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IZ VSEBINE:
Osnutek dogovora o družbenem planu
SR Slovenije za obdobje 1976—1980
z Aneksom (ESA 159)

Ocene in stališča Komisije IS Skupščine
SRS za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij v SRS v zvezi z razpravami
o »Poročilu o delu Komisije in informaciji
o družbeni aktivnosti pri pospeševanju
razvoja manj razvitih območij v SRS
v obdobju 1971—1974« (ESA 341)

Stališča Predsedstva in IO RK SZDL
Slovenije o razvoju manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij v SRS

Poročilo o delu Komisije IS Skupščine SRS
za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij v SRS in informacija o družbeni
aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj
razvitih območij v SRS (ESA 341)

Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij in manj
razvitih obmejnih območij v SRS (ESA 341)

Osnutek družbenega dogovora
o pospeševanju razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij
v SRS v obdobju 1976—1980 (ESA 341)

Zbori Skupščine SR Slovenije bodo na prvem jesenskem zasedanju obravnavali Osnutek dogovora o
družbenem planu SRS za obdobje 1976—1980, Osnutek
temeljev za dogovor o družbenem planu Jugoslavije
za obdobje 1976—1980 in Predlog temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do l. 1985. Gre
torej za gradiva, ki zadevajo interes vseh delovnih
ljudi in občanov. Zlasti o osnutkih naj bi se zato
razvila temeljita razprava v celotni delegatski bazi.
Ta razprarva naj bi omogočila delegatom za zasedanje republiške skupščine ter našima delegacijama
v Skupščini SFRJ, da bodo temeljito pripravljeni. To
je nujno, da bi mogli pravočasno uskladiti in oblikovati končne predloge planskih dokumentov.
Široka obravnava gradiva in obenem Priprava za
razpravo v Skupščini SRS in Skupščini SFRJ (obe
sta rokovno usklajeni) naj bi pomenila tudi bistven
prispevek naših temeljnih samoupravnih organizacij
in skupnosti ter njihovih delegacij v družbenopolitični
akciji za stabilizacijo gospodarskih gibanj, ter hkrati
prispevek k temeljiti pripravi resolucije o gospodarskem in družbenem razvoju za l. 1976.
O nastajanju gradiv, ki se tičejo zveznih planskih
dokumentov, je Skupščina SFRJ sproti poročala v
svojem delu »Poročevalca« (v 2. št. Poročevalca na
str. 10—12, v 5. št. na str. 13—23; v 8. št. na str. 2—6;
v 9. št. na str. 12—18; v 11. št. na str. 21—22; v 12.
št. na str. 19—20; v 13. št. na str. 13—16; v 14. št. na
str .35—41; v 16. št. na str. 21—24). O uveljavljanju
stališč Slovenije pa je govora tudi v Poročilu naših
delegacij v Skupščini SFRJ, objavljenem v 18. št. »Poročevalca«.
V tej številki objavljamo v celotnem besedilu plansko gradivo, ki ga je predložil Skupščini SRS njen
Izvršni svet. In sicer je to Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976—1980, ki
ga je pripravil Zavod SRS za družbeno planiranje v
smislu stališč in sklepov Skupščine SRS glede pristopa k izdelavi srednjeročnega družbenega načrta.
IS je gradivo obravnaval na seji 29. julija, ga zatem
še dopolnil, dokončno pa je bilo predloženo Skupščini SRS 9. avgusta 1975.
Tudi vsa gradiva, ki se tičejo razvoja manj razvitih
območij v Sloveniji, objavljamo v celotnem besedilu.
Med tem gradivom so tudi »Stališča predsedstva in
IO RK SZDL Slovenije o razvoju manj razvitih območij v SR Sloveniji«. Organa SZDL sta ta stališča
sprejela 17. julija 1975 ter jih poslala Komisiji IS za
pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji z namenom, naj jih preuči ter upošteva pri
obravnavi osnutka zakona o ukrepih za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji.
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Uvod

plekse vse bolj prevzema odgovornost za celovitost reprodukcijskega procesa in s
tem tudi v procesu oblikovanja samoupravnih in družbenih planov utrjuje svoje
ustavne pravice in odgovornosti v družbenopolitičnem
in družbenoekonomskem sistemu.
Pospešeno reševanje neskladij na vseh ravneh v postopku medsebojnega sporazume,
vanja in dogovarjanja vseh
nosilcev samoupravnih in
družbenih planov v SR Slo-

1976-1980 (ESA 159)
veniji in v SFR Jugoslaviji je
zato naloga za naslednje obdobje vse do sprejema družbenega plana. V tem procesu
se bodo morale izoblikovati
tudi vse tiste dohodkovne
povezave, ki bodo zagotavljale, da bodo samoupravni sporazumi in družbeni dogovori
stvarna osnova samoupravnih in družbenih planov, s
tem pa tudi zagotovilo za
realnost temeljnih političnih
in ekonomskih usmeritev v
družbenem planu SR Slovenije.

»Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije
za obdobje 1976—1980« je dokument, ki naj v temeljnih
in drugih organizacijah združenega dela, samoupravnih
interesnih skupnostih, krajevnih Skupnostih in drugih
samoupravnih skupnostih, občinah in republiiki vzpodbudi
in omogoči razpravo, usklajevanje in sprejemanje stališč o temeljnih usmeritvah
družbenega razvoja v SR Sloveniji za naslednje petletno
obdobje, upoštevajoč:
— da bodo delovni ljudje I. REZULTATI DOSEDANJEGA
zagotavljali dolžnost in pra- IN POGOJI NADALJNJEGA
vico planiranja s sklepanjem
samoupravnih sporazumov in DRUŽBENEGA RAZVOJA
družbenih dogovorov o temeljih plana in s sprejemanjem SR SLOVENIJE
samoupravnih in družbenih
1. Delovni ljudje socialistič- okoli 41 odstotkov, pri tem
planov;
republike Slovenije so v bo industrijska proizvodnja
— da delovni ljudje sama ne
socialistične gradit- povečana za 51 odstotkov.
stojno določajo cilje in in- obdobju
ve, še zlasti med uveljavlja- Gospodarska rast je dinamičterese v samoupravnih skup- njem
samoupravljanja, do- na tudi ob koncu tega petletnostih in družbenopolitičnih segli zelo
pomembne rezul- ja kljub kriznim pojavom in
skupnostih, na podlagi znan- tate v družbenem
in material- zaostrenim pogojem menjave
stvenih spoznanj in na njih nem napredku naše
na mednarodnih tržiščih.^
zasnovanih ocenah razvojnih sti, ki so se odraziliskupnoneKoličinsko rast so spremmožnosti, materialnih bilanc nehnem izboljševanju vpogoljale tudi pomembne, vendar
in skladnosti z zakonom re- jev njihovega življenja in de- manj
izrazite kvalitetne spreprodukcije ter ekonomike, la. Po dinamiki gospodarske- membe,
ki se odražajo v poolb zagotavljanju načela so- ga razvoja in globini spre- rastu produktivnosti
dela in
delovanja ter medsebojne od- memb
v ekonomsko-socialni doseženem povečanj^ družbegovornosti in solidarnosti.
strukturi družbe se je SR nega proizvoda na aktivnega
Dokument odraža doseženo Slovenija, kot tudi SFR Ju- prebivalca za 27 odstotkov,
stopnjo razvitosti samouprav- goslavija, stalno uvrščala v v hitrejšem razvoju nekatenega družbenega planiranja, skupino dežel z najvišjimi rih, za sodobno industrijsko
za katero so značilne števil- stopnjami rasti.
gospodarstvo značilnih vej
ne pomanjkljivosti glede obPoleg nedvomno pomemb- proizvodnje, v osvajanju nolikovanja samoupravnih spo- nih rezultatov pri povečeva- vih proizvodov, uvajanju norazumov in družbenih dogo- nju proizvajalnih sil in živ- ve tehnike in tehnologije, v
vorov o osnovah samouprav- ljenjskega standarda so še porastu izvoza itd.
nih in družbenih planov. Pov- večji rezultati doseženi pri
Ob takšnem razvoju prosem razumljivo je, da so v razvijanju socialističnih pro- izvajalnih sil družbe smo doosnutku dogovora o družbe- izvodnih odnosov in s tem segli nadaljnje pozitivne sprenem planu SR Slovenije še ustvarjeni pogoji za nadalj- membe v socialno-ekonomski
številna neskladja tako zno- nje širjenje materialnih ok- strukturi prebivalstva. Zapotraj organizacije združenega virov dela ter življenja delov- slenost v nekmetijskih dejavdela in samoupravnih interes- nih ljudi in za popolnejše nostih bo v primerjavi z lenih skupnosti kot med njimi uresničevanje samoupravne tom 1970 povečana za 24 odin ocenjenimi možnostmi raz- socialistične družbe in pro- stotkov olb še nadaljnjem
voja v družbenopolitičnih izvodnih odnosov.
zmanjšanju deleža aktivnega
skupnostih. Združeno delo se
2. V obdobju 1971—1975 so prebivalstva v kmetijstvu. Hinamreč še ni v zadostni meri delovni ljudje SR Slovenije trejša rast zaposlovanja od
organiziralo po načelu do- dosegli nadaljnjo hitro rast predvidene je omogočila tudi
hodkovne soodvisnosti, kar materialne proizvodnje in sto- nagle j še zaposlovanje delavnaj bi omogočalo, da s sa- ritev tako, da bo v globalu cev iz drugih območij SFR
moupravnim
sporazumeva- uresničena ta temeljna raz- Jugoslavije.
njem in družbenim dogovar- vojna naloga iz tekočega družDoseženi so pomembni
janjem ter povezovanjem v benega plana. Družbeni pro- uspehi pri zmanjševanju obŠirše reprodukcijske kom- izvod bo po oceni večji sa čutnih razlik v družbenem
s

razvoju posameznih območij.
Rast družbenega proizvoda in
zaposlovanja na manj razvitih območjih je bila hitrejša
kot povprečna v SR Sloveniji. Razvoj urbanizacije je
pripomogel h krepitvi družbenega napredka v posameznih območjih SR Slovenije.
V naselitvenih središčih so
izboljšane možnosti oskrbe z
materialnimi in nematerialnimi dobrinami in storitvami,
izboljšana je tudi prometna
povezanost med kraji bivanja in dela, kar omogoča
bolj enakomerno oskrbovanje prebivalstva in gospodarstva.
3. Delovni ljudje so dosegli
razmeroma ugodne rezultate pri uresničevanju tudi drugih nalog, ki zadevajo njihove delovne in življenjske pogoje. Povečan je življenjski
standard za 34 odstotkov,
oziroma za okoli 6 odstotkov
povprečno letno. Takšno povečanje je, poleg večje zaposlenosti, omogočilo hitrejši
porast družbenega standarda,
za katerega so delovni ljudje iz dohodka in iz svojega
osebnega dohodka solidarno
zagotavljali ustrezno večja
sredstva predvsem za skupno
porabo in stanovanjsko izgradnjo. Iz teh razlogov,
predvsem pa zaradi visoke
rasti življenjskih stroškov, pa
so skoraj stagnirali realni
osebni dohodki' in osebna
potrošnja na zaposlenega ter
ni bilo uresničeno načelo delitve v skladu z rastjo produktivnosti dela.
Pomembno je povečanje in
kakovostno izboljšan standard stanovanj; zahvaljujoč
intenzivni družbenopolitični
akciji bo dosežen srednjeročni program izgradnje 55.000
stanovanj in hkrati ustreznejša razdelitev le-teh z usmerjeno izgradnjo za delavce z
nižjimi osebnimi dohodki, za
mlade družine in ostale. S
tem je začeto znatno hitrejše odpravljanje stanovanjskega primanjkljaja.
Občuten napredek so dosegli delovni ljudje pri usposabljanju za produktivno de1
Letna povpreSna rast realnih
osebnih dohodteov na zaposlenega
Je mažaia T obdobju 1971—1975
0,5 %.

lo in pri izobraževanju mladine. V vseh oblikah izobraževanja je zajetih skoraj 20
odstotkov prebivalcev < Postopoma se izboljšuje izobrazbena raven zaposlenih, saj
delež kvalificiranih delavcev
znaša danes 29 odstotkov;
delež vseh srednje, višje in
visoko strokovno usposobljenih delovnih ljudi pa 20 od.
stotkov zaposlenih.
Za razdobje po letu 1970
je značilen postopen, vendar
pospešen prehod na nov sistem samoupravnega urejanja odnosov in delovanja na
vseh področjih družbenih dejavnosti. To se je zlasti odrazilo v pospešenem razvoju
vseh oblik družbenega standarda, ki so ključnega pomena za krepitev socialne varnosti in delovne usposobljenosti ljudi in občanov. V tem
okviru je urejeno otroško
varstvo pomemben element
življenjskega standarda delovnih ljudi in dejavnikov celotnega razvoja, še zlasti glede na visoki odstotek zaposlenosti moškega in še prav
posebej ženskega prebivalstva v naši republiki.
V dnevno varstvo je vključenih nad 17 odstotkov vseh
predšolskih otrok; zanje je
na razpolago okrog 35.000
mest v vzgojno varstvenih
zavodih; od tega preko 1
tretjina zgrajena v zadnjih
petih letih. V podaljšano bivanje v šoli je vključeno 15
odstotkov šoloobveznih otrok.
Ugodni rezultati na področju izgradnje zmogljivosti
vzgojno varstvenih zavodov
ter osnovnih šol po letu 1970
so v pretežni meri odraz uveljavljanja neposrednega samoupravnega odločanja delavcev, ki so kar v 45 občinah sprejeli samoupravne
sporaaume ter družbene dogovore o samoprispevkih za
hitrejše urejanje varstva in
vzgoje svojih otrok.
Uveljavljanje ustavnih načel in novih družbenih odnosov je vneslo novo kvaliteto
tudi na področju ustvarjanja
ustreznih življenjskih pogojev
za tiste otočane, ki sami s
svojim delom niso sposobni
zagotavljati potrebnih sredstev za življenje, ter za mladino, ki se izobražuje.
Materialno pomoč za preživljanje in vzgojo prejema
okoli 260.000 otrok delavskih
staršev ter okoli 15.000 otrok
iz socialno šibkih kmečkih
družin.
V razdobju 1971—1975 so
delovni ljudje dosegli po-

membne uspehe tudi na področju zdravstvenega varstva,
saj so zdravstveno zavarovani vsi prebivalci v SR Sloveniji. Izrednega razvojnega
in socialnega pomena je izenačitev pravic iz zdravstvenega varstva med delavci in
kmeti, izpeljana v letu 1973.
Z znatno večjimi investici.
jami za razvoj bolnišničnih
zmogljivosti se je v zadnjih
letih pomembno dvignil tudi
standard zdravstvene oskrbe,
saj se s 7 standardnimi posteljami na 10.000 prebivalcev
ter 1 zdravnikom za okoli
730 prebivalcev, SR Slovenija uvršča med visoko razvite dežele.
Kultura postaja vse pomembnejše interesno področje in del vsakdanjega življenja delovnih ljudi. Med drugimi uspehi, doseženimi na
tem področju, je treba kot
pomembno označiti podružbljanje kulture, ki se kaže v
povezovanju interesov kulturnih delavcev in ustanov z
interesi uporabnikov.
4. Naivzlic pomembnim rezultatom pa se nekatere potrebe in obstoječa neskladja
na področju življenjskega
standarda delovnih ljudi na
doseženi, višji stopnji družbenega in gospodarskega razvoja, pogosto kažejo v bolj
ostrih in zapletenih oblikah.
Takšne probleme je moč
najuspešneje in brez težjih
nasprotij reševati zgolj na
samoupravnih osnovah ob
odločilni vlogi združenega dela. To se je še zlasti pokazalo po 29. seji CK ZKS, ko
smo po tej poti uspešno rešili nekaj neskladij in s tem
dokazali pravilnost takšne
družbenopolitične usmeritve.
Obstoječi sistem izobraževanja, kljub nekaterim pomembnim . uspehom še ne
nudi potrebnih pogojev za
takšen razvoj vzgoje in izobraževanja, ki bi po obsegu in
kvaliteti ustrezal sedanjim in
prihodnjim potrebam na
vseh področjih družbene reprodukcije in ki bi oblikoval
celovito osebnost delavca, kakršno terja uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov.
Otroci še vedno nimajo enakih možnosti predšolske
vzgoje in osnovnega izobraževanja, ki je izrednega pomena za njihovo uspešno vključevanje v nadaljnje oblike
izobraževanja. Niti izobraževanje na srednji stopnji ne
daje vsem takšne splošne
razgledanosti, kakršno. kas-

neje potrebujejo za vključe- šem in selektivnejšem odnovanje v delo. Ne glede na po- su do posameznih rezultatov
večan vpis mladine v višje in usmeritev.
Temeljni problem so inflain visoke šole in povečano
cijska gibanja ter nestabilštevilo predavateljev v zad
njih letih, se učinkovitost na nost cen in tržišča, ki rušijo
tej stopnji izobraževanja ni in onemogočajo normalne
ekonomske odnose med pobistveno spremenila. Struk
tura in profili kadrov iz teh sameznimi deli gospodarstva,
šol ne ustrezajo dejanskim sproti razvrednotijo dosežepotrebam družbenega raz- ne rezultate in zavirajo razvoj samoupravljanja, s tem
voja.
tudi sposobnost družbene
Prav tako so odprta še pa
skupnosti za učinkovito uresvprašanja na področju ma ničevanje
razvojnih ciljev. Četerialne pomoči za socialno prav so na
gibašibke, kar se med drugim nja v velikiinflacijska
meri vplivale
kaža v dejstvu, da družbe- motnje na svetovnem tržišču,
no denarno pomoč kot edini pa so osnovni vzroki inflavir dohodka še vedno preje- cije vendarle domači. Med
ma le okoli 3600 ljudi.
drugim gre še prav posebej
Kljub dobrim rezultatom za neskladja v strukturi propri zmanjševanju razlik med izvodnih sil. Njihov vpliv na
posameznimi območji SR Slo- ključne komponente gospovenije so le-te še vedno ob- darskega razvoja je občuten,
čutne. Uspehi pri izboljše. odraža se v nezadostni in nevanju pogojev razvoja, zlasti učinkoviti izrabi proizvodnih
na področju infrastrukture zmogljivosti in razvojnih
in družbenih dejavnosti na možnosti SPR Jugoslavije, v
manj razvitih območjih so počasnejšem porastu družbemanj ugodni kot na področju nega proizvoda od možnega,
gospodarskega razvoja. V ur- v neugodnih pogojih vključebanem omrežju se še vedno vanja gospodarstva v medkažejo vplivi teh razlik, kar narodno delitev dela in v razahteva intenzivne napore pri stočem primanjkljaju plačilnadaljnjem celovitem usmer- ne bilance.
Pomembni vzroki nestabiljanju omrežja osnovnih urbanih središč. Hkrati so vse nosti so še anticipirana pobolj pereči problemi razvoja raba, ki ni podrejena ekona nekaterih obmejnih ob- nomskim kriterijem, še vedmočjih, kjer so močne tež- no šibka reprodukcijska sponje odseljevanja prebivalstva sobnost proizvodnje ter nezairadi neustreznih življenj- zadovoljiva pripravljenost za
sporazumevanje in uresničeskih in delovnih pogojev.
Hiter razvoj urbanizacije vanje sporazumov.
Sistematično odpravljanje
spremljajo zlasti v večjih
aglomeracijah znaki gostitev, teh vzrokov je med glavnimi
s tem pa med drugim tudi nalogami v prihodnjem obpojavi onesnaževanja ali raz- dobju.
Premalo razvita energetska
vrednotenja okolja. To terja
prizadevnejše izvajanje že za- in surovinska osnova, pročetih sanacijskih ukrepov ter metna infrastruktura in proupoštevanje okolja v nadalj- izvodnja hrane so osnovna
nji razvojni politiki in ravna- značilnost strukturnih neskladij v jugoslovanskem gosponju.
Uspešnost samoupravnega darstvu in gospodarstvu SR
odločanja zahteva uveljavitev Slovenije. Pomanjkanje enerdružbenega sistema informi- gije, surovin in reprodukcijranja, ki bo v rokah zdru- skega materiala je moč reženega dela. Obstoječi infor- ševati z boljšim izkoriščamacijski sistemi in podsiste- njem lastnih virov in z udemi še niso organizirani tako, ležbo pri izgradnji ustreznih
da bi zadovoljevali te smo- zmogljivosti v SFR Jugoslaviji. Kljub takšni orientaciji
tre.
5. Dinamičen družbeni raz- na je temeljne dolgoročne revoj SR Slovenije spremljajo šitve iskati v izvozno intentudi nekateri pereči gospo- zivnem in bolj v izvoz usmerdarski razvojni problemi, ki jenem gospodarstvu. Zaradi
so se še posebej zaostrili v teea je za družbeno ekonomzadnjih letih ob energetski iki razvoj SR Slovenije še
krizi in gospodarski recesiji posebnega pomena odpravljav razvitem svetu. Njihovo nje neskladnosti na področju
reševanje terja organizirano gospodarskih odnosov s tuin načrtno delovanje vse ju- jino, kar terja korenitejše
goslovanske družbene skup- ukrepanje združenega dela.
nosti v daljšem razdobju, še
Kot strukturni problem je
posebej v tem srednjeročnem treba oceniti tudi zaostajarazdobju in to ob kritičnej- nje pri drugih kvalitetnih
t

faktorjih razvoja, zlasti tehnološke ravni našega gospodarstva, nizko udeležbo avtomatizacije v strukturi sredstev za proizvodnjo, slabo
kvalifikacijsko sestavo zaposlenih, premalo razvito raziskovalno dejavnost ter organizacijo dela in poslovanja.
V narodnogospodarskem merilu se to zaostajanje odraža
v premajhni udeležbi produktivnosti, v naraščanju družbenega proizvoda, v preveliki
odvisnosti od tujega znanja
in tuje tehnologije, ▼ slabi
konkurenčni sposobnosti našega gospodarstva na tujih
tržiščih ter v razmeroma nizkem povprečnem dohodku in
osebnem dohodku na delovno mesto. V takih razmerah
je pomanjkanje delavcev še
bolj izrazito omejitveni faktor gospodarske rasti.
6. Dosedanje težnje v druž-

benem in gospodarskem razvoju terjajo veliko družbeno
občutljivost do problemov, ki
jih doslej smo ali ne doolj
uspešno obvladovali, in odločnejšo prizadevnost za njihovo postopno odpravljanje. V
ospredju so zlasti vprašanja
stabilnejšega razvoja, reševanja strukturnih neskladij,
neugodna menjava s tujino,
gospodarski red in štednja.
Hkrati pa mora plan pospešeno uvajati pogoje, ki vplivajo na nadaljevanje pozitivnih
razvojnih teženj, kot so zlasti
razvoj samoupravnih procesov in dinamično stopnjo
rasti.
To pa terja jasno opredelitev skupnih družbenih ciljev
in smernic ter višjo stopnjo
samoupravnega usklajevanja
organiziranosti dela in združevanja naporov pri reševanju ključnih nalog v razvoju.

II. TEMELJNI CILJI IN NALOGE
DRUŽBENEGA RAZVOJA
A. Temeljni cilji družbenega razvoja
Glavna izhodišča, ki opredeljujejo temeljne cilje družbenega razvoja, so:
— Samoupravno planiranje,
ki je s ustavo opredeljeno
kot bistveni pogoj in sredstvo
v rokah delavcev in delovnih ljudi, združenih v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skupnostih
in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih,
za obvladovanje družbene reprodukcije in še posebej dohodka tako v njegovem nastajanju kot njegovem trošenju.
— Idejne osnove, sklepi,
stališča in druge aktivnosti,
ki sta jih sprejela ali vzpodbudila X. kongres Zveze komunistov Jugoslavije
in
VII. kongres Zveze komunistov Slovenije.
— Dokumenti in pobude o
dolgoročnih družbeno-gospodarskih gibanjih znotraj združenega dela, v občinah, republiki in federaciji ter stališča iz razprav, ki so sledile
v teku razprav o teh dokumentih in pobudah, zlasti
o okvirih in možnostih srednjeročnega razvoja SR Slovenije 1970—1980 in zasnovah
dolgoročnega in srednjeročnega »navoja SFR Jugoslavije.
— Zagotovitev nadaljevanja
pozitivnih družbenih in gospodarskih teženj v nasledf

njem planskem obdobju, kar
še posebej velja za razvoj
samoupravnih procesov in dinamično gospodarsko rast.
— Nujnost
postopnega
spreminjanja negativnih dolgoročnih teženj in odločnejšega reševanja problemov,
ki zaviralno vplivajo na družbeni razvoj: stalna inflacija
in z njo povezana potrošniška aanesenost, neusklajen
razvoj gospodarskih odnosov
s , tujino strukturni problemi in nezadovoljiv odnos do
sprejemanja in uresničevanja
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov.
— Dejstvo, da se šele začenja prenos težišča planirar
nja na združeno delo, zlasti
glede družbenega obravnavanja dohodka v njegovem nastajanju in trošenju.
— Gospodarske razmere v
svetu, ob poudarjeni gospodarski depresiji, ki bo pO
nekaterih ocenah trajala do
leta 1977 in ki zahteva od
našega gospodarstva še posebne napore, predvsem v
prvi polovici planskega obdobja, hkrati pa tudi izrazitejše pospeševanje tistih
aktivnosti, ki najbolj neposredno vplivajo na krepitev
usposobljenosti in vitalnosti
slovenskega gospodarstva in
na oblikovanje rezerv.
Spričo teh izhodišč in teženj za oblikovanje pogojev
za dolgoročno ekonomsko-politično in socialno varnost

delovnega človeka, hitrem
vnašanju kvalitetnih sprememb v družbeno-ekonomski
razvoj ter dinamičen, stabil-

nejši in skladen razvoj, ta
plan opredeljuje naslednje
neposredne razvojne cilje za
obdobje do leta 1980:

1. Uveljavljanje socialističnega
samoupravljanja
Razvoj in utrjevanje ustav- likah in možnih povezavah
nega položaja delavca in de- dogovori o osnovnih elemenlovnega človeka v združenem tih srednjeročnega plana ter
delu hkrati pomeni osnovo jih uskladi in tako zastavi
za uveljavitev delovnih ljudi organizacijske in družbenoin njihovih interesov v na- ekonomske pogoje ter začne
stajanju in razpolaganju z s povezovanjem v dohodkovdohodkom, v odločanju o po- no zaokrožene celote.
gojih in rezultatih dela, poZ razvijanjem in krepitvivezovanju dela in sredstev jo družbeno-ekonomske vsein v družbeni reprodukciji bine dohodkovno zaokroženih
nasploh.
organizmov je treba doseči
Vsebinsko in učinkovito postopno organsko zaokrožeuveljavljanje delavca kot vanje celotnega reprodukcijsubjekta v procesu celotne skega procesa v združenem
družbene, reprodukcije je delu tako, da prva faza obhkrati odločujoč in najpo- sega zlasti sprejemanje spomembnejši dejavnik za kva- razumov o razširjeni reproliteten in dinamičen družbe- dukciji in s tem združevanje
noekonomski razvoj, ki vodi dela in sredstev ter da zdruk uveljavljanju dela in ust- ženo delo prevzame finančvarjalnosti.
ne in zunanjetrgovinske funkZato morajo biti v ospred- cije. Celotni potek kontinuju pospešena in vsestranska iranega planiranja mora po-'
prizadevanja družbe za iz- meniti pozitivno prvino za
gradnjo učinkovitega in do- nastajanje in vsebinsko obslednega sistema njene sa- likovanje teh procesov.
— Samoupravne interesne
moupravne organiziranosti,
skupnosti, zlasti s področja
zlasti v naslednjih smereh:
— Vsebinsko krepiti in družbenih dejavnosti, morabogatiti osnovne družbeno- jo postati vse močnejši seekonomske celice, to je te- stavni del celotnega repromeljne organizacije združene- dukcijskega procesa, kar
ga dela, krajevne skupnosti zahteva učinkovitejši in seih samoupravne interesne lektivne j ši način dela ter
skupnosti ter samoupravno odpravo proračunske miselpovezovanje in zgruževanje. nosti.
— Zagotoviti je treba po— Zagotoviti, da se delav- goje za oblikovanje učinkoci v temeljni organizaciji vitega družbeno-informacijzdruženega dela na podlagi skega sistema, tako da bodo
dohodka, ki ga ustvarjajo, delavci v temeljnih in druvključujejo v celoten sistem gih organizacijah združenega
družbene reprodukcije, da dela in delovni ljudje v druorganizirajo in obvladujejo gih samoupravnih organizacidelo in proizvodnjo in da od- jah in skupnostih, delegati
ločajo o svojem minulem de- v družbeno-političnih skuplu v njegovem kroženju in nostih ter organi teh skupdružbeni reprodukciji.
nosti razpolagali z ustrezniZato je še posebej po- mi informacijami, kakršne
membno, že ob sprejemanju potrebujejo za uresničevanje
plana, saj je združeno delo svojih pravic in dolžnosti
šele na začetku organiziranja pri usklajevanju odnosov v
v dohodkovno soodvisne šir- družbeni reprodukciji ter
še reprodukcijske celote, da usmerjanju in spremljanju
se združeno delo že v ob- družbenega razvoja na vseh
stoječih organizacijskih ob- področjih in ravneh.

2. Stabilna rast življenjskega standarda
Položaj delavca in delovnega človeka v družbeni reprodukciji, zlasti pa pri ustvarjanju in uporabi dohodka,
je vzporedno z nadaljnjim
razvijanjem dohodkovno so-

odvisne
organiziranosti
združenega dela vse močnejši motiv za ustvarjalnost ter
za dinamični in bolj produktiven družbeno-gospodarski
razvoj. Hkrati to bolj izra-

žito postavlja v ospredje interese in potrebe delavcev
in delovnih ljudi.
V takih pogojih je za stalno in stabilno večanje življenjskega standarda vzrok
in posledica za večjo družbeno storilnost delavca, kar
zahteva usklajen razvoj življenjskega standarda delavca
in njegove produktivnosti
dela.
Cilji in položaj gospodarstva predpostavljajo dosledno
uveljavljanje načela delitve
dohodka po rezultatih dela,
kar je hkrati eden bistvenih
pogojev za zmanjševanje razlik v dohodkih in v življenjskem standardu v primerjavi z razvitejšim gospodarstvom kakor tudi za zmanjševanje migracije, oziroma
za vračanje naših delavcev,
zaposlenih v tujini.

