnega reguli- 
ranja na področju cen in trga, ter ob pogojih enakega obliko- 
vanja cen v veleprodaji in maloprodaji kot v proizvodnji 
ustvarjeni pogoji za izboljšanje ekonomskega položaja zlasti 
trgovine na drobno z živili in mešanim blagom. 

Za racionalnejšo izkoriščenost, predvsem družbenega sta- 
novanjskega fonda, bodo samoupravne stanovanjske skup- 
nosti formirale ustrezne službe za zamenjavo stanovanj. 

S predpisi bo omejena možnost izvajalcem gradbenih del, 
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da zaračunavajo razlike v ceni za tista gradbena dela, ki jih je 
investitor v skladu s pogodbeno določeno dinamiko gradnje 
že poravnal. 

Z republiškimi predpisi bodo opredeljeni pogoji in 
postopki za odprodajo družbenih stanovanj in neizkoriščenih 
površin na družbenih objektih občanom ter opredeljena 
načela vrednotenja vloženega lastnega dela in sredstev 
občanov pri individualnih prenovitvenih delih na družbenem 
stanovanjskem fondu, kot tudi pri adaptacijah družbenih 
podstrešnih prostorov. 

Občine si bodo prek skladov stavbnih zemljišč prizadevale 
za pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter 
s tem omogočile nemoteno oddajanje urejenih stavbnih zem- 
ljišč. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo dal pobudo pri 
zveznih organih za dograditev predpisov, standardov in nor- 
mativov v gradbeništvu in v tistem delu industrije, ki je s 
svojimi proizvodnimi programi udeležena v procesu gradnje. 
S tem bomo pospešili racionalizacijo gradnje in razvoj indu- 
strializacije v gradbeništvu. Pri tem bo nujno tudi usklajevanje 
z mednarodnimi predpisi in sodobno tujo tehnično regulativo. 

Za pospeševanje racionalizacije gradnje bodo tudi izpopol- 
njeni predpisi, ki zadevajo vrednotenje prispevka projektan- 
tov pri optimizaciji stroškov gradnje in obratovanja objektov. 

5.2. Ukrepi za spodbujanje tehnološkega 
napredka 

Ukrepom za vzpodbujanje tehnološkega napredka bo 
namenjena osrednja pozornost. Sem sodijo različni ukrepi in 
aktivnosti samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti zlasti na področju organizacije dela, 
usmerjanja in izobraževanja kadrov, združevanja dela in sred- 
stev, investicij, razporejanja dohodka, delitve osebnih dohod- 
kov, širjenja tehnološkega znanja za izpopolnjevanje sedanjih 
tehnologij in uvajanju novih, bančnega kreditiranja carinske 
in davčne politike, patentne zakonodaje, standardizacije (zla- 
sti v povezavi z mednarodnimi standadi), vspostavljanja in 
dograjevanja informacijskega sistema za spremljanje razvoja 
znanosti in tehnologije doma in v svetu. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
predvsem delovnih organizacij in sestavljenih organizacij 
združenega dela, bodo temeljne organizacije združenega 
dela združevale delo in sredstva za uresničevanje skupnih 
programov razvojnih raziskav. Temeljne organizacije združe- 
nega dela bodo v svojih splošnih aktih o delitvi sredstev za 
osebne dohodke vzpodbujale razvojno delo, kar bo prispe- 
valo k temu, da bo to delo postalo privlačnejše za ustvarjalne 
kadre. 

Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
usmerjale del kreditnega potenciala v pospeševanju razvoja 
ključnih tehnoloških področij (mikroelektronska tehnologija, 
programska oprema, robotika, tehnologija tekočih kristalov, 
biotehnologija). Pri tem bodo še posebno prednost imeli 
projekti, za katere združuje delo in sredstva širši krog organi- 
zacij združenega dela oziroma drugih institucij raznih dejav- 
nosti. S kreditno politiko bodo pospeševale uvajanje računal- 
niškega krmiljenja poslovnih in proizvodnih procesov, raču- 
nalniško podprto konstruiranje, planiranje in proizvodnjo, ter 
v ta namen odprle posebno kreditno linijo. Povečale bodo 
tudi delež kreditnega potenciala za dolgoročne naložbe v 
aplikativno razvojno in raziskovalno delo ter uvajanje njego- 
vih dosežkov v proizvodne procese in tehnologijo. 

Pri ocenjevanju investicij bo kriterij tehnološkega razvoja 
imel večji pomen in težo, tako bo investicijska dokumentacija 
ocenjevana tudi z vidika alternativnih tehnologij glede na 
narodno-gospodarske cilje in kriterije ter z vidika njene 
sodobnosti in perspektivnega razvoja. 

SR Slovenija se bo še nadalje zavzemala za take dopolnitve 
predpisov, ki bodo omogočali prednosten nakup tuje tehnolo- 
gije le, če bodo organizacije združenega dela zagotavljale 
tudi nadaljnje razvijanje uvožene tehnologije z lastnimi ali 
drugimi domačimi razvojno raziskovalnimi kapacitetami. 

V Gospodarski zbornici Slovenije bo okrepljena dejavnost 
službe za pravno pomoč in napredek dela in tehnologije, ki 
bosta organizirali tudi usposabljanje kadrov v zvezi s proiz- 
vodno-tehničnim sodelovanjem organizacij združenega dela 
s tujimi partnerji. Gospodarska zbornica bo dala pobudo za 
izpopolnitev patentne zakonodaje in še nadalje poglabljala 
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svojo dejavnost na področju standardizacije, zlasti v povezavi 
z mednarodnimi standardi. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije in v povezavi s podobnimi prizade- 
vanji v drugih republikah še nadalje razvijala in izpopolnjevala 
informacijski sistem za spremljanje razvoja znanosti in tehno- 
logije doma in v svetu. Informacijski sistem bo treba približati 
združenemu delu in odpraviti nepovezanost med organizaci- 
jami združenega dela pri razvoju, proizvodnji in uporabi infor- 
macijske tehnologije. 

V smislu strategije tehnološkega razvoja SFR Jugoslavije 
bo potrebno sprejeti medrepubliški dogovor o strategiji teh- 
nološkega razvoja in v njem določiti kriterije in pogoje za 
transfer tehnologij iz tujine in za njihovo izpopolnjevanje in 
prilagajanje domačim potrebam. 

SR Slovenija si bo glede na pomen mikroelektronskih teh- 
nologij za nadaljnji razvoj družbe predvsem pri inovacijski in 
tehnološki intenzifikaciji industrijskih panog in družbenih 
dejavnosti z uvajanjem informacijskih tehnologij v organih 
federacije prizadevala za uveljavitev carinskih in drugih olaj- 
šav pri uvozu ali najemu opreme za te namene. Zlasti si bo 
prizadevala za carinske olajšave pri uvozu opreme, predvsem 
računalniške, opreme za raziskave, avtomatsko vodenje teh- 
noloških procesov ter proizvodnje in za vodenje izobraževal- 
nih procesov. 

SR Slovenija si bo prizadevala, da bodo izvozno usmerjene 
organizacije združenega dela poleg deviznih sredstev, 
potrebnih za nabavo surovin in reprodukcijskega materiala 
razpolagale tudi z deviznimi sredstvi za nakup najnujnejše 
opreme, namenjene za tehnološko modernizacijo proiz- 
vodnje. 

Olajšave organizacijam združenega dela pri davku iz 
dohodka bodo spodbujale vlaganja v raziskovalno in razvojno 
delo in vlaganja v raziskovalno opremo. 

Temeljne organizacije združenega dela z razvojno-tehnolo- 
ško intenzivno proizvodnjo bodo še nadalje v prvih petih letih 
proizvodnje deležne olajšave pri davku iz dohodka. 

Da bi dosegli bolj organizirano in strokovno skrb za širjenje 
lastnih tehnoloških znanj bo potrebno, da gospodarske zbor- 
nice in sindikati vzpodbujajo ustrezno organiziranje skupnih 
strokovnih služb in poslovodnih funkcij v delovnih organizaci- 
jah združenega dela. Vsaka delovna organizacija združenega 
dela naj bi imela samoupravno telo (na primer komisijo), ki bo 
zbiralo inovacijske pobude, jih vrednotilo ter skrbelo za mate- 
rialno in moralno priznanje zaslug delavcev. 

Večji proizvodni sistemi - sociacije združenega dela zlasti 
na področju razvojno tehnološko intenzivnih dejavnosti bodo 
v skladu s svojimi potrebami organizirali permanentno in 
dopolnilno izobraževanje svojih strokovnih delavcev (zlasti na 
srednji in visoki stopnji izobraževanja) in v ta namen v svojih 
samoupravnih sporazumih in splošnih aktih sprejeli ustrezne 
obveznosti. 

Izobraževalna skupnost Slovenije in Posebne izobraževalne 
skupnosti bodo še nadalje zagotavljale denarna sredstva za 
organizacije tehnične kulture kot pomembnega dejavnika 
poklicnega usmerjanja. 