Stabilna rast življenjske
ravni je odvisna tudi od celovitega urejanja bivalnih in
delovnih pogojev, kar zahteva ustrezno tehnično in socialno infrastrukturo ekoloških pogojev.
Stalno izboljševanje pogojev življenja in dela delovnih ljudi pa se še posebej
kaže v nematerialnih prvinah, zlasti v krepitvi socialističnih vrednot, odpravljanju vzrokov in posledic socialnih razlik in krepitvi socialne varnosti delovnih ljudi. Nekoliko hitreje od osebne porabe bo treba večati
družbeni standard in to na
področjih, ki najbolj neposredno prispevajo k uresničevanju družbenoekonomskih
ciljev in jih tudi ta dokument označuje za razvojne
prioritete.

3. Stabilnejši in dinamičnejši gospodarski
razvoj
Hitrejši gospodarski in
družbeni razvoj bo možno
doseči le z odločnejšim
uveljavljanjem prvin, ki prispevajo k stabilizaciji gospodarskih gibanj ob hkratnem vzdrževanju dinamične
rasti. Pogoj za to je zlasti
učinkovitejše gospodarjenje,
predvsem na podlagi dviga
produktivnosti dela, spoštovanja družbenih in poslovnih norm, učinkovitejših in
ustrezno usmerjenih investicij, ki bodo pokrite s kvalitetnimi sredstvi, ter razvijanja optimalne strukture gospodarstva z izvozno intenzivnim obeležjem, pomemben
dejavnik gospodarskega in
socialnega razvoja bo tudi
stanovanjska izgradnja'.
Zaradi splošnih gospodarskih razmer doma in v svetu bodo napori za krepitev
sposobnosti gospodarstva še
posebej intenzivni v prvem
obdobju srednjeročnega plana, kar zahteva doslednejši in skrajno selektiven odnos do vseh tistih aktivnosti,
ki najbolj neposredno prispevajo k izpolnitvi te naloge, hkrati pa je treba tudi
kritično obravnavati dejavnosti, ki niso vključene v stabilni, dinamični in kvalitetni razvoj.
Taka razvojna usmeritev
terja bolj racionalno uporabo razpoložljivih sredstev na
vseh področjih gospodarskega, še posebej pa družbenega delovanja, krepitev finančne moči proizvodnje zlasti
z relativnim povečanjem

sredstev za razširjeno reprodukcijo ter materialnih in
drugih rezerv.
Prednostne so le tiste oblike delovanja, ki jih opredeljujejo sporazumi in dogovori in ki se najbolj neposredno ter uspešno povezujejo z interesi združenega
dela. To zahteva tudi selektivne j ši odnos do dela in
smeri aktivnosti znotraj posameznih samoupravnih interesnih skupnosti, organizacij združenega dela in njihovih asociacij.
Razvojna politika, usmerjena na reševanje teh vprašanj
ter na uveljavljanje dolgoročnega sistema planiranja,
temelječega na novih družbeno-ekonomskih osnovah kot
enega pomembnih pogojev
za izvajanje poslovno-finančnih in drugih odnosov znotraj združenega dela ter ob
stabilizacijskih prizadevanjih
v okviru SFRJ, mora zagotoviti dolgoročnejše osnove
za stabilnejši razvoj. Za
skupne napore vse jugoslovanske skupnosti, za večjo
učinkovitost in stabilnejše
pogoje gospodarjenja bo posebno pomemben odločilni
vpliv in odgovornost združenega dela kot celote za razvoj, ekonomsko politiko in
za razvoj gospodarskega sistema, zlasti na področju
razširjene reprodukcije, gospodarskih odnosov s tujino,
sistema cen, politike tečaja
dinarja in kreditno-monetarne politike. V okviru samoupravnega sistema je treba

razivijati mehanizem, ki bi
zmanjševal negativne vpSve
mednarodnih gospodarskih
gibanj. V ekonomskih odnosih s tujino bo moralo združeno delo samo prevzemati vse več tveganj ob hkratnem zmanjševanju vloge in
obveznosti države in ob večji usmeritvi razpoložljive
akumulacije za pospeševanje
izvoza.
V središču razvojnih naporov bo zlasti proizvodnja,
oziroma stabilna oskrba z
energijo, surovinami, nrano,
selekcioniran razvoj promet
ne infrastrukture, krepitev
izvozne usmeritve gospodarstva in temu ustrezno oblikovanje izvozne strukture.
Pri reševanju strukturnih
problemov bo treba iskati
dolgoročnejše rešitve tudi v
okviru SFR Jugoslavije in v
sodelovanju z deželami v
razvoju. Usmeritev organizacij združenega dela na znatno večjo opremljenost delovnih mest, modernizacijo tehnologije in avtomatizacije
proizvodnih postopkov naj
prispeva k hitrejšemu večanju prodiiktivnosti in dohodka na zaposlenega.
Razvoj nekaterih, tudi novih, propulzivnih industrijskih dejavnosti, predvsem na
področju bazne kemije, elektronike, proizvodnje trajnih
potrošnih dobrin in investicijske opreme, naj da nove
vzpodbude ustvarjalnemu in
učinkovitemu industrijskemu
razvoju, ki bo še naprej prevladujoča smer razvoja in
bo osnovni tvorec gospodar
ske rasti. Hkrati pa je treba zagotoviti skladen in in-

tegriran razvoj menjalno
prometnih dejavnosti.
Uresničevanje samoupravnih pravic delavcev v združenem delu, uvajanje sodobnih tehničnih, tehnoloških
in organizacijskih dosežkov
v gospodarstvo in družbene
dejavnosti zahteva izboljšanje sedanje neugodne izobrazbene sestave zaposlenih
in povečan pritok strokovno
izobražene mladine. Zato bo
treba v organizacijah združenega dela, interesnih in
družbenopolitičnih skupnostih razviti široko družbeno
akcijo za pospešen razvoj
in večjo učinkovitost usmerjenega izobraževanja.
Organizacije združenega dela in širši dohodkovno soodvisni reprodukcijski kompleksi morajo prevzeti neposredno odgovornost za sočasno planiranje srednejročnih in dolgoročnih kadrovskih potreb v količinskem in
kakovostnem pogledu. Tem
potrebam se mora prilagajati vzgojnoizobraževalni sistem, planiranje njegovega
razvoja in programiranje
vzgojno izobraževalne dejavnosti.
Prihodnji razvoj terja vedji obseg, povezovanje, kvar
liteto in učinkovitost raziskovalnega dela, njegovo tesnejšo povezanost z združenim
delom in odločnejšo naravnanost k smotrom planiranega
razvoja, da bi na ta način
zagotovili hitrejši in učinkovitejši vnos dosežkov organiziranega in usmerjenega
raziskovalnega dela v proizvodnjo in družbeno prakso
ter njihov vpliv na posodabljanje proizvodnje.

4. Intenzivnejši razvoj menjave
in sodelovanja s tujino
Usposabljanje gospodarstva usmeritvi na tradicionalne
za izvozno bolj intenzivno partnerje.
Močneje Je treba razvijastrukturo in učinkovitejši
nastop na zunanjih trgih po- ti dolgoročno proizvodno,
meni enega najpomembnejših tehnično-tehnološko in znandejavnikov dinamičnoj šega in stveno sodelovanje na podučinkovitejšega razvoja na- ročjih, ki so posebnega pomena za razvoj domačih prosploh.
zmogljivosti. Ob
V izvozu bo potreben izvajalnih
tem naj bo prenos tuje tehznatno večji delež proizvo- nologije
pripomodov višjih stopenj predela- ček, ne papredvsem
temeljno
sredstvo
ve in storitev ob večji naza katere je treba
slonitvi na domače gospo- vinovacij,
prvi vrsti in zanje zaintedarske vire.
resirati lastne sile.
Zlasti intenzivna mora biZaostriti je treba odgovorti menjava z neuvrščenimi nost za plačilno bilanco tadržavami in deželami v raz- ko v SR Sloveniji kot SFR
voju, kljub njeni siceršnji Jugoslaviji.
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5. Enakomernejši družbeni razvoj vseh
območij v SR Sloveniji, racionalnejša
izraba prostora in urejanje okolja
Regionalni razvoj bo te.
meljil na načrtnem aktiviranju realnih možnosti in
ustvarjanju čim bolj enakih
pogojev za delo in življenje
delovnih ljudi na vseh območjih.
Usmeritev k bolj optimalnemu razvoju SR Slovenije
kot celote zahteva intenzivnejše prilagajanje tokov razširjene reprodukcije prostorskim razvojnim tvorcem, med
drugiim zlasti možnostim za
zaposlovanje, surovinskim m
naselitvenim pogojem, vodno gospodarskim razmerama
in varstvu okolja.
Čeprav bodo na odpiranje
novih delovnih mest odlodilnejše vplivale možnosti za
zaposlovanje v SR Sloveniji
in SFR Jugoslaviji, je vendar treba računati tudi z določeno mobilnost jo delavcev
v SR Sloveniji in s priselitvami iz drugih krajev SFR
Jugoslavije. Tem delavcem bo
treba zagotoviti vse tisto,
kar jim bo omogočilo družbeno in ekonomsko enakopravno vključevanje v življenje in delo in doseči tudi
trajnejše ekonomsko-socialne
povezave med domicili delavca in delovnim mestom.

Posebnega pomena je usmeritev k hitrejšemu razvoju
manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij in njihovemu hitrejšemu vključevanju v širši
družbeno-gospodarski razvoj.
Zaradi še neizkoriščenih razvojnih dejavnikov na teh območjih in interesov ljudske
obrambe imajo takšni napori svojo realno politično in
gospodarsko vsebino ter so
hkrati sestavni del solidarne družbene aktivnosti pri
premagovanju socialnih razlik.
Zagotovitev pogojev za
skladen družbeni razvoj terja bolj racionalno prostorsko organizacijo in porazdelitev osnovnih pogojev bivanja in dela, ter hkrati njihovo povezovanje v skladu
s politiko policentričnega razvoja. Prostor bo potrebno
urejati in varovati tako, da
bodo zagotovljeni naravni pogoji za razvoj primarnih dejavnosti, za biološko reprodukcijo narave in prebivalstva ter za potrebe industrializacije, urbanizacije in infrastrukturnih sistemov, s čimer bi omogočili dolgoročen
prostorski razvoj in ekološko
ravnovesje.

6. Krepitev varnosti, družbene
samozaščite in ljudske obrambe
Fomiemnlbno področje uve- stabilnosti ter varnega razljavljanja samoupravnih od- voja in obrambe pred raznosov je utrjevanje sistema ličnimi oblikami sovražnih,
družbene samozaščite in ures- kriminalnih in drugih škodničevanje zasnove ljudske ljivih dejanj ter njihovih noobrambe. Tu morajo v ce- silcev.
loti priti do izraza pravica,
Krepitev ljudske obrambe
odgovornost, ustvarjalnost in je sestavni del celotnega
pobuda delovnih ljudi. Siste- družbeno-ekonomskega razvomatičen razvoj sestavin druž- ja republik in drugih družbene samozaščite in ljudske beno-političnih
skupnosti
obrambe v vsej družbi bo krajevnih skupnosti, organiskupaj z uresničevanjem raz- zacij združenega dela in njivojnih ciljev in nalog sestav- hovih asociacij, samoupravni del naporov jugoslovan- nih interesnih skupnosti,
ske skupnosti za krepitev družbeno-političnih organizanjene obrambne sposobnosti cij ter delovnih ljudi in obin notranje varnosti, ter čanov. Zato bo treba nadaob političnih in ekonomskih ljevati s podruibljanjem
protislovjih v svetu, odločil- ljudske obrambe, tako, da
nega pomena za neodvisnost bo vsak delovni človek in
ter miroljuben in nemoten občan uresničeval svoje, z
razvoj naše samoupravne so- ustavo določene pravice in
cialistične družbe.
dolžnosti pri obrambi držaDružbena samozaščita bo ve, s čimer se bo nenehno
pomembna sestavina krepit- krepila obrambna sposobnost
ve gospodarske in politične naše družbe.
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B. Temeljne naloge skupne politike
razvoja
1. Pogoji življenja in dela delovnih ljudi
1. 1. Življenjski standard
Delovni ljudje bodo svoj
socialni in materialni položaj v prihodnjem razdobju
gradili na nadaljnjem razvoju socialističnih samoupravnih odnosov, ki skupaj z
boljšim
zadovoljevanjem
materialnih in duhovnih potreb zagotavljajo razvoj in
uveljavljanje celovite sociali
stične osebnosti. Te potrebe
bodo delovni ljudje organizirano zadovoljevali isi oblikovali ustrezno politiko v
planih TOZD, krajevnih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih.. Tako
bodo neposredno vplivali na
pogoje svojega dela in življenja ter napredek celotne
družbene skupnosti.
Analiza programov temeljnih organizacij združenega
dela kot tudi globalnih možnosti razvoja kaže, da je realno računati s postopnim
povečanje življenjskega standarda tako, da bi se oto predvideni gospodarski rasti v prihodnjem petletnem razdobju
za okoli 7,4 odstotka letno,
povečal v celotnem obdobju
za okoli 40 odstotkov, oziroma povprečno letno za 6,9
odstotka. Pri nižjem porastu
'družbenega proizvoda bi
bila stopnja rasti življenjskega standarda ustrezno nažja.
Takšno globalno povečanje
življenjskega standarda naj
bi bilo izhodišče skupne politike, ki bi omogočala tudi
dinamično zmanjševanje razlik v pogojih življenja in dela delovnih ljudi na posameznih območjih SR Slovenije. V tem okviru se bo v
skladu s sprejetimi družbenopolitičnimi smernicami nekoliko bolj povečal družbeni standard, ki vključuje
skupno porabo in stanovanjsko gradnjo, in nekoliko
manj osebna poraba.
Uveljavljanje pravice do
dela je eden osnovnih pogojev za doseganje družbenega
položaja delavca — samoupravi jalca v združenem delu
ter hkrati sestavni del in pogoj za povečanje njegovega
osebnega in celotnega življenjskega standarda. V dosedanjem razvoju je SR Slovenija dosegla sorazmerno
visoko stanje zaposlenosti,

razen na nekaterih manj razvitih območjih, kjer bo treba še najprej sorazmerno
hitreje ustvarjati pogoje za
odpiranje novih delovnih
mest. Potrebe po zaposlovanju novih delavcev, ki izhajajo iz osnutkov srednjeročnih programov temeljnih
organizacij združenega dela,
so v prihodnjem razdobju
razmeroma velike in bi terjale poprečno letno povečevanje zaposlenosti za 3,8 odstotka. Pri tem pa bodo po
demografskih predvidevanjih
možnosti, ki poleg naraščanja aktivnega prebivalstva
upoštevajo še prehod iz kmeupoštevajo še prehod izkmetijstva v druge dejavnosti in
postopno vračanje naših delavcev zaposlenih v tujini,
omogočale rast zaposlovanja
letno povprečno le 2 do 2,2
odstotka. Poleg tega obstajajo možnosti in tudi nekatere dolgoročne potrebe za
zaposlovanje delavcev iz drugih območij SFR Jugoslavije. V nadaljnjih postopkih
planiranja in usklajevanja
bodo te danosti morale priti do izraza v planih temeljnih organizacij združenega
dela, ki bodo morali upoštevati tudi nujnost, da dosežemo hitrejšo rast dohodka
na zaposlenega in na tej podlagi zagotovimo druge pogoje življenja in dela delavcev. To bo mogoče le ob
znatno večji opremljenosti delovnih mest, sodobni tehnologiji, avtomatizaciji proizvodnih postopkov in učinkoviti organizaciji. Na tej podlagi ocenjujemo povečanje
zaposlenosti za okoli 2,5 odstotka letno. Za to bo sprejet družbeni dogovor o merilih za odpiranje novih delovnih mest, ki bo poleg naštetih elementov vseboval tudi celovite pogoje življenja
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Delež aktivnega prebivalstva
znaša 48,5 %, od tega Je 82.3 %
zaposlenih v združenem delu,
upoštevaje tudi prolzvajaloe, ki so
vključeni v kooperacijo. Stopnja
zaposlenosti žensk v starosti med
30—30 let je že oteoli 76% in
je znatno višja od stopnje v industrijsiko razvitih deželah. Letna stopnja rasti domačega aktivnega prebivalstva bo po ocenah
v prihodnjem razdobju znašala
vsega okoli 0,78 % .

in dela delavcev, zlasti že
urejanje stanovanjskih razmer, možnosti za izobraževanje in drugo. Na ta način
bo celoviteje urejeno tudi
nadaljnje zaposlovanje in sistematična skrb organizacij
združenega dela za delavce
iz drugih območij SFR Jugoslavije.
Med strateškimi nalogami
skupne razvojne politike so
napori za povečanje deleža
produktivnosti v prirastu
družbenega proizvoda na okoli 65 odstotkov glede na poprečnih 45 odstotkov v preteklih petih letih. Pri tem
bodo odločilnega pomena že
navedene kakovostne proizvodne usmeritve v združenem delu, ustvarjalnost in
strokovna usposobljenost ter
vzpodbudna politika delitve
osebnih dohodkov in solidarno zadovoljevanje skupnih potreb delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela, krajevnih skupnostih
in samoupravnih interesnih
skupnostih.
S politiko delitve dohodka
vsake posamezne temeljne
organizacije združenega dela
se bodo delavci morali zavestno opredeliti za smotrno
razmerje med krepitvijo materialne osnove svojega dela
na eni ter zadovoljevanjem
osebnih in skupnih potreb
na drugi strani, kot tudi za
ustrezna razmerja v okviru
delitve svojega (bruto) osebnega dohodka. Upoštevajoč
temeljne cilje in razvojne potrebe prihodnjega razdobja
bo delitev dohodka v temeljnih organizacijah združenega
dela morala zagotoviti postopno uskladitev oblikovanja sklada (bruto) osebnih
dohodkov z rastjo ustvarjenega dohodka, kar bi v
narodnogospodarskem merilu
pomenilo postopno uskladitev rasti sredstev za (bruto)
osebne dohodke z rastjo
družbene produktivnosti dela in zaposlenosti. Na teh
osnovah in kolikor bi dosegli pričakovano stopnjo
rasti
družbenega proizvoda3
bo
mogoče i povečanje realnih
(bruto) osebnih dohodkovna
zaposlenega 4 v poprečju za
4,7 odstotka letno, v tem
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Nekateri najnovejši predhodni
Izračuni upoštevajo možnost nižje rasti družbenega proizvoda,
zlasti v prvih letih prihodnjega
obdolbja.
* Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja kažejo, da
TOZD s področja gospodarstva v
svojih programih za sedaj predvidevajo letni porast realnih osebnih dohodkov na zaposlenega v
poprečju za okoli 5,7 %.

okviru pa nekoliko hitreje
povečevati sredstva, ki jih
delavci iz svojega osebnega
dohodka solidarno združujejo za razvoj družbenega standarda. Z družbenim dogovorom o razporejanju dohodka,
delitvi osebnih dohodkov, gibanju in strukturi porabe
ter ustreznimi samoupravnimi sporazumi po grupacijah
bodo podrobneje dogovorjeni bistveni skupni elementi
delitve v razmerju z ustvarjenim dohodkom.
Te osnove bodo ob načelu svobodne menjave dela
in solidarnosti podlaga za
družbeno in samoupravno
dogovorjeno politiko (bruto)
osebnih dohodkov zaposlenih v družbenih dejavnostih
ter gibanje pokojnin, socialnih in drugih prejemkov delovnih ljudi.
Kolikor bi bila pričakovana gospodarska gibanja dosežena, bo osebna poraba na
prebivalca v naslednjih petih letih povečana za okoli
eno tretjino. Takšno povečanje daje možnosti za znatno izboljšanje njene strukture. Zmanjšan bo delež za
prehrano, izboljšana pa njena kvaliteta, kar bo treba
upoštevati v usmeritvah združenega dela na področju
kmetijstva in živilske industrije ter pri urejanju raz.
mer na trgu prehrambenih
izdelkov. V strukturi osebne
porabe bodo porastli izdatki
za trajne potrošne dobrine,
obleko in obutev ter za kulturne in razne druge storitve. Za skladnejše zadovoljevanje življenjskih potreb, ki
ne bodo pod vplivom potrošniške miselnosti, je treba z vzgojo otrok in informiranjem delovnih ljudi uveljavljati tudi takšne vrednote v življenjskih navadah,
ki so potrebne za duhovno
in materialno bogato življenje socialističnega človeka.
Višja stopnja ekonomske
razvitosti in samoupravnih
odnosov v prihodnjem obdobju bo zahtevala krepitev
vloge elementov družbenega
standarda v okviru življenjskega standarda. Ob popolnejšem pospeševanju produktivnega in ustvarjalnega dela
ter upoštevanju minulega dela bo bolj prišla do izraza
družbena zavest o tesni povezanosti in enotnosti interesov vseh delovnih ljudi, ki
se bo pokazala v solidarnosti, vzajemnosti in socialističnem humanizmu, zlasti na
področju vzgoje in izobraževanja
otroškega
var-

stva, zdravstvenega in socialnega varstva, pokojninskega in invladiskega zavarovanja, pri izboljšanju stanovanjskih razmer ter na
drugih področjih življenja
in dela. S tem bodo delovni ljudje ustvarili večje možnosti za izenačevanje svojega ekonomskega in socialnega položaja, pa tudi pogoje za hitrejšo rast produktivnosti dela.
S samoupravnimi sporazumi bodo delovni ljudje opredelili svoje interese v samoupravnih interesnih skupnostih in potrdili programe za
posamezne družben? dejavnosti ter za. te namene tudi določili sredstva, ki jih bodo
združevali iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in iz (bruto) osebnih dohodkov. Izhajali bodo tudi
iz ciljev sprejetih kongresnih resolucij ZK in drugih
družbenih dokumentov, ter iz
potrebe za reševanje nekaterih perečih nesorazmerij in
strukturnih problemov v
družbenih dejavnostih.
Pripravljene so zasnove
srednjeročnih programov sa-

moupravnih interesnih Skupnosti, ki naj služijo kot podlaga za organizirano razpravo v temeljnih organizacijah
združenega dela o interesih
in nalogah posameznih družbenih dejavnosti. V tem
usklajevalnem postopku pa
bo treba upoštevati skladnost v strukturi delitve
družbenega proizvoda5 in doseči
takšen obseg, dinamiko in
strukturo združevanja sredstev za uresničevanje nalog,
ki bodo v možni meri zagotavljala skladen družbenoekonomski razvoj in uresničevanje
najpomembnejših
razvojnih nalog. Rast sredstev za redno dejavnost na
teh področjih bo morala biti
nekoliko počasnejša od rasti
družbenega proizvoda. Večja stopnja rasti pa bo potrebna pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo, v skladu s prioritetami in nalogami na področju
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, otroškega varstva in delno zdravstva v zvezi z dogovorjeno
politiko dograditve začetih
zdravstvenih zmogljivosti.

t. 2. Temeljne naloge pri usposabljanju delovnih
ljudi za produktivno delo, njihovo zdravstveno
in socialno varnost ter kulturno življenje
Spoznanje in zavest delav- lovanja in odgovornosti vsacev in delovnih ljudi, da je kega učitelja, občutno povemogoč nadaljnji dinamični čanje števila pedagoških dedružbeni razvoj le na kvali- lavcev in pedagoških zmogtetnih temeljih, sta zagotovi- ljivosti ter ureditev šolske
lo za skladnejši in stabilnej- prehrane. Vzajemno in soliši razvoj delovnih in živ- darno združevanje sredstev
ljenjskih pogojev, in potreba delovnih ljudi s samoupravza sistemsko in vsebinsko nimi sporazumi in družbenipreosnovo družbenih dejav- mi dogovori v okviru interesnih skupnosti bo ustvarinosti.
i. Primarni interes delov- lo pogoje za odpravljanje
nih ljudi in skrb celotne razlik ravni in učinkovitosti
družbdne skupnosti bo pred- vzgoje in izobraževanja.
vsem uresničevanje reforme
Zahtevni razvojni cilji, ki
sistema vzgoje in izobraževa- temeljijo na večji vlogi znanja ter kadrovska in mate- nja, terjajo, razvoj novega
rialna krepitev tega področ- sistema usmerjenega izobraja, za kar bodo izobraževalne ževanja na srednji stopnji,
skupnosti pripravile' ustrez- zasnovanega na enotnih prone programe in jih samo- gramskih osnovah za I. fazo
upravno uskladile.
usmerjenega
izobraževanja
Prizadevanja družbe bodo,
5
v okviru materialnih možnoPo zasnovali srednjeročnih
sti, usmerjena v krepitev or- programov samoupravnih interesnih
skupnosti bi morali delavci
ganizirane predšolske vzgoje v temeljnih
organizacijah zdruin varstva, ki bo še posebej ženega dela za kritje predvidenih
intenzivno pri štiri in pet let potreb, ki pa še niso popolne, iz
dohodka in (faruto) osebnih dostarih otrokih, ter v postop- hodkov
sredstva. Stopnem vključevanju 6 let sta- nja rastizdruževati
teh sredstev za okoli
rih otrok v osnovno izobraže- 10,5 % poprečno letno bi občutvanje. Bistven napredek v os- no presegala predvideno rast druž, proizvoda. Kot na vseh
novnem izobraževanju bo tu- benega
drugih področjih združenega dela
di hitrejše uvajanje podalj- bo tudi v družbenih dejavnostih
šanega bivanja in celodnev- nujno racionalizirati poslovanje,
izbor nailog in se tako
ne šole, kar bo terjalo bolj- opraviti
v skupne napore vse jušo notranjo razporeditev de- vključiti
goslovanske skupnosti za stabilila, povečanje vzgojnega de- zacijo.
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kot ustreznejšo podlago za
nadaljnje poklicno izobraževanja ter usposabljanje za
delo. Ob tem bomo postopno razvili tudi mrežo večjih
izobraževalnih centrov in domov za učence za usmerjeno izobraževanje, zlasti za
deficitarne tehniške, pedagoške in zdravstvene poklice.'
Ob tem bo treba še naprej
razvijati in krepiti poklicno
usmerjanje, ki mora postati
sestavni del vzgoje in izobraževanja na vseh stopnjah.
Združeno delo na področju
gospodarstva in družbenih
dejavnosti mora v okviru samoupravnih interesnih skupnosti dobiti odločilen vpliv
na
načrtovanje
razvoja
usmerjenega izobraževanja.
Kadrovske in materialne
zmogljivosti visokega šolstva
bo treba v bodoče bolj povezati z zmogljivostmi raziskovalnega dela ter zagotoviti
neposredni pretok znanja v
prakso. Visoko šolstvo ter
raziskovalno delo bo treba
močneje vključiti ter povezati z razvojem v celotni SFR
Jugoslaviji.
Sedanji neugodni izobrazbeni sestav zaposlenih, ki je
posledica ekstenzivnega zaposlovanja ter neustrezne opremljenosti delovnih mest, ne
omogoča bistvenega premika
h kvaliteti in intenziviranju
družbenega razvoja. Takšno
oceno potrjujejo tudi kazalci
potreb po strokovnih kadrih,
kot jih v prihodnjih petih letih predvidevajo regionalne
skupnosti za zaposlovanje,
Zveza skupnosti za zaposlovanje in temeljne organizacije združenega dela.'
Kljub dokaj ugodnejši izobrazbeni sestavi kadrov, ki
prihajajo iz šol', lahko v prihodnjih letih zaradi neugodne strukture celotnega priliva med zaposlene računamo
le s počasno kvalitetno rastjo. Zato je interes združenega dela, da se na osnovi svojih razvojnih kadrovskih po• Najbolj primanjkuje strojnikov, elektrotehnikov, biokemlkov,
organizatorjev dala, informatikov,
učiteljem.
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Prve ocenjujejo, da bo pri
kadrovskih potrebah narasel delež
strokovno usposobljenih od seda
nj ih 48 % na 58 %, medtem ko
Zveza skupnosti za zaposlovanje
ocenjuje ta porast le od sedanjih 43 % na 50.5 %. Neenotne
ocene potreb po strokovno usposobljenih kadrih bo potrebno v
naslednjih faaah priprave planov
uskladiti ter pri tem izhajati zlasti iz programov združenega dela.
Podobno neugodno sliko kažejo
tudi kazalci razvoja organizacij
združenega dela s področja gospodarstva, M predvidevajo, da
bodo leta 1980 Se vedno potrebovaih 50,8 Vt kadrov ožjega profite.
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treb v postopku usklajevanja
razvojnih programov samoupravnih interesnih skupnostih za izobraževanje in zaposlovanje opredeli za takšne
programe, ki bodo zagotavljali občutno povečanje obsega in kvalitete rednega izobraževanja, zlasti še stalnega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja ob delu.
To mora biti tudi osnovna
programska usmeritev izobraževalnih skupnosti ter
skupnosti za zaposlovanje, ki
se bodo o teh in še drugih
skupnih nalogah samoupravno sporazumele in dogovorile.
Hitrejši razvoj in kvalitetno rast vseh stopenj izobraževanja bo moč zagotoviti le
z večjimi naložbami v zmogljivosti šolstva. Kljub zadovoljivim rezultatom v tekočem srednjeročnem planu v
osnovnem šolstvu, bo po razvojnih programih izobraževalnih skupnosti potrebno v
prihodnjih petih letih zagotoviti v osnovnih šolah okoli
dvajset tisoč novih mest. Zaradi vključitve šest let starih
otrok v osnovno šolo, postopne uvedbe celodnevne šole ter nujnosti posodobitve
pouka nasploh, bodo predvidene nove zmogljivosti komaj zadoščale za vidnejši razvoj tega področja'. Zato bo
treba v postopku samoupravnega usklajevanja ta
del razvojnih programov izobraževalnih skupnosti širše
družbeno ovrednotiti in ga
uskladiti z nalogami ter družbeno vlogo osnovnega šolstva
v prihodnjem obdobju.
Po demografskih projekcijah bo v naslednjih petih letih priliv mladine med zaposlene10 znašal okoli 116 tisoč
oseb . Ustvariti bo treba pogoje, da bo vse več mladine
vključene v usmerjeno izobraževanje. Program izobraževalne skupnosti SR Slovenije
izhaja iz demografske projekcije mladine, ki bi se lahko vključila v usmerjeno izobraževanje na srednji stopnji."
Takšna razvojna usmeritev
izobraževalnih skupnosti ne
bo pokrila vseh potreb za
kvalitetne in kvantitetne rasti, kakršno bo terjal intenziven razvoj SR Slovenije v
prihodnjih petih letih. Zato
bo potrebno programe izob' Po globalnih ocenah bo delež
strokovno usposobljenih kadrov v
poprečju v srednjeročnem obdobju znašal okoli 75 %.
' Ob sedaj načrtovanih novih
zmogljivostih bi se izmenski količnik v osnovnih šolah zmanjšal
od sedanjih 1,5 na 1,4 v letu
1948.