5.3. Politika ekonomskih odnosov s tujino10 

Za učinkovitejše, širše in trajnejše vključevanje gospodar- 
stva v mednarodno menjavo se bomo v federaciji zavzemali, v 
republiki pa v okviru pristojnosti vodili tako politiko ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki bo izvoznemu gospodarstvu zagotav- 
ljala dohodkovno motiviranost in izboljšanje konkurenčne 
sposobnosti. V ta namen se bo SR Slovenija zavzemala za 
dosledno, stabilno in ažurno izvajanje politike realnega tečaja 
dinarja do košarice konvertibilnih valut in ustrezno prilagaja- 
nje tečaja obračunskega dolarja ter za oblikovanje take poli- 
tike zveznih izvoznih spodbud, ki bo ekonomsko motivirala 
izvoz proizvodov višje stopnje obdelave na konvertibilno 
področje in v narečjem možnem obsegu destimulirala izvoz 
surovin in repromaterialov, potrebnih za proizvodnjo izvoznih 
proizvodov viš| i h faz obdelave. 

10 Ukrepi v lem poglavju so zasnovani na stališčih, ki jih zavzema SR Slovenija v 
zvezi s pripravo sprememb na področju zakonskega urejanja ekonomskih odno- 
sov s tujino. V kolikor bi bile v procesu usklajevanja v federaciji uveljavljene 
bistveno drugačne rešitve od tistih, za katere se zavzemamo, bo temu ustrezno 
potrebno poiskati drugačne rešitve 

V okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino bomo še nadalje združevali dinarr 
ska sredstva, in to združevanje po potrebi tudi okrepili, za 
selektivno spodbujanje konvertibilnega deviznega priliva. 

V okviru asociacij združenega dela bodo organizacije zdru- 
ženega dela razvijale notranje sisteme za spodbujanje izvoza, 
zlasti kadar so v skupnih izvoznih poslih neposredno repro- 
dukcijsko povezane in odvisne. 

Večjo usmerjenost v izvoz blaga in storitev na konvertibilno 
področje bo SR Slovenija podpirala tudi z razbremenjevanjem 
izvoznega gospodarstva davčnih in drugih dajatev, ki izvozno 
gospodarstvo obremenjujejo bolj kot v drugih državah. Izvoz- 
niki na konvertibilno področje bodo selektivno deležni olajšav 
pri plačevanju davka in prispevkov iz dohodka temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, združevali pa bodo tudi sorazmerno 
manj sredstev za hitrejši razvoj SAP Kosovo in republik, ki 
bodo imele v tem obdobju status manj razvitega območja. 

Za povečevanje izvoza na konvertibilno področje bosta 
Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna irlteresna 
skupnost za ekonomske odnose s tujino v povezavi z Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije in Interesno skupnostjo Jugosla- 
vije za ekonomske odnose s tujino okrepili aktivnosti za 
sprejem izvoznih programov poslovno povezanih OZD na 
celotnem območju Jugoslavije, skrbeli za njihovo realizacijo 
ter temu ustrezno tudi ukrepali. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v okviru svojih združenj 
in sekcij poskrbela za izboljšanje organiziranosti zunanjetrgo- 
vinske mreže in pospeševanje skupnih nastopov naših organi- 
zacij združenega dela na tujih trgih. Gospodarska zbornica 
Slovenije bo v povezavi s predstavništvi okrepila pravno 
pomoč in druge konsultantske storitve združenemu delu pri 
nastopu na tujih trgih. 

SR Slovenija se bo v federaciji zavzemala za uskladitev 
delovanja skupnih gospodarskih predstavništev in diplomat- 
sko-konzularnih predstavništev, za boljšo povezanost delova- 
nja skupnih gospodarskih predstavništev s sekcijami Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije ter za povezano delovanje pred- 
stavništev Turistične zveze Jugoslavije z interesi organizacij 
združenega dela s področja turizma. 

Članice Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino bodo v skladu s samoupravnim sporazumom 
o temeljih plana ekonomskih odnosov s tujino združevale 
devizna sredstva z skupne potrebe in odplačila fiksnih in 
garantiranih obveznosti do tujine za objekte splošnega druž- 
benega in skupnega gospodarskega pomena. 

Poslovne banke bodo v kratkoročni kreditni politiki dajale 
prednost kreditiranju priprave proizvodnje za izvoz in izvoza 
ter v ta namen nudile ugodnejše kreditne pogoje. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo banke pri usmerjanju dolgoročnih sredstev, v 
skladu z opredeljenimi kriteriji za prestrukturiranje gospodar- 
stva, dajale prednost v konvertibilni izvoz usmerjenim investi- 
cijskim programom. Prednostno bodo banke kreditirale 
naložbe, ki pospešujejo sodelovanje z obmejnimi območji in 
deželami v razvoju. 

Za pospešitev izvoza na konvertibilno področje bodo banke 
prednostno kreditirale izvoz opreme in izvajanje investicijskih 
del v tujini, posebno v državah v razvoju. Pri tem bo potrebno 
v mnogo večji meri kot doslej angažirati sredstva Jugoslovan- 
ske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

Za doseganje čimvečjega izvoza in deviznega priliva s kon- 
vertibilnega področja se bo Slovenija zavzemala za to, da bo 
organizacijam združenega dela izvoznicam na to področje, po 
izpolnitvi v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino usklajenih planov, omogočen ne le večji uvoz 
surovin in reprodukcijskih materialov, temveč tudi večji uvoz 
opreme ter da se bodo v okviru reprodukcijsko priznanih 
potreb lahko svobodno odločale med uvozom opreme in 
repromateriala. 

Za povečanje izvoza blaga in storitev na konvertibilno 
področje in za povečanje deviznega priliva od tega izvoza bo 
SR Slovenija podpirala in se zavzemala za takšno pravno 
ureditev prostih carinskih con, da bodo pomembno prispe- 
vale tudi k povečanemu sodelovanju z obmejnimi objnočji. 
5.4. Politika in smernice za ukrepe in aktivnosti 
na področju oblikovanja in delitve dohodka 

Osnovna izhodišča za politiko in smeri ukrepov ter aktivno- 
sti na področju družbenega usmerjanja pridobivanja in razpo- 
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rejanja dohodka in čistega dohodka bodo ob upoštevanju 
ekonomskih zakonitosti usmerjena v zagotavljanje bolj izena- 
čenih pogojev za pridobivanje celotnega prihodka in dohodka 
organizacij združenega dela in na uveljavljanje enakoprav- 
nega družbeno ekonomskega položaja delavcev pri razpore- 
janju dohodka in čistega dohodka ter pri oblikovanju in delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. Ukrepi in 
aktivnosti na področju družbenega usmerjanja pridobivanja 
in razporejanja dohodka bodo usmerjeni v uresničevanje 
naslednjih ciljev: 

- ustvarjanje pogojev za večjo ekonomsko in družbeno 
motiviranost ter odgovornost delavcev za povečevanje pro- 
duktivnosti dela, racionalnejše gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi, za krepitev materialne podlage dela ter za prilagaja- 
nje proizvodnje in storitev tržnim pogojem in družbenim 
potrebam in na tej osnovi za ustvarjanje večjega dohodka in 
izboljšanje osebnega in družbenega standarda. 
- vzpostavljanje takšnih razmerij v razporejanju ustvarje- 

nega dohodka med tekočo porabo in akumulacijo, ki bodo 
zagotavljala obnavljanje in krepitev materialne osnove zdru- 
ženega dela. 

- doseganje trajne in neposredne soodvisnosti rasti sred- 
stev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev od 
ustvarjenega dohodka kot rezultata njihovega in celotnega 
družbenega živega in minulega dela, oziroma doseganje med- 
sebojne soodvisnosti med gibanjem sredstev za bruto osebne 
dohodke in akumulacijo, tako da bo upoštevano osnovno 
izhodišče, da se pri doseganju večjega dohodka na delavca in 
na uporabljena sredstva lahko oblikuje večji bruto osebni 
dohodek na delavca pod pogojem, da se hkrati oblikuje tudi 
večja akumulacija na uporabljena sredstva. 

- doseganje takšnih razmerij v razporejanju čistega 
dohodka, ki bodo zagotavljala, da se bodo sredstva za osebne 
dohodke in skupno porabo povečevala, oziroma zmanjševala 
v soodvisnosti od boljših ali slabših rezultatov gospodarjenja 
in poslovanja, ob pogoju praviloma hitrejšega povečevanja 
sredstev za razširitev materialne osnove dela in rezerve od 
rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo. 

- ustvarjanje podlag za samoupravno urejanje odnosov na 
področju oblikovanja in delitve sredstev za osebne dohodke 
in skupno porabo delavcev v smeri uresničevanja načela 
delitve po delu in rezultatih dela, tako da bo vsakemu delavcu 
za približno enako delo in dosežene rezultate pripadal tudi 
enak osebni dohodek; hkrati pa tudi ustvarjanje pogojev za 
to, da se premostijo razlike v osebnih dohodkih in sredstvih za 
skupno porabo, ki ne temeljijo na delu in delovnih rezultatih 
delavcev. 

Za uresničevanje teh osnovnih izhodišč na področju poli- 
tike oblikovanja in razporejanja dohodka bodo na podlagi 
sprejetega zveznega družbnega dogovora o skupnih osnovah 
in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju 
in delitvi dohoka v SFR Jugoslaviji Skupščina SR Slovenije, 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije sklenili Družbeni dogovor o skupnih izho- 
diščih in osnovah za družbeno usmerjanje pridobivanja in 
razporejanja dohodka ter za oblikovanje in delitev sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti pa bodo v ustrenih samoupravnih spora- 
zumih dejavnosti in v svojih samoupravnih splošnih aktih 
konkretizirale v dogovoru dogovorjene skupne osnove in 
merila za oblikovanje in razporejanje dohodka ter za oblikova- 
nje in delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
in tako opredeljene osnove in merila vgradile v svoje srednje- 
ročne planske akte pri konkretnem planiranju razmerij v obli- 
kovanju in delitvi dohodka ter oblikovanju sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo. 