raževanja v postopku samoupravnega usklajevanja preveriti in jih skupaj s skupnostmi za zaposlovanje uskladiti s predvidenimi potrebami organizacije združenega dela s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti, kot jih bodo le-te opredelile v svojih razvojnih programih. Z družbenimi dogovori bo treba za daljše obdobje zagotoviti tudi materialne pogoje za izobraževanje mladine, zlasti še tiste,
ki prihaja iz šibkejšega socialnega in ekonomskega
okolja.
Visoko šolstvo bo treba v
prihodnjih letih sistemsko
in vsebinsko preoblikovati
skladno z zakonom o visokem šolstvu. S tem in z njegovo nadaljnjo kadrovsko
krepitvijo bo že do leta 1980
mogoče nekoliko povečati delež strokovno usposobljenih
delavcev v celotnem prilivu
mladine med zaposlene.
Povečanje zmogljivosti na
vseh stopnjah izobraževanja
bo možno le v okviru samoupravnih interesnih skupnosti z družbenimi dogovori in
samoupravnimi sporazumi, s
katerimi bo združeno delo
prevzelo odgovornost tudi za
kadrovsko reprodukcijo.
2. Razvoj gospodarskih in
družbenih dejavnosti mora v
prihodnjem obdobju vse bolj
temeljiti na raziskovalnem
delu in njegovih rezultatih.
Interes združenega dela je
našel ustrezne oblike organiziranja v ustavni opredelitvi pomena in nalog
raziskovalnih skupnosti.12 Programiranje raziskovalne dejavnosti mora biti usmerjeno v
hiter in učinkovit prenos in
uveljavljanje novega znanja
in raziskav na vseh področjih gospodarskih in družbenih dejavnosti. Tak razvoj
bo mogoče doseči le ob racionalizaciji raziskovalne dejavnosti na slehernem področju
in njeni usmeritvi na prioritetna področja, ki so pomembna za skladnejši družveni razvoj, z njenim ustvar" Republiška skupnost za zaposlovanje predvideva zaposlitev
za celoten priliv mladine, ki bo
zaključila šolanje in bo v prihodnjih letih znašal okrog 127,5
tisoč
oseb.
11
Predvidena je večja vključitev mladine v usmerjeno izobraževanje. od sedanjih 76 tisoč na
85 tisoč v letu 1980, oziroma od
54.4 % na 61,1 % ustrezne generacije.
Zmogljivosti
srednjega
usmerjenega izobraževanja bi se
v istem obdobju povečale predvidoma za okoli 6 tisoč mest, od
57.5 tisoč na S3.5 tisoč. Podobno
bo naraščalo tudi število učiteljev na srednji stopnji usmerjenega izobraževanja, od sedaniih
3000 na 4300 učiteljev letu 1980.

jalnim
interdisciplinarnim
povezovanjem od temeljnih
do čistih razvojnih raziskovanj, kar bo pospešilo inovacijske procese na vseh področjih združenega dela. Takšna usmeritev bo v prihodnjih letih zahtevala nekoliko
hitrejšo rast sredstev za raziskovalno delo od rasti družbenega proizvoda.
V srednjeročnem obdobju
nI mogoče pričakovati bistvenega povečanja števila raziskovalcev, čeprav naj bi povečan dotok mladih raziskovalcev in večja mobilnost znižala poprečno starost ter
skupaj s povečanimi vlaganji na raziskovalca zagotovila bistveno večjo akcijsko
sposobnost
raziskovalnega
področja v celoti.
Z večjim medrepubliškim
sodelovanjem ter sodelovanjem s tujino bodo raziskovalne organizacije morale zagotoviti večjo racionalizacijo
in ustrezno delitev dela.
Večji del raziskovalne dejavnosti bo tudi v bodoče
usmerjen k reševanju konkretnih, zlasti organizacijskih
in proizvodnih problemov posameznih organizacij združenega dela in ga bodo te organizacije tudi neposredno programirale in financirale v
okviru lastnih raziskovalnih
ekip, enot ali inštitutov.
Hkrati bo treba okrepiti tudi
raziskovalno delo na drugih
področjih družbenega delovanja ter ga organizirati za
hitrejši in učinkovitejši razvoj prioritetnih področij ter
odpravljanja posledic strukturnih neskladij.
Usmeritev na aktualne razvojne probleme naše družbe
odpira in poudarja vrsto raziskovalnih področij: družbeno-politični in družbenoekonomski sistem na marksističnih osnovah, zlasti sistem
samoupravljanja; tehniške in
tehnološke raziskave na prioritetnih področjih, ki so za
te naloge že ustrezno materialno in kadrovsko usposobljene; naravno okolje, v katerem bo treba zagotoviti pridobivanja zdrave hrane,
skladno urbanizacijo, učinkovito prometno in sploh komunikacijsko omrežje ter
urejanje zdravega rekreacijskega okolja delovnih ljudi.
Zlasti pomembna naloga pri
oblikovanju in uresničevanju
dogovorjene raziskovalne politike pripada Raziskovalni
skupnosti Slovenije, ki mora
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V letu 1975 je bilo v SR
S!oveni!: oblikovanih 16 področnih raziskovalnih skupnosti, ki se
povezujejo v okviru Raziskovalne
skupnosti Slovenije.

preko svojih področjih raziskovalnih skupnosti zagotoviti, da bodo raziskovalni
projekti izhajali iz razvojnih
problemov posameznih pod
ročij in težili k reševanju teh
problemov ter s tem k intenziviranju celotnega družbenega razvoja in k racionalnejši
porabi materialnih sredstev
ter izkoriščanju zmogljivosti.
Takšno usmeritev je treba
zagotoviti tudi z nagrajevanjem po delu ter s tem spodbujati zanimanje za usmerjeno ustvarjalno raziskovalno
delo na vseh ravneh in vseh
oblik.
Z družbenimi dogovori in
samoupravnimi sporazumi v
okviru raziskovalnih skupnosti bo združeno delo na osnovi dogovorjenih programov
dela in raziskovalne politike
zagotovilo ustrezno usmeritev in prelivanje sredstev za
reševanje ključnih problemov, kar bo omogočilo oblikovanje in realizacijo nacionalnega raziskovalnega programa. S posebnim samoupravnim sporazumom med
raziskovalnimi in drugimi interesnimi skupnostmi ter organizacijami združenega dela
pa bo treba ustvariti pogoje
za boljšo organizacijo in racionalno delitev dela, učinkovitejše izkoriščanje opreme
in za usposabljanje raziskovalcev, skladno s programom
razvoja dejavnosti.
3. Ustvarjanje enakih možnosti vsem občanom pri uveljavljanju pravic zdravstvenega varstva v okviru dogovorjenega obsega ne glede na
dohodek posameznika in organizacijo združenega dela
ter. ne glede na razvitost posameznega območja mora postati osnovna razvojna usmeritev vseh družbenih dejavnikov na tem področju. Zato
bo treba takoj pristopiti k
postopnemu, vendar doslednemu uresničevanju nalog na
podlagi mnogo bolj razvite
solidarnosti vseh delovnih
ljudi, da bi na ta način postopno odpravljali precejšnje
razlike tako znotraj regij in
med regijami kot med delavskim in kmečkim prebivalstvom, ki ne izvirajo iz razlik v pravicah, marveč iz
neenakih možnosti zadovoljevanja potreb po zdravstvenem varstvu.
Ob upoštevanju specifičnosti posameznih območij bodo
delovni ljudje pri usklajevanju programov razvoja zdravstvenega varstva v okviru
zdravstvenih skupnosti opredelili svoj neposreden in širši družbeni interes za takšen
razvoj tega področja, ki bo
usklajen s potrebami in mož-

nostmi celotne družbene
skupnosti. Kljub sorazmerno visokemu obsegu in standardu zdravstvenih storitev
ter razsežnosti
zdravstvenega
zavarovanja,13 so na- tem
področju pred nami nekatere
razvojne naloge, ki bodo terjale precejšnje napore in jih
bo treba postopno rešiti že
v prihodnjem srednjeročnem
obdobju.
Poleg združevanja sredstev
za dogovorjene in že začete
regionalne bolnišnične zmogljivosti, Medicinsko fakulteto
in Onkološki inštitut v Ljubljani (njihova gradnja bo po
oceni končana do leta 1980),"
bo treba v prihodnjih letih
nameniti več sredstev za boljšo tehnično in kadrovsko
opremljenost osnovne in specialistične zdravstvene službe na območjih, kjer je le-ta
najbolj pomanjkljiva. Vendar bo skladnejša razvojna
usmeritev na področju zdravstvenega
varstva
terjala
usklajevanje s celovitimi interesi združenega dela, saj
bo le tako zagotovljeno
uspešno uresničevanje sprejetih nalog.
Programi razvoja zdravstvenega varstva nekaterih zdravstvenih skupnosti še vedno
premalo upoštevajo prioritetne razvojne naloge in potrebe delovnih ljudi. Zato bo
treba v nadaljnjih fazah izdelave in sprejemanja planov
razvoja zdravstvenega varstva
prednost dati zlasti naslednjim nalogam in usmeritvam:
krepiti preventivno zdravstveno varstvo aktivnih zavarovancev, okrepiti preventivno
in sistematično zdravstveno
in zobozdravstveno varstvo
žena, otrok in mladine, še
posebej zunaj mestnih naselij, postopno pristopiti k sistematičnemu
odkrivanju
kroničnih/ oblik obolenj prebivalstva po štiridesetem letu starosti in njegovemu dispanzerskemu spremljanju.
Večja učinkovitost celotnega zdravstvenega varstva terja nadaljnje funkcionalno povezovanje in racionalno krepitev dela med temeljnimi organizacijami združenega dela
na področju zdravstva, učinkovitejše izkoriščanje obsto-.
ječih zmogljivosti ter razvoj
organizacije dela zdravstvenih delavcev v smeri racio° V SR Sloveniji smo v zadnjih letih dosegli 100 % zajetje
prebivalstva v airavstveno zavarovanje.
» Realizacija tega programa pomeni povečanje števila obstoječih
bolniških postelj od sedanjih
13.600 na 13.950 v letu 1980 oziroma povečanje števila standardnih postelj od 12.058 na 12.660.

nalnejšega in intenzivnejšega vseh otrok na načelu solidarizkoriščanja delovnega časa. nosti in vzajemnosti, kar naj
To bo mogoče doseči s po- bi zaposlenim staršem hkraglobljenim strokovnim in ti omogočilo čimbolj produkraziskovalnim proučevanjem tivno delo, strokovno uspozdravstvene dejavnosti v po- sabljanje in družbeno udejvezavi z ustreznimi razisko- stvovanje.
valnimi ustanovami.
Da bi lahko delovni ljudHitra rast potreb po zdrav- : je neposredno samoupravno
stvenih storitvah, nezasedena oblikovali celotno politiko
delovna mesta in odpiranje in razvoj ter zagotavljali ponovih zmogljivosti bodo v trebne materialne pogoje za
prihodnjem obdobju terjala uresničevanje nalog na podtudi večjo učinkovitost in ob- ročju otroškega varstva, naj
seg izobraževanja zdravstve- skupnosti otroškega varstva
nih delavcev. To bo mogoče in Zveza skupnosti otroškedoseči z vsebinsko preosnovo ga varstva SR Slovenije
učnih programov ter postop- opredelijo prednostne naloge,
nim povečanjem vpisa na me- predvideno rast zmogljivosti
dicinsko in farmacevtsko fa- in za to potrebna materialna
kulteto in na vseh drugih sredstva. Ob pomanjkanju zazdravstvenih šolah. Glede na dostnih zmogljivosti pa bo
to, da bo v prihodnjem pet- treba na področju otroškeletnem obdobju treba predvi- ga varstva tudi v prihodnje
doma na novo zaposliti 730 dajati prednost otrokom iz
zdravnikov, 170 zobnih tera- delavskih družin z nižjimi
pevtov in okoli 4800 drugih dohodki na člana družine,
zdravstvenih delavcev, bi mo.. otrokom brez družin in otrorale zdravstvene skupnosti kom, ki živijo v neugodnih
kot nosilci politike in razvo- stanovanjskih in drugih živja na področju zdravstva v ljenjskih razmerah.
sodelovanju z izobraževalniSkladnost
prihodnjega
mi ustanovami sprejeti pro- družbenega razvoja bo moč
grame in materialne obvezno- zagotoviti le z ustreznim resti za vzgojb in izobraževanje ševanjem problemov in popotrebnih zdravstvenih kad- treb, ki terjajo, da se napori
rov.
vseh družbenih dejavnikov
4. Razvoj splošnega varstva usmerijo zlasti v reševanje
borcev NOV, vojaških invali- naslednjih nalog: izboljšati
dov, drugih borcev in obča- >. varstvo zaposlenih mater, da
nov, ki so pod posebnim bodo njihovi otroci deležni
družbenim varstvom, bo v ustrezne nege in varstva,
skladu s sprejetimi politič- predvsem v prvem letu stanimi dokumenti in ekonom- rosti ter proučiti možnosti za
skimi možnostmi. Hkrati z postopno uvajanje takega siuresničevanjem sedanjega ob- stema zaposlovanja in zavasega pravic, katerih valoriza- rovanja žena, ki bi ob drugih
cija pa mora biti tekoča in enakih pogojih zaposlenim
enaka valorizacijam pravic materam ob rojstvu omogoobčanov na drugih področjih čil, da same zagotovijo ustrezvarstva, je treba okrepiti no neposredno nego in varzdravstveno varstvo teh sku- stvo svojih otrok; nadaljepin občanov, ustanavljati dis- vati z intenzivno izgradnjo
panzerje, ambulante in dru- zmogljivosti vzgojnovarstvege oblike zdravstvenega var- nih zavodov ter uveljavljati
stva borcev NOV ter zagoto- nove oblike organiziranega
viti več možnosti za preven- varstva otrok; okrepiti vkljutivno zdravljenje.
čevanje razvojno motenih in
5. širši razvojni pomen var- prizadetih otrok v predšolsko
stva in vzgoje otrok nareku- vzgojo in varstvo ter jih v poje, da med prihodnje pred- sebnih oddelkih pri vzgojnonostne naloge družbenega raz- varstvenih zavodih ustrezno
voja uvrstimo tudi intenzivno usposobiti; izpopolniti in razrazvijanje otroškega varstva. širiti bo treba vzgojo predCilj družbenega varstva otrok šolskih otrok tako, da bodo
je omogočiti vsakemu otroku V" v malo šolo s celotnim propravilen in popoln osebnostni gramom vključeni vsi otroci
razvoj, usklajen z družbeni- zadnjega letnika pred vstomi smotri in možnostmi. Za- pom v osnovno šolo, ter teto bo treba postopno od- žiti, da to vzgojo razširimo
pravljati vse tiste ovire, ki še na mlajši letnik; okrepiti
izhajajo iz manj razvitega ali preventivno zdravstveno varneurejenega okolja in zavi- stvo predšolskih otrok" in
bolj skrbeti za utrditev njihoralo napredek otrok.
Osnovni smoter politike na vega zdravja; v dogovorjenih
področju otroškega varstva okvirih in možnostih izpopolbo postopno izenačevanje po- niti sistem družbenih denargojev življenja in razvoja nih pomoči za vzdrževanje
1

otrok (otroški dodatek, subvencioniranje cene v vzgojnovarstvenih zavodih, davčne
olajšave itd.) da bodo, bolj
izenačeni pogoji družin pri
vzdrževanju otrok, in zagotoviti ohranitev realne vrednosti teh pomoči.
Skupnosti otroškega varstva bodo na podlagi interesa
delovnih ljudi skrbele za
uresničitev nalog iz programa
otroškega varstva, ki terjajo
širše uveljavljanje načela
vzajemnosti in solidarnosti,
pri čemer se bodo samoupravno sporazumevale ? izobraževalnimi skupnostmi o
organiziranju vzgoje predšolskih otrok in o rednem in
dopolnilnem
izobraževanju
vzgojiteljev za vzgojno varstvene in druge zavode, s
skupnostmi
zdravstvenega
varstva glede podaljšanega
porodniškega dopusta zaposlenih staršev, s skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja glede vzgoje
in varstva ter denarnih dajatev otrok upokojencev in invalidov.
6. Samoupravno urejanje
odnosov na področju socialnega skrbstva in prenašanje
te vloge z družbenopolitičnih
skupnosti na delovne ljudi
in združeno delo mora postati ustreznejša podlaga za
učinkovitejše urejanje posameznih perečih problemov.
Skupnosti socialnega skrbstva bodo morale opredeliti
svoje razvojne naloge ter potrebna materialna sredstva
uskladiti s predvidenim družbenim in gospodarskim razvojem in še zlasti prevzeti
vse naloge s področja socialnega skrbstva od družbenopolitičnih skupnosti. V prihodnjih letih bi si morali na
tem področju prizadevati zlasti: za izpopolnjevanje in širjenje sistema družbenih denarnih pomoči ter za njihove
tekoče usklajevanje z življenjskimi stroški; za pospešeno usposabljanje socialno
ogroženih in prizadetih oseb
ter njihovo ponovno ustrezno zaposlovanje, za povečanje zmogljivosti domov za
stare ljudi v skladu z dolgoročno razvojno usmeritvijo,
tako, da bi do leta 1980 vključili v domsko varstvo okoli

5 odstotkov nad 65 let starih oseb ter pri tem hitreje povečali zmogljivosti posebnih zavodov za varstvo.
Razvojni programi naj bi
opredelili način pridobivanja
novih strokovnih kadrov, kar
je zlasti pomembno zaradi
zahtevnih prihodnjih nalog
socialnega skrbstva.
Skupnosti socialnega skrbstva bodo v prihodnjih letih
s samoupravnim sporazumevanjem zagotovile ugodnejše
rezultate na področju socialnega skrbstva: s skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja o skupnem
investiranju v socialne zavode, s stanovanjskimi skupnostmi o gradnji stanovanj
za ostarele osebe in invalide, z zdravstvenimi skupnostmi o organizaciji zdravst-enega varstva v socialnih zavodih, z izobraževalnimi
skupnostmi o usposabljanju
prizadetih otrok ter z dogovarjanjem v okvirih skupnosti socialnega skrbstva o
skupni politiki socialnega
varstva.
7. Nov družbenoekonomski
in samoupravni položaj delavca v združenem delu narekuje tako postopno razvijanje sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
ki bo uveljavil tudi nove odnose med zakonskim in samoupravnim urejanjem tega
področja, in ki bo delovnemu človeku resnično omogočal neposredno odločanje o
rezultatih svojega tekočega
in minulega dela.
Z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem bo treba zagotavljati realno vrednost pokojnin, njihovo večjo povezanost z minulim delom ter
s tem vzpostavljati ustrezno
razmerje med pokojninami
in osebnimi dohodki.
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo treba razvijati tak
sistem, ki bo stimuliral delovne ljudi za čimdaljše . aktivno delo ter s tem hkrati
zagotavljal njihovemu minulemu delu ustrezen družbeni
in materialni položaj, in ki
bo spodbuial organizacije
združenega dela ter posamez-
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Da bi leta 1980 dosegli organiziramo varstvo za okoli 30 %
predšolskih otrok, bi bilo potrebno ob raoionalnem izkoriščanju
obstoječih zmogljivosti v prihodnjih petih letih zgraditi okrog 33
tisoč mest v vzgoinovarstvenih
zavodih in okoli 10 tisoč mest v
drugih oblikaih organiziranega
varstva
otrok.
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Zagotoviti bi bilo treba sistematične preglede vseh 3-letnih
otrok pred vstopom v šolo.
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nike k odpravljanju vzrokov
invalidnosti in k odpravljanju vzrokov, ki . pogojujejo
potrebo za beneficiranje delovnih mest, ter vračanje invalidov v delovni proces.
Ob predvideni poprečni letni rasti števila zaposlenih za
2,6 odstotka, ob predvideni
povprečni letni rasti števila
vseh uživalcev pokojnin17 za
za 3,7 odstotka ter ob načrtovanem vzdrževanju razmerij
pokojnin s povprečnim osebnim dohodkom, bi se morala
povečati udeležba pokojninskega in invalidskega zavarovanja od sedanjih 6,86 odstotka družbenega proizvoda
na 7,52 odstotka družbenega
proizvoda v letu 1980 in
ustrezno povečanje prispevnih stopenj. Takšne predvidene večje materialne zahteve bo treba v naslednjih
fazah sprejemanja razvojnih
planov
še
samoupravno
usklajevati z delavci iz združenim delom.
Da bi zagotovila uresničitev
predvidenih razvojnih nalog
se bo morala skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja samoupravno dogovoriti s skupnostmi zdravstvenega varstva o zdravstvenem varstvu upokojencev in
invalidov, njihovi rehabilitaciji in krepitvi zdravstvenega
varstva pri delu, s skupnostmi otroškega varstva in Zvezo skupnosti otroškega varstva SR Slovenije o varstvu
in vzgoji otrok in denarnih
dajatvah za njihovo preživljanje, s skupnostmi socialnega
skrbstva o skupnem reševanju materialnih problemov
nekaterih uživalcev pokojnin
in drugih denarnih dajatev,
s stanovanjskimi skupnostmi
o družbeno usmerjeni gradnji
stanovanj in domov za ostarele osebe, s telesnokulturnimi skupnostmi o organiziranju rekreacije za upokojence
in invalide, s skupnostmi zaposlovanja o skupnem reševanju zaposlovanja rehabilitiranih oseb.
8. Sistem obveznega starostnega zavarovanja kmetov
bo treba izpopolnjevati z nadaljnjo krepitvijo samoupravliania ter to zavarovanje prilagajati pokojninskemu in in-

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji predvideva naslednje stopnje rasti in razmerja v obdobju
1976—1980
Poprečna letna stopnja Razmerje pokojnin
rasti števila
s poprečnim osebnim
uživalcev
dohodkom
■ starostne pokojnine
■ invalidske pokojnine
■ družinske pokojnine

3.2
43

I */o
38—93 %
46—46 %

validskemu zavarovanju delavcev. Prilagajanje bo postopno z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim sporazumevanjem kmetov in drugih delovnih ljudi v skladu
z ekonomskimi možnostmi
kmeta in družbe tako, da
bosta medsebojno pogojena
socialna varnost kmetov in
uspešen ekonomski razvoj
kmetijstva. 2e v letu 1976
bo višina pokojnine vezana
na določene elemente pokojninskega zavarovanja delavcev.
Delež družbenih sredstev,
za obvezno starostno zavarovanje kmetov bo namesto v
okviru splošne porabe zagotovljen v okviru skupne porabe, katere obseg in strukturo opredeljujejo družbeni
dogovori in samoupravni sporazumi, kmetje pa bodo njihov enakopravni udeleženec.
S tem se bo tudi tu krepila
solidarnost vseh delovnih ljudi. ki bo pripomogla k družbeno-ekonomskem napredku
kmetijstva.
Potrebno bo proučiti tudi
vprašanje razširitve kroga
upravičencev tega zavarovanja in kroga zavezancev prispevka.
9. Na področju kulture bo
glavni cilj razvoj kulturno
razgibane, svobodnejše, bolj
humane in moralno osveščene osebnosti delovnih ljudi
socialistične družbe.
V skladu z načeli nove ustave bo potrebno kulturo dosledno oblikovati kot samostojno področje združenega
dela, samounravno povezovati interese delavcev in delovnih ljudi v okviru kulturnih
skuonosti. hitreie širiti t>redvsem tiste kulturne dejavnosti in oblike nosredovania
kulture, ki bodo dostopne
najširšemu krogu prebivalstva in ki najbolj prisnevaio
k širjenju moralno etičnih
vrednot in socialistične zavesti. zmanjševati bo treba
razlike v možnostih za kulturno življenje med razvitimi,
in manj razvitimi območii,
zlasti s kulturnimi akcijami.

" Kulturne skupnosti predvidevajo, da bo za uresničitev prioritetnih nalog ter zlasti za hitrejšo
rast osnovnih zmogljivosti na
področju kulture treba v prihodnjem srednleročnem obdobju združevati sredstva po skupni poprečni letni stopnji rasti 11%, pri
čemer gre okoli 2 % rasti na račun investicij. Takšni razvojni
programi pa bodo v naslednjih
faaah terjali še medsebojno usklajevanje ter zlasti sporazumevanje
in dogovarjanje tako o programih
redne dejavnosti kot tudi o investicijskih naložbah.

gostovanji in gradnjo osnovnih kulturnih zmogljivosti;
večje napore pa bo treba
vložiti tudi v varovanje kulturne dediščine in spodbujati vse takšne dejavnosti, ki
bogate kulturno izvirnost in
ustvarjalnost."
Kulturne skupnosti bodo
morale skrbeti za uresničevanje samoupravnega sporazuma o usklajevanju programov založniške dejavnosti ter
za večjo racionalnost in načrtnost pri izkoriščanju založniških zmogljivosti z integracijami. S samoupravnim
sporazumevanjem med filmsko proizvodnjo, distribucijo
in predvajanjem filmov bo
treba bolj povezati hotenja
in delovanje na tem področju
v okviru TV centra. Za bolj
načrtno seznanjanje in izmenjavo kulturnih vrednot
ter za večjo kakovost in
med jugoslovanskimi narodi
rtinožičnost na tem področju
bo treba dopolniti tudi medrepubliški sporazum o skupnem financiranju posameznih
pomena.
10. Samoupravno oblikovanje telesne kulture bo realna
osnova nadaljnjemu razvoju
in stabilnemu financiranju
telesnokulturne
dejavnosti
ter bolj načrtnemu in učinkovitejšemu uresničevanju nalog. Telesnokulturne skupnosti bodo morale posvetiti
glavno pozornost večji množičnosti v okviru telesnokulturne dejavnosti mladine v
šolah, rekreacije delovnih
ljudi v združenem delu in
krajevnih skupnostih ter v
zvezi s tem vrhunskih športnim
dosežkom.
Takšna
usmeritev bo zahtevala večje
število amaterskih in profesionalnih strokovnih in tehničnih kadrov.
Zagotoviti bo treba nove
površine in objekte za telesno kulturo skladno z urbanističnimi in prostorskimi
plani krajevnih skupnosti,
občin, regij in republike.
Uresničitev teh nalog zahteva bolj dosledno usmerjanje združenih sredstev." Poleg tega bo potrebna povezava z drugimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi v
družbenih dejavnostih, zlasti
za uresničevanje naslednjih
nalog: organizacije šolskih
športnih društev, priprava
normativov za telesnokulturne objekte in površine, stalno strokovno usposabljanje
kadrov v telesni kulturi, regresiranje / potovanj mladine,
oblikovanje strokovnih in
družbenih meril za poklicno
in amatersko opravljanje de-

la v telesnokulturnih organizacijah, financiranje gradnje telesnokulturnih objektov v turističnih naseljih,
ustanavljanje in financiranje
športnih ambulant ter združevanje sredstev za raziskovalno in založniško dejavnost
na področju telesne kulture.
II. Celotna družba se bo
morala bolj prizadevati za
večjo varnost in usposobljenost vseh nosilcev samoupravnega odločanja, da se na
načelih družbene samozaščite uspešno in odločno zoperstavljajo vsem oblikam sovražnega, kriminalnega in drugega delovanja, naperjenega
proti ustavni ureditvi, njenim ekonomskim osnovam,
pravicam in svoboščinam delovnega človeka, nedotakljivosti osebnega ter družbenega imetja.
Zato bo razvoj družbene
samozaščite usmerjen v oblikovanje stalnega in organiziranega sistema ukrepov in
aktivnosti na vseh področjih
ter uveljavljanje in izpopolnjevanje družbenega in notranjega delavskega nadzora.
Celotno prebivalstvo je treba vključiti v varnostno vzgojo po enotnem dogovorjenem
programu. Družbena samozaščita in varnostna vzgoja
pa morata dobiti tudi vidnejše mesto v izobraževalnih
programih in učbenikih.
Vzpodbuditi je treba tudi
znanstvena prizadevanja na
tem področju.
Organizirati je treba sistematično in medsebojno usklajeno publicistično-propaganr
no delovanje za utrjevanje
družbene samozaščite. Družbena samozaščita mora postati sestavni del idejno politične vzgoje delovnih ljudi
in občanov. Organizirati je
treba ustrezna delovna telesa, odbore in komisije za
družbeno samozaščito, zlasti v krajevnih skupnostih,
temeljnih organizacijah združenega dela in občinah.
Državne organe, družbeno
kontrolo, organ odkrivanja
in pregona je potrebno usposobiti za uspešno odkrivanje nosilcev negativnih pojavov. Tem organom je potrebno zagotoviti kadrovsko
in tehnično usposobljenost
za opravljanje nalog. V tem
okviru je zlasti treba zagotoviti potrebna sredstva za
19
V prihodnjih letih bo po
oceni telesnokulturnih skupnosti
potrebno združevati sredstva, ki
bodo povprečno rastla za 7,2 %
letno.

kadrovsko izpopolnitev in
strokovno izobraževanje delavcev, za modernizacijo tehnične opreme, za izgradnjo
informacijskega sistema organov za notranje zadeve in
njihovo učinkovito delovanje
pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj in prekrškov ter njihovih storilcev.
12. Družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti bodo razvijale svojo dejavnost tudi
v smeri krepitve ljudske obrambe. Potrebe in problemi
obrambe morajo biti sestavni del družbenih planov družbenopolitičnih skupnostih in
organizacij združenega dela
ter samoupravnih interesnih
skupnosti.
Teritorialno obrambo kot

najširšo obliko ljudske obrambe bo treba še nadalje
razvijati in usposabljati za delo v miru in v vojni. Poskrbeti bo treba za izgradnjo
vojnih zvez ter razvijati in
usposabljati službo opazovanja, javljanja, obveščanja
in alarmiranja.
Družbenopolitične in druge skupnosti ter organizacije
združenega dela bodo poskrbele za hitrejši razvoj, večjo
množičnost ter boljšo tehnično opremljenost in strokovno izpopolnitev civilne zaščite. Posebej bo treba skrbeti
za obrambno vzgojo in izobraževanje, ker je to predpogoj za uspešno in učinkovito vključevanje v priprave
za splošno ljudsko obrambo,
ob tem pa še povečati prizadevanja za pridobivanje mladine za vojaške poklice.