Izdelali bomo sistem zajemanja in namenskega usmerianja 
dela dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, ter s tem 
zagotovili, da del dohodka, ki ne temelji na rezultatih dela in 
gospodarjenja, ni osnova za osebno porabo. 

Srednjeročni globalni okviri za politiko oblikovanja in raz- 
porejanja dohodka, ki so opredeljeni v tretjem poglavju tega 
Družbenega plana, se bodo izvajalci z letnimi resolucijami o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije ozi- 
roma v letnih dogovorih o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka, kjer bodo opredeljene konkretne 
usmeritve glede razmerij v delitvi dohodka in oblikovanja 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, -upoštevaje 

konkretne vsakoletne materialne pogoje in možnosti razvoja. 
V primeru če pri uresničevanju družbenega plana z ukrepi 
razvojne in tekoče ekonomske politike, posebej še z ukrepi za 
oživljanje gospodarske aktivnosti ne bi uspeli uresničiti plani- 
rane globalne rasti družbenega proizvoda na ravni 3,5% letno, 
zaradi nujnosti ohranjanja planirane ravni raširjene reproduk- 
cije ne bodo zagotovljeni pogoji za skladno rast ostalih oblik 
porabe, zlasti osebnih dohodkov, z rastjo dohodka, temveč bo 
nujno v delitvenih razmerjih zagotoviti temu ustrezno počas- 
nejšo rast sredstev za osebne dohodke in drugih oblik tekoče 
porabe od dosežene nižje realne rasti dohodka. 

5.5. Ukrepi v zvezi z oblikovanjem in pretokom 
sredstev reprodukcije 

5.5.1. Oblikovanje sredstev za reprodukcijo v 
organizacijah združenega dela 

Pri oblikovanju sredstev za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo v organizacijah združenega dela v gospodarstvu bodo 
ukrepi usmerjeni na naslednje: 

Sredstva amortizacije bodo v skladu z zakonom o amortiza- 
ciji realno naraščala hitreje od rasti dohodka, zlasti v dejavno- 
stih, kjer je hitrejši proces ekonomskega in tehnološkega 
zastarevanja osnovnih sredstev. Na tej osnovi bo zagotovljeno 
normalno obnavljanje osnovnih sredstev, zlasti še opreme. 

Spremenjeno bo razmerje v delitvi dohodka med sredstvi za 
vse oblike tekoče porabe in akumulacijo tako, da bodo sred- 
stva za razširitev materialne osnove dela in rezerve naraščala 
hitreje od rasti dohodka. Tako bo v globalu doseženo poveča- 
nje njihovega deleža v dohodku vsaj za 1,5 odstotne točke. 

V organizacijah združenega dela bodo oblikovali sredstva 
akumulacije najmanj v višini, ki ustreza minimalni akumulacij- 
ski stopnji za enako oziroma sorodno dejavnost, pri čemer 
znaša minimalna akumulacijska stopnja polovico povprečno 
dosežene akumulacijske stopnje, merjene s sredstvi za razši- 
ritev materialne osnove dela in rezerve na enoto vloženih 
poslovnih sredstev v zadnjih treh letih v enaki oziroma 
sorodni dejavnosti. 

Organizacije združenega dela, ki imajo v virih sredstev velik 
deiež kreditov, bodo pri razporejanju dohodka namenjale 
sorazmerno več sredstev za razširitev materialne osnove dela. 

5.5.2. Ukrepi v zvezi z združevanjem dela in sredstev 
Uveljavljanje tržnih zakonitosti, realnih cen proizvodnih fak- 

torjev ter nekatere že uzakonjene rešitve nudijo več možnosti 
za krepitev dolgoročnega združevanja sredstev in za večji 
pretok sredstev. 

Asociacije združenega dela bodo pregledale in izpopolnile 
samoupravne sporazume o združitvi in druge akte glede 
pogojev za uresničevanje skupnih razvojnih interesov, zdru- 
ževanja dela in sredstev in v tem okviru zlasti načina revalori- 
zacije združenih sredstev in organiziranosti razvojnih funkcij 
na ravni delovnih organizacij in sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Banke bodo prednostno obravnavale kreditne zahtevke za 
programe, katerih konstrukcija temelji na pretežnem združe- 
vanju dela in sredstev ob sporazumno urejeni delitvi doseže- 
nih rezultatov, skupnega uspeha in rizika. 

Pospešili bomo uporabo obveznic kot instrumenta za kon- 
centracijo sredstev za posamezne projekte, ki so v interesu 
ene ali več organizacij združenega dela; 

Za pospeševanje skupnih vlaganj, zlasti s tujimi partnerji bo 
nujno dopustiti možnost, da partnerji za potrebne kadre 
skupno zagotovijo stimulativnejše osebne dohodke; 

Na podlagi programa investicij, sprejetega s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana samoupravnih interesnih skup- 
nosti za družbene dejavnosti, bo treba pripraviti in sprejeti v 
izvajalskih organizacijah združenega dela samoupravne spo- 
razume o združevanju sredstev amortizacije. 

5.5.3. Gospodarjenje z denarnimi sredstvi 
SR Slovenija, predvsem pa banke in združeno delo bodo 

sprejemale ukrepe oziroma se v federaciji zavzemale za poso- 
dobitev tehnike bančnega poslovanja in medsebojnega plače- 
vanja med organizacijami združenega dela; večjo integracijo, 
mobilnost in racionalnost v porabi bančnih sredstev; hitrejše 
obračanje denarnih sredstev, večjo finančno disciplino; 
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finančno konsolidacijo bank; posodobitev plačilnega pro- 
meta in nujne spremembe v dograjevanju kreditnega in ban- 
čnega sistema. Banke bodo dogradile metodologijo planira- 
nja s ciljem čimbolj realnega prikaza bančnih bilanc. 

Smotrnejše gospodarjenje z denarnimi sredstvi terja 
hitrejše organiziranje internih bank in posebnih finančnih 
služb povsod, kjer medsebojno povezane organizacije zdru- 
ženega dela tako lahko racionalizirajo svoje poslovanje z 
denarnimi sredstvi. Organizacije združenega dela bodo kre- 
pile aktivnosti za zbiranje denarnih sredstev preko internih 
bank in posebnih finančnih služb in zato dajale spodbudna 
nadomestila. 

SR Slovenija se bo zavzemala za postopno približevanje 
realni obrestni meri tudi za sredstva na vpogled. Ukrepe proti 
razvrednotenju sredstev bomo uveljavili pri eventualnem zbi- 
ranju sredstev preko javnih posojil. Tudi na druigh področjih 
moramo zmanjšati ali odpraviti inflacijsko razvrednotenje vlo- 
ženih sredstev in s tem spodbuditi občane za večje namensko 
varčevanje. 

SR Slovenija se bo pri Narodni banki Jugoslavije zavzemala 
za tako uskladitev strukture plasmajev s strukturo virov sred- 
stev s katero bo omogočeno koriščenje ustreznejšega dela 
kratkoročnih virov sredstev za dolgoročne plasmaje. 

5.5.4. Zadolževanje organizacij združenega dela v tujini 
Možnosti za zadolževanje organizacij združenega dela v 

tujini bodo v globalu zmanjšane. Zadolževale se bodo lahko le 
tiste organizacije združenega dela, ki bodo samostojno ali v 
reprodukcijskih povezavah z drugimi domačimi osebami s 
skupnimi izvoznimi programi ustvarjale takšen izvoz blaga in 
storitev, s katerim bodo zagotovile sredstva za odplačilo kre- 
dita. 

Slovenija se bo zavzemala, da bodo tuja posojila kot dopol- 
nilni vir financiranja usmerjena predvsem v proizvodnjo za 
izvoz na konvertibilna tržišča, pri čemer bo imela prednost 
zamenjava zelo iztrošene opreme izvoznikov, posodobitev in 
razvoj izvoznih zmogljivosti ter odprava ozkih grl ter v raz- 
vojne projekte. 

Zaradi pridobivanja kvalitetnih sredstev na trajnejših osno- 
vah, zaradi prenosa sodobnih tehnologij ter skupnega rizika, 
morajo skupna vlaganja s tujimi osebami v strukturi naložb 
dobiti bistveno večji pomen. Slovenija bo spodbujala organi- 
zacije združenega dela k projektom skupnih vlaganj s tujimi 
osebami in se v federaciji zavzemala za tako uskladitev drugih 
zakonov in izvedbenih predpisov, da bodo ob novo sprejetem 
zakonu o skupnih vlaganjih s tujimi osebami, dejansko stimu- 
lirali tuje osebe za vlaganja v projekte v Jugoslaviji. Gospodar- 
ska zbornica Slovenije bo skupaj z Ljubljansko banko-Zdru- 
ženo banko pripravljala preglede projektov (kataloge) ter 
Organizirala strokovno in pravno pomoč pri pripravi projektov 
zainteresiranim organizacijam združenega dela, banka pa bo 
pri sklepanju pogodb opravljala tudi ustrezne finančne posle 
in dajala potrebne garancije. 

5.6. Ukrepi, ki zadevajo investicijsko politiko 
Ukrepi samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 

nopolitičnih skupnosti, ki direktno ali posredno zadevajo 
investicijsko politiko, bodo v asociacijah združenega dela in 
pri usmerjanju kreditne politike bank izhajali iz kriterijev pre- 
strukturiranja gospodarstva. Temu bo podrejena tudi uporaba 
inozemskih sredstev. V tem okviru bo treba najprej dokončati 
začete gospodarske investicijske objekte. 

SR Slovenija bo z Zakonom o dajanju mnenja o družbeni in 
ekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj, ki so skup- 
nega pomena za razvoj v republiki, zagotovila strokovno pre- 
sojo in selekcijo. 

Z izvajanjem Zakona o zagotovitvi sredstev za graditev 
objektov in s sprejemom odloka o dopolnjeni obvezni meto- 
dologiji za pripravo investicijskih programov bosta omogo- 
čeni kontrola finančne pokritosti in preverjanje predvidenih 
rezultatov ekonomske uspešnosti s strani strokovne institu- 
cije pred odločanjem investitorja. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti bodo vskladile svoje samoupravne akte z 
zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu zlasti v 
zvezi z natančnejšimi merili za investicijsko odločanje, v zvezi 
z določitvijo primerov, ko je potrebno mnenje o upravičenosti 
od zunanjih institucij in v zvezi z določitvijo postopka za 
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ugotavljanje odgovornosti za pomanjkljivosti v strokovni pod- 
lagi, pri odločitvi ali pri opustitvi uresničevanja investicijskega 
programa. 

SR Slovenija bo predpisala obveznost pripravljanja alterna- 
tivno oblikovanih strokovnih podlag za investicijsko odloča- 
nje s prikazom učinkov na dohodek, osebni dohodek in aku- 
mulacijo. 

Uvajanje alternativnega odločanja in smotrna priprava 
načrtov za skupna vlaganja bosta zahtevali dopolnitev infor- 
macijskega sistema o investicijskih namerah. SR Slovenija se 
bo pri snovanju tega sistema v SFR Jugoslaviji zavzemala za 
zajemanje investicijskih namer v fazi zasnove in bo predlagala 
potrebne spremembe v Zakonu o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu. 

Banke bodo s svojo dejavnostjo in ukrepi poslovne politike 
podpirale uresničevanje le tistih naložb članic, ki bodo v 
skladu z opredeljenimi razvojnimi cilji tega družbenega plana. 
Poleg investicijskih kriterijev za prestrukturiranje gospodar- 
stva bodo banke v kreditni politiki izvajale načelo, da v struk- 
turi virov financiranja znašajo bančni krediti praviloma največ 
30.% 

Pri infrastrukturnih naložbah bo udeležba bank postopno 
zmanjšana na premostitvene kredite. Banke bodo še naprej 
dajale investicijske garancije. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana bodo banke 
v SR Sloveniji zagotovile kreditne zneske predvidene v dogo- 
voru o temeljih plana SR Slovenije za področja elektroenerge- 
tike, nafte in plina, železniške infrastrukture, Luke Koper, 
PTT, gozdarstva ter usmerjale dogovorjeni del kreditnega 
potenciala za izvozno in razvojno-tehnološko usmerjene inve- 
sticije, aplikativno razvojna in raziskovalna dela ter za vlaga- 
nja na področju turizma, kmetijstva in na manj razvitih ob- 
močjih. 

Združevanje sredstev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih na področju elektro, naftno-plinskega, železniškega, leta- 
liškega, luške in cestne infrastrukture po enotnih osnovah, 
virih in merilih bo namenjeno izključno vlaganjem, ki so 
skupnega pomena za SR Slovenijo, in to po namenih in 
obsegu, ki so podrobneje opredeljeni v dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije. Na področju PTT prometa pa 
bo vgrajen 20% namenski prispevek v ceni telefonskega 
impulza za razvoj mednarodnih magistralnih in tranzitnih 
telekomunikacijskih zmogljivosti. 

Splošno združenje za promet in zveze bo dajalo pobude za 
interesno združevanje sredstev predvsem večjih porabnikov 
ter drugih udeležencev v transportni verigi za nakup vagonov, 
financiranje posameznih infrastrukturnih objektov in signal- 
novarnostnih naprav v železniškem prometu, kot tudi za 
objekte in naprave na področju ostale prometne infrastruk- 
ture. 

Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti 
bodo pripravile skupne in medsebojno usklajene programe 
investicij za vse družbene dejavnosti, ki ne morejo preseči 
realnega obsega investicij iz obdobja 1981-1985. Investiranje 
se ne more pričeti, dokler niso v planih in programih samou- 
pravnih interesnih skupnosti zagotovljena sredstva za 
izvedbo programa izvajalske organizacije, kateri bo objekt 
dan v upravljanje. 

Pri razvoju metodologije planiranja bo treba nameniti 
posebno pozornost sistemu vrednotenja družbenih koristi in 
stroškov ter povezovanja planskih odločitev o investicijah na 
projektni, sektorski in družbeni ravni. 

5.7. Kreditno-monetarna politika 
Na področju kreditno monetarne politike se bo SR Slove- 

nija zavzemala za tako politiko, ki bo podpirala uresničevanje 
skupne razvojne politike dogovorjene s tem planom. Posebno 
bo podpirala hitrejšo rast proizvodnje in storitev za izvoz in 
kmetijsko proizvodnjo. Prav tako se bo zavzemala za to, da se 
selektivno kreditiranje postopno prenese iz Narodne banke 
na poslovno bančništvo. Da se sredstva primarne emisije ne 
bodo koristila za deficitarno financiranje proračuna federa- 
cije in odloženih plačil, ter da se bo z njimi podpiral predvsem 
izvoz blaga in storitev na konvertibilno področje ter kmetijska 
proizvodnja. 

SR Slovenija bo podpirala tako politiko, ki bo pospeševala 
obračanje denarnih sredstev, finančno konsolidacijo bank, 
povečanje finančne discipline bank in združenega dela ter 

29 

s 



zmanjševala pretirano odvisnost financiranja razširjene 
reprodukcije od bančnih kreditov. Pri dejavnostih skupnega 
pomena bo izvajala politiko neposrednega združevanja zain- 
teresiranih organizacij. 

Pri obrestnih merah se bo nadaljevala politika realnih obre- 
stnih mer, razen za skupno dogovorjene razvojne naloge. V 
skladu s skupno opredeljeno politiko na ravni Jugoslavije bo 
zagotovljena ugodnejša obrestna mera pri kreditiranju izvoza 
blaga in storitev, osnovnih kmetijsko-prehrambenih proizvo- 
dov in stanovanjsko-komunalne izgradnje. V tem okviru in 
dodatno k temu bi morali v SR Sloveniji zagotavljati ugod- 
nejše kreditne pogoje na nekaterih področjih kmetijske proiz- 
vodnje, na področju tujskega turizma, pri vlaganjih na manj 
razvita področja in v zvezi s tem zagotoviti sredstva za regresi- 
ranje obrestne mere v kolikor upravljalci bank ne bodo na 
samoupravni osnovi zagotovili pokrivanje izpada bančnih 
sredstev iz te osnove. 

Banke bodo na podlagi svojih samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov oz. selektivnih ukrepov za kreditiranje tekoče 
proizvodnje in zalog osnovnih kmetijskih pridelkov, zagoto- 
vile združevanje svojih sredstev za kreditiranje tekočega 
poslovanja. Obrestna mera za te namene bo ugodnejša od 
obrestne mere za ostale namene. 

Banke bodo z medbančnim sporazumom in ob upoštevanju 
dohodkovnih interesov članic zagotavljale sredstva za krediti- 
ranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v tujini. 
Poleg tega bodo poslovne banke v SR Sloveniji združevale 
sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem trgu. 

Pri izvajanju usmeritev glede racionalnejše in ekonomsko 
primernejše strukture bank in bančne mreže doma in v ino- 
zemstvu se bomo zavzemali za krepitev ekonomskih kriterijev 
pri pogojih za osnovanje bank in pri poostritvi kriterijev, ki 
določajo likvidnost bank ter finančno disciplino. 

Sredstva družbenopolitičnih skupnosti, ki so deponirana 
pri Narodni banki Slovenije, sredstva Poštne hranilnice in 
dohodek Narodne banke Slovenije bodo usmerjeni predvsem 
za: 

- kreditiranje izvoza, 
- kreditiranje kmetijstva, 
- programe modernizacije PTT prometa in 
- republiške blagovne rezerve. 
Za naložbe iz sredstev Poštne hranilnice bodo zainteresi- 

rane organizacije sklenile dogovor o njihovi uporabi. 

5.8. Ukrepi davčne politike 
Ukrepi republiške davčne politike bodo podpirali cilje in 

naloge tega družbenega plana, predvsem njegovo stabilizacij- 
sko naravnanost. Davčni sistem in politiko v pristojnosti repu- 
blike bomo še nadalje usklajevali z medrepubliškima dogovo- 
roma o davčnem sistemu in politiki, tako da bo z davčno 
politiko še v večji meri uveljavljena ekonomska in socialna 
funkcija davkov. 

Postopno bo povečan pomen neposrednih davkov pri ures- 
ničevanju razvojne politike. Ponovno bo vpeljan republiški 
davek iz osebnih dohodkov po redni stopnji. Pri posebnem 
republiškem davku na promet proizvodov bo zmanjšana stop- 
nja za tiste proizvode, ki imajo širši pomen za življenjsko 
raven občanov, postopoma pa bo zmanjšana tudi splošna 
stopnja. 