1. 3. Stanovanjski standard in gradnja
Stanovanjska gradnja je
eden pomembnih dejavnikov
gospodarskega razvoja, hkrati pa zelo pomembna prvina
življenjskega standarda delovnih ljudi. Temeljna naloga na tem področju bo nadaljevati intenzivno gradnjo
tako, da bi ob koncu prihodnjega petletnega razdobja v
glavnem odpravili stanovanjski primanjkljaj ter nadaljnjo gradnjo prilagodili potrebam novih gospodinjstev
ter nadomeščanju in izboljšanju standarda stanovanjskega sklada.
V ta namen bo treba nadaljevati z družbeno akcijo
za pospešitev stanovanjske
gradnje in še naprej razvijati samoupravno organiziranost stanovanjskega gospodarstva, ki mora zajeti gradnjo in gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom ter razviti svoj samoupravni vpliv v širšem kompleksu dejavnosti, ki sodelujejo
v procesu gradnje — od komunalnega gospodarstva, gradbeništva, industrije gradbenega materiala do obrtnih
in drugih dejavnosti.
Družbena akcija za pospešitev stanovanjske gradnje v
letih 1974—1975 je omogočila
da bodo uresničene naloge
tekočega srednjeročnega
plana na tem področju.20 V prihodnjem srednjeročnem razdobju pa bo treba zgraditi
oziroma dokončati 72 tisofl
stanovanj, kar vključno z
■asebno gradnjo terja izgrad-

njo povprečno letno21 za okoli
14 tisoč stanovanj. Povečati bo treba predvsem število
družbenih najemnih stanovanj, kar je v skladu z začrtano politiko hitrejšega reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev z nižjimi osebnimi dohodki in mladih družin. Razmerje med novozgrajenimi stanovanji v družbeni
in zasebni lasti bi bilo približno 64 : 36. Družbeno usmerjena gradnja mora postati
prevladujoča oblika stanovanjske gradnje. Podrejena ji
bo tudi zemljiška politika in
urbanistično načrtovanje mest
in stanovanjskih sosesk. Občine bodo sprejele programe
stanovanjske gradnje, ki morajo temeljiti na ustreznih
programih temeljnih organizacij združenega dela. Stanovanjsko gradnjo bo treba
usmerjati v smislu dolgoročne zasnove policentričnega
urbanega razvoja SR Slovenije ter ciljev in smernic za
urejanje prostora.
Predvideni obseg stanovanij20
V razdobju 19T1—1975 bo po
ocenah zgrajenih 55 tisoč stanovanj, od tega v letu 19T5 13 do
13,5 tisoč, v naslednje srednjeročno razdobje pa se prenaša tudi
okoli 28 tisoč nedokončanih stanovanj, kar bo vplivalo na kontinuiteto
stanovanjske izgradnje.
21
Za kritje primanjkljaja in novih stanovanjskih potreb v zveni
s porastom števila družin bo po
ocena potrebno okoli 70 % predvidenega števila stanovanj in okoli 30 % za potrebe v zvezi z migracijo prebivalstva, rušenjem in
nadomeščanjem neustreznega stanovanjskega fonda oziroma izboljšanjem standarda stanovanj.

n

ske gradnje v SR Sloveniji
bi, upoštevaje zasebna vlaganja, lahko dosegli s sredstvi, ki jih ob sedaj veljavnih
stopnjah — te v poprečju
znašajo 6,2 odstotka (bruto) osebnih dohodkov — in
oblikah združevanja v globalu zagotavljamo za te namene. Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi bo dogovorjena minimalna višina sredstev, ki jih
bodo delavci izdvajali in zdruzevali za razširjeno reprodukcijo v stanovanjskem gospa
darstvu, ter hkrati opredeljen obseg in oblike solidarnostne pomoči družinam z
nižjimi dohodki tako pri gradnji kot pri izkoriščanju stanovanjske pravice. Kot glavni
vir gospodarjenja s skladom
stanovanjskih hiš bo treba
postopoma uveljaviti stroškovno stanarino.
Oblike kreditiranja in družbene pomoči pri reševanju
stanovanjskega vprašanja bo
treba razvijati na način, ki
bo omogočil večjo racionalnost pri izrabi prostora,
staivbnih zemljišč in družbenih sredstev ter zmanjšanje socialnih razlik, ki nastajajo pri pridobivanju stanovanja. Gradnja v zasebni
lasti naj bi uživala družbeno
pomoč le v okviru srednjeročnih naičrtov in v večjih
stanovanjskih objektih, kot
tudi pri izfboljševanju stanovanjskega standarda v sta-

rih objektih. Da bi vzpodbudili nadaljnja vlaganja občanov v stanovanjsko gradnjo,
bo treba uvajati premiranje
stanovanjskega varčevanja.
Pomemben pogoj za uspeš
nejšo stanovanjsko gradnjo
je večja specializacija organizacij združenega dela v gradbeništvu, večja proizvodnja
sodobnih gradbenih elementov, industrializacija končnih
gradbenih del in pospešitev
gradnje zaokroženih naselij,
ki imogočajo uvajanje novih
tehnoloških sistemov. Krajevne skupnosti, občine in stanovanjske interesne skupnosti kot nosilci stanovanjske
in zemljiške politike bodo
morale učinkovito vplivati na
pocenitev stavbnih zemljišč
ter skrbeti za hitrejše urbanistično in komunalno urejanje širših zazidalnih kompleksov. Racionalnejšo uporabo družbenih sredstev za stanovanjsko graditev bo omogočila tudi standardizacija
družbenih najemnih stanovanj in olajšala uvajanje produktivnejših tehnologij v stanovanjsko gradnjo. Razvijati
bo treba
tudi raziskovalno
delo,22 ki naj omogoči uvajanje novih tehničnih, tehnoloških in organizacijskih rešitev, da bi uresničili načelo
stanovanjske politike — graditi čim hitreje in ceneje,
toda z enako ali boljšo kvaliteto novih stanovanjskih objektov.

1. 4. Temeljne naloge na področju regionalnega
družbenega razvoja, urejanja prostora in okolja
X. Zaradi
optimalnejšega pogoji optimalne lokacije, v
razvoja SR Slovenije je med kar je treba vključevati politemeljnima cilji razvoja v le- tiko investicijskih vlaganj,
tih 1976—1980 skladnejši druž- zlasti, ko gre za ustanavljabeni razvoj vseh območij, nje novih delovnih mest. Na
ki mora težiti k izravnavanju območjih, kjer je že dosežegospodarskih, socialnih in na visoka stopnja zaposlitve
prostorskih prvin razvoja, k prebivalstva in se hkrati zavzpostavljanju enakih pogojev ostrujejo ekološki problemi
za delo in življenje delovnih ter progresivno rastejo družljudi, k zmanjševanju razlik beni stroški, bo potrebno
med manj in bolj razvitimi usmeriti vlaganja predvsem
območji ter med mesti in v povečevanje proizvodnje z
podeželjem in s racionalne- modernizacijo in višjo tehmu aktiviranju ekonomsko nično opremljenostjo dela. To
utemeljenih prirodnih in dru- bo hkrati prispevalo k dologih razvojnih faktorjev na čenemu sproščanju že zapoposameznih območjih.
slenih delavcev, ki jih bo
Ob taki razvojni politiki možno zaposlovati v skladu
bodo morala imeti prednost z optimalnim razvojem teh
območja, kjer so še večje območij. Za to bo potrebno
možnosti zaposlovanja in ki oblikovati ustrezen samoupše razpolagajo z realnimi ravni mehanizem, ki naj priprostorskimi možnostmi ter speva k večji mobilnosti investicij med posameznimi
° V SR Sloveniji proučujemo območji v SR Sloveniji kot
mofinostl za prehod na industrij- tudi
v SFR Jugoslaviji. S
sko proizvodnjo stanovanj po sistemu celičnih stanovanjskih enot. tem bi ob upoštevanju dogo-

vorjenih kriterijev dosegli racionalnejšo uporabo razpložljivih sredstev, zlasti še s
stališča celovitega družbenega vrednotenja investicij. Na
podlagi kompleksnejših metod bo potrebno oblikovati
in stalno izpopolnjevati stali,
šča in strokovna gradiva za
potrebe presojanja investicij
širšega družbenega pomena
v lokacijskem postopku.
Skladnejšemu razvoju SR
Slovenije bo potrebno prilagoditi tudi politiko urbanizacije. Uveljavljanje policentričnega urbanega sistema23 bo
vplival na postopno oblikovanje učinkovitejše funkcionalne povezanosti med območji in skladnejši regionalni razvoj, hkrati pa omogočalo zmanjševanje razlik v
življenjskih pogojih mestnega in izvenmestnega prebivalstva. Hitreje naj se v policentrični mreži urbanih centrov razvijajo tista središča,
ki zaenkrat še ne morejo
zadovoljivo opravljati funkcije pospeševalca razvoja širšega območja, zlasti še tam,
kjer so obstoječi močnejši
centri preveč oddaljeni. Na
ta način bo enakopravnejše
povezovanje dela in sredstev
med središči in območji.
Medsebojne odnose, naloge
in funkcije, ki izhajajo iz
take politike urbanizacije, je
treba opredeliti z družbenimi dogovori, in to zlasti glede razvoja dejavnosti širšega družbenega pomena ob
upoštevanju specifičnosti posameznih območij in razvojnih potreb SR Slovenije.
Skladnejšemu regionalnemu razvoju, zlasti aktiviranju potencialnih pogojev razvoja na posameznih območjih v skladu z razvojnimi interesi SR Slovenije je
potrebno prilagoditi politiko
na področju razvoja infrastrukture, predvsem še cestnega omrežja, oskrbe z vodo, pa tudi drugih dejavnosti prometne in vodnogospodarske infrasibrutoture. Zagotoviti bo treba tudi kvalitetnejšo oskrbo posameznih območij z energijo, kar velja
zlasti za izboljšanje prenosnega omrežja.
Beti
Takim usmeritvam na področju regionalnega razvoja
in zagotavljanju enakomernejših življenjskih pogojev
prebivalstva bo treba prilagoditi razvoj družbenih dejavnosti, tako na področju
vzgoje in izobraževanja ter
kulture kot tudi zdravstvega in socialnega varstva ter

telesne kulture, pa tudi na
področju stanovanjsko-komunalnega gospodarstva.
2, Racionalnejše gospodarjenje s prostorom bo eden
pomembnih pogojev za skladnejši in učinkovitejši družbeno ekonomski razvoj. Celovitejše urejanje prostora
bo omogočilo smotrnejšo izrabo razpoložljivega prostora, upoštevajoč prioritete zasnovane na dolgoročnejših
razvojnih ciljih. Pri tem bo
treba usklajevati potrebe, ki
jih terjajo urbanizacija, industrializacija, razvoj infrastrukture in drugih dejavnosti in
nasprotujoče interese družbeno gospodarskega razvoja
ter tehnološkega napredka z
interesi po ohranitvi ekološkega ravnotežja.
Zagotoviti bi morali smotrno izkoriščanje naravnih virov in pogojev za življenje
in delo ter pri tem uveljaviti splošne interese glede urejanja človekovega okolja kot
skupne naloge vseh družbenih dejavnikov. Zato bo potrebno za vse uporabnike naravnih virov opredeliti dovoljen obseg posegov v okolje in načine ugotavljanja
skupnih učinkov vseh dejavnikov v okolju.
Uresničevanje nalog na področju urejanja prostora in
človekovega okolja bo temeljilo na družbenem dogovarjanju. V skladu z zakoni,
ki urejajo vprašanja varstva
voda, zraka in drugih elementov varstva okolja, bodo
morale vse organizacije združenega dela na območjih, ki
so prizadeta glede kvalitete
okolja, sprejeti sanacijske načrte. Preprečevati bo treba
nastajanje novih žarišč onesnaževanje človekovega oikopri čemer bo potrebno proučiti tudi izkoriščanje vseh
vrst energetskih virov. Merila za urejanje okolja bo
potrebno v večji meri upoštevati v planih združenega dela in družbeno političnih
skupnosti kot tudi pri presojah lokacij za posamezne
nove objekte in na ta način
varovati okolje predvsem s
preventivnimi ukrepi. Določiti bo treba tudi krajinska
_u Na podlagi dosedanjih analiz bi lahko prevzele vlogo pomembnejših razvojnih medobčinskih središč naslednje urbane aglomeracije: Ljubljana, Maribor. Celje, Koper, Novo mesto, Nova
Gorica, Murska Sobota, Slovenj
Gradec—Ravne—DravogTad, Ptuj
(v povezavi z Mariborom), Trbovlje—Hrastnik—-Zagorje, Kranj (v
povezavi z LJubljano in Jesenicami—Radovljico—Bledom 1, Jesenice—Radovljica—Bled (v oovezavi s Kranjem), KrSko—Brežice,
Postoina in Velenje (v povezavi
« Celjem).

območja in elemente naravnega okolja, ki bodo pod
posebnim družbenim varstvom in kjer ne bo možno
graditi objektov, ki spreminjajo okolje. Pripravljeno bo
gradivo o fizičnih lastnostih
območja SR Slovenije in njegovi primernosti za uresničevanje razvojnih ciljev, ki
bo podlaga za dogovarjanje
o skupni zasnovi uporabe
prostora. Hkrati bo potrebno dopolnjevati inventarizacijo in valorizacijo prostora, •
kjer mora v večji meri kot
doslej biti upoštevan pomen
ekoloških pogojev. Pripravljeni bodo tudi prostorski načrti območij za posebne namene. Občinske skupščine bi
morale dopolniti občinske
prostorske plane, pri čemer
naj bi interese in naloge širšega značaja reševale v okviru medobčinskega sodelovanja.
Posebnega pomena bo pospeševanje raziskovalnega dela, da bi pridobili objektivne ocene in kriterije za urejevanje človekovega okolja v
smislu načel in določil ustave SR Slovenije. Posebno pozornost bi morali dati tudi
evidenci posameznih naravnih
danosti in človeških posegov
v prostoru. Osnove za inventarizacijo prostora in prostorski informacijski sistem,
kot sestavni del družbenega
iijformacijskega sistema, bo
zagotovila geodetska služba.
Zato bo potrebno opraviti
predvsem naslednje naloge:
zagotoviti osnove za prostorske informacije, dokončati
temeljne načrte in vzpostaviti sistem preglednih kart
za območje vse Slovenije,
izdelati načrte za urbana območja, kjer je predviden najbolj intenziven razvoj, modernizirati in vsebinsko razširiti zemljiški kataster ter
pričeti z bonitiranjem zemljišč, proučiti uvajanje katastra zgradb, in razvijati
raziskovalno in organizacijsko delo na tem področju.
To bo služilo tudi za izdelavo, izvajanje in spremljanje prostorskih i!n družbenih
planov ter za kvalitetno delovanje služb, ki se ukvarjajo s prostorom Te naloge
podrobneje opredeljuje srednjeročni program geodetskih
del za območje SR Slovenije.
Na podlagi medrepubliškega dogovora o skupnem delu na področju urejanja prostora in varovanja okolja bo
SR Slovenija sodelovala pri
oblikovanju temeljev politike
in drugih skupnih obveznosti.
V sodelovanju s SR Hrvat-

sko in sosednjimi deželami
pa bo usklajevala elemente
prostorskega urejanja, ki so
pomembni za skupni razvoj.
3. V ofcviru politike skladnejšega regionalnega razvoja
bo v obdobju 1976—1980 potrebno nadaljevati s prizadevanji za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji, ker so
razvojne razlike, kljub pomembnim dosežkom v preteklem srednjeročnem obdobju, zelo velike in njihovo premagovanje terja stalno in dolgoročno družbeno akcijo.
Pri opredelitvi manj razvitih območij za naslednje
srednjeročno obdobje bo potrebno upoštevati širša merila,
da bi se izognili nekaterim
pomanjkljivostim dosedanjega opredeljevanja manj razvitih območij. Večji poudarek bo dan geografsko zaokroženim manj razvitim območjem, opredeljenim z zakonom določenimi merili za
ugotavljanje stopnje razvitosti občin in krajevnih skupnosti, ki sestavljajo taka širša geografsko povezana manj
razvita območja.
Po dosedanjih analizah bi
bila kot manj razvita opredeljena naslednja območja:
(Pomurje, Slovenske gorice
in Haloze z delom Dravsko
ptujskega polja, Kozjansko
skupaj z Voglajnsko sostelskirn podoljem, Brkini, del
osrednje Dolenjske in del
Bele krajine. V tem oikviru
bi obravnavali kot manj razvito območje občin: Murska
Sobota, Lendava, Ljutomer,
Ormož, Lenart, Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri
Celju, Trebnje in Črnomelj
ter dele občin Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Krško, Brezice, Sežana, Ilirska Bistrica
in Postojna.
Razen manj razvitim območjem bo v prihodnjem
srednjeročnem obdobju dana posebna skrb tudi pospeševanju razvoja obmejnih
območij, zlasti še manj razvitih obmejnih območij. Osnova za opredelitev manj razvitih obmejnih območij bodo
krajevne skupnosti, ki se nahajajo pretežno v 10 km pasu ob državni meji. Po dosedanjih ocenah so taka manj
razvita obmejna območja v
občinah Gornja Radgona,
Radlje ob Dravi, Maribor,
Dravograd, Tolmin, Nova Gorica in Sežana ter obmejna
območja občin Murska So-

bota in Lendava, ki se uvrščajo med manj razvita območja tudi sicer, širšo družbeno
skrb bo treba posvetiti še
zlasti tistim manj razvitim
obmejnim območjem v občinah, ki po svoji razvitosti
pomembneje zaostajajo za
poprečjem SR Slovenije. To
so obmejna območja občin
Gornja Radgona, Radlje ob
Dravi in Tolmin, ter obmejna območja občin Murska
Sobota in Lendava, ki se
uvrščajo med manj razvita
območja tudi sicer
Temeljni cilji htrejšega razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih
območij so zlasti:
— hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racionalnega
izkoriščanja lastnih gospodarskih virov in drugih razvojnih faktorjev ob sodelovanju gospodarstva iz drugih
območij, kar naj bi zagotovilo hitrejšo rast družbenega
proizvoda in števila delovnih
mest v primerjavi s poprečjem SR Slovenije,
— hitrejši razvoj infrastrukture, kar naj bi prispevalo
k izboljševanju pogojev razvoja na teh območjih in njihovemu boljšemu povezovanju z bližnjimi in drugimi
gospodarskimi središči,
— izenačevanje pogojev izobraževanja in vzgoje, kulture
in telesne kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva, kar naj bi omogočilo
pogoje enakopravnejše za
vključevanje prebivalstva teh
območij v življenje in delo.
Hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij bo potrebno pospeševati kot ene
temeljnih potreb celovitega
družbenega razvoja SR Slovenije. To bo hkrati prispevalo k večji enotnosti delavskega razreda in družbene
skupnosti. Hitrejši razvoj teh
območij dobiva nove spodbude v samoupravnem sistemu,
ki temelji na ustavni vlogi
delavcev v združenem delu
in novih možnostih združevania dela in sredstev.
Probleme maniše razvitosti
bo mogoče uspešno reševati le z razvejano pospeševalno dejavnostjo na vseh področjih družbenega dela. Temeljna skrb za hitrejši razvoj bo na samoupravnih nosilcih razvoja na teh območ
iih samih ter na reševanju
razvoinih problemov v okviru združenega dela in samoupravnih interesnih skupnosti v SR Sloveniji. V ta na-

men bo sprejet poseben družbeni dogovor o pospeševanju
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij, katerega udeleženci
bodo interesne skupnosti s
področja gospodarstva in
družbenih dejavnosti, poslovne banke, Gospodarska zbornica SR Slovenije, občinske
skupščine, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter drugi.
Pomembno vlogo v pripravljanju in sprejemanju tega
družbenega dogovora bodo
imele tudi družbeno politične organizacije. S tem dogovorom bodo opredeljene naloge posameznih udeležencev
dogovora pri pospeševanju
razvoja teh območij, hkrati
pa naj bi bila zagotovljena
tudi večja usklajenost naporov pri uresničevanju ciljev
in nalog hitrejšega razvoja
na vseh področjih.
SR Slovenija bo v okviru
samoupravnega
reševanja
problemov razvoja skrbela
za hitrejši razvoj manj razvitih in obmejnih območij
predvsem v okviru samoupravnega sistema družbenega
planiranja ter s spodbujanjem gospodarskih vlaganj
in poslovnega sodelovanja z
ukrepi davčne politike in drugimi sistemskimi ukrepi ter
s stimuliranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov
ter inicialnih projektov, pomembnih za gospodarski in
socialni razvoj.
Gospodarski razvoj bo moral temeljiti predvsem na interesih združenega dela, pri
čemer bo imelo pomembno
vlogo spodbujanje gospodarskih vlaganj v razširitev in
modernizacijo obstoječih in
gradnjo novih gospodarskih
objektov. Možnosti hitrejšega gospodarskega razvoja so
predvsem v zaposlovanju in
v boljšem izkoriščanju prirodnih pogojev oziroma naravnih virov, kar bo omogočilo pospešen razvoj industrije, storitvenih dejavnosti,
ter še zlasti hitrejši razvoj
sodobnejše kmetijske proizvodnje.
Pri razvoju industrije kot
najpomembnejše dejavnosti
za hitrejši razvoj bo potrebno preseči lokalistične težnje
in probleme industrializacije
reševati v okviru širših interesov združenega dela ter
z medobčinskim dogovarjanjem, pri čemer bo potrebno
upoštevati racionalne lokacijske kriterije. Opredeliti bo
treba nosilce razvaja industrije na manj razvitih ob13

moč j ih, hkrati pa pospeše- nejših delovnih mest v kmevati razne oblike poslovnega tijstvu hkrati predstavlja tilsodelovanja, vključno integ- di pomembno osnovo za kvaracije z ustreznimi nosilci litetnejše zaposlovanje. V zverazvoja na drugih območjih. zi s pospeševanjem razvoja
V tej smeri bosta še zla- kmetijstva je treba upoštevasti pomembni vloga Gospo- ti, da je na manj razvitih
darske zbornice Slovenije in območjih večji del kmetijposlovnih bank. Gospodarska skih površin predvidenih za
zbornica Slovenije bo pred- melioracijo v prihodnjem
vsem povezovala poslovne po- srednjeročnem obdobju, kar
bude organizacij združenega bo prav tako dalo nove spoddela in manj razvitih in dru- bude za hitrejši razvoj kme
gih območij, povezovala pa tijske proizvodnje.
se bo tudi z občinskimi skupGlede na dosedanje izkušščinami zaradi seznanjanja nje bo potrebno na manj
s pogoji za razvoj temeljnih razvitih in obmejnih območorganizacij združenega dela jih hitreje kot dosedaj izoziroma odpiranje novih ob- boljševati pogoje razvoja,
ratov. Njena pomembna vlo- zlasti infrastrukturo in družga bo tudi na proučevanju bene dejavnosti, kar bo ena
problemov in možnosti raz- temeljnih usmeritev tudi v
voja na teh območjih v ok- srednjeročnih programih saviru razvojnih usmeritev go- moupravnih interesnih skupspodarstva v celoti in po pod- nosti. Hitrejši razvoj teh deročjih. Poslovne banke bodo javnosti je nujen pogoj, ker
v skladu s svojim položajem bi sicer ustvarili nove nesv okviru samoupravnega si- kladnosti in razvojne problestema ter ob upoštevanju me.
temeljnih načel bančnega poIzboljšanje pogojev na
slovanja in optimalnih loka- področju infrastrukture ter
cijskih meril dajale prednost družbenih dejavnosti je še
pri odobravanju kreditov in- zlasti pomembno na manj
vestitorjem, ki vlagajo na razvitih obmejnih območjih,
manj razvitih območjih in kjer je treba ustvariti take
območjih. Praviloma bodo za- pogoje za hitrejši razvoj, da
gotovile ugodnejše kreditne bodo ne samo zaustavljale
pogoje, pa tudi druge oblike dosedanje negativne težnje,
spodbujanja vlaganj na teh ki se kažejo v odseljevanju
območjih.
prebivalstva, temveč omogoHitrejši gospodarski raz- čena ponovna rast števila
voj manj razvitih in obmej- prebivalstva.
nih območij bo omogočen
Slabo razvita prometna intudi z razvojem storitvenih frastruktura zahteva, da bo
dejavnosti, pri čemer so ze- morala biti širša družbena
lo ugodni pogoji zlasti na akcija usmerjena v sodobnejpodročju turizma, katerega šo cestno povezavo prednost
osnova so termalni in mine- bo imela modernizacija cest,
ralni vrelci ter ugodna geog- ki povezujejo manj razvita
rafska lega za razvoj izletni- območja z bližnjimi močnejškega in zdraviliškega turiz- šimi gospodarskimi središči,
ma. Velike možnosti so tudi in cestne smeri, ki pomenijo
v razvoju malega gospodar- prometno odpiranje posamezstva.
nih območij. V ta namen
Poseben poudarek bo treba bo cestna skupnost SR Slov nadaljnjem razvoju dati venije opredelila naloge in obkmetijstvu, ker so na večjem seg sredstev" za modernizadelu manj razvitih in ob- cijo in vzdrževanje magistralmejnih območij pogoji za raz- nega in regionalnega omrežja
voj sodobnega kmetijstva ze- na teh območjih. S samouplo ugodni, saj so ta območja ravnimi sporazumi med obvodilna v SR Sloveniji v pro- močnimi cestnimi skupnostmi
izvodnji žitaric in koruze in pa bo potrebno zagotoviti somed najpomembnejšimi na lidarnostno združevanje sredpodročju živinoreje, vinogradništva in sadjarstva ter dru24
skupnost SR Slovenigih kmetijskih dejavnosti. V je vCestna
svojega srednjeročzvezi z modernizacijo in pre- nega osnutku
programa predvideva za te
usmerjanjem kmetijstva bo namene 35 % sredstev, predvidepotrebno skrbeti za razvejano nih za modernizacijo in vzdrževamagistralnega in regionalnega
pospeševalno aktivnost in raz- nje
omrežja SR Slovenije. Odstotek je
vijati specializirano tržno enak, kot je bil v preteklem peti'zvodnjo tako v družbenem letnem obdobju. Glede na vkljumanj razvitih obmejnih
sektorju kot v okviru ko- čevanje
območij bo treba proučiti možoperacije. Širjenje produktiv
nost za povečanje tega odstotka.
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stev za modernizacijo tistih
lokalnih cest, ki imajo pomembno vlogo za hitrejše
aktiviranje teh območij.
Na področju vodnega gospodarstva bo potrebno izboljševati vodni režim, ki je
na manj razvitih območjih
in manj razvitih obmejnih
območjih zaradi specifičnih
prirodnih pogojev še posebno pereč. Poseben poudarek
bo dan izboljšanju oskrbe z
vodo, zlasti v večjih krajih.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo v ta namen opredelila naloge in usmerjala
sredstva na podlagi solidar
nostnega združevanja sredstev med območnimi vodnimi skupnostmi.
Boljše pogoje razvoja manj
razvitih in obmejnih območij bo potrebno zagotoviti
tudi s kvalitetnejšo oskrbo
z električno energijo, z izboljšanjem ptt omrežja kot tudi
z reševanjem drugih infrastrukturnih problemov. Ukrepe na teh področjih bodo
opredelile ustrezne samoupravne interesne skupnosti kot
udeleženci družbenega dogo
vora.
Močno zaostajanje otroškega varstva na manj razvitih
in obmejnih območjih zahteva solidarnostno združevanje
sredstev preko Zveze skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, zlasti za vlaganja v
vzgojinO varstvene objekte,
stimulativne j še nagrajevanje
in boljše materialne pogoje
kadrov v vzgojno varstvenih
ustanovah in dopolnilna sredstva za redno dejavnost vzgojno varstvenih ustanov.
Izobraževalna skupnost Slovenije bo z družbenim dogovarjanjem in samoupravnim
sporazumevanjem skrbela za
solidarnostno
združevanje
sredstev, ki naj bi omogočilo
udeležbo pri investicijah v
osnovnošolske zmogljivosti,
izboljšanje strukture in kvalitete kadrov v šolah, hitrejšo modernizacijo pouka in
učnih sredstev, hitrejše vključevanje otrok v celodnevno
bivanje v šoli, hkrati pa ust
varjala pogoje za večje vključevanje mladine iz manj razvitih in obmejnih območij v
višje izobraževalne stopnje,
zlasti z boljšo prostorsko razporeditvijo teh šol. Pri pospeševanju razvoja manj razvitih in obmejnih območij
bo imelo pomembno mesto
tudi razvijanje drugih družbenih dejavnosti. Kulturna

skupnost Slovenije bo pospeševala in sofinancirala kulturne prireditve ter - dajala
pomoč za razvoj lokalnih kulturnih ustanov, poseben poudarek pa bo dala razvoju
tistih kulturnih ustanov na
teh območjih, ki so regionalnega ali širšega pomena. Raziskovalna skupnost Slovenije bo v prvi vrsti sofinancirala tiste raziskave, ki bodo
obravnavale probleme razvoja manj razvitih in obmejnih območij ter prispevale k pospešenemu aktiviranju njihovih razvojnih možnosti. Zdravstvena skupnost
Slovenije bo zagotavljala solidarnostno združevanje sredstev za razširitev in izboljšanje mreže zdravstvenih ustanov in povečanje obsega ter
kvalitete zdravstvenega kadra ter skrbela za preventivne in kurativne ukrepe, zlasti še za sistematične preglede otrok in mladine, številni socialni problemi, ki so
posebej posledica neugodne
starostne strukture kmetijskega prebivalstva, bodo zahtevali ustrezne ukrepe za solidarnostno združevanje sredstev za te namene s samoupravnim dogovarjanjem, za
kar bo skrbela samoupravna
interesna skupnost socialnega skrbstva.
Pri ustvarjanju žarišč družbenega razvoja na manj razvitih območjih bo potrebno
upoštevati, da so manj razvita območja v SR Sloveniji
teritorialno skoraj v celoti
povezana, vendar graivitirajo
k različnim širšim razvitejšim območjem, oziroma razvojnim centrom. Zato bi morali v prihodnje dati večji
poudarek vlogi teh središč
tudi pri aktiviranju razvojnih
možnosti manj razvitih in obmejnih območij, kar naj bi
prispevalo k pospešeni vključitvi teh območij v družbeni
razvoj SR Slovenije.
Na samih manj razvitih območjih bo treba razvijati žarišča razvoja, kjer obstajajo
ustrezni pogoji, pri čemer
bi morala biti njihova vloga
usmerjena predvsem v celovito reševanje razvojnih
problemov posameznih območij. Zaradi večje racionalnosti lokacij posameznih gospodarskih in družbenih aktivnosti in smotrnejše uporabe prostora na manj razvitih in obmejnih območjih bo
potrebno pripraviti regionalne, oziroma prostorske plane
teh območij.

2. Temelji in naloge skupne politike
gospodarskega razvoja
Zasnova srednjeročnih programov temeljnih organizacij
združenega dela in globalne
analize možnosti razvoja SR
Slovenije v času izdelave tega dokumenta kažejo, da je
možno za obdobje 1976—1980
predvideti nadaljevanje dinamike razvoja iz preteklega
obdobja, to je za poprečno
okoli 7—7,5 odstotkov rasti
realnega družbenega proizvoda letno." To predvidevanje predpostavlja uresničenje
nekaterih temeljnih ciljev iz
tekočega družbenega plana in
dovršitev pomembnih investicijskih projektov, začetih
v tekočem planskem razdobju, ter upošteva srednjeročna
predvidevanja razvoja v me-

rilu SFR Jugoslavije. Poleg
tega računa s sorazmerno
večjimi gospodarskimi vlaganji v sredstva1 za delo kot
v dosedanjem razdobju ter
z učinkovitejšo samoupravno
organiziranostjo in združevanjem sredstev družbene reprodukcije pri uresničevanju
optimalne strukture vlaganj.
Večja učinkovitost gospodarjenja, produktivnost in
spodbudno nagrajevanje ter
napori vseh nosilcev in dejavnikov razvoja za stabilizacijo in v zvezi s tem zlasti
intenzivnejše razvijanje gospodarskih odnosov s tujino
so med temeljnimi pogoji
predvidene dinamike gospodarskega razvoja.

2. 1. Gospodarski odnosi s tujino
Večja in učinkovitejša usmerjenost združenega dela
na mednarodni trg je objektivna razvojna nujnost, ki
jo narekuje ne le usklajevanje razvoja, uravnovešen je
plačilne bilance in stabilizacije, temveč tudi potrebe in
pogoji nadaljnjega intenzivnega razvoja slovenskega gospodarstva. Le tako bo mogoče zagotoviti stabilnejšo
rast proizvodnje, boljše izkoriščanje in razvoj optimalnih zmogljivosti, pa tudi
hitrejših tehnologij.
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Obdelava ankete o minimumu
kazalcev iz programov razvoja temeljnih organizacij združenega dela je pokazala, da združeno delo
v celoti predvideva hitrejši porast
proizvodnje in bruto dohodka, ki
izražen v stopnji rasti realnega
družbenega proizvoda znaša povprečno 13,5% letno oziroma
12,7%, upoštevaje tudi zasebno
proizvodnjo. Vendar pa programi
združenega dela v tej fazi še niso
medsebojno usklajeni in zaenkrat
tudi še ne upoštevajo v zadostni meri globalnih možnosti razvoja. zlasti z ozirom na razne
omejitvene faktorje ter je zato
. realno predpostaviti, da bodo procesi samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja
pripeljali do zmernejših predvidevanj o dinamiki razvoja.
Nekatere analize dopuščajo možnosa celo nekoliko nižje stopnje
rasti od nakazane v tem osnutku
dogovora o družbenem planu SR
Slovenije, predvsem v zvezi z
mednarodnimi gospodarskimi gibanji ta vnašanjem stabilnejših
prvin v gospodarjenje, v proces
prestrukturiranja itd.
Možno stopnjo rasti bo zato
moč ugotoviti šele na podlagi
usklajevanja po načelih srečevalnega planiranja in ugotovitve razvojnih faktorjev, ki še niso docela znani (npr obseg in kvaliteta
poslovanja z inozemstvom).

Za zavestnimi in načrtnimi napori združenega dela
je treba zagotoviti hitrejše
naraščanje izvoza blaga in
storitev od proizvodnje in
uvoza. Pri tem bodo v prihodnje morale odigrati vse
pomembnejšo vlogo razne
razvitejše oblike sodelovanja,
kot so zlasti dolgoročno proizvodno sodelovanje, skupna
vlaganja, industrijska kooperacija, izvajanje investicijskih del, poslovno-tehnično
sodelovanje, povezovanje organizacij združenega dela s
tujimi poslovnimi partnerji
za skupne nastope in blagovna menjava na dolgoročni
podlagi.
V strukturi izvoza bo potrebno doseči večji delež
proizvodov višje stopnje predelave ter zmanjševati delež
surovin in reprodukcijskega
materiala, ki še vedno tvorijo okoli polovico izvoza. Glede uvoza surovin in reprodukcijskega materiala se bo
moralo združeno delo usmeriti na smotrno nadomeščanje z domačo proizvodnjo, na razvijanje ustreznih
zmogljivosti v SR Sloveniji
in drugod v SFR Jugoslaviji
ter hkrati z dolgoročnejšim
poslovnim povezovanjem in
neposrednimi vlaganji doseči stabilnejše odnose v menjavi s tujino.
Potrebna bo skladnejša regionalna razporeditev menjave in drugih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. Prioritetnega pomena je
sodelovanje z deželami v

razvoju oziroma neuvrščenimi, kjer se ob spremenjenih svetovnih razmerah odpirajo številne možnosti za
sodelovanje na podlagi obojestranskih interesov. K temu nas zavezujejo tudi politika SFR Jugoslavije in sprejeti skupni dokumenti neuvrščenih držav. V zvezi s
tem bodo organizacije združenega dela, njihove asociacije in Gospodarska zbornica Slovenije izdelali programe bodočega povezovanja z
deželami v razvoju, ki morajo postati sestavni del njihovih srednjeročnih in dolgoročnih planov. Ti programi se morajo poleg povečanja menjave s temi državami usmeriti na krepitev predvsem dolgoročnejših oblik
gospodarskega sodelovanja,
ki vključujejo industrijsko
kooperacijo in poslovno-tehnično sodelovanje, finančno
sodelovanje, skupna vlaganja
in izvajanje investicijskih
del, skupne nastope s proizvajalci iz razvitih dežel pri
realizaciji posameznih projektov v deželah v razvoju in
še druge oblike sodelovanja
na gospodarskem in ostalih
področjih. Pomembno vlogo
v teh prizadevanjih mora
odigrati sklad združenega
gospodarstva za kreditiranje
izvoza opreme in ladij iz
SFR Jugoslavije, ustanavljanje ustreznih poslovnih skupnosti in sredstva, ki se bodo zbirala za te namene na
podlagi samoupravnega sporazuma slovenskega gospodarstva o .združevanju sredstev za pospeševanje sodelovanja z deželami v razvoju.
Navedene smernice za
vključevanje organizacij združenega dela v mednarodne
gospodarske tokove, ki jih
delno že vsebuje tekoči družbeni plan, predvsem pa sprejete resolucije o ekonomskih stikih SR Slovenije s
tujino, o ekonomskih stikih
SR Slovenije z državami v
razvoju, resolucija Skupščine SFR Jugoslavije o pospeševanju ekonomskih odnosov SFR Jugoslavije z državami v razvoju in partijski
dokumenti, so se v dokajšnji meri že odrazile v osnutkih srednjeročnih planov temeljnih organizacij združenega dela. Ti programi predvidevajo v celoti poprečno
letno povečevanje izvoza bla
ga in storitev za okoli 13.1
odstotka, kar pomeni, da bi
do leta 1980 povečali delež

izvoza blaga in storitev v
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva na okoli
37,5 odstotka nasproti
28,7
odstotka v letu 1974.26 Hkrati je na podlagi ankete o
minimumu kazalcev razvoja
temeljnih organizacij združenega dela možno zaključiti,
da bi ob sedanjih programih v temeljnih organizacijah združenega dela v SR
Sloveniji sorazmerno hitro
naraščal uvoz, kar pa ni v
skladu z že sprejetimi smernicami resolucij in tudi ne z
realnimi možnostmi v prihodnjem razdobju. Zato bodo pri usklajevanju planov
v združenem delu nujni popravki programov v smeri
relativnega zmanjšanja deviznih izdatkov za uvoz povsod tam, kjer ga je mogoče
smotrno nadomestiti z domačo proizvodnjo, s čimer
bi zagotovili skladnejše pogoje narodnogospodarskega
razvoja. V tej smeri bo nujno s samoupravnim združevanjem sredstev v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji povečati proizvodnjo surovin
in reprodukcijskega materiala ter si zagotoviti vire oskrbe tudi z dolgoročnim
gospodarskim sodelovanjem
z deželami v razvoju.
Pri uporabi tujih kreditov
za pospešitev gospodarskega
razvoja SR Slovenije po obsegu sorazmerno precej zaostaja za drugimi območji
SFR Jugoslavije. Prioritetne
naloge, zlasti na področju
energetike, surovinske osnove in usposabljanja za vključitev v mednarodno tržišče,
pa bodo terjale, da združeno delo v prihodnje okrepi
finančno poslovanje s partnerji v razvitih deželah in
deželah v razvoju z najemanjem kreditov in skupnimi
vlaganji.
Industrija bo še naprej
prevladujoč dejavnik rasti in
strukture izvoza. Pomembnejši položaj v bodoči izvozni strukturi bo pripadal
predvsem kovinski in elektroindustriji ter v tem okviru tudi investicijski opremi, zlasti z gradnjo in op26
Na podlagi globalnih analiz
o okvirih in možnostih razvoja
SR Slovenije v prihodnjem letu
so bile ob upoštevanju bilančnih
potreb kot tudi omejitev, ki jih
vsiljujejo sedanje krizne razmere
v svetovnem gospodarstvu, ocenjene možnosti povprečnega letnega
povečanja izvoza blaga in storitev za 11 % oziroma povečanje
njegovega deleža v družbenem
proizvodu na okoli 35 %.
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remljanjem kompletnih objektov za tuje naročnike na
podlagi kooperacije jugoslovanske strojegradnje in s
tujimi partnerji, kar bo
omogočilo večji delež ustvarjalnega dela v izvozu. Nadalje pa bodo nosilci slovenske izvozne strukture tudi veliki izvozniki v okviru
lesne industrije, kemične,
gumarske ter industrije usnja in obutve.
Poleg izvoza blaga bo povečana tudi neblagovna menjava in v zvezi s tem devizni priliv od turizma, prometa, gradbeništva in drugih
storitvenih dejavnosti v poslovanju s tujino.
Z intenzivnejšo krepitvijo
prometne povezanosti SFR

Jugoslavije z državami v razvoju in z uveljavljanjem
tranzitne prometne lege SE
Slovenije bodo v neblagovni
menjavi vedno večji pomen
dobivale storitve luke Koper in pomorskega prometa. Ta se bo morala pospešeno vključevati v prevoz
blaga za potrebe slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva, za kar bo treba
hitreje obnavljati, modernizirati in povečevati ladjevje.
Na podlagi predvidenega
povečanja izvoza v osnutkih
srednjeročnih programov te
meljnih organizacij združenega dela bo v prihodnjem
razdobju oblikovana naslednja izvozna struktura slovenskega gospodarstva:
1974

— v mio dev. din
1980

Industrija
11.005
24.200
— kovinska industrija
2.291
7.900
— elektroindustrija
1.497
4.000
— lesna industrija
1.694
2.100
— kemična in gumarska industrija
1.300
3.300
— industrija usnja in obutve
972
1.400
— tekstilna industrija
621
1.000
— ostala industrija
2.630
4.500
Kmetijstvo in gozdarstvo
956
1.200
Promet
2.409
4.500
Turizem
3.109
5.000
Ostale storitve in devizni dohodki
1.965
3.700
Podatek vključuje program IMV Novo mesto o proizvodnji
50 tisoč motornih vozil za uvoz v kooperaciji z Remaulitorn.
Izvoz je skupen interes
združenega dela in vse SPR
Jugoslavije ter zato tudi
prvorazredna naloga, katere
uresničevanje je treba zlasti v trenutnih gospodarskih
razmerah zagotoviti s čvrsto samoupravno organizira
nostjo. Zato bodo temeljne
organizacije združenega dela
do faze sprejemanja svojih
in družbenih planov v interesno povezanih grupacijah
ter v povezavi z zunanjetrgovinskimi organizacijami v
okviru poslovnih skupnosti
sklenile samoupravne sporazume, s katerimi bodo opredelile medsebojne obveznosti
za uresničevanje svojih izvoznih nalog, kot tudi druge pogoje in pravice iz poslovanja s tujino. Gospodar-

ska zbornica Slovenije bo
pri tem odigrala odgovorno
iniciativno in usklajevalno
vlogo.
V SPR Jugoslaviji bo sklenjen družbeni dogovor združenega dela, povezanega v
reprodukcijske
komplekse,
socialističnih republik in pokrajin ter federacije o skupni politiki in ukrepih udeležencev za pospeševanje izvoza blaga in storitev ter
zaščito domače proizvodnje.
V obravnavi je tudi osnutek družbenega dogovora o
inozemskem turizmu v SFR
Jugoslaviji, ki naj Di skupaj z ustreznimi samoupravnimi sporazumi organiza
cij združenega dela omogočili nadaljnjo rast devizne,
ga priliva iz tega naslova.

2. 2. Povečanje učinkovitosti gospodarjenja
in varčevanje
Med temeljnimi nalogami vanje na vseh ravneh, ki
za ustvarjanje pogojev za morata dobiti stalno mesto
stabilnejši in dinamični raz- v družbeni reprodukciji in
voj sta krepitev učinkovito- sta zato tudi nepogrešljiv
sti gospodarjenja in varče- sestavni del planov in raz16

vojnih programov pa tudi
posebnih akcijskih programov vseh samoupravnih oz.
družbenih nosilcev razvoja.
Pri tem bo treba krepiti
posamično in skupno odgovornost za dosledno izvajanje nalog in ukrepov na
tem področju.
Nadaljnja hitra rast gospodarstva ter s tem tudi
možnost za uspešnejše reševanje strukturnih neskladij
in razvojnih nalog je v veliki meri pogojena z znatno večjo družbeno produktivnostjo dela, ki je 2—3
krat manjša kot v industrijsko razvitih državah. Naraščanje produktivnosti dela
bo v veliki meri odvisno od
boljše izrabe rezerv v proizvodnih zmogljivostih zlasti
še z izboljšanjem izmenskega količnika in odpravljanjem ozkih grl v proizvodnji, od delitve dela, modernizacije in boljše tehnološke
opremljenosti, boljše organizacije dela, uveljavljanja sodobnih metod dela ter racionalnejšega izkoristka delovnega časa in znanja zaposlenih. Predpogoj za racionalnejšo in bolj ekonomično proizvodnjo bodo samoupravno sporazumevanje in
integracije.
V večji meri kot doslej
bo treba pretehtati investicijske projekte v gospodarstvu in družbenih dejavnostih s stališča uspešnejšega
reševanja skupnih razvojnih
nalog in strukturnih neskladij, zlasti še z vidika racionalnega izkoriščanja energije, surovin in varstva okolja ter te kriterije ugrajevati tudi v samoupravno
združevanje sredstev. Na
večjo racionalnost pri izbiri projektov bodo morale
vplivati tudi odločitve poslovnih bank pri odobravanju kreditov. Potrebno bo
skrajšati roke gradnje ter
hitreje in popolneje aktivirati investicije. Ob tem bo pomembno tudi hitrejše uvajanje novega sodobnega gradbenega materiala in tehnologijeMed
najpomembnejšimi
nalogami je varčevanje in
racionalnejša poraba energije, predvsem električne, tako v proizvodnji in družbenih dejavnostih kot v gospodinjstvih, pri čemer bo
treba poiskati tudi racionalne rešitve za nadomeščanje
z drugimi viri energije. Hitrejše uvajanje toplotnih izolatorjev v gradbeništvu, zla

sti pri stanovanjskih objektih, bo omogočilo pomemben prihranek energije.
Temeljne organizacije združenega dela bi morale poiskati možnosti za boljše tehnološko izkoriščanje surovin
in se hkrati bolj usmeriti
na večjo uporabo možnih
substitutov in odpadnih surovin. Omejevati bo treba izvoz surovin, ki jih primanjkuje, hkrati pa z dolgoročnimi dogovori zagotoviti stalno oskrbo s surovinami iz
drugih območij SFR Jugoslavije in tujine, predvsem
dežel v razvoju. Bolje bo
treba organizirati zbiranje
vseh vrst odpadkov in njihovo uporabo.
Vezava sorazmerno visokih sredstev v zalogah", terjatvah in drugih obratnih
sredstvih, je eden temeljnih
problemov učinkovitosti gospodarjenja, ki znatno zmanjšuje reproduktivno sposobnost gospodarstva. To terja
programe in ukrepe za iz.
bojšanje organizacije poslovanja v temeljnih organizacijah združenega dela in za
boljšo funkcionalno povezanost proizvodnje, menjave in
prometa. Tako bo možno
sprostiti pomembna družbena sredstva, s čimer bo povečana likvidnost gospodarstva in pospešeno kroženje
denarja. K zmanjšanju vezave sredstev v zalogah bo
moralo prispevati tudi boljše usklajevanje in delitev dela i integracijami in drugimi oblikami samoupravnega
povezovanja kot tudi prilagajanje proizvodnih programov možnostim in zahtevam
trga.
Za učinkovitejši razvoj in
varčevanje bo treba v temelj,
nih organizacijah združenega dela izboljšati vse oblike
varstva pri delu in preventivno zdravstveno zaščito,
kar bo zmanjšalo izostanke
z dela zaradi bolezni in poškodb pri delu.
Prehod na intenzivnejše
gospodarjenje predpostavlja
znatno večje angažiranje raziskovalne dejavnosti z vključevanjem raziskovalnih rezultatov v tehnologijo in organizacijo dela, hkrati pa
tudi spodbudo za množično
sodelovanje v racionalizaciji
in novatorstvu.
v
Vlaganja v zaloge so v zadnjih letih med 10—12 % družbenega proizvoda, medtem ko znaša običajna stopnja v razvitejših
državah največ do 4 %.

Za razširjeno reprodukcijo
moupravnih interesnih skupv družbenem standardu bo
nostih.
V skladu s prostorskimi združeno delo v povprečju
programi in drugimi doku- združevalo okoli 8 odstotmenti za urejanje prostora kov družbenega proizvoda
bodo morale občine zagoto- družbenega sektorja.
Na teh osnovah bodo znaviti optimalnejše gospodarjenje s prostorom, ob tem pa Jala skupna razpoložljiva
tudi etapno odpiranje grad- sredstva za materialna vlabenih zemljišč. To bo pri- ganja v gospodarstvu v vsem
spevalo k racionalizaciji stro- petletnem razdobju predviškov za komunalno urejanje doma okoli 117 milijard diin gradnje nasploh. Pri var- narjev, za investicije v družčevanju na tem področju benih dejavnostih in v stabo imelo pomembno vlogo novanjsko gradnjo pa 40 mitudi uveljavljanje tipskih lijard dinarjev, vse izraženo
projektov za gradnjo objek- v kupni moči dinarja iz letov in industrijska gradnja. ta 1974.J« V bilancah razpoK zmanjšanju kratkoroč- ložljivih sredstev, ki so prinih nihanj v kmetijski pro- kazane v Aneksu, so globalizvodnji in s tem k stabil- no ocenjena sredstva še za
nejši oskrbi s hrano bodo druge namene, kot so: obliprispevali dolgoročno zastav- kovanje potrebnih obratnih
ljeni proizvodni programi in in rezervnih sredstev, gibasamoupravno sporazumevanje nje kratkoročnih terjatev pri
v kmetijstvu, pri čemer bo prometu blaga in storitev
moral biti poudarek na več- ter drugi tokovi dolgoročnih
jem in intenzivnejšem izko- in kratkoročnih sredstev med
riščanju obdelovalnih površin republikami, kreditiranje sev SR Sloveniji.
rijske opreme in sredstva
za investicijska vlaganja izven republike.
Odliv investicijskih sred2. 3. Usmeritev razširjene reprodukcije
k ustvarjanju pogojev za skladen dolgoročen razvoj stev za neposredna sovlaga
nja v drugih republikah in
v deželah v razvoju ter za
Predvidena dinamika raz- nem razdobju. Združerto de- kreditiranje razvoja manL
voja bo v veliki meri od- lo bo ta sredstva hitreje ko- razvitih republik in SAP Kovisna od obsega, strukture ristilo v prvih letih prihod- sovo se bo predvidoma v
in učinkovitosti naložb. Na njega srednjeročnega raz- skupnem obsegu gibal okoli
podlagi analiz o globalnih dobja zaradi specifične struk- 2,2 do 2,7 odstotka družbe
okvirih in možnostih razvo- ture investicij (energetika). nega proizvoda.
ja bodo potrebna material- Potrebna bodo prizadevanja,
Združeno delo bo moralo
na vlaganja v gospodarstvo da za razširjeno reprodukci- razpoložljiva
investicijska
vključno z ocenjenimi zaseb- jo pritegnemo sredstva iz sredstva v skladu s stabilinimi vlaganji v povprečju denarnega varčevanja obča2!
26,1 odstotka družbenega nov vsaj v dosedanjih okviNa obseg sredstev bo vpliproizvoda, oziroma 26,9 od- rih in spodbudimo nepo- vala še eventualna sprememba
stopnje rasti družbenega proizvostotka v sektorju združene- sredna vlaganja delavcev, ki da
in postopek » teku srečevalga dela. Poleg tega bo tre- opravljajo delo s sredstvi v nega planiranja.
" V nekoliko manjšem razmerba za uresničevanje predno- zasebni lastnini. Združeno
ju b se povečal tudi delež neto
stnih razvojnih nalog v druž- delo bo za skupne progra
investicij v narodnem dohodku,
benih dejavnostih in na pod- me razvoja združevalo sred
ki npr. v letih 1972—1973 znaša
ročju družbenega standarda stva s samoupravnimi spo- le okoli 3,2 % izračunan iz razmerja
med bruto investicijami in
zagotoviti nekoliko večji de- razumi.
amortizacijo.
lež investicij kot v tekočem
srednjeročnem razdobju.
Združeno delo bo navedeni obseg vlaganj zagotovilo
s tem, da bo za enostavno
in razširjeno reprodukcijo v
gospodarstvu predvidoma izločalo tolikšen obseg sredstev, da bo delež sredstev
za amortizacijo in poslovne
1966-70
sklade v bruto dohodku gospodarstva znašal v povpreč
ju okoli 31 odstotkov. Anga- Obseg vlaganj v gospodarsko infrastrukturo
žiranje investicijskih sred- (izraženo v mrd. dta)
stev iz tujine bo s krediti Delež v gospodarskih vlaganjih v osnovna
19.7
in skupnimi vlaganji pove- sredstva (v %)
čalo na razmerje povprečno V tem:
okoli 5,3 odstotka družbene- — energetika
- '>4
ga proizvoda v primerjavi s — prometna infrastruktura
8,3
4,5 odstotka v tem petlet- — vodno gospodarstvo
1.0

Ma zmanjšanje družbenih
stroškov bo vplivalo tudi
poenotenje in izboljšanje
družbeno informacijskega sistema tako v organizacijskem in metodološkem kot
tehničnem smislu vključno z
načrtne j šo politiko na področju računalništva in uveljavljanjem kibernetike. Pri
tem bodo imeli pomembno
vlogo centri za znanstvenotehnične informacije in dokumentacijo ter njihova povezanost v učinkovit sistem.
Prav tako bo treba racionalizirati delo družbenih dejavnosti z doslednim in učinkovitim uresničevanjem prioritetnih nalog, kar ne sme
prizadeti kvalitet tega področja.
Za večjo učinkovitost gospodarjenja je treba racionalizirati postopke dogovarjanja in sporazumevanja s
takšno organizacijo, ki bo
omogočila njihovo sočasno
obravnavo predvsem v sa-

zacijskimi nalogami, ki jih
mora vgraditi v svoje plane, relativno zmanjšati vlar
ganja v zaloge, ki močno
presegajo racionalne okvire.
Tako bo mogoče pomembno
izboljšati učinkovitost gospodarjenja in ustrezno povečati razpoložljiva sredstva za
gospodarski razvoj. Delež
družbenega proizvoda za vlaganja v osnovna sredstva gospodarstva bi združeno delo
tako lahko povečalo s 15,6
odstotka v obodbju 1971—73
na 18 odstotkov v obdobju
1976—1980»
Od uresničitve navedenih
razmerij so v veliki meri
odvisne možnosti za predvideno gospodarsko rast in za
premike, ki so potrebni v
strukturi investicij po področjih in oddelkih proizvodnje. Skladnost družbenoekonomskega razvoja, ki je pogoj za večjo in trajnejšo dinamiko gospodarskega razvoja, namreč predpostavlja
pospešeno in kontinuirano
reševanje strukturnih problemov. Predvsem gre za zahtevne razvojne naloge, povezane z dosedanjim zaostajanjem gospodarske infrastrukture, zlasti na področju energetike in transporta; za nove potrebe po zmogljivostih
v bazični industriji ter na
drugih področjih proizvodnje
surovin in reprodukcijskega
materiala; za nezadostno
proizvodnjo hrane in kmetijstva nasploh.
Ob upoštevanju skupnih
smernic in naporov SFR Jugoslavije za izboljšanje gospodarske strukture in možnosti v SR Sloveniji bi moralo -združeno delo v prihodnjem srdnjeročnem razdobju v globalu doseči naslednja razmerja <> strukturi
investicij v osnovna sredstva:

— cenah 1974
76-80

71-73

74-75

42

>

67

>

25,8

17,6

28,8

35,5

49
12,07
°>

15 5
12.94
°>

21

>?
13,1
0,7
17

Večje spremembe v strukturi investicij so predvidene
za obdobje v letih 1974 do
1977, zlasti zaradi izvajanja
že začetega in neodložljivega programa vlaganj v energetiko. Kljub temu bodo
spremembe v strukturi investicij v manjši meri prizadele absoluten obseg vlaganj v drugih sektorjih gospodarstva,30 ker bodo v tem
obdobju hkrati občutno povečana investicijska sredstva
gospodarstva, skupen obseg
gospodarskih vlaganj in angažiranje tujih sredstev, zlasti za energetiko, pa tudi za
izgradnjo prometne infrastrukture in surovinske osnove.
Analiza ankete minimuma
kazalcev razvoja iz osnutkov srednjeročnih programov razvoja temeljnih
organizacij združenega dela
je pokazala, da združeno delo računa z 52,3 odstotka
večjim obsegom vlaganj v
gospodarski razvoj in na tej
osnovi tudi s hitrejšim porastom družbenega proizvoda kot so to pokazale globalne analize okvirov in možnosti razvoja SR Slovenije v
letih 1976—1980. Znatno večja vlaganja predvidevajo v
predelovalnih dejavnostih in
tudi na področju proizvodnje surovin in reprodukcijskega materiala v primerjavi
s tem dokumentom. Precejšen del temeljnih organizacij računa s koriščenjem tujih virov sredstev in s redstvi v bankah, ki 31pa so objektivno omejena
in le
manjši del z dejstvom, da
bo treba za uresničevanje
njihovih in skupnih razvojnih interesov tudi združevati sredstva. Zato bo predstoječa faza usklajevanja in
sporazumevanja po dohodkovno soodvisnih grupacijah
gospodarstva, v kar se morajo vključevati tudi poslovne banke, odločilnega pomena za oblikovanje realnih
planov nosilcev planiranja.
30
V strukturi industrijskih investicij bi se delež investicij v
energetiko, metalurgijo in bazno
kemijo od 41,7 % v letih 1071—
1975 povečal na 49,2 % v letih
1976—80. V istih razdobjih se bo
po osnutku družbenega plana
SPBJ delež teh investicij v merilu države od 47 % povečal na
6331 do 66,5 %.
Za razdobje 1976—80 računajo s koriščenjem okoli 60 milijard dinarjev kreditov, po ocenah bank bo povečanje dolgoročnih sredstev v istem razdobju
znašalo 31 mrd dinarjev. Banke
doslej še niso podrobneje ocenile
višine sredstev, ki bodo na razpolago za investicije.

Gospodarska z bornioa kot
pobudnik in ponekod tudi
organizator samoupravnega
sporazumevanja in usklajevanja bo pri tem odigrala
izredno odgovorno vlogo. Delavci v združenem delu bodo morali spoštovati zakon.