Pri republiškem davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela bodo olajšave izhajale iz ciljev prestrukturi- 
ranja gospodarstva in drugih ciljev razvoja SR Slovenije. Se 
naprej-bodo davčne olajšave za pospeševanje konvertibilnega 
izvoza, za vlaganja na manj razvita območja v SR Sloveniji, za 
skupna vlaganja v manj razvitih republikah in SAP Kosovo za 
vlaganja v proizvodne zmogljivosti v deželah v razvoju, za 
vlaganja v predelavo mleka in rib, za vlaganja v predelavo 
odpadkov in za pridobivanje surovin, za izgradnjo čistilnih 
naprav za vodo in zrak, za izgradnjo objektov za pridobivanje 
mineralnih gnojil, za izgradnjo skladišč živilske industrije za 
kmetijske pridelke, za izgradnjo objektov za pridobivanje 
energije, za izgradnjo gozdnih cest, za naložbe v zvezi z 
uvajanjem večizmenskega dela in odpravo nočnega dela, za 
programe ljudske obrambe in za vlaganja v zavarovanje druž- 
benega premoženja ter za vlaganja v razvoj drobnega gospo- 
darstva, zlasti kooperacij. Olajšave bodo še naprej odobrene 
organizacijam združenega dela s področja elektrogospodar- 
stva, kmetijstva, zlasti živinoreje in ribištva, proizvodnje živil- 
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skih proizvodov ter organizacijam združenega dela in delov- 
nim skupnostim s področja družbenih dejavnosti in na novo 
ustanovljenim organizacijam združenega dela ter organizaci- 
jam združenega dela z novimi kapacitetami na manj razvitih 
območjih. Oprostitve obračunavanja in plačevanja republi- 
škega davka od dohodka bo od premogovnikov z jamsko 
eksploatacijo razširjena na vse rudnike z jamsko eksploata- 
cijo, še nadalje pa bodo plačevanja tega davka oproščene 
organizacije, ki izdajajo politično informativne dnevnike. 

Olajšave pri republiškem davku na dohodek bodo sprejete 
za vlaganja v raziskovalno in razvojno delo in raziskovalno 
opremo, za organizacije združenega dela z novimi kapacite- 
tami v razvojno - tehnološko intenzivni proizvodnji ter za 
upravljalke žičnic. 

Davčne olajšave in oprostitve iz davka na dohodek oziroma 
drugih republiških in občinskih davkov bodo še naprej vzpod- 
bujale razvoj inovativne dejavnosti, razvoj kmetijstva, še pose- 
bej na hribovitih območjih, ter vlaganja v gostinske in turi- 
stične objekte s pripadajočo infrastrukturo. Sprejete bodo 
rešitve za vzpodbujanje.boljše obdelave in koncentracije kme- 
tijskih zemljišč. Davčne olajšave in oprostitve bodo vzpodbu- 
jale vlaganja v gradnjo in prenovo stanovanj in racionalnejše 
koriščenje obstoječega fonda. 

Občine bodo odobrile davčne olajšave ustanoviteljem enot 
drobnega gospodarstva in za razvoj osebnega dela na 
področju deficitarnih dejavnosti, predvsem storitev, zlasti na 
hribovitih, manj razvitih in obmejnih območjih. 

5.9. Trg, cene in blagovne rezerve 
Na področju trga in cen bo temeljna naloga uveljavljanje 

ekonomskih zakonitosti in krepitev enotnega trga, odpravlja- 
nje monopolnih tendenc, izpostavljanje tržnega reda, širše 
odpiranje v svet ter ustvarjanje razmer, kjer bo odločilno 
vlogo v povečanju dohodka imelo povečanje produktivnosti 
dela in ostalih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja. 

Ob dolgoročnejšem dohodkovnem povezovanju in združe- 
vanju na enotnem jugoslovanskem trgu, in ob upoštevanju 
ekonomskih in tržnih zakonitosti, bodo gospodarske organi- 
zacije samostojno odločale o cenah svojih izdelkov in storitev 
ter se ob večji konkurenci na domačem trgu usposabljale za 
trajnejšo izvozno naravnanost. 

S politiko cen, v povezavi s politiko pozitivne realne obre- 
stne mere in realnega tečaja dinarja, omejevanjem porabe v 
okviru razpoložljivega dohodka, realnim vrednotenjem drugih 
proizvodnih faktorjev ter z večjo disciplino pri izpolnjevanju 
finančnih obveznosti, bomo ustvarjali pogoje za zmanjševa- 
nje inflacijskega pritiska, boljšo zunanjo likvidnost in poveča- 
nje naše kreditne sposobnosti na mednarodnih finančnih 
trgih. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti bodo, dokler ne bodo 
ustvarjeni pogoji za normalno delovanje trga, z ukrepi druž- 
bene kontrole cen, selektivno še naprej preprečevali nastaja- 
nje motenj na trgu. 

V razvoju prometne in energetske infrastrukture in nekate- 
rih drugih storitvenih dejavnosti se bomo zavzemali, da bodo 
učinkovitejše gospodarjenje in cene omogočili pokrivanje 
stroškov enostavne in dogovorjenega dela razširjene repro- 
dukcije. S hitrejšo rastjo cen v elektrogospodarstvu, v železni- 
škem prometu in poštnih storitvah, od splošne rasti cen, bo 
postopno zagotovljeno pokrivanje stroškov enostavne repro- 
dukcije s cenami, v elektrogospodarstvu pa tudi del razširjene 
reprodukcije. V ceno PTT storitev bo vključen 20% namenski 
prispevek od vrednosti impulza za razvoj mednarodnih magi- 
stralnih in tranzitnih telekomunikacijskih zmogljivosti. 

V okviru politike cen bodo občine omogočile postopno 
uvedbo ekonomskih stanarin do konca srednjeročnega 
obdobja. Samoupravne stanovanjske in komunalne skupnosti 
bodo v skladu z določbami republiškega zakona samostojno 
oblikovale cene komunalnih storitev in stanarin, tako da bodo 
le-te do leta 1990 zagotovile enostavno reprodukcijo stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva. 

Za stabilnejšo proizvodnjo in nemoteno oskrbo trga bodo 
na ravni federacije določene zaščitne cene za osnovne kmetij- 
ske proizvode za katere je v SFR Jugoslaviji opredeljen sku- 
pen interes in to za vsako leto do 15. septembra za naslednje 
leto. Poleg tega bodo na ravni republike oblikovane zaščitne 
cene še za nekatere v republiki pomembne kmetijske proiz- 
vodnje. Organi odgovorni za blagovne rezerve bodo zagoto- 
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vili sredstva za odkup tistih količin vnaprej pogodbeno dogo- 
vorjenih kmetijskih proizvodov, ki so v režimu zaščitnih cen, 
če se po teh cenah ne morejo prodati. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in izvršni sveti občin 
bodo z usmerjanjem združenih sredstev zagotovili oblikova- 
nje rezerv kmetijskih in živilskih proizvodov (zlasti pšenice, 
koruze, beljakovinskih komponent, semen, sladkorja, olja, 
mesa in mesa v živem ter nujnih mineralnih gnojil in zaščitnih 
sredstev), kakor tudi odkup tržnih viškov osnovnih kmetijskih 
pridelkov. 

Za zaščito življenjskega standarda delovnih ljudi in obča- 
nov se bo za cene osnovnih živilskih proizvodov izvajala 
poostrena družbena kontrola cen, po potrebi pa predlagali 
tudi ukrepi neposredne kontrole cen. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije bo v izjemnih primerih zagotavljal proizvajalcem 
kompenzacije. 

Tržne rezerve bomo usposobili za učinkovitejše posredova- 
nje na trgu in oblikovali tržne blagovne rezerve v organizaci- 
jah združenega dela, občinah in republiki v skladu s preskrbo- 
valnimi bilancami osnovnih živil in izdelkov vsakdanje rabe. V 
skladu s posebnim dogovorom federacije, republik in pokra- 
jin, bode zagotovljeni viri za financiranje rezerv in izgradnjo 
skladišč. 

Razvijali in krepili bomo povezovanje organizacij združe- 
nega dela - nosilk preskrbe - s proizvajalnimi organizacijami 
na celotnem jugoslovanskem trgu. Z vidika dolgoročnega 
zagotavljanja oskrbe z osnovnimi živilskimi proizvodi bodo 
občine dograjevale organiziranost samoupravnih interesnih 
skupnosti za preskrbo. 

5.10. Ukrepi glede življenjskega standarda 
Na področju osebnih dohodkov bo potrebno v globalu 

zagotoviti realno rast povprečnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v skladu z rastjo produktivnosti, da bi se tako 
okrepila njihova ekonomska funkcija in s tem motivacija za 
čim kvalitetnejše delo. 

V prvih treh letih planskega obdobja bodo v organizacijah 
združenega dela družbenih dejavnosti postopno usklajevali 
raven osebnih dohodkov glede na raven osebnih dohodkov 
delavcev v gospodarstvu v razmerju doseženem v letu 1979. 

Z družbenim dogovorom bodo opredeljene osnove za obli- 
kovanje najnižjega osebnega dohodka. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije bodo pripravili metodologijo 
za ugotavljanje najnižjega zneska osebnega dohodka, ki 
zagotavlja pokrivanje najnujnejših življenjskih potreb. 

Prejemnikom družbenih pomoči bomo na osnovi spora- 
zuma o zagotavljanju socialno varstvenih pravic zagotovili 
dogovorjeno raven socialne varnosti, ki se bo ohranjala z 
letnimi in po potrebi medletnimi valorizacijami. Ukrepi na 
področju socialnega varstva ne bodo smeli destimulativno 
delovali na prizadevanje delavcev za boljše delo. 