ška določila, da morajo biti za naloge njihovih planov
zagotovljena finanačna sredstva bodisi iz lastnega dohodka bodisi s samoupravnimi sporazumi oziroma družbenimi dogovori o združevanju sredstev.

mora imeti prednost pred reševanjem vseh drugih strukturnih problemov gospodarstva. To je hkrati skupen
razvojni interes SFR Jugoslavije, zaradi česar mora biti prednostna naloga prihodnjega razdobja tudi v tem
merilu.
Po osnutkih srednjeročnih
planov temeljnih organizacij
združenega dela, osnutkih ali
zasnovah osnutkov progra-32
mov interesnih skupnosti
ter ob upoštevanju analize o
globalnih okvirih in možnostih razvoja SR Slovenije bi
bila obseg in struktura skupnih vlaganj združenega dela
v gospodarsko infrastrukturo
v letih 1976—1980 naslednja:3

2. 4. Gospodarska infrastruktura
1. Zaradi pomena gospodarske infrastrukture za skladen in učinkovit razvoj celotnega gospodarstva, bo
njen hitrejši razvoj in zagotovitev ustreznih materialnih
pogojev med glavnimi cilji
skupne razvojne politike in
nalogami združenega dela v
prihodnjem petletnem obdobju. Zaradi sorazmerno nizkih
vlaganj v energetiko, prometno infrastrukturo in vodno
gospodarstvo v preteklosti,
so na teh področjih potrebne
večje investicije. Ker pa so to
finančno zelo zahtevna vlaganja, ki po obsegu in času
terjajo veliko koncentracijo
sredstev, bo treba na tem

področju še toliko bolj zagotoviti pogoje za racionalni
razvoj. Zlasti bo treba preveriti projekte z vidika možnih substitucij, izrabe prednosti integralnega transporta
in s skromnejših tehničnih
rešitev. Zato in zaradi zaostrene usmeritve k stabilizaciji bo združeno delo moralo
ob sprejemanju srednjeročnih
planov interesnih skupnosti
tega področja opredeliti prioritete, zato da ne bi omejevali možnosti za reševanje
še drugih perečih strukturnih
problemov.
Energetska oskrba je najpomembnejša skupna razvojna naloga združenega dela, ki

31 Osnutek plana so doslej pripravile le interesna skupnost za
elektrogospodarstvo SR Slovenije, interesna skupnost za nafto
in plin in republiška skupnost za
ceste
33 SR Slovenije.
Ta predvidevanja so lahko v
sedanji fazi planiranja le orientacijska in bodo v predlogu družbenega plana usklajena z usklajenimi plani nosilcev in samoupravnimi sporazumi.
— v cenah 1974
Vrednost v mlrd

Vlaganja v gospodarsko infrastrukturo
Vlaganja za povečanje proizvodnje
surovin in reprodukcijskega materiala
Vlaganja za povečanje in modernizacijo zmogljivosti ostalega gospodarstva
Skupaj
Delež vlaganj v DP

23,1 %

28,9 %

35,5 %

25,8

24,4 %

25,3 %

20,4 %

14,9

52,5 %
100,0 %
16,7 %

45,8 %
100,0 %
18,4 %

44,1 %
100,0 %
18,0 %

32,1
72,8

2. Gospodarstvu SR Slove- ne pravice in obveznosti.
nije primanjkuje že preko
V elektrogospodarstvu bo
polovice potrebne primarne glavna naloga uresničiti že
energije. Poleg pomanjkanja sprejete odločitve o gradnji
električne energije vse bolj objektov za proizvodnjo elekizstopa tudi problem redne trične energije v letih 1976
in ekonomičnejše oskrbe s do 1980, da bi lahko zadostili
tekočimi in plinastimi gorivi. predvideni porast porabe
Kljub naporom za čim večjo električne energije z okoli
izkoriščanje lastnih virov je 6640 GWh v letu 1975 na okoli
dobava precejšnjega dela 9200 GWh v letu 1980.
V ta namen bodo za poenergije iz drugih območij
SFR Jugoslavije in iz uvoza trebe SR Slovenije zgrajene
trajna perspektiva, ki jo je zmogljivosti okoli 1000 MW
mogoče reševati le v okviru instalirane moči, od tega okopovezovanja s proizvajalci iz li 100 MW v SR Bosni in
drugih republik in z menjavo Hercegovini, še v tem plans tujino, zlasti v okviru go- skem obdobju pa bo zaradi
spodarskega sodelovanja z kontinuitete v preskrbi z
deželami v razvoju. To bo elektroenergijo po letu 1980
urejeno z družbenimi dogo- treba pričeti z gradnjo dovori v okviru SFRJ o raz- datnih zmogljivosti. Za to
voju proizvodnje eiektroener- bo treba pravočasno pripragije, premoga, nafte in plina, viti ustrezne programe ter
ki so že v obravnavani, ter pri tem upoštevati tudi skupsamoupravni sporazumi, s ne interese elektrogospodarkaterimi bo združeno delo stva, vodnega gospodarstva
opredelilo naloge, medseboj- in urejanje prostora pri ener-

getski izrabi vodnih virov.
Nakazani obseg in struktura
vlaganj okvirno že vključujeta potrebna začetna sredstva.
Sprejeti program vključuje
tudi načrt gradnje prenostne
mreže 110 in 220 kV ter slovenski del 380 kV mreže, ki
bo končno povezala jugoslovanski elektrosistem v celoto, omogočila racionalnejšo
izrabo in programiranje proizvodnih zmogljivosti, povezala naše sisteme s sodnjimi
državami in zagotovilo učinkovitejše ukrepanje ob izpadih večjih proizvodnih
enot.
Program izgradnje elektroenergetskih objektov je v
skladu s sprejetim družbenim dogovorom o razvoju
elektrogospodarstva SFRJ. S
sprejetimi zakoni in kreditnimi aranžmaji s tujino so
že zagotovljena potrebna investicijska sredstva. Do sprejema družbenega plana pa

bo treba ▼ okviru Interesne
skupnosti sprejeti še program objektov za oskrbo po
letu 1980, uskladiti programirano proizvodnjo elektroenergije s predvideno porabo
velikih potrošnikov ter s samoupravnimi sporazumi o
združevanju sredstev nadomestiti nekatere zakonske vire in s tem zagotoviti usklajeno dinamiko financiranja.
V toku je modernizacija
persprektivnih premogovnikov. Po programu elektrogospodarstva oziroma osnutkih
planov temeljnih organizacij
združenega dela bodo rekonstrukcije postopno končane
do konca leta 1977. S tem bo
proizvodnja lignita povečana
s sedanjih 3,9 milijonov ton
na 4,7; proizvodnja rjavega
premoga pa s sedanjih 2,0 na
2,2 milijonov ton, s čimer bodo pokrite potrebe elektrogospodarstva. Proizvodnja rjavega premoga ne bo mogla
pokriti vseh drugih potreb
v republiki, zaradi česar bo
treba z dolgoročnimi pogodbami zagotoviti dobave iz
drugih republik. Za preskrbo
JE Krško z jedrskim gorivom so že začeta dela za odprtje uranovega rudnika Žirovski vrh, ki je vključen v
projekt JE Krško. Prva koristna eksploatacija je predvidena v letu 1979.
V naftnem in plinskem gospodarstvu bomo na podlagi odobrenih dobav naravne,
ga plina iz ZSSR pridobili
nov kvalitetni vir energije,
ki bo omogočil pomembne
spremembe v strukturi njene
porabe. V SR Sloveniji je
v poslovni interesni skupnosti za plin že sprejet samoupravni sporazum o združevanju sredstev. 2e tečejo priprave za gradnjo plinovodne
mreže hkrati z reševanjem
vprašanja transporta do naše
meje. Dobave se bodo začele
leta 1978 in leta 1979 3 dosegle
količino 750 mio Nm naravnega plina. Za potrebe v letu
1980 in kasneje so v proučevanju možnosti dobave še iz
drugih virov.
Skupna poraba naftnih derivatov v SR Sloveniji se bo
v letu 1980 34povečala na 2 milijona ton. Osnutek plana
rafinerije INA Lendava predvideva razširitev zmogljivosti s sedanjih 430 tisoč na
1,2 milijona ton predelane
nafte, s čimer bi krili potrebe severovzhodnega dela
34

Upoštevaje izkoriščanje naravnega plina in varčevanje z naftnimi derivati.

SR Slovenije in delno SR
Hrvatske. V proučevanju je
tudi gradnja rafinerije v Kopru, ki naj bi bila v glavnem
usmerjena v izvoz naftnih derivatov, skupaj z zmogljivostmi v Lendavi pa pomenila surovinsko osnovo za razvoj
petrokemije v SR Sloveniji.
V okviru reprodukcijskega
kompleksa proizvajalcev in
porabnikov,
Gospodarske
zbornice Slovenije in pristojnosti republiških organov bo
treba te programe čimprej
uskladiti, saj bistveno vplivajo tudi na planiranje nalog na drugih področjih združenega dela.
Pospešiti je treba usklajevanje razvojnih interesov z
družbenim dogovorom o razvoju naftnega in plinskega
gospodarstva v SFRJ ter
ustreznimi
samoupravnimi
sporazumi proizvajalcev in
porabnikov nafte in plina,
ki naj zagotovijo skupno politiko in usklajenost programov, zlasti pri raziskovanju
nahajališč nafte in plina, predelavi nafte, porabi naftnih
derivatov in plina, potrebah
bazne petrokemije ta transporta.
3. Prometna infrastruktura
zahteva zaradi potreb slovenskega in jugoslovanskega
družbenega razvoja in njihovih možnosti za35 ravzoj
tranzitnega prometa relativno večja vlaganja in združevanja sredstev. V okviru interesnih skupnosti za posamezne prometne dejavnosti
in še zlasti med njimi bo
združeno delo najkasneje do
oblikovanja družbenega plana dokončno določilo in
uskladilo razvojne programe,
prioritete in naloge na področju prometne infrastrukture in prometa, izhajajoč iz
načel razvijanja integralnega
transporta, ter jih preverilo
v Skupščini SR Slovenije. V
tem roku bo treba sprejeti
samoupravne sporazume o
združevanju potrebnih sredstev za kritje planov razvoja
na posameznih področjih
prometa in zvez. Hkrati bodo pripravljeni in sprejeti
družbeni dogovori v okviru
SFRJ, predvsem o izgradnji
magistralnih poti in o spodbujevalnih ukrepih za razvoj
železnic, pomorskega, rečnega in PTT prometa. Sporazumi in dogovori morajo zagotoviti, da bodo vsi prometni
35

Povezava Evrope z novimi tržišči, otvoritev Sueškega prekopa

nosilci vključeni v učinkovit
prometni sistem. V njem je
posebej pomembna delitev
dela med železniškim in cestnim prometom, tako da bo
železnica osnova masovnega
transporta na kopnem, predvsem na večjih razdaljah, ki
se dopolnjujejo z regionalnim, medrepubliškim in mednarodnim cestnim območjem
v osebnem prometu in hitrem prevozu blaga.
Po osnutku dolgoročnega in
srednjeročnega programa železnic bo do leta 1977 končana modernizacija in elektrifikacija celotnega železniškega križa Jesenice—Dobova in Šentilj—Koper vključno z usposobitvijo teh prog
za večje osne pritiske in večje hitrosti, na kar bo treba
nadaljevati z modernizacijo
ostalih prog, zlasti proge
Pragersko—Kotoriba. Slabo
cestno omrežje postaja ozko
grlo slovenskega in jugoslovanskega prometa, v skladu
z osnutkom dolgoročnega
programa razvoja cestnega
omrežja SR Slovenije in osnutkom srednjeročnega programa Republiške skupnosti
za ceste SRS bi v naslednjem
petletnem razdobju nadaljevali z gradnjo avtocest za poprečno 15—20 km letno36 in
modernizirali okoli 700 km
regionalnih cest. Spričo posebnega pomena, ki ga imajo ceste za hitrejši razvoj
manj razvitih območij in obmejnih predelov, bodo samoupravne interesne skupnosti
to posebej razčlenile v svojih programih.
Luka Koper se bo razvijala
glede na potrebe gravitacijskega zaledja in tranzitnih
storitev zlasti za Madžarsko,
Avstrijo, Cehoslovaško. Na
razvoj luke bodo vplivale tudi nove možnosti sodelovanja z neuvrščenimi državami.
Vse to zahteva ustrezno usposobitev luke. .
V letalskem prometu je v
programu povečanje letaliških zmogljivosti, za prevoz
1 milijona potnikov.
34
Z ozirom na izpadle dohodke in možnosti zagotovitve novih
virov sredstev osnutek plana predvideva variante rešitve, ki med
pomembnejšimi objekti obsegajo
dokončanje odseka avto ceste
Hoče—Arja vas, gradnjo odsekov
Razdrt«—Senožeče,
Ljubljana—
Vrhnika, Vrtojba—državna meja,
sofinanciranje izgradnje obvozne
ceste okoli Ljubljane in nadaljevanje rekonstrukcije obalne ceste. Začetek drugih del, zlasti na
odsekih avto ceste Ljubljana,
Kranj—Naklo, Šentilj—Maribor in
karavanskega predora, so odvisni
od zagotovitve dodatnih sredstev
za cestno gospodarstvo.

Prve zasnove programa razvoja ptt prometa v naslednjem obdobju predvidevajo
izboljšanje telefonske mreže
in izgradnjo radiorelejnih sistemov. Z zgraditvijo mednarodne tranzitne avtomatske telefonske centrale, z zanenjavo in polaganjem novih koaksialnih kablov in
stavb, bo ob radiorelejnem
sistemu vzpostavljena paralelna povezava. V skladu s
potrebami družbenega razvoja bo z ustreznimi ukrepi urejen radijski promet.
Nadaljnja izgradnja skupnih transportnih terminalov
v Ljubljani, Mariboru, Sežani, Novi Gorici, na Jesenicah in v Kopru bo pripomogla k bolj usklajenemu razvoju prometa.
4. Po izhodiščih srednjeročnega programa Zveze vodnih
skupnosti Slovenije bo treba na področju vodnega gospodarstva še naprej vlagati
v optimalno varovanje in uporabo voda, upoštevajoč varstvo človekovega okolja in
soodvisnost posegov v enotni
vodni režim posameznega vodnega območja.
Investicije za gradnjo objektov za obrambo pred poplavami in erozijo bodo morale biti usmerjene predvsem
v boljšo zaščito večjih mest
in naselij ter kmetijskih zemljišč primernih za melioracije, upoštevajoč zlasti posege, ki hkrati omogočajo zadrževanje visokih in bogatenje nizkih voda.
Poseben poudarek bo na
boljši oskrbi z vodo v večjih naseljih, na manj razvitih in vodno deficitarnih ob.
močjih tako, da bi postopoma zagotovili sodobnejšo oskrbo z vodo še preostali polovici prebivalstva v SR Sloveniji. Nadaljevati je tudi
treba s čiščenjem voda, z
izgradnjo objektov za bogatenje nizkih voda, s spremembo tehnologije v indu.
striji, z izgradnjo industrijskih in komunalnih čistilnih
naprav, pri čemer mora vsaka, zlasti nova ali povečana
proizvodnja nositi stroške čiščenja svojih odpadnih voda.
Financiranje nalog vodnega gospodarstva,37 ki so posebnega družbenega pomena,
bo urejeno z družbenim dogovorom in s samoupravnimi sporazumi ob sprejemanju srednjeročnih programov.
37
Zveza vodnih skupnosti Slovenije predvideva vlaganja poprečno letno v višini 0,43 Va družbenega proizvoda.
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2. 5. Surovinska in prehrambena osnova
1. Zaostajanje v raafvoju
proizvodnje
produkcijskih
sredstev, zlasti pomanjkanje
srurovin in reprodukcijskega
materiala na jugoslovanskem
trgu, je v preteklem obdobju
zaviralo naš gospodarski razvoj, povzročalo neskladja med
oddelki družbene reprodukcije in prekomerno obremenjevalo našo plačilno bilanco
s tujino. Svetovna energetska in surovinska kriza je ta
problem še zaostrila.
Osnutki planov razvoja temeljnih organizacij združenega dela v SRS za obdobje
1976—1980 in globalna predvidevanja za SFR Jugoslavijo kažejo, da bodo tudi v
prihodnjem razdobju še naprej rasle predvsem potrebe
po proizvodih črne in barvne
metalurgije, bazne organske
in anorganske kemije, osnov
nem gradbenem materialu,
proizvodih gozdarstva, celulozi, lesnih tvarivih, tekstilnih surovinah, koži in gumi,
nekaterih prehrambenih izdelkih, krmilih in drugem.
Zaradi vsega tega je poleg
energetike razvoj surovinske
baze, vključno s proizvodnjo
hrane, strateškega pomena
in ena prioritetnih nalog
združenega dela, ki jo je
treba reševati z večjim izkoriščanjem ekonomičnih domačih virov, s štednjo in
boljšim izkoriščanjem odpadnih surovin ter z intenziviranjem gopodarskega sodalo
vanja z deželami v razvoju.
Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje v okviru SFRJ že nakazuje nekatere rešitve na teh
področjih. Združeno delo jih
bo moralo do predloga družbenega plana še uskladiti po
interesno povezanih in dohodkovno soodvisnih grupacijah
ter opredeliti čvrste medsebojne obveznoti na podlagi skupnih interesov in
realnih
možnosti.
Tako
opredeljene razvojne rialogp in obveznosti bo
združeno delo uresničevalo z
dolgoročnejšim povezovanjem
s proizvajalci iz drugih republik, združevanjem in sovlaganjem v ustrezne zmogljivosti v okviru SR Slovenije
in na drugih območjih SFR
Jugoslavije, za kar bo nujno
skleniti samoupravne sporazume. Potrebo takšnega reševanja narekujejo tudi neskladja med predvideno porabo in proizvodnjo ter dogovorjenimi skupnimi rešit20

vami v osnutkih programov
razvoja temeljnih organizacijah združenega dela.
2. Neskladje med domačo
proizvodnjo in porabo kovin
zlasti prizadeva kovinsko
predelovalno industrijo, posredno pa tudi ostalo. To velja za proizvode črne in barvne metalurgije.
Po osnutku družbenega dogovora o razvoju črne metalurgije SFR Jugoslavije naj
bi z gradnjo, razširitvami in
specializacijo zmogljivosti za
proizvodnjo jekla ter ob znatno večji naslonitvi na domače
vire energije in osnovnih surovin postopno zmanjševali
uvoz tako, da bi do leta 1980
krili 80 odstotkov potreb po
jeklu z domačo proizvodnjo
in hkrati izvozili določene
sortimentske viške. Sem se
vključuje program razvoja in
specializacije slovenskih železarn, ki bodo predvidoma
povečale obseg proizvodnje
na okoli 1 milijon ton jekla,
istočasno povečale obseg predelave ter modernizirale tehnologijo in proizvodnjo, ki bo
obsegala gradnjo novih predelovalnih zmogljivosti (hladna valjarna), postopno modernizacijo talilnic in prehod
na elektrometalurgijo, odvisno od razpoložljive energije.
Zaradi sicer ekonomsko utemeljene usmeritve slovenskih
železarn pretežno v izdelavo
kvalitetnih jekel bo morala
naša predelovalna industrija
še naprej kriti precejšen del
potreb z dobavami z drugih
območij oziroma iz uvoza.
Zato bo treba čimprej na dolgoročnih osnovah samoupravno urediti razmerja med porabniki in proizvajalci metalurških izdelkov v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji.
Gospodarstvo SR Slovenije
zaradi omenjenih prirodnih
virov v glavnem nima perspektiv za razvoj lastne barvne metalurgije po njenem obsegu, temveč predvsem v
smeri večje kvalitete. Povečane potrebe bo zato možno kriti le z družbenimi dogovori
o razvoju barvne metalurgije v SFR Jugoslaviji oziroma
s samoupravnimi sporazumi
s proizvajalci iz drugih območij, države, kjer obstoje
možnosti, in načrti za bistveno povečanje proizvodnje. Večjo razširitev lastne proizvodnje bi lahko dosegli le v industriji aluminija, kjer pro-

izvajalci planirajo povečanje
zmogljivosti s sedanjih 42 na
70 tisoč ton primarnega aluminija letno in ustrezno povečano predelavo. Enako kot
v črni metalurgiji bodo morali tudi proizvajalci aluminija svoje programe uskladiti v samoupravni interesni
skupnosti za elektrogospodarstvo. Poleg modernizacije
industrije aluminija je predvidena modernizacija proizvodnje tudi v ostalih organizacijah združenega dela na
področju barvne metalurgije
in nadaljnje geološke raziskave. .
3. V preteklem obdobju je
za razvojem predelovalne industrije kot pomembno surovinsko področje zaostajala
bazna kemija. Zato se je stalno slabšala oskrba s surovinami in osnovnimi polizdelki ter večala odvisnost od
uvoza, s katerim krijemo že
nad polovico teh potreb v industriji. Podoben položaj v
okviru SFR Jugoslavije je
narekoval uvrstitev hitrejšega razvoja bazne kemije med
prioritetne naloge v prihodnjem razdobju. Za tem stremi osnutek ustreznega družbenega dogovora, ki predvideva obsežna vlaganja in pomembno povečanje proizvodnje anorganske in organske
kemije v SFR Jugoslaviji,
zlasti osnovnih kislin, lužin,
umetnih gnojil, kemičnih vlaken, umetnih tvoriv, kavčuka in drugih polizdelkov. V
tem so upoštevani tudi razvojni programi kemične industrije SR Slovenije, ki za
bazno kemijo nakazujejo 20
odstotno poprečno letno
rast obsega proizvodnje v prihodnjem razdobju. Osnutek
družbenega dogovora bo potrebno še uskladiti s samoupravnimi sporazumi o združevanju sredstev in dela, ki
jih bodo morale zainteresirane grupacije proizvajalcev in
porabnikov sprejeti še pred
sprejemom družbenih planov.
4. Uresničitev pomembnih
investicijskih načrtov na področju gospodarske in družbene infrastrukture ter pri
gradnji stanovanj v naslednjem obdobju kot tudi zahteva za hitrejšo, kvalitetnejšo in ceneno gradnjo, zahtevajo uvedbo novih materialov
in tehnologij ter modernizacijo proizvodnje v gradbeništvu in industriji gradbenega
materiala. Industrija gradbenega materiala že dalj časa
zaostaja za razvojem in potrebami industrializacije v
gradbeništvu. Osnutki sred-

njeročnih programov temeljnih organizacij združenega
dela v tej panogi kažejo pomembno povečanje proizvodnje posameznih proizvodov,
vendar pa bodo do sprejema
planov v smislu navedenih
smotrov potrebna še temeljita usklajevanja med porabniki, predvsem med gradbeništvom in proizvajalci, zlasti glede razvijanja sortimenta proizvodov, ki omogočajo
industrijsko gradnjo.
Z dograjevanjem zmogljivosti za proizvodnjo cementa
bo že leta 1977 dosežena proizvodnja okoli 1,2 mio ton
in bodo tako v prihodnjem
petletnem obdobju potrebe v
SR Sloveniji v glavnem krite.
Z uresničitvijo družbenega
dogovora in samoupravnih
sporazumov bodo prav tako
pokrite potrebe po osnovnem, gradbenem materialu na
jugoslovanskem trgu.
Pomemben vir surovin in
reprodukcijskega materiala
za gradbeništvo in industrijo
so nekovine, ki so v glavnem iz domačih surovin. SR
Slovenija je dokaj bogata z
nahajališči rudnin, ki zaradi
svoje kvalitete, ekonomičnosti izkoriščanja in potreb terjajo povečanje proizvodnje in
oplemenitenje. Razvijati bo
treba tudi proizvodnjo tistih
nekovin, ki jih zdaj uvažamo.
Povpraševanje na širšem trgu, kot tudi osnutki srednjeročnih programov organizacij združenega dela, kažejo,
da bo treba intenzivneje pospeševati proizvodnjo steatita, embalažnega stekla, izolacijskih materialov na bazi
rudnin, steklene volne
in
drugega nekovinskega materiala. Ta industrija se mora
še naprej uveljavljati tudi v
izvozu, kar potrebuje širok
trg. Za uresničevanje naštetih nalog bo treba v industriji
nekovin začeti z integracijami, samoupravnim povezpvanjem s porabniki, združevanjem sredstev in pospeševanjem razvojno-raziskovalne
dejavnosti.
5. V lesno predelovalnem
kompleksu je osrednji problem primanjkljaj lesa, predvsem drobnih sortimentov za
celulozo in iverke, kar terja
intenzivno samoupravnp reševanje. Ob predvidenem razvoju zmogljivosti proizvodnje
in porabe v organizacijah
združenega dela na področju
gozdarstva, lesne, celulozne in
papirne industrije bo celotna
poraba lesa v naslednjem petletnem razdobju povečana za
45 odstotkov, od česar za

plošče in vlaknine za 126 odstotkov. Do leta 1980 bi tako
z lastno proizvodnjo krili domače potrebe po celulozi in
ploščah ter jih delno izvažali.
V primeri z omenjenim povečanjem porabe lesa bi po
ocenah, ki upoštevajo proizvodne možnosti gozdov po
ureditvenih načrtih sečnjo3
lahko povečali s 3,2 mio m
v 3letu 1975 na okoli 3,7 mio
m v letu 1980
oziroma za
15 odstotkov3® (delovne organizacije planirajo 9 odstotkov). Glede na strukturo sečnje bo z domačo proizvodnjo celuloznega lesa mogoče
kriti le 44 odstotkov predvidenih potreb.
Problem lesne oskrbe bo
treba reševati v večih smereh.
Proizvodno tehnologijo v predelovalni industriji bo treba
razvijati v smeri večje uporabe manj kvalitetnih gozdnih sortimentov in lesnih odpadkov. Povečati bo potrebno možnosti uvoza in pridobivanja lesne mase s povezovanjem s proizvajalci iz
drugih republik, zlasti pa intenzivirati domače vire. Treba bo povečati sečnjo, predvsem drobnega lesa in zato
povečati naložbe v enostavno in razširjeno reprodukcijo.
Stabilna oskrba z lesno surovino terja dolgoročno in
načrtno gospodarjenje z gozdovi s samoupravnim povezovanjem z organizacijami
združenega dela — porabniki
lesa. To bo temeljna naloga
gozdnih skupnosti in pravkar ustanovljene skupnosti
za gozdno gospodarstvo SR
Slovenije, v kateri bo združeno delo na podlagi skupnega
programa in samoupravnih
sporazumov uskladilo razvojne interese ter združevalo
sredstva za razširjeno gozdno
biološko reprodukcijo. V okviru teh skupnosti bo treba
uskladiti tudi druge interese
upoštevajoč, da so gozdovi ne
le stalen vir surovin, temveč, da imajo tudi razne neproizvodne funkcije in vplivajo na vrsto prirodnih pogojev. pomembnih za zdravo
človekovo okolje in njegovo
rekreacijo.
6. Pri pospeševanju razvoja
kmetijske proizvodnje bodo
napori vseh nosilcev kmetijsko-živilske dejavnosti
in
vseh dejavnikov agrarno-političnega koncepta osredotoče" Po osnutku družbenega dogovora naj bi se sečnja v SFRJ
povečala za 16—21 %.

ni na naslednje osnovne naloge: na stabilnost prehranske bilance upoštevajoč realne zunanjetrgovinske tokove; na večanje produktivnosti v kmetijstvu ter s tem
rast dohodka zaposlenih v
kmetijstvu in rast reproduktivne sposobnosti področja;
na smotrno izrabo in zaščito
razpoložljivih kmetijskih zemljišč in plodne zemlje. To bo
možno predvsem z združevanjem dela in sredstev v kmetijstvu kot tudi med kmetijstvom, živilsko industrijo
in trgovino, kar bo pospešilo proces socialistične preobrazbe vasi v smeri podružbljanja proizvodnje, s tem pa
širše vključevanje delavcev in
kmetov v temeljne organizacije združenega dela, zadruge in obrate za kooperacijo
ter samoupravno odločanje
na vseh ravneh.
Glćde na potrebe, ki izhajajo te prehranske bilance in
izvoznih možnosti, bo v obdobju 1975-1980 potrebna okoli 3,5 odstotna poprečna letna stopnja rasti celotne kmetijske proizvodnje. Takšna
rast bo možna z uresničevanjem prioritetnih razvojnih
programov, ki jih je kot-podlago svoje usmeritve sprejela
kmetijska razvojna skupnost
SR Slovenije na temelju sprejetega družbenega dogovora
o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji in samoupravnega sporazuma o
združevanju v kmetijsko razvojno skupnost SRS. Prioritetni razvojni programi obsegajo vsa pomembnejša področja (govedorejo, prašičerejo in perutninarstvo, proizvodnjo koruze, krompirja in
hmelja, vinogradništvo in
sadjarstvo, urejanje kmetijskega prostora s potrebnimi
melioracijami, namakanjem
in nujnimi zemljiškimi posegi, udeležbo pri gradnji sojarne v Zadru). Program za
razvoj vrtnarstva in proizvodnje sladkorne pese je v
pripravi.
Pri uresničevanju politike
razvoja na področju kmetijstva bo potrebno ukrepati
predvsem v naslednjih smereh: zagotoviti hitrejše oblikovanje večjih
kmetijskih
proizvodnih kompleksov, zlasti v ravninskem svetu, tako
v družbenem kmetijstvu kot
v kooperaciji; povečati letni
obseg melioracij, hkrati pa
zagotoviti učinkovito varstvo
kmetijskih zemljišč,
predvsem najboljših; v hribovskem in gozdnem svetu še

naprej pospeševati razvoj ter
tako ohranjati kmetijska gospodarstva, obnavljati pašnike, razvijati dopolnilne dejavnosti in ustvarjati še druge
pogoje za ohranitev poseljenosti; posebno pozornost posvečati razvoju kmetijstva v
manj razvitih območjih SR
Slovenije; na področju kooperacije pospeševati povezovanje kmetov v različnih oblikah proizvodnih skupnosti,
zlasti tistih, ki vključujejo
tudi združevanje zemlje.
Temeljna vprašanja razvoja kmetijstva v SFR Jugoslaviji bodo rešena z medrepubliškim dogovorom o
razvoju kmetijstva do leta
1980. Za njegovo uresničevanje bodo sklenjeni ustrezni
samoupravni sporazumi, ki
bodo zagotovili boljšo povezanost proizvodnje, predelave
in trga, hkrati pa tudi uresničevanje proizvodnih in razvojnih nalog, ki so specifičnega pomena za razvoj kmetijstva v SFR Jugoslaviji.
Srednjeročne programe raz-

t

voja temeljnih
organizacij
združenega dela v živilski industriji bo treba uskladiti še
v smeri večje povezanosti z
razvojem kmetijske proizvodnje, potrebami domačega trga in možnostmi perspektivnega izvoza. Poseben poudarek bo treba dati skladiščenju, predelavi in konzerviranju kmetijskih pridelkov ter
boljši regionalni in prostorski razmestitvi trgovske mreže s prehrambenim blagom.
S tem bo zagotovljena boljša
založenost trga,
ustvarjeni
stabilnejši pogoji v kmetijski proizvodnji, ustvarjene večje rezerve za potrebe ljudske obrambe in zmanjšane
posledice nihanj na zunanjem
trgu..
Pri razširjeni reprodukciji
v prehrambeni industriji se
bo treba usmeriti na vlaganja v skladišča in hladilnice,
v predelavo mesa, mleka in
sadja ter izkoristiti ugodne
možnosti za proizvodnjo sladkorja s stranskimi proizvodi. '

2. 6. Modernizacija gospodarstva in postopno
prestruktuiranje predelovalnih dejavnosti
1. Modernizacija zmogljivosti,
proizvodnje in poslovanja ostaja temeljna skupna usmeritev in naloga organizacij
združenega dela na vseh področjih gospodarstva ter eden
bistvenih pogojev za stabilnejša gospodarska gibanja in
trajna osnova za povečevanje dohodka delovnih ljudi zasnovanega na povečanju produktivnosti dela. To zahteva
intenzivnejše vključevanje v
mednarodno menjavo in povečanje
konkurenčne sposobnosti našega gospodarstva.
Potrebna je usmeritev k znatno večji in boljši opremljenosti delovnih mest, pri čemer se modernizacija ne sme
omejiti zgolj na nabavo novih sredstev za delo, temveč
mora vključevati nove razvojne zasnove na podlagi dolgoročnejših proizvodnih in
raziskovalno razvojnih usmeritev, sodobnejše organizacije
poslovanja in dviga tehnološke ravni ter boljše izkoriščanje obstoječih kadrov in
znanja v gospodarstvu, izobraževanju in znanosti.
Modernizacija je temeljna
usmeritev osnutkov srednjeročnih in dolgoročnih programov večine temeljnih organizacij združenega dela, kar
utemeljuje skupno razvojno

politiko vendar često ni obravnavana kompleksno in se
omejuje le na enostavno zamenjavo dotrajanih delovnih
sredstev brez širših zasnov
razvoja, temelječih na združevanju dela in sredstev ter delitvi dela. To bo treba še posebej upoštevati pri pripravi
ali usklajevanju planov temeljnih organizacij združenega dela, ko bodo že določneje oblikovani skupni programi v delovnih in sestavljenih
organizacijah združenega dela
ter samoupravni sporazumi v
drugih dohodkovno povezanih grupacijah.
Strateškega pomena je zasnovati modernizacijo na
avtomotizacijo sredstev aa
delo in smotrnem zaposlovanju posodabljanju in prilagajanju tehnologije našim
razvojnim potrebam ter na
teh osnovah pospeševati raziskovalno-razvojno delo.
Zaradi vse bolj perečega
pomanjkanja delovnih moči v
SR Sloveniji bodo morale organizacije združenega dela v
svoje razvojne programe za
prihodnje razdobje vnesti racionalnejše zaposlovanje kot
eno bistvenih prvin razvojne
politike. Razvojni stopnji našega gospodarstva nikakor ne
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ustreza struktura delovnih
sredstev, v kateri
odpade
visok delež na stroje na ročni pogon, mehanizirano ročno orodje z ročnim oskrbovanjem. Takšna struktura je
bila v dosedanjem razvoju
eden
bistvenih
vzrokov
ekstenzivnega zaposlovanja,
ki je v zadnjem razdobju
beležilo skoraj dvakrat večjo rast. od povečanja aktivnega prebivalstva39. Zato bo
potrebna predvsem v industriji in transportu večja
stopnja avtomatizacije delovnih sredstev in proizvodnih
postopkov, v gradbeništvu in
nekaterih drugih dejavnostih
pa industrializacija proizvodnje in večja stopnja modernizacije. Naložbe v delovno intenzivno proizvodnjo bo treba
še naprej usmerjati predvsem na agrarno prenaslejenost območja. Med to sodi
tudi hitrejše urejanje drugih
pogojev dela in življenja, zlasti stanovanjskih razmer in
izobraževanja zaposlenih in
mladine, ki se vključuje v
delo.
Uvajanje novih tehnologij
ima dolgoročen vpliv na razvoj gospodarstva, zlasti na
njegovo produktivnost in izvozno konkurenčno sposobnost. Zato bo združeno delo
pri programiranju in sprejemanju tovrstnih odločitev poleg običajnih meril, kot so .
obseg proizvodnje in dohodek, upoštevalo še druga merila: surovinska in energet
ska preskrba, vpliv na plačilno bilanco, vključevanje
našega razvoj noraziskovalnega potenciala pri uvajanju in
izpopolnjevanju uvožene teh
nologije, strateški pomen,
varstvo okolja, preprečevanje
neracionalnega podvajanja in
drugo. Zato se bodo morale
temeljne organizacije združe- j
nega dela organizirati ter se
zlasti v okviru gospodarskih
zbornic samoupravno sporazumevati o smotrnejšem uvozu tujih tehnologij in postop
nem usklajevanju ali poenotenju tehnologij pri istovrstni
proizvodnji.
Velikega pomena za posodabljanje tehnologije, moder
39
Čeprav smo za obnovo zastarelih strojev m naprav v SR
Sloveniji v preteklih letih vlagali sorazmerno velika sredstva in
so bile skoraj v celoti obnovljene posamezne panoge ali grupacije proizvodnje, pa z obnovo
delovnih sredstev ni rastla stop
nja avtomati zi ranosti gospodar
stva in je tako SR Slovenija
npr. po stopnji avtomatizacije industrije na zadnjem mestu v SFR
Jugoslaviji.
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nizacijo in
avtomatizacijo
zmogljivosti v gospodarstvu
so večja vlaganja in ustrezno
organiziranje inventivnega dela, kar pomeni uporabo znanosti in tehnologije v nove
namene za izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja in
povečanje dohodka.
Stanje na tem področju ne
zadovoljuje, za
potrebami
kvalitetnega razvoja
tudi
močno zaostajajo usmeritve
temeljnih organizacij združenega del- Pomanjkljivosti so
v neorganiziranosti in neučin
kovitosti inovacij ter v premajhni moralni in materialni spodbudi zanje v številnih organizacijah združenega
dela. Organizirano razvojno
raziskovalno delo ni učinkovito, pomanjkljivo je predvsem v tem, da ni člen celovite inovacijske verige, ki
pripelje do gospodarske uporabe izumov. Torej je razvojna naloga, ki je skupna in
v interesu vseh nosilcev razvoja. ustvariti vzpodbudne
družbene razmere za inovacijske pobude delavcev ter razvojno raziskovalno dejavnost
v organizacijah združenega
dela in v znanosti, doseči več.
jo usmeritev raziskovalnega
potenciala na razvojne probleme gospodarstva in v združenem delu uveljaviti vzpodbudne sisteme materialnega
in moralnega nagrajevanja za
novatorske pobude in njiho
vo realizacijo. Inovacijska dejavnost mora biti bistven del
razvojne politike in razvojnih planov temeljnih organizacij združenega dela in njihovih asociacij. V organizacijo inventivne dejavnosti in
politike na
raziskovalnem
področju se bodo temeljne
organizacije združenega dela
vključile z oblikovanjem in
izvajanjem
srednjeročnega
plana Raziskovalne skupnosti Slovenije in z aktivnostmi
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.
2. Industrija bo vodilni
sektor gospodarstva tudi v
naslednjem razdobju ter v
še večji meri kot doslej nosilec tehničnega napredka in
kakovostnih sprememb. Z
združevanjem dela in sredstev v reprodukcijsko povezane in ekonomsko močne
asociacije bodo delavci v
združenem delu na podlagi
skupnih programov in samoupravnega urejanja cenovnih razmerij ter z dohod
kovnim povezovanjem z me
n jalno prometno sfero še
posebej krepili izvozno kon-

kurenčno sposobnost industrije.
Razvoj predelovalne industrije, ki v blagovni menjavi s tujino nosi največji delež, je bil v preteklem razdobju sicer hiter, zlasti v
elektroindustriji in kemiji,
vendar ekstenziven zaradi
specifičnih razmer na domačem trgu, neusklajen znotraj panog in med njimi, z
nezadostno razvito delitvijo
dela in kooperacijo ter nezadostno vertikalno povezano z viri surovin tako v
republiškem kot v jugoslovanskem merilu. To je bil
pomemben vzrok za nezadostno izrabo proizvodnih
zmogljivosti, posebno v kovinsko predelovalni industriji, in ovira za večji prodor na zunanji trg. Z odpravo teh slabosti bo treba
predelovalno industrijo usposobiti za konkurenčnost
na zunanjih trgih. To velja
zlasti za tiste organizacije
združenega dela — velikih
izvoznikov v kovinski in
elektroindustriji, lesni, kemični, gumarski in industriji usnja in obutve, ki so
nosilci slovenske izvozne
strukture in največ prispevajo k izboljšanju naše plačilne bilance s tujino.
Pri tem bo v središču pozornosti združenega
dela
kompleks kovinske in elektroindustrije, predvsem proizvajalcev strojev, naprav in
opreme za drugo industrijo
in ostalo gospodarstvo, ki
so zato med nosilci tehničnotehnološkega napredka. Ta
industrija ima preširok spekter končnih izdelkov, številne so vzporedne predelovalne zmogljivosti v SFR Ju
goslaviji, zato ni dovolj razvita specializacija in izdelava delov, sklepov in agregatov, kar deloma ostaja na
pol obrtniško. Potrebno bo
zožiti programe in bolj izkoriščati obstoječe zmogljivosti z dolgoročnimi usmeritvami z večjo delitvijo de
la v SFR Jugoslaviji in intenzivnim vključevanjem v
mednarodno industrijsko ko
operacijo. Programe bo treba usklajevati tudi v vertikalni smeri in sicer z razvojem energetike, metalurgije in potrošnikov kovinsko
predelovalnega kompleksa .
Strojegradnja se bo morala v bodoče intenzivno
usmerjati v izdelavo in gradnje kompletnih objektov, za
katere bodo velike možnosti
plasmaja v deželah v razvoju. Pri tem bodo potrebne
razvitejše oblike sodelovanja
z domačimi in tujimi kom-

plementarnimi proizvajalci iz
drugih panog industrije. Razrešiti bo treba tudi pereče
vprašanje združevanja sredstev za kreditiranje prodaje
opreme doma in v tujini.
S samoupravnimi sporazumi
med jugoslovanskimi proizvajalci opreme iri drugimi,
z njimi v reprodukciji povezanimi grupacijami, bo potrebno opredeliti osnove razvoja na posameznih področjih strojegradnje. O tem je
v pripravi osnutek družbenega dogovora. Na teh osnovah bo potrebno postopno uresničevanje enotnejšega jugoslovanskega prograrfta in delitve dela pri proizvodnji gospodarskih vozil,
kjer so za rentabilnost zadostne sorazmerno majhne
serije. Razvoj
industrije
osebnih vozil v SR Sloveniji pa bo moral še nadalje
temeljiti predvsem na dolgoročnih mednarodnih kooperacijah, da bi bila možna velikoserijska proizvodnja delov in rentabilna proizvodnja sorazmerno majhnih serij vozil.
Elektroindustrija bo še naprej najpropulzivnejša panoga gospodarstva. Njen razvoj je izrecno odvisen od izvozne ekspanzije. Elektroindustrija, zlasti poklicna elektronika, ima vse večjo vlogo pri posodabljanju proizvodnje in širjenju avtomatizacije v gospodarstvu ter
jo je treba obravnavati kot
svojevrstno infrastrukturo in
pogoj za sodoben gospodarski in družbeni razvoj.
Poleg vrste ekonomskih in
družbenih učinkov, ki jih
daje turizem, bo njegov prispevek k izravnavi plačilne
bilance še nadalje najmočnejši razlog za njegovo pospeševano rast. To velja
predvsem: za inozemski turizem, ki je med dolgoročnimi prednostnimi jugoslovanskimi in slovenskimi
usmeritvami. Ob tem pa se
bo razvijal tudi domači turizem, ki ga kot specifično
obliko rekreacije povezujemo 40z rastjo produktivnosti
dela. Zato bo potrebno s
samoupravnimi sporazumi, z
medrepubliškim in republiškim družbenim dogovorom
zagotoviti vsaj minimalni ob40
Velja opozoriti, da SR Slovenija v tej dejavnosti že vrsto let
zaostaja za razvojem v SFR Jugoslaviji. Delež slovenskih prenočitvenih zmogljivosti v jugoslovanskih, ki je leta 1960 znašal še
14,0%, je v letu 1973 padel na

seg graditve prenočitvenih
zmogljivosti.
Pomemben dejavnik razvoja, ki je bil poleg ustreznega razvijanja energetskih
in surovinskih virov ter modernizacije transporta v razvojnih programih združenega dela in v politiki razvoja družbeno političnih skupnosti v preteklosti še zlasti
zapostavljen, je razvoj malega gospodarstva. Njegove
zmogljivosti, tako proizvodne kot storitvene, znatno
zaostajajo za perspektivnimi
potrebami industrije, ostalih področij gospodarstva in
neposredne porabe prebivalstva.
Smotrna organiziranost industrije ter intenzivnejše
uvajanje velikoserijske proizvodnje in sodobne tehnologije v proizvodnjo je povezano z oženjem sortimentov in izločanjem tistih izdelkov, ki se izdelujejo v
manjših količinah ali pa po
individualnih naročilih. Vzporedno z razvojem industrijske proizvodnje se nenehno
porajajo tudi potrebe po novih, dopolnilnih in pomožnih dejavnostih za dopolnitev sortimentov velikoserijske industrijske proizvodnje
ter za zadovoljevanje in popestritev trga blaga in storitev. Krepitev malega gospodarstva za zadovoljevanje
teh potreb pomeni zato krepitev celotnega gospodarskega potenciala in bogatitev
trga ter hkrati odpira možnosti hitrejšega povečevanja
produktivnosti in sodobne
organizacije proizvodnje velikih nosilcev družbene reprodukcije zlasti v industriji
in gradbeništvu. Razvoj malega gospodarstva bo treba
povezati z razvojnimi plani
večjih industrijskih in gradbenih organizacij združenega dela ter v skladu z družbenimi plani občin. To bo
zagotovljeno tudi z izvajanjem že sprejetega družbenega dogovora o pospeševanju malega gospodarstva v
letih 1976—1980, ki daje še
poseben poudarek razvoju
pogodbenih organizacij združenega dela.
Obravnavani kvalitetni razvojni dejavniki so pomembni za nadaljnji gospodarski
razvoj in stabilizacijo. Njihova večja vloga pri programiranju razvoja v okviru
združenega dela predpostavlja tudi ustrezne investicijske usmeritve na modernizacijo in avtomatizacijo, tehnologijo, kadre, razvojne raziskave, izvozno dejavnost in
drugo. V pripravah in uskla-

jevanju planov in programov ter samoupravnega
sporazumevanja bodo temeljne organizacije združenega dela v navedenih smereh še dopolnjevale svoje
plane razvoja, pri čemer se
bodo morale dogovoriti tudi

o ustreznih razmerjih med
vlaganji, po oddelkih družbene reprodukcije in med
posameznimi vrstami naložb,
zlasti pri kapitalno zahtevnih
investicijah kot so investicije v infrastrukturo in surovinsko osnovo.

lil. URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA
PLANA SR SLOVENIJE
Da bi družbeni plan SR
Delovni ljudje v SR Sloveniji bodo politiko, temelj- Slovenije izoblikovali v done cilje in naloge, ki jih kument z izrazitim družbeznačajem,
sprejemajo z družbenim pla- no-ekonomskim
nom razvoja SR Slovenije ki bi v največji možni meza obdobje 1976—1980, ures- ri že izražal samoupravni
ničevali s sprejemanjem in družbeno-ekonomski
odnos
uresničevanjem ciljev in na- in ki bi vse bolj omolog v samoupravnih planih gočal obvladovanje in uravv temeljnih in drugih orga- navanje celotnega reproduknizacijah združenega dela, cijskega procesa na temelju
samoupravnih interesnih in dohodka kot družbenoekokrajevnih skupnostih ter v nomske kategorije znotraj
družbenih planih v občinah, združenega dela, bo potrebno v obdobju do priprave
republiki in federaciji.
družbenega plana,
Temeljna oblika ugotavlja- predloga
okrepljeni družbenopolinja in določanja skupnih in- ob
in strokovni angažirateresov v družbenem planu tični
nosti, intenzivirati delo na
SR Slovenije bodo samoup- preosnovi
družbeno-ekonomravni sporazumi, s katerimi skih odnosov in družbenobodo temeljne in druge or- ekonomskega sistema, da bi
ganizacije združenega dela zagotovili odločilen položaj
ter samoupravne interesne delavca
vseh področjih
skupnosti, v okviru dohod- in ravnehna družbene
kovno soodvisnih in pove- dukcije in doseči, da reprozdruzanih kompleksov, prevzema- ženo delo s samoupravnimi
le odgovornost za izvrševa
in družbenimi donje skupno dogovorjenih ci- sporazumi
opredeli tiste predljev in nalog, ter družbeni govori
dogovori, s katerimi bodo nostne razvojne usmeritve,
samoupravni in družbeni tako v gospodarstvu kot v
dejavnostih, s kasubjekti planiranja opredeli- družbenih
se zagotavlja skladen
li svoje obveznosti za izpo- terimi
polnjevanje nalog na širših in dinamičen družbeni razTi procesi morajo odpodročjih in območjih skup- voj.
ločno potekati znotraj organega interesa.
nizacij združenega dela v
Obveznosti iz samouprav- materialni in nematerialni
nih sporazumov in družbe- sferi in v vseh, že oblikonih dogovorov bodo vsi sub- vanih združenjih (delovne
jekti planiranja vgrajevali v organizacije, sestavljene orsvoje samoupravne in druž- ganizacije združenega dela,
bene plane. Samoupravni samoupravne interesne skupsporazumi in družbeni do- nosti, poslovna združenja),
govori bodo na ta način po- kjer se že oblikuje osnova
stali temelj sporazumov in za celovit pristop k planiradogovorov o samoupravnih nju na podlagi dohodkovne
in družbenih planih, njiho- soodvisnosti. V to se morajo
vo izpolnjevanje pa obvezen vključiti tudi vse oblike fielement vseh planov in po- nančnih asociacij združenega
goj za uresničitev skupnih dela (poslovne banke, zavarointeresov, za katere se bodo valnice, razni skladi). Za
v družbenem planu SR Slo- kvaliteto teh procesov bodo
venije sporazumeli in dogo- izredno pomembne tudi inivorili. Zaradi tega teh spo- ciativa, strokovna pomoč in
razumov in dogovorov, ki usklajeno delovanje Gospobodo vsebovali določbe o darske zbornice, republiških
sankcijah, ne bo mogoče upravnih organov in raznih
spreminjati, kolikor ne bi strokovnih institucij, zlasti
nastopile okoliščine, ki bi pri oblikovanju družbenih
bistveno menjale izhodišča, dogovorov v republiki in fena katerih so bili ti spo- deraciji na vseh področjih,
razumi in dogovori zasno- ki bodo opredeljena kot širši skupni interes.
vani.

Upoštevajoč »Osnove pristopa in načrta izdelave
družbenega plana SR Slovenije 1976—1980«, »Družbeni
dogovor o pripravljanju
družbenega plana SFR Jugoslavije«, »Analizo uresničevanja družbenega plana SRS
v letih 1971—1975«, »Globalne okvire in možnosti razvoja SR Slovenije v letih
1976—1980«, razpravo in stališča v zvezi s temelji skupne
politike dolgoročnega razvoja
SFR Jugoslavije, analitična in
dokumentacijska gradiva Zavoda SRS za družbeno planiranje in Zveznega zavoda za
družbeno planiranje in rezultate prve obdelave aokete o minimumu kazalcev,
ter upoštevajoč, da se temeljni politični in ekonomski cilji in naloge družbenega dogovora v obdobju
1976—1980, kot jih opredeljuje ta dokument, lahko
uresničuje le s skladnim
razvojem materialnih, kadrovskih in drugih razvojnih
dejavnikov, morajo samoupravni in družbeni subjekti
planiranja v SR Sloveniji
oziroma SFR Jugoslaviji do
predloga družbenega plana
pripraviti in skleniti samoupravne sporazume in družbene dogovore o skupnih
razvojnih interesih predvsem na naslednjih gospodarskih področjih:
— proizvodnja in poraba
električne energije (s premogovništvom);
— nafta in plin;
— črna metalurgija;
— barvna metalurgija;
— bazna kemija;
— predelava kovin, predvsem strojegradnja;
— gozdarstvo in predelava lesa;
— kmetijstvo in predelava;
— turizem;
— gradbeništvo, gradbeni
materiali;
— stanovanjsko gospodarstvo;
— železniški in luški promet;
— ceste in cestni promet;
— vodno gospodarstvo;
— malo gospodarstvo;
V okviru samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti morajo biti
pripravljeni in sprejeti družbeni dogovori in samoupravni sporazumi za naslednja
področja:
— zaposlovanje oziroma pogoji zaposlovanja;
— vzgoja in izobraževanje;
— raziskovalno delo;
— zdravstvo;
— kultura;
— telesna kultura;
— otroško varstvo;
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— socialno skrbstvo;
— pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Za skladnost družbene reprodukcije in uresničitev temeljnih ciljev in nalog družbenega plana sta prav tako
bistvenega pomena:
— družbeni dogovor o razporejanju dohodka, sredstev
za osebne dohodke ter gibanju in strukturi skupne
porabe in
— družbeni dogovor o financiranju in solidarnostnem prelivanju sredstev
splošne porabe.
Usmeritev na hitrejši razvoj manj razvitih območij
v SR Sloveniji in njihovo
hitrejše vključevanje v razvoj SR Slovenije kot celote ter v tem okviru vzpodbujanje hitrejšega razvoja
na manj razvitih obmejnih
območjih bo temeljila na
usklajenih . prizadevanjih
združenega dela, na njihovih planih, samoupravnih
sporazumih na družbenem
dogovoru in zakonu, ki bo
določal merila za ugotavljanje teh območij in druge
elemente, ki jih mora zagotoviti zakon.
Pri opredeljevanju skupne
razvojne politike v republiki in federaciji se bodo morale organizacije združenega
dela, njihove asociacije, zlasti poslovne banke, ob inciativi in pomoči Gospodarske
zbornice, republiških upravnih organov in raznih strokovnih ustanov dogovoriti
tudi o politiki in skupnih
interesih na področju izvoza in uvoza, pospeševanja
ekonomskih odnosov z deželami v razvoju itd., tako da
bodo z dogovori zagotovljena tudi ustrezna finančna
sredstva. S temi dogovori
bi zagotovili sočasno in realno oblikovanje skupnih interesov na širših področjih
ekonomske politike in odgovornost vseh zainteresiranih
za izvajanje te politike. Ti
dogovori bodo opredelili tudi obveznosti, ki jih republika oziroma federacija lahko sprejmeta v okviru svojih ustavnih pooblastil, prav
tako pa tudi obveznosti, ki
jih bodo organizacije združenega dela in SR Slovenija
sprejemale v dogovoru z
drugimi republikami in pokrajinama.
Bistven sestavni del skupne razvojne politike bo tudi
družbeni dogovor republik
in pokrajin o hitrejšem razvoju gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP
Kosovo, katerega elementi
bodo ustrezno vgrajeni tu24

di v družbeni plan SR Slovenije in ukrepe za izvajanje tega plana.
Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana SR
Slovenije bodo zagotavljali
tudi samoupravni sporazumi
in družbeni dogovori, ki jih
bodo na ravni občin sprejemali samoupravni in družbeni subjekti planiranja o
razvoju posameznih področij družbenih dejavnosti, o
gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe, dalje dogovori na občinski, regionalni, področni in republiški
ravni o vzajemnem in solidarnem financiranju nekaterih nalog skupnega pomena,
ter dogovori med posameznimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in občinami o skupnem uresničevanju
razvojnih nalog.
Usmeritve
na področju
gospodarske infrastrukture
in prednostne naloge na
drugih področjih bodo zahtevale velike napore organizacij združenega dela in
samoupravnih
interesnih
skupnosti, da se na samoupravni osnovi z združevanjem zagotovijo potrebna finančna sredstva. Zagotovitev
kvalitetnih sredstev bo zato
bistven element samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov na teh področjih, v katere se morajo
vključiti tudi poslovne banke in druge finančne asociacije ter v skladu s temi
sporazumi in dogovori opredeliti svojo poslovno in kreditno politiko. Ob tem bo
treba možnosti in pogoje za
investicijske posege presojati s stališča celovitega upoštevanje vseh vidikov pflaniranja: ekonomskega, socialnega in prostorskega.
Samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje vseh temeljnih subjektov ekonomske socialne,
kulturne in drugih dejavnosti bo osnova, na kateri bodo upoštevajoč objektivne
ekonomske zakonitosti in
enotnost
jugoslovanskega
trga, opredeljene temeljne
smeri in ukrepi ekonomske
politike, s katerimi bodo republika ter dogovorno republike in pokrajini na ravni federacije, v skladu z
ustavnimi pooblastili in odgovornostjo, usklajevale in
usmerjale celovit proces
družbene reprodukcije. Temeljne smerj in oikviru ukrepi efeonomske politike v
SFRJ, zlasti na področju sistema in politike cen, zunanjetrgovinskega in devizne-

ga sistema, poiitike plačilne
bilance, carinske politike,
kreditno—monetarne politike,
sistema in politike rezerv,
skupnih osnov davčne politike ter sistema in politike
financiranja skupnih nalog
na ravni federacije je treba
zato graditi vzporedno s pripravo družbenih planov. Do
priprave predloga družbenega plana SR Slovenije morajo biti opredeljeni tudi
ukrepi, s katerimi bo republika v okviru svojih ustavnih pooblastil usklajevala in
usmerjala tokove in proces
družbene reprodukcije na
svojem območju.
V družbenem planu SR
Slovenije bodo v skladu z
določilom 4. odstavka 318.
člena Ustave Socialistične
republike Slovenije določene smernice in oikviri za
ustrezne ekonomske in druge ukrepe pristojnih republiških organov, ki bodo potrebni za uresničevanje v
planu začrtane razvojne politike. Akti in zakoni za izvajanje dogovorjene gospodarske politike naj bi bili
praviloma sprejeti hkrati z
družbenim planom.
Sredstva za zadovoljevanje
splošnih družbenih potreb
bodo zagotovljena v proračunu SR Slovenije.
Z zveznim zakonom o temeljih samoupravnega družbenega planiranja in z ustreznim republiškim zakonom
bo podrobneje opredeljena
odgovornost organov upravljanja v temeljnih in drugih
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih
in drugih skupnostih ter izvršnih organov družbenopolitičnih skupnostih o pripravah, sprejemanju in uresničevanju družbenih planov.
Opredeljena bo tudi odgovornost strokovnih služb in
organov za priprave strokovnih osnov in analiz za samoupravno sporazumevanje
in družbeno dogovarjanje,
kakor tudi vloga in odgovornost drugih udeležencev
v planiranju.

Ker bodo samoupravne in
družbene prvine novega sistema planiranja največje zagotovilo za uresničitev temeljnih ciljev in nalog družbenega plana SR Slovenije, je pri
oblikovanju predloga družbenega plana treba zgotoviti
usklajeno delo vseh odgovornih organov in organizacij,
da bi lahko pravočasno pripravili in sprejeli ustrezne samoupravne sporazume
in
družbene dogovore, zlasti v
okviru dohodkovno soodvisnih kompleksov, v občinah,
v republiki in na ravni federacije ter na tej osnovi tudi
družbeni plan SR Slovenije.
Njegovo uresničevanje pa bo
terjalo dosledno uveljavljanje
sistema planiranja, ki bo z
vidikov ekonomskega, socialnega in prostorskega usmerjanja in
usklajevanja,
upoštevajoč permanentnost
planiranja, zagotavljal stalno
dograjevanje in izpopolnjevanje osnov za samoupravno
sporazumevanje in družbeno
dogovarjanje ter s tem tudi
realnost v razvojnih usmeritvah, ciljih in nalogah, obvladovanje stihije na trgu, nestabilnosti in inflacije, reševanje problemov plačilne bilance, odpravljanje vzrokov
nelikvidnosti in
reševanje
drugih problemov, ki se pojavljajo v dinamičnem družbenem razvoju.
Da bi zagotovili neposredno
odločanje delavcev in vseh
delovnih ljudi, je potrebno izdelati razvojni program in
sprejeti družbeni dogovor o
vzpostavitvi družbeno-informacijskega sistema in zagotoviti pravne, finančne, organizacijske in tehnične pogoje
za njegovo realizacijo. V
okviru enotnega sistema celovitega družbenega informiranja je treba razvijati posamezne sisteme, predvsem
Statističnega,
finančnega
(SDK) in geodetsko-prostorskega, kakor tudi vse ostale, npr. hidrometeorološkega
in druge v okviru posameznih dejavnosti (področni sistemi).