Večjo skrb bomo posvetili mladim družinam predvsem pri 
reševanju stanovanjskega vprašanja (ugodnejši posojilni 
pogoji, ugodnejši pogoji pridobivanja stavbnih zemljišč in 
davčne olajšave za gradnjo in nakup stanovanja ter drugo) ter 
glede večje družbene skrbi za nego in vzgojo otrok (poda- 
ljšani porodniški dopust, servisi za pomoč v gospodinjstvu). 

Organizacije združenega dela bodo v svojih splošnih aktih 
o reševanju stanovanjskih vprašanj določile tudi pogoje in 
merila za reševanje stanovanjskih vprašanj mladih družin. 

Še naprej se bomo zavzemali za zagotavljanje organizirane 
družbene prehrane delavcev, otrok in osnovnošolcev, 
posebno skrb pa bomo posvetili družbeni prehrani v usmerje- 
nem izobraževanju. Šole bodo morale organizirati družbeno 
prehrano tako, da bodo boni namenjeni samo za prehrano. 
Subvencioniranje prehrane bo potekalo postopoma tako, da 
bo do leta 1990 v celoti zagotovljena dogovorjena subvencija. 
Organizacija za usposabljanje invalidov in društva, bodo pri- 
pravile programe svojega del in jih uskladile v Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije. 

S štipendijsko politiko bomo vzpodbujali izobraževanje na 
vseh stopnjah usmerjenega izobraževanja. Višina štipendij bo 
tolikšna, da bo omogočala izobraževanje učencem in študen- 
tom iz socialno in materialno ogroženih družin. 

5.11. Ukrepi na področju zaposlovanja 
Organizacije združenega dela bodo na osnovi posebnih 

samoupravnih sporazumov v okviru skupnosti za zaposlova- 
nje ob sodelovanju družbeno političnih skupnosti v letnih 
načrtih zaposlovanja uresničevale usmeritve in naloge iz 
družbenih planov glede politike zaposlovanja in skupaj z 
ostalimi podpisniki uveljavljale načelo produktivnega zapo- 
slovanja in kadrovsko štipendiranje za načrtno in organizi- 
rano zadovoljevanje kadrovskih potreb. Večjo usklajenost 
med investicijskimi namerami, razvojnimi programi, programi 
izobraževanja ter programi priprave kadrov pa bodo organiza- 
cije združenega dela zagotovile tudi z pritegovanjem bank, 
znanstvenih in strokovnih institucij, poslovnih združenj ter 
gospodarskih zbornic. 

Družbeno politične skupnosti bodo, za pospeševanje zapo- 
slovanja v kmetijstvu in kmetijsko predelovalnih obratih, v 
drobnem gospodarstvu ter v manjših delovnih in poslovnih 
enotah negospodarstva, poleg akcijskih programov za razvoj 
teh enot ter ob drugih ukrepih za pospeševanje teh dejavno- 
sti, tudi dopolnjevale zakonodajo s področja dela in predpise 
ki urejajo zaposlovanje v samostojnem osebnem delu in med 
osebnim ter združenim delom. 

Skladno s programi razvoja in modernizacije, s programi 
sanacije in s programi preusmeritve dejavnosti bodo organi- 
zacije združenega dela ob sodelovanju interesnih skupnosti 
za zaposlovanje in izobraževanje, Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarske zbornice Slovenije in občinskih gospodarskih 
zbornic pripravile programe preusmeritve in izobraževanja 
tehnoloških in ekonomskih presežkov delavcev. Le tem bomo 
omogočili produktivna zaposlovanja tudi z združevanjem dela 
dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti. 

Ob sredstvih, ki jih bodo organizacije združenega dela 
zagotovile za potrebe prestrukturiranja, za nove zmogljivosti 
ali za skupne naložbe, bodo morale zagotoviti tudi sredstva za 
pripravo kadrov, za štipendiranje delavcev ter za pripravo 
kvalitetnih izobraževalnih programov. Za učinkovito izvedbo 
programov prestrukturiranja in za izvedbo raziskovalnih pro- 
jektov bodo organizacije združenega dela v sporazumih, 
predvidele tudi možnosti in načine združevanja sredstev in 
kadrov in urejanja izobraževanja potrebnih strokovnih delav- 
cev v domačih ali tujih strokovnih in znanstvenih ustanovah. 

Organizacije združenega dela bodo tam kjer so pogoji dela 
težki in zahtevnejši, začele s pripravo za spremembo dolžine 
tedenskega, mesečnega ali letnega delovnega časa. Kjer bo 
ob tem potrebno tudi podaljševati obratovalni čas, ali dopol- 
njevati izmene, bodo morali delavci v organizacijah združe- 
nega dela uvesti bolj prožne oblike dela in delovnega časa, 
kar bo terjalo tudi ustrezno dodelavo ali spremembo obsto- 
ječe delovne in pokojninske in druge zakonodaje. 

Podpisniki družbenega dogovora in samoupravnih spora- 
zumov glede minimalnih standardov za življenjske in kulturne 
razmere pri zaposlovanju delavcev bodo morali ponovno pre- 
veriti posamezne člene in po potrebi tudi predlagati spre- 
membo in dopolnitev dogovora ter sporazumov, tako da bodo 
ob zaposlovanju delavcem zagotovljeni vsaj osnovni življenj- 
ski in delovni pogoji. 

V zvezi z izvajanjem kvalitetnejše kadrovske in zaposlitvene 
politike ter profesionalne mobilnosti v organizacijah združe- 
nega dela in v družbenopolitičnih skupnostih bo potrebno 
uveljavljati določila družbenega dogovora o kadrovski politiki 
in nadaljevati z dodelavo in poenotenjem kadrovskega infor- 
macijskega sistema. Organizacije združenega dela bodo z 
dopolnitvijo svojih aktov ustvarile pogoje za ustrezno vredno- 
tenje znanja in dela ter stimuliranje in motiviranje strokov- 
nega izpopolnjevanja kadrov. 

Kvaliteta plana in uspešnost pri izvajanju plana razvoja 
bosta morala postati bistven kriterij kadrovanja na poslo- 
vodne funkcije in funkcije v družbenopolitičnih skupostih. Pri 
poslovodni funkciji pa se bo pri tem moral uveljaviti sistem 
obveznega občasnega dopolnjevanja znanja s področja 
sodobnih postopkov in tehnik upravljanja. 

5.12. Ukrepi politike regionalnega razvoja 
Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih in manj razvitih 

obmejnih in hribovitih območij bo še nadalje temeljil na 
samoupravnih osnovah, zlasti pa na samoupravnem povezo- 
vanju nosilcev iz manj razvitih in razvitih območij. Ukrepi 
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bodo usmerjeni predvsem v spodbujanje vlaganj na teh 
območjih na osnovi samoupravnega združevanja dela in sred- 
stev. SR Slovenija bo še naprej sodelovala z davčnimi olajša- 
vami za investitorje na manj razvitih območjih, pri čemer bodo 
ugodnosti večje za občino Lenart in manj razvita obmejna 
območja, ter z davčnimi olajšavami temeljnim organizacijam 
združenega dela s sedežem na manj razvitih območjih, ki 
pričenjajo dejavnost z novimi zmogljivostmi. Poleg tega bo 
SR Slovenija omogočila znižanje obveznosti do pospeševanja 
gospodarskega razvoja manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin tistim organizacijam združenega dela, ki bodo vla- 
gale v gospodarske objekte na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo banke pospeševale gospodarska vlaganja na 
manj razvitih območjih z znižanjem obrestne mere in drugimi 
kreditnimi olajšavami pri tem pa bodo ugodnosti večje za 
občino Lenart in manj razvita obmejna območja. Tudi občine 
bodo z ukrepi davčne, lokacijske in urbanistične politike 
okrepile interes za vlaganja na ta območja, hkrati pa bodo na 
podlagi dogovorov o skupnih temeljih planov koordinirale 
aktivnosti za pospeševanje skladnejšega regionalnega raz- 
voja. 

Osnova za hitrejši razvoj manj razvitih območij bodo, ob 
upoštevanju dogovorjenih investicijskih kriterijev, kvalitetni 
razvojni programi na podlagi skupnih vlaganj. Zato bodo 
splošna združenja, gospodarske zbornice, banke in organiza- 
cije združenega dela s svojimi aktivnostmi spodbujale pri- 
pravo takih programov ter medsebojno sodelovale. Pri finan- 
ciranju izdelave kompleksnih razvojnih programov in inicial- 
nih projektov, ki se nanašajo na manj razvita območja, bo s 
sredstvi sodelovala tudi SR Slovenija. 

Za spodbujanje kmetijske proizvodnje na manj razvitih in 
hribovitih območij bodo SR Slovenija in občine usmerjale del 
sredstev iz skladov za intervencije v proizvodnji in porabi 
hrane. Aktivnosti splošnega združenja za kmetijstvo pa bodo 
usmerjene zlasti v krepitev povezovanja med potrošnimi sre- 
dišči in območji, ki pridelujejo hrano, na podlagi združevanja 
sredstev za naložbe v proizvodnjo hrane. Pri pospeševanju 
razvoja kmetijstva in z njim povezanimi dejavnostmi bodo z 
davčnimi olajšavami sodelovale tudi občine, zlasti ko gre za 
hribovita območja. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo na podlagi samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov izvajale konkretne 
naloge za hitrejši razvoj gospodarske infrastrukture, stano- 
vanjskega gospodarstva in družbenih dejavnosti na manj raz- 
vitih in manj razvitih obmejnih ter hribovskih območjih. 

Na območjih v prehodnem obdobju bodo samoupravne 
interesne skupnosti materialne proizvodnje zagotovile dokon- 
čanje začetih infrastrukturnih objektov. Samoupravne inte- 
resne skupnosti družbenih dejavnosti bodo nadaljevale z 
zagotavljanjem solidarnostnih sredstev za izvajanje zagoto- 
vljenih programov in soudeležbo pri nekaterih investicijah. 
Banke bodo skupna vlaganja pospeševale z ugodnejšimi 
obrestnimi merami. SR Slovenija bo sodelovala z davčnimi 
olajšavami investitorjem na teh območjih ter s sofinancira- 
njem izdelave razvojnih programov in inicialnih projektov. 

Zaradi izenačevanja pogojev življenja in dela med hribovi- 
timi in nižinskimi območji bo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v sodelovanju z občinami in samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi oblikoval program aktivnosti in ukrepov za 
hitrejši razvoj hribovitih območij, v katerem bodo upoštevane 
gospodarske, infrastrukturne, narodno obrambne, prostorske 
in druge možnosti hribovitih območij. Na tej osnovi bodo 
občine sklenile dogovor o usklajevanju aktivnosti za pospeše- 
vanje razvoja hribovitih območij in sprejele kriterije za opre- 
deljevanje hribovitih območij. 

Na tistih gospodarsko razvitejših območjih, kjer se zaradi 
večje koncentracije prebivalstva, proizvodnih dejavnosti in 
ekoloških razmer, zaostrujejo razvojni problemi, bodo občine 
predpisale pogoje, ki jih morajo izpolnjevati investitorji na teh 
območjih, zlasti glede strukture vlaganj in glede prevzemanja 
obveznosti v zvezi z izgradnjo dela infrastrukture in družbenih 
dejavnosti, in temu prilagodile lokacijsko politiko. 

5.13. Ukrepi v zvezi s povezovanjem organizacij 
združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami 
združenega dela iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

SR Slovenija bo 2 zakonom določila obveznost organizacij 
združenega dela na svojem območju do Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo v višini 1,3%" družbenega proizvoda 
združenega dela SR Slovenije. Pri določanju obveznosti orga- 
nizacij združenega dela bodo upoštevane razvojne usmeritve 
in problemi, s katerimi se bo srečevalo gospodarstvo SR 
Slovenije v obdobju 1986-1990. 

Organizacije združenega dela s področja SR Slovenije 
bodo lahko najmanj 80% obveznosti do Sklada federacije 
usmerile v skupna vlaganja na osnovi udeležbe v skupnem 
dohodku. Način izpolnjevanja teh obveznosti bomo opredelili 
z zakonom. 

SR Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sredstev 
v okviru izvrševanja obveznosti SR Slovenije za hitrejši razvoj 
manj razvitih republik in SAP Kosovo še naprej pospeševala z 
davčnimi olajšavami, tako da bo zmanjšala davčno osnovo na 
dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki bodo 
sodelovale pri skupnih vlaganjih na teh območjih. Davčne 
olajšave za skupna vlaganja v SAP Kosovo bodo ugodnejše. 

Banke bodo spodbujale skupna vlaganja organizacij zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije z organizacijami združenega dela 
iz manj razvitih republik in SAP Kosovo z ugodnejšimi kredit- 
nimi pogoji, pri čemer bodo pogoji za SAP Kosovo najugod- 
nejši. 

Banke bodo spodbujale tudi skupna vlaganja organizacij 
združenega dela iz drugih republik in SAP Vojvodine z obliko- 
vanjem bančnih konzorcijev za skupna vlaganja, medban- 
čnimi sporazumi, premostitvenimi krediti in svojimi storitvami 
pri pridobivanju tujih kreditov, pri čemer bodo za skupne 
naložbe prednostnega pomena za razvoj SR Slovenije obliko- 
vale ugodnejše kreditne pogoje. 

5.14. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo 
okolja 

Občine bodo na podlagi obveznih izhodišč iz dolgoročnega 
plana SR Slovenije in bilanc namenske rabe zemljišč, sprejete 
v svojih družbenih planih zavarovale območja: vodnih virov, 
mineralnih in rudnih surovin, trajno varovanih gozdov, kmetij- 
skih zemljišč, naravne in kulturne dediščine, območja za 
prometno in energetsko infrastrukturo ter območja stavbnih 
zemljišč. 

Občine bodo ob sodelovanju samoupravnih organizacij in 
skupnosti poskrbele za izdelavo sanacijskih programov pri 
onesnaževalcih okolja na območju prednostne sanacije 
žarišč onesnaževanja v skladu z dolgoročnim planom. Na 
podlagi teh programov bodo sklenili dogovore o sanaciji 
povzročitelji onesnaževanj, prizadeti in ogroženi ter občine. 
Povzročitelji onesnaževanja bodo v okviru teh dogovorov 
prevzeli največji del materialnih obveznosti, potrebnih za sa- 
nacijo. 

Občine bodo sprejele predpise o razvrstitvi območij ones- 
naženosti zraka (I., II., III., IV. območje). Občine bodo poskr- 
bele za dopolnjevanje in vzdrževanje katastra virov onesnaže- 
vanja zraka. Hidrometeorološki zavod SR Slovenije bo v sode- 
lovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje 
prostora pripravil metodološka navodila kot pomoč pri pri- 
pravi sanacijskih programov na prekomerno onesnaženih 
območjih. Občine bodo zagotovile prostorske pogoje za regi- 
onalne vodovode in izgradnjo čistilnih naprav ter za sanacijo 
odsekov vodotokov. 

Občine bodo zaščitile območja izvirov in podtalnic ter spre- 
jele ukrepe za njihovo bogatenje. V kolikor občine za posebej 
pomembna območja podtalnic: Mursko polje, Dravsko in 
Ptujsko polje, Celjska kotlina in posamezna območja ob Savi- 
nji, Krško polje, Brežiško polje, Mengeško polje in Sorško 
polje ne bodo sprejele do konca 1986 ustreznih odlokov glede 

11) Obseg sredstev Sklada federacije za obdobje 1986-1990 bo opredeljen v 
zveznem zakonu, ki je še v razpravi; zato višina obveznosti še ni usklajena, prav 
tako tudi ne delež sredstev, ki jih bo možno usmeriti v skupna vlaganja na osnovi 
združevanja dela in sredstev organizacij združenega dela. 

32 priloga poročevalca 



njihove zaščite, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
ložil osnutek zakonske zaščite teh območij. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo koordinirala izdelavo 
zbiranja, transporta, odlaganja oziroma obdelave posebnih 
odpadkov in bo do konca leta 1988 predložila koncept in 
strategijo ustreznega ravnanja s posebnimi odpadki kot pod- 
lago za dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije. 

Občine bodo sprejele ukrepe za preprečevanje in omejeva- 
nje hrupa na območjih, ki so jih namenile za stanovanja, 
zdravilišča, vzgojnoizobraževalne in raziskovalne ustanove, 
rekreacijo in turizem, narodne in krajinske parke ter naravne 
rezervate. 

Družbenopolitične skupnosti bodo opredelile in zavarovale 
posamezne objekte in območja, ki predstavljajo relativno 
redke, ogrožene, značilne ali enkratne primere naravne dediš- 
čine in imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekre- 
acijski ali krajinsko estetski pomen ter objekte in skupine 
objektov, ki zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena predstavljajo nepremično kulturno dediščino. 

Občine, mesta, obalna skupnost bodo ob sodelovanju kul- 
turnih skupnosti namenile posebno skrb vzdrževanju in ohra- 
njanju spomenikov NOB in revolucije ter pospeševale njihovo 
prevzemanje v kulturno dediščino. 

Na področju naravne dediščine bodo prizadete občine v 
naslednjem srednjeročnem obdobju razglasile Kamniško- 
Savinjski regijski park, Kraški krajinski park ter regijski park 
Pohorje. 

Občine ob Kolpi v SR Sloveniji bodo v sodelovanju s sosed- 
nimi občinami v SR Hrvatski na podlagi strokovnih osnov 
sprejele odločitev o namenski rabi območja ob Kolpi. 

Republika in občine bodo zavarovale habitate na podlagi 
mednarodnih konvencij o varstvu ptic in o močvirjih, ki so 
mednarodnega pomena kot gnezdišča ptic. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediš- 
čine bo v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo 
naravne in kulturne dediščine pripravil dosje za vpis zgor- 
njega dela reke Soče v register svetovne naravne dediščine. 

Na področju kulturne dediščine bodo strokovne organiza- 
cije za varstvo kulturne in naravne dediščine pripravile 
dodatne prostorske in ekonoske kazalce za posamezna 
območja z različno kuturno dediščino in s tem omogočile 
enoten način usklajevanja interesov varstva kulturne dediš- 
čine z drugimi rabami prostora. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediš- 
čine bo v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo kul- 
turne in naravne dediščine pripravil dosjeja za vpis Hrastoveij 
in partizanske bolnice Franja v register svetovne kulturne 
dediščine. 

Strokovni zavodi za varstvo kulturne in naravne dediščine 
bodo opredelili koncept obravnavanja in varstva celinskih 
voda. 

Občine bodo sprejele programe, s katerimi bodo opredelile 
dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev za izdelavo in 
uskladitev prostorskih izvedbenih aktov z zakonom o urejanju 
prostora ter zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v 
prostor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z izvršnimi sveti 
skupščin občin in geodetskimi organizacijami združenega 
dela v roku treh mesecev od sprejema družbenega plana SR 
Slovenije sklenil dogovor o uresničevanju srednjeročnega 
programa geodetskih del za obdobje 1986-19990. 

Zaradi racionalnejšega usmerjanja razvoja dejavnosti v pro- 
storu bomo v okviru priprave investicijskega programa in 
družbenoekonomske presoje upravičenosti pomembnejših 
investicijskih objektov 12) upoštevali tudi makrolokacijski 
vidik glede nabavnega in prodajnega območja in z njima 
povezanih transportnih stroškov, delovne sile, infrstrukturnih 
povezav in njihovih zmogljivosti ter ekoloških omejitev in 
drugih pogojev. 

Za izgradnjo skupnih komunalnih objektov in drugih objek- 

12.) Veliko razmestitvenih neracionalnosti povzroča lokacijska vztrajnost (pove- 
zana s tradicijo, velikimi fiksnimi londi, psihosociološkimi in neekonomskimi 
interesi, pričakovanje razrešitve probemov z novimi investicijami) tudi potem, ko 
je lokacija postala neoptimalna. Ekonomija velikega obsega in z njo povezani 
tehnični napredek lahko še povečata neoptimalnost lokacije, tako da povečanj 
transportni stroški In drugi stroški mnogokrat izničijo učinek ekonomije velikega 
obsega in tehničnega napredka (lokacijska vztrajnost je v naših razmerah 
pomemben dejavnik). 

tov skupnega pomena v industrijskih, obrtnih in podobnih 
conah bodo banke zagotovile ugodnejše kreditne pogoje. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo oblikovala in zagotovila 
vzdrževanje kataloga industrijskih con. 

Raziskovalna skupnost SR Slovenije bo, po kritični analizi 
stanja raziskovalnega dela na omenjenih področjih, v letu 
1986 pripravila predlog bolj specifičnih in medsebojno uskla- 
jenih programov (tudi dolgoročnejših) in na tej osnovi obliko- 
vala za obdobje do leta 1990 prioritetne projekte in razisko- 
valne naloge. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo poskrbel za 
klasifikacijo mest, somestij in drugih naselij glede njihove 
sedanje in potencialne funkcije v omrežju naselij s stališča 
proizvodne, prometne in upravne vloge ter stopnje centralno- 
sti pri oskrbnih dejavnostih kot strokovno osnovo za opredeli- 
tev njihove stvarne in potencialne vloge, ter za selektivno 
usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru. 

5.15. Ukrepi na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

Občine organizacije združenega dela, samoupravne inte- 
resne skupnosti materialne proizvodnje, SIS družbenih dejav- 
nosti in drugž samoupravne organizacije in skupnosti bodo v 
svojih planskih aktih določile pogoje in sredstva za izgradnjo 
in prilagoditev določenih proizvodnih zmogljivosti za usmer- 
jeno proizvodnjo v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami 
in načrti ter za organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih 
razmerah, za oblikovanje zalog deficitarnih surovin, reproma- 
terialov in drugih industrijskih proizvodov ter obrambnih 
potreb v skladu z načrti delovanja gospodarstva in družbenih 
dejavnosti ob naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razme- 
rah in v vojni. Poskrbele bodo za nadaljnje izpopolnjevanje 
materialnih, organizacijskih in kadrovskih rešitev za prepre- 
čevanje oziroma obvladovanje posledic nesreč, ki lahko 
nastanejo v tehnoloških procesih in so lahko širšega obsega. 
Nadaljevale bodo z izvajanjem zakloniščne politike, obliko- 
vane v obdobju 1981-1985, s programom oblikovanja rezerv 
civilne zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, blagovnih 
in drugih rezerv ter s programi na področju urejanja prostora, 
ki imajo posredno tudi obrambni pomen (vodni viri, male 
hidrocentrale, rezerve zdravil obhodne in vzporedne zveze 
ipd.). Te naloge se bodo financirale izven dogovorjenega 
deleža od narodnega dohodka namenjenega za neposredne 
naloge splošne ljudske obrambe. 

Družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skupnosti bodo z 
usmeritvami, dogovori in drugimi ukrepi zagotavljale sredstva 
za uresničevanje programov splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite iz proračunov družbenopolitičnih 
skupnosti, dohodka organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij na podlagi samoupravnega združe- 
vanja za uresničevanje nalog skupnega pomena za območje 
občin in republik ter dohodka organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij za lastne obrambne pri- 
prave v vsaki občini v skupni višini najmanj 0,4% in praviloma 
ne več kot 0,5% od narodnega dohodka ustvarjenega v SR 
Sloveniji v obdobju 1986-1990. Pri tem se bo za lastne obram- 
bne priprave namenilo največ 15% vseh sredstev, prednostno 
pa razvijala teritorialna obramba, civilna zaščita in zveze. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s programom nalog 
razvoja teritorialne obrambe in določenih drugih nalog 
splošne ljudske obrambe, ki so skupnega pomena za obram- 
bno pripravljenost SR Slovenije v skladu z obrambno razvoj- 
nim načrtom SR Slovenije, zagotovil nadaljnje uresničevanje 
dogovora o uresničitvi nalog splošne ljudske obrambe, ki so 
skupnega pomena za obrambno pripravljenost SR Slovenije v 
obdobju 1985-1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal z organi- 
zacijskimi, normativnimi in drugimi ukrepi materialne, 
kadrovske in druge pogoje, zlasti za potrebno pripravljenost 
določenih sil teritorialne obrambe, oblikovanje republiških 
rezerv civilne zaščite za primer naravnih in drugih nesreč, 
izvajanje in nadaljnje izpopolnjevanje izobraževalnih progra- 
mov v Republiškem centru za obrambno usposabljanje, orga- 
nizacijo in dokončno izgradnjo avtonomnega sistema uprav- 
nih zvez ter za delovanje sistema opazovanja in obveščanja, 
prevzem nabora in popolnitve oboroženih sil v miru in v vojni 
ter mobilizacijskega sistema in oblikovanje osnov enotnega 
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informacijskega sistema za določene potrebe splošne ljudske 
obrambe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotavljal materi- 
alne, kadrovske in druge pogoje za: izpopolnjevanje sistema 
funkcionalnih in operativnih zvez v organizacijskih enotah 
organov za notranje zadeve in med organizacijskimi enotami 
organov za notranje zadeve; posodabljanje tehnične opreme 
organov za notranje zadeve, da bi lahko učinkovito delovali v 
kakršnihkoli varnostnih razmerah; vlaganje sredstev v gradi- 
tev objektov uprav za notranje zadeve; postaj milice in objek- 
tov mejnih prehodov; intenzivno skrb za strokovne kadre ter 
razvijanje izobraževalnega centra organov za notranje 
zadeve; hitrejše reševanje stanovajske problematike operativ- 
nih delavcev organov za notranje zadeve; za zagotavljanje 
nadaljnega izpopolnjevanja enotnega informacijskega 
sistema organov za notranje zadeve. 

5.16. Nujne potrebe družbene reprodukcije, od 
katerih je odvisno uresničevanje temeljnih ciljev v 

tega družbenega plana, so: 

a) družbene usmeritve glede temeljnih razmerij delitve 
dohodka za tekočo porabo in razširitev materialne osnove 
združenega dela; 

b) odplačevanje dolgov tujini; 
c) nujna oskrba z energijo; 
d) ključni infrastrukturni objekti na področju prometa; 
e) zagotavljanje osnovne hrane, zdravil in rezerv; 
f) zaščita vodnih virov; 
g) zagotavljanje z zakonom določenih pravic na področju 

skupne in splošne porabe; 

h) temeljne naloge ljudske obrambe in družbene samozaš- 
čite. 

Če s samoupravnimi sporazumi med organizacijami združe- 
nega dela ter drugimi samoupravnimi organizacijami in skup- 
nostmi ne bo moč zagotoviti sredstev in drugih potrebnih 
pogojev za izvrševanje nalog na navedenih področjih druž- 
bene reprodukcije, bo SR Slovenija v skladu s 25. in 89. 
členom ustave SR Slovenije z zakonom začasno omejila raz- 
polaganje z delom sredstev družbene reprodukcije, določila 
obvezno združevanje sredstev v ta namen in določila druge 
ukrepe za izvršitev teh nalog. 

Na področju infrastrukture v energetiki in prometu bo SR 
Slovenija na gornji način ukrepala v obsegu in za namene, kot 
je to na osnovi združevanja sredstev po enotnih osnovah, virih 
in merilih predvideno z dogovorom o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985. 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo redno spremljale uresničevanje svojih 
srednjeročnih planskih aktov. Z letnimi planskimi akti bodo 
razdelane naloge za uresničitev srednjeročnih usmeritev, s 
tega vidika pa bodo preverjale tudi svoje tekoče ukrepanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo na podlagi analiz o 
uresničevanju tega družbenega plana Skupščini SR Slovenije 
vsako leto do 15. junija predložil poročilo o uresničevanju 
družbenega plana SR Slovenije, ki bo vsebovalo predvsem 
ocene in stališča izvršnega sveta o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v prete- 
klem obdobju, ocene možnosti in smeri uresničevanja druž- 
benega plana SR Slovenije in dogovora o njegovih temeljih v 
naslednjem letu ter smeri ukrepov razvojne politike, ki jih bo 
treba sprejeti za uresničevanje družbenega plana SR Slove- 
nije v naslednjem letu. 
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