Aneks k osnutku dogovora o družbenem planu
SR Slovenije za obdobje 1976-1980
PLANIRANJE V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA
IN SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH
ve, ki so jih na podlagi
družbeno političnih izhodišč
Uvod
pripravile strokovne službe
V skladu s sprejetim gra- ravnih interesnih skupnostih ter skupnosti in jih verifidivom »Osnove pristopa in — so zajeti osnovni pro- cirale v svojih organih upnačrt izdelave družbenega porci in kazalci, ki izhajajo ravljanja. Pri nekaterih deplana SR Slovenije in okvir- iz minimuma kazalcev razvo- javnostih (zdravstveno varstno dispozicijo za pripravo ja in so soočeni s primerjal- vo, raziskovalno delo, zapoosnutka dogovora o družbe- nimi kazalci na podlagi global- slovanje) zaradi specifične
nem planu razvoja
SRS nih analiz. Poglavje povze- problematike še niso izdelaza obdobje 1976—1980 je Za- ma osnove razvojnih progra- ne zasnove razvojnih planov
vod SRS za družbeno plani- mov po posamezmih pod- na ravni občin, marveč le na
ranje skupaj z drugimi in- ročjih združenega dela, ob- ravni regij oziroma podrostitucijami pripravil aneks k ravnava važnejša vprašanja čij, in so zato tudi nepopolosnutku dogovora o družbe- in hkrati opozarja na ne- ne razvojne usmeritve teh
nem planu razvoja SR Slo- skladja na področju materi- dejavnosti na ravni republivenije, ki obsega v sedanji alnih vlaganj, energetske in ke. To še zlasti zato, ker veverziji povzetke srednjeroč- surovinske osnove, intenzifi- čina samoupravnih interesnih
nih predvidevanj združenega kacije gospodarskega razvoja, skupnosti ni pravočasno pridela ter samoupravnih inte- gospodarskih odnosov s tu- pravila minimalne kazalce
resnih skupnosti, naknadno jino in družbenih dejavnosti. razvoja ali pa so jih priprapa bo vključen tudi osnutek
Drugo poglavje — Razvoj vite v skrčenem obsegu in
razvojnih predvidevanj po po področjih združenega de- brez zadostno dokumenta^
občinah (regijah). Osnova la — povzema po področ- cijsko-analitične podlage.
•teh gradiv je anketa o mi- jih in dejavnostih kompleksNa podlagi razvojnih pronimumu kazalcev razvoja ne programe razvoja združe- gramov, ki so jih za posaTOZD, ustreznih programov nega dela za obdobje 1976— mezne družbene dejavnosti
in planov razvoja ter samo- 1980. Ti programi razvoja pripravile republiške samoupravnih sporazumov. Aneks (separati) so bili izdelani na upravne interesne skupnosti,
vsebuje tudi primerjave z osnovi ankete o minimumu ocenjujemo, da le-ti ne zarezultati globalnih okvirov in kazalcev razvoja TOZD in ve- gotavljajo potrebne vsebinmožnosti razvoja SR Slove- činoma tudi že soočeni z os- ske in strukturne preobrazbe
nije v obdobju 1976—1980. Na nutki srednjeročnih progra- teh dejavnosti v skladu z
ta način gradivo poskuša in- mov in planov v okviru šir- novim sistemom odnosov in
formirati in opozarjati na ših grupacij. V njih so več novo družbeno vlogo teh deneskladja med narodno gos- ali manj izpostavljeni prob- javnosti ter s tem povezanih
podarskimi možnostmi in os- lemi (ponekod pa tudi naka- ukrepov za vsklajevanje in
nutki programov razvoja ter zane njihove rešitve), ki so uresničevanje dogovorjenih
med samimi osnutki progra- pomembni za nadaljnji raz- razvojnih nalog. Pri tem mismov razvoja in tako omogo- voj in za vsklajevanje med limo zlasti na usmeritve na
čati osnovo za nadaljnji po- grupacijami in panogami. prednostne naloge na posastopek dogovarjanja in vskla- Programe (separate) so iz- meznih področjih, ki še
jevanja. V fazi izdelave delale strokovne skupine v sploh niso ali pa so v prepredloga družbenega plana, okviru Gospodarske zbornice majhni meri prisotni v razko bo v praksi že dosežena Slovenije, ki so jih pretež- vojnih programih, ter na sivečja stopnja vsklajenosti no sestavljali strokovnjaki iz stem vzajemnega in solidarprogramov in ko bo tudi že ustreznih področij združene- nega financiranja programov.
zajljučena večina samoup- ga dela, pa tudi iz Gospo- To se odraža v neustrezni
ravnih sporazumov in druž- darske zbornice Slovenije, re- predvideni dinamiki, obsegu
benih dogovorov, bo Zavod publiških sekretariatov in ko- in strukturi sredstev za poSRS za družbeno planiranje mitejev ter Zavoda SRS za samezne naloge in celotna
obnovil aneks na podlagi no- družbeno planiranje. Konec področja družbenih dejavnove ankete in tako korigiral junija so obravnavali te se- sti.
posamezne postavke osnut- parate izvršni odbori zdruZato bo potrebno do spreka dogovora o družbenem ženja delegatov panog in jih jema predlogov razvojnih
planu in povzel v predlog z ustreznimi dopolnitvami in planov vložiti vse napore
tega dogovora vse tiste sa- pripombami sprejeli kot os- v usklajevanje programov samoupravno dogovorjene re- nutke razvojnih programov moupravnih interesnih skupšitve, M imajo skupen po- panog.
nosti znotraj njih samih in
men za razvoj republike SR
Tretje poglavje — razvojni med njimi ter še -lasti z deSlovenije.
programi samoupravnih inte- lovnimi ljudmi na drugih
. Aneks obsega pet poglavij. resnih skupnosti s področja področjih dela. Ob tem bo
V prvem poglavju — Global- družbenih dejavnosti — v se- potrebno sprejeti samoupno predvidevanje razvoja v danji fazi priprav odražajo ravne sporazume in družbedružbenem delu in samoup- predvsem razvojne usmerit- ne dogovore, ki bodo zago-

tovili uresničevanje samoupravno dogovorjenih razvojnih
programov.
Četrto poglavje — Regionalni družbeni razvoj — še
ni vključeno v aneks. Osnovno gradivo za sestavo tega
poglavja predstavlja minimum kazalcev razvoja temeljnih organizacij združenega dela, usmeritve samoupravnih interesnih skupnosti
na področju družbenih dejavnosti na ožjih območjih
(občine, regije) in anketa o
nekaterih najvažnejših kazalcih razvoja občin. Obdelava gradiva iz minimuma kazalcev razvoja temeljnih organizacij združenega dela po
občinah in regijah še ni zaključena, razen tega je la
dve tretjini občin odgovorilo na ustrezno anketo. Prav
tako tudi še ne razpolagamo
s predhodnimi usmeritvami
samoupravnih
interesnih
skupnosti za ožja območja.
Zato bo ta del aneksa prt
pravljen naknadno; poskušal
pa bo odgovoriti na vprašanje kako se razvojne zasnove samoupravnih nosilcev
planiranja odražajo na razvoj posameznih območij v
SR Sloveniji in v tem okviru še posebej manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij. Te usmeritve bodo primerjane z globalnimi predvidevanji regionalnega razvoja, ki so nakazana v osnutku dogovora o
družbenem planu Slovenije
v razdobju 1976—1980.
Za mehanografsko obdela,
vo je bilo potrebno pripraviti obsežno gradivo, luknjano je bilo okoli 200.000 kartic. Normalno je, da je za
pripravo za računalniško obdelavo tako obsežnega gradiva potrebno več kot pol
leta, na razpolago pa je bilo
le dva meseca. Čeprav so
v nekaterih občinah anketne
obrazce prekontrolirali, je
bilo potrebno vse obrazce
ponovno preveriti, v številnih primerih popravljati v
stiku z delovnimi organizacijiami in pripraviti za mehanografsko obdelavo. Pri obsežnem delu so sodeilovali
tudi sodelavci v okviru Gospo25

darske zbornice Slovenije.
Po luknjanju kartic je bila
izvršena prva računalniška
kontrola gradiva na Zavodu
SRS za statistiko, korekcijo
tablogramov pa je izvršil Zavod SRS za družbeno planiranje. 2al je zmanjkalo časa za končno kontrolo. Zato
so v obdelani anketi še napake, zlasti v obdelavi tabel
o proizvodnji! posamičnih
proizvodov in o porabi energije, surovin in reprodukcijskega materiala. Do jeseni
bo treba takšne napake korigirati. čeprav smo iz omenjenih razlogov kritično pristopili k uporabi posameznih
podatkov iz obdelane ankete, je kljub temu treba jemati te podatke kot predhodne.
Iz primerjave števila zaposlenih, ki so zajeti v izpolnjenih anketnih obrazcih, s
številom zaposlenih po statističnih virih, sledi ocena,
da je okoli 92 odstotkov vseh
temeljnih organizacij združenega dela opravilo anketo, v
industriji pa celo okoli 97
odstotkov. V ostalih sektorjih gospodarstva je procent
izpolnitve približno naslednji:
kmetijstvo 76 odstotkov, gozdarstvo 100 odstotkov, gradbeništvo 98 odstotkov, promet 83 odstotkov, trgovina
iti gostinstvo 87 odstotkov,
obrt 74 odstotkov in komunala 65 odstotkov. V okviru
industrije je delež izpolnitve ankete najneugodnejši v
premogovništvu (47 odstotkov), ker niso zajeti Zasavski premogovniki.
Peto poglavje obsega širšo
Btevil&no dokumentacijo, ki
je v neposredni povezavi z
omenjenimi poglavji, ni pa
zaradi omejitve prostora in
zaradi preglednosti vključena
v tekst. Dokumentacija je v
grobem razdeljena na tri dete: prvi del obsega tabele izdelane neposredno na osnovi ankete minimalnih kazalcev, drugi del obsega tabele, kjer je razvidna primerjava med globalnimi vidiki
in možnostmi razvoja ter
planiranjem v združenem delu, tretji del pa vsebuje nekatere tabele iz gradiva »Globalni okviri in možnosti razvoja SR Slovenije«.
DODATNO POJASNILO
Osnovno gradivo za sestavo aneksa je bila anketa o
1
V povzetku o razvoju energetike, ki je v sestavu Aneksa, pa
so upoštevani tudi podatki temeljnih organizacij združenega dela *asaivslfc!h premogovnikov.
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minimumu kazalcev, ki je
bila obdelana konec junija in
je predstavljala posnetek osnutkov srednjeročnih planov
razvoja temeljnih organizacij združenega dela v gospodarstvu. Zavod SRS za družbeno planiranje je že julija 1974 pripravil obrazce minimuma kazalcev razvoja, ki
so vsebovali tudi minimum
kazalcev, objavljenih v Uradnem listu SFRJ (št. 28. od
23. maja 1974). Kazalci so
bili po vsebini razširjeni —
vključevali so tudi socialni
vidik planiranja in povezovanja v združenem delu. V
nekaj tiSoč izvodih so bili
ponuđeni delovnim organizacijam kot predlog. Oktobra
in novembra preteklega leta
je Zavod SRS za družbeno
planiranje skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije organiziral 25 posvetovanj po
panogah in področjih gospodarstva. Na teh posvetovanjih, ki jih je vodila strokovna ekipa, sestavljena iz predstavnikov Zavoda SRS za
družbeno planiranje, Gospodarske zbornice Slovenije,
SDK in Zavoda SRS za statistiko, so obravnavali pristope k izdelavi srednjeročnih
planov, o izpolnjevanju ankete minimuma kazalcev in dajali predloge za spremembe
in dopolnitve na predloženi
minimum kazalcev razvoja.
Na osnovi teii pripomb
in medobčinskih posvetovanj v Čatežu in Radovljici je novembra 1. 1974
Zavod SRS za družbeno planiranje izdelal končno obliko obrazca minimuma kazalcev, Zavod SRS za statistiko pa ga pripravil za mehanografsko obdelavo. Zaradi
izdelave posebnih nomenklatur in navodil za izpolnjevanje ankete ter tiskanja in
redigiranja zelo obširnega
gradiva je bilo celotno anketno gradivo poslano občinam
v nadaljnjo distribucijo
TOZD konec januarja 1975.
Predvidevano1 je bilo, da
TOZD vrnejo občinskim komisijam izpolnjene ainketne
obrazce do 15. marca 1975,
jih pregledajo in dostavijo
Zavodu SRS za družbeno
planiranje do konca marca.
Anketa se je zavlekla za dva
meseca, kljub temu, da sta
bili organizirani še posvetovanji za vse občine v Ptuju
in Mežici. Zavod za planiranje je sprejemal anketne obrazce do 15. maja.

1. GLOBALNO PREDVIDEVANJE
RAZVOJA V ZDRUŽENEM DELU IN
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTIH
1.1. Globalne analize o
možnostih razvoja Slovenije
v obdobju 1976—1980 so pokazale, da je možno računati s povprečno letno stopnjo
rasti realnega družbenega
proizvoda okoli 7,5 odstotka,
oz. 7,8 odstotka v družbenem
sektorju. Te ocene so predpostavljale večji obseg materialnih vlaganj, predvsem v
gospodarstvo: 25,9 odstotka
družbenega proizvoda, oz.
26,5 odstotka družbenega
proizvoda v družbenem sektorju, ustreznejšo strukturo
vlaganj v cilju skladnejšega
gospodarskega in družbenega
razvoja, boljše gospodarjenje
z družbenimi sredstvi, intenzifikacijo
gospodarskega
razvoja in hitro rast izvoza
blaga in storitev (10,9 odstotka) ob počasnejši rasti
uvoza. Omenjena rast družbenega proizvoda in omenjena materialna vlaganja bi ob
povprečni letni rasti produktivnosti 4,5 odstotka do 5 odstotkov omogočila ugodno
stopnjo rasti življenjskega
standarda (6,9 odstotka), zlasti družbenega standarda
(7,6 odstotka) in reševanje
bistvenih strukturnih problemov v gospodarstvu na področju družbenih dejavnosti.
Analiza- ankete minimuma
kazalcev razvoja iz osnutkov
programov temeljnih organizacij združenega dela je pokazala, da združeno delo
planira znatno višjo rast
družbenega proizvoda in sicer 13,5 odstotka. Osnutki
planov v združenem delu
hkrati nakazujejo bistveno
večja materialna vlaganja v
prihodnjem petletnem obdobju, ki so z vidika možnosti
zagotavljanja sredstev problematična tako po obsegu, po
virih sredstev in po strukturi vlaganj. Računajo z okoli

52 odstotkov večjim obsegom
investicijskih vlaganj v osnovna sredstva kot jih predvidevajo analize globalnih
okvirov in možnosti razvoja
SR Slovenije in na znižanje
deleža lastnih virov sredstev
v financiranju razširjene reprodukcije od 59,5 odstotka
v letu 1974 na 58,9 odstotka
v obdobju 1976—1980. Vse to
bi terjalo občutno angažiranje bančnih sredstev in tujih kreditov, za kar ni realnih pogojev. Uskladitev investicijskih programov z realnimi možnostmi investiranja bo zato ena izmed temeljnih nalog v predstojećem usklajevanju in sporazumevanju v združenem delu.
Osnutki planov temeljnih organizacij združenega dela
v gospodarstvu kažejo visoko stopnjo rasti zaposlovanja in sicer 3,9 odstotka. Ob
taki stopnji zaposlovanja in
rasti družbenega proizvoda
za 13,5 odstotka bi bila dosežena rast produktivnosti
9,2 odstotka, kar je glede na
predimenzionirana planirana
vlaganja vsekakor nerealno.
Porast izvoza blaga in storitev bi se kot predvidevajo
osnutki planov v združenem
delu povečal za okoli 13 odstotkov, uvoz surovin in reprodukcijskega . materiala pa
okoli 8 odstotkov poprečno
letno. To pomeni, da je povečanju izvoza in krepitvi
lastne surovinske preskrbe
dan ustrezen poudarek.
Iz osnutkov planov temeljnih organizacij združenega
dela sledi, da bi ob predvideni rasti družbenega proizvoda bruto osebni dohodki
naraščali za 9,7 odstotka letno, oz. 6 odstotkov na zaposlenega letno, to je precej
počasneje od produktivnosti
dela.

1. 2. Materialne naložbe
gospodarstva
V naslednje srednjeročne
obdobje prenašajo temeljne
organizacije združenega dela
in samoupravne interesne
skupnosti na področju gospodarstva veliko število večjih investicijskih programov,
katerih izgradnja se je zače-

la na podlagi usmeritev tekočega srednjeročnega plana
ali pa v letu 1975, ko se
vrše priprave na začetek
gradnje objektov predvidenih
za proizvodnjo v obdobju po
letu 1976. Zaradi omejenih
sredstev za razširjeno repro-

dukcijo in velikega deleža
infrastrukturnih gospodarskih
naložb bo dinamika gospodarskega razvoja narekovala
tudi intenzivno izkoriščanje
obstoječih kapacitet, izboljšanje tehničnega stanja proizvodnih kapacitet z modernizacijskiini posegi ter ob-

Produktivnost
na zaposlenega
(v tisočih din)
— bruto dohodka
— dohodka
— amortizacije in
poslovnega sklada
Donosnost investicij

čutne spremembe pri izboljšanju organizacije dela s širšo uporabo znanstvenih metod dela. Usmerjenost temeljnih organizacij združenega
dela v povečanju učinkovitosti gospodarjenja kažejo njihovi kazalci razvoja za leto
1976—1980:

1.1975
112,3
96,4
30,4
5,11

rasiti
1.1980 Stopnje
1976—1980
174,9
147,0
58,4
3,52

9,2
8,8
13,9
7,8

Programi temeljnih organi- varjanja o delitvi dohodka,
zacij združenega dela težijo odvisen od nivoja dohodka
k dohitevanju sodobnega in pogojev v katerih je bil
znanstveno in tehničnotehno- ustvarjen. Hkrati bo potrebno
loškega razvoja v svetu, kar tudi v prioritetah cen posaje še posebno pomembno gle- meznih proizvodnih komde na predvidena velika in- pleksov doseči takšne pogoje
vesticijska vlaganja na pod- in relativno stabilnost odnoročju energije, surovin, hra- sov, da bi labiko temeljne orne in transporta, ki pravilo- ganizacije združenega dela voma dajejo proizvodnjo oziro- dile dolgoročno razvojno poma storitve šele po daljšem litiko, integracijske povezave
obdobju. Takšna usmeritev in procese modernizacije. Ti
združenega dela pa temelji pogoji in motivi so bili navna občutno večjih investici- zoči v njihovih programih
jah kot so realne možnosti. razvoja, ki so predvidevali naČe obseg investicij zmanjša- slednjo letno rast in razpomo na to raven, so pa raz- rejanje dohodka v obdobju
merja slična kot so ocenje- 1976—1980:
na v globalnih okvirih razvoja.
13,5
Celotni dohodek
V ospredje že za dolgoroč- Amortizacija
16,0
ni razvoj podprte politike Poslovni skladi
20,5
prioritetnih področij stopajo Obseg amortizacije
tako predvsem naslednja in poslovnega sklada
18,3
vprašanja:
Amortizacija in
— stopnja
reproduktivne poslovni sklad
13,9
sposobnosti gospodartsva, ki na zaposlenega
naj ustvari zadostno akumu- Odplačila posojil
lacijo za vlaganja in za izpla- glede na amortizacijo
22,2
in poslovni sMad
čila tujih posojil
9,7
— neskladje med struktu- Bruto osebni dohodki
ro oblikovanja akumulacije
in namensko strukturo inveHitrejšo rast akumulacije v
sticij in
programih razvoja temeljnih
— smotrna uporaba akumu- organizacij združenega dela
lacije in drugih sredstev za od stopnje rasti družbenega
investicije.
proizvoda opredeljuje tudi
Izhodišče za pokritje veli- večja vsota materialnih goskega obsega materialnih na- podarskih naložb kot pa je
ložb je predvsem v intenzifi- predvidena v globalnih okvikaciji gospodarjenja z raci- rih in možnostih razvoja. Kot
onalnim izkoriščanjmem raz- je že omenjeno, je analiza
položljivih činiteljev proizvod- minimuma kazalcev pokazanje, predvsem pa produktiv- la, da združeno delo računosti dela. Uveljaviti bo po- na z 52 odstotkov večjim obtrebno nadaljno izpopolnitev segom vlaganj. Predvidevajo
sistema delitve dohodka, kjer naslednjo strukturo investicij
bo akumulacija za razširjeno v osnovna sredstva po osnovreprodukcijo element dogo- nih namenih:

1976—1980
Programi TOZD
— mrd din
— struktura
Vlaganje v gospodarsko infrastrukturo
Vlaganja za povečanje
proizvodnje surovin
in reprodukcijskega
materiala
Vlaganja za povečanje
in modernizacijo zmogljivosti ostalega
gospodarstva
Skupaj
Delež v DP

29,6

06,7

25,8

35,5

26,8

24.2

14,9

20,4

54,4
110,8
25,2

49,1
100,0

32,1
72,8
18,0

44,1
100,0

Strukturna neskladja med
plani organizacij združenega
dela in globalnimi možnostmi
kažejo na nujnost in pomembno vlogo sporazumevanja in dogovarjanja v procesu usklajevanja, ki ga bo
združeno delo moralo opraviti še pred sprejetjem družbenega plana.
V programih združenega
dela so absolutno in relativ-

no znatno večja investicijska
sredstva predvidena za povečanje proizvodnje surovin in
reprodukcijskega materiala
in v proizvodnjo predelovalnih dejavnosti kot so to pokazale globalne analize razvojnih možnosti. So pa še
druga nesorazmerja, kar kaže
primerjava strukture investicij v osnovna sredstva po
področjih za obdobje 1976—
1980:

Programi TOZD
mio diim — storuiktura
Industrija brez
infrastrukture
Kmetijstvo brez
infrastrukture
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet brez
infrastrukture
Trgovina
Gostinstvo
in turizem
Obrt
Skupaj brez
infrastrukture
Dnfrastruiktura
— energetika
— promet
— vodno
gospodarstvo
Gospodarstvo
skupaj

Globalni okviri
— mrd din
— struktura

Globalni okviri
mio diin — staukfcura

52.980

66,2

24.426

32,0

3.049
991
3.610

8,8
1,2
4,4

3.501
759
3.650

7,6
1,0
1»

7.015
8.206

8.6
10,1

4.425
5.384

9.3
1.13

4.054
1.375

5,0
1.7

3.005
1.788

6.4
3,8

81.201
29.618
19.587
9.511

100,0
26,7
17,6
8,6

46.990
25.800
15.769
8.5111

100,0
35,5
21,7
13,1

5(20

0,5

500

0,7

1110.899

100,0

712.790

100,0

/

Ker iz minimuma kazalcev ni števana vrednost iz programa
možno razbrati absolutne vred- združenega dela na področju pronosti naložb za prometno infra- meta.
strukturo, je v tem primeru upoDa bi dosegli skladnejši
družbenoekonomski
razvoj
istovenskegja in jugoslovanskega gospodarstva, bo potrebno poiskati rešitve za
večjo mobilnost akumulacije
in to v okvirih odločanja v
združenem delu. Proces združevanja dela in sredstev v
okviru medsebojno odvisnih
dohodkovnih grupacij bi mo-

ral ta proces znatno pospešiti. V nasprotnem primeru
bi bilo ogroženo financiranje
nujnih potreb družbene reprodukcije na nekaterih prioritetnih področjih.
Temeljne organizaatJe združenega dela računajo, da bodo znatno večji obseg vlaganj v gospodarski razvoj
realizirale z večjim deležem

investicijskih posojil v osnovna srecisva, posebno v
prvih letih. Ker so bančna
sredstva in možnosti zadolževanja v tujini objektivno
omejene, bo v predstojeći fazi s sporazumevanjem v združenem delu nujno doseći

ustrezne uskladitve. Podatki
iz programov temeljnih organizacij združenega dela kažejo namreč na velik delež
nadaljnjega zadolževanja, zlasti če izhajamo iz vosokega
nivoja investicij po programih združenega dela.

1.10*74

(L 1975

1976—1080

100,0
56,3

100,0
45,1

100,0
56,9

3,2
1,6
38,9

4,2
2,6
48,1

2,0
4,0
.37,1

21,4

36,2

27,3

Skupni viru za gospodarske naložbe v osnovna
fo ohratna sredstva
Lastna sredstva TOZD
Sredstva združeivanua
v matični organizaciji
Skupna vlaganja
Investicijska posojila
v iteim: za osnovna
sredstva
Veljavno zakonsko zbiranje
sredstev na določenih področjih, kd teče tudi v obdobju po letu 1975, bodo nadomestili družbeni dogovori in
samoupravni sporazumi. Temeljne organizacije združenega dela predvidevajo, da bodo znašali obvezno združevanje in posojila (skupaj s
posojili za solidarnostne sklade skupnih rezerv ter posojili za manj razvite republike
In AP Kosovo), ter ostala
združevanja 27 mrd din ob.

12,2 odstotka njihovih gospodarskih naložb. Vendar bo
združeno delo v procesu usklajevanja moralo upoštevati,
da bo celoten obseg razpoložljivih sredstev manjši kot
ga predvidevajo. Zato bo potrebna še toliko večja selekcija zlasti pri lastnih gospodarskih naložbah v osnovna sredstva, M naj bi po
programih združenega dela
angažirala dobro polovico
vseh sredstev:
119*74

1.1975

1976—1980

Skupno angažiranje
sredstev po namenu
Posojila
to združevanja

100,0

100,0

100.0

Odplačila posojil
Gospodarske naložbe
v osnovna sredstva
Povečanje
obraitaih sredstev

B5;l
0,4
16,4

14.1
1,2
12>7

12.2
1,7
18.3

36,4

56.2

511.1

20,7

16,0

16,7

Temeljne organizacije združenega dela računajo, da bodo svoje investicije izvajale
predvisem iz sredstev, formiranih izven temeljnih organizacij združenega dela in
organizacij združenega dela.
Takšna težnja kaže na nujnost dogovarjanja in usklaje-

vanja o razvojnih načrtih.
Struktura virov financiranja
za objekte v gradnji in za
predvidene programe
po
predračunskih vrednostih, ki
so jih navedle temeljne organizacije združenega dela, nam
to dokazuje:
sfcruiktuna v %

Vse gospodarske investicije
T osnovna sredstva po
predračunskih vrednostih
Delež sredstev TOZD
Delež sredstev OZD
Delež drugih sredstev
Za negospodarske naložbe
predvideva združeno delo v
obdobju 1976—1980 8,5 mrd
din, kar je vsega 26,5 odstot-

aoo,o
25,3
17,2
S7,5
ka potrebnih gospodarskih
naložb ocenjenih v globalnih
okvirih. Pri tem gospodarstvo ni upoštevalo združevanje

v samoupravnih interesnih
skupnostih, ampak samo lastno nabavo najemnih stanovanj in drugih investicij v
družbeni standard.
Medsebojno sinhronizirani
in integrirani razvojni programi bi morali imeti večjo
stopnjo pokritosti z lastnimi
sredstvi na podlagi samoupravno dogovorjenih razvojnih
programov in skupnih vlaganj. Ukrepi na področju izgrajevanja sistema razširjene
reprodukcije kakor tudi na
področju izgrajevanja samoupravnega planiranja bodo
usmerjeni na vzpodbujanje
k večji učinkovitosti vloženih sredstev ter skrajšanje
obdobja aktiviranja.
1. 3. Čeprav se bo na osnovi realizacije že sprejetih
programov na področju elektroenergije v obdobju 1976—
1980 povečala proizvodnja
električne energije
od
6640 GWh v letu 1975 na
okoli 9200 GWh v letu 1980,
bi glede na planirano porabo električne energije v zdru
ženem delu prišlo do občutnega deficita. Združeno delo
v gospodarstvu namreč planira v letu 1980 porabo koriščene električne energije
okoli 9600 GWh, za kar je
zaradi Izgub v prenosu potrebna proizvodnja
okoli
10.300 GWh. Poleg tega pa po
predvideni dinamiki izgradnje
elektroenergetskih objektov
pride do večjega porasta v
proizvodnji energije šele leta
1978. Očitno je, da že realizacija obstoječega programa
razvoja elektrogospodarstva
predstavlja izreden napor za
celotno gospodarstvo. Zato
bo treba predvideno porabo
električne energije, predvsem velikih potrošnikov,
uskladiti z realnimi možnostmi. Te probleme bo treba
reševati v okviru interesne
skupnosti za elektrogospodarstvo še pred sprejetjem
družbenega plana.
Visoko povpraševanje po
električni energiji, ki je predvideno v razvojnih programih
temeljnih organizacij združenega dela, narekuje dosledno uresničevanje rokov pri
izgradnji že odobrenih proizvodnih in prenosnih objektov, hkrati pa zahteva že v
tem srednjeročnem obdobju
kontinuiteto vlaganj za naslednje obdobje. Razvojni
programi temeljnih organizacij združenega dela s področja
elektrogospodarstva
skupaj s premogovništvom
so v precejšnji meri skladni s programom interesnih

skupnosti za elektrogospodarstvo ter globalnimi okviri in možnostmi razvoja. Kontinuiteta izgradnje bo zahtevala čimprej ustrezno trajnejšo rešitev financiranja za
izgradnjo nadaljnjih
objektov oz. tudi za podražitev objektov v izgradnji, kar
bo potrebno urediti v okviru interesne skupnosti elektrogospodarstva. V
letu
1978 namreč prenehajo veljati zakoni, s katerimi se ureja področje financiranja elek.
troenergetskih
objektov
hkrati pa bo cena električne
energije na pragu vedno bolj
obremenjena z izplačili dospelih anuitet. Razvojni programi temeljnih organizacij
združenega dela na področju elektrogospodarstva, ki so
v teku ali v postopku odobravanja, pa računajo na skoraj 90 odstotkov udeležbo virov za financiranje objektov izven temeljnih organizacij in organizacij združenega
dela elektrogospodarstva. Zato bo potrebno pri snovanju
dolgoročnejše razvojne politike v veliko večji meri kot
doslej upoštevati pri novih
proizvodnih predelovalnih kapacitetah tudi večji investicijski strošek za dodatne
energetske kapacitete. Naraščajoče potrebe kot jih predvidevajo v svojih razvojnih
programih posebni odjemalci
predvsem v obdobju 1976—
1980 bi namreč pri sedanjem
tarifnem sistemu cen za lektrično energijo še poslabšalo
ekonomičnost elektrogospodarstva.
Razvojni programi v premogovnikih predvidevajo proizvodnjo rjavega premoga 2,2
mi'lij. ton v letu 1980, lignita pa 4,7 milij. ton. Za predvideno povečanje bo potrebno v obdobju 1976—1980 vložiti po razvojnih programih
TOZD 719 milij. din v izgradnjo rudniških objektov in za
nabavo opreme predvsem v
Velenju in Zasavskih premogovnikih, pa tudi dopolniti
zastarelo opremo v Kanižarici in Laškem. Morebitne nove možnosti proizvodnje na
podlagi rudarsko-geoloških
raziskav bodo zahtevale še
dodatno investicijsko vlaganje. Tako kot v zadnjih letih
bo treba tudi v naprej nabavljati izven SR Slovenije potrebne količine črnega premoga, antracita in koksa,
medtem ko bo nabavo rjavega premoga in lignita v
drugih republikah omejevalo
več vzrokov. Zato bo potrebno zlasti z začetkom obrato-

vanja TE Šoštanj IV in TO
Ljubljana II pri ostalih porabnikih, vključno s široko
potrošnjo, preiti na koriščenje drugih virov toplotne
energije, kar terja pravočasne priprave.
Ker niamamo
rafinerije
ustrezne zmogljivosti, moramo potrebe po surovi nafti
oz. njenih derivatih pokrivati
z nabavo izven Slovenije. Zato je v zadnjem času podvzeta večja aktivnost na področju naftno plinskega gospodarstva in njegove vključitve v
jugoslovanske razvojne programe. Vsekakor osnutki razvojnih programov temeljnih
organizacij združenega dela
na področju naftnega in plinskega gospodarstva predvidevajo visoka vlaganja v osnovna sredstva in to preko 6
mrd din v obdobju 1976-1980,
v katerih je vključena tudi
izvozna rafinerija s kapaci-

teto 8 milj. ton. Serminski
projekt je sedaj v proučevanju v Sloveniji in pri tujih
sovlagateljih. Njegova realizacija bi pomembno povečala
pospeševanje gospodarskega
sodelovanja z deželami v razvoju. Predvidena povečana
zmogljivost rafinerije v Lendavi na la mili j ton s proizvodnjo metanola in formaldehida bo oskrbovala predvsem severovzhodni del Slovenije, medtem ko bo dolgoročnejša oskrba ostale Slovenije z naftnimi derivati, sprejeta v nadaljnjem usklajevalnem
postopku ustvarjalcev in porabnikov. Možnih je več variantnih rešitev. Kot kažejo
razvojni programi temeljnih
organizacij, je rastoča potrošnja naftnih derivatov v energetski potrošnji dosegla meje,
ko bi neredno oskrbovanje
pomenilo znatno znižanje proizvodnje.

1. 4. Surovinska osnova
V osnutku razvojnih pro- celuloze, tekstilnih surovin,
gramov v združenem delu je kož, gume, najosnovnejših
dan zelo močan poudarek po- prehrambenih proizvodov in
večanju proizvodnje surovin, hranil.
V kovinskem kompleksu je'
reprodukcijskega materiala
izrazito neskladje med proin hrane. Za
razvoj
surovinske osnove1 v SR Sloveniji izvodnjo in porabo proizvov obdobju 1978-1980 je zdru- dov črne metalurgije, pa tudi
ženo delo predvidelo investi- barvastih kovin. V pretekcije v osnovna sredstva v zne- lem obdobju se je razkorak
sku 26 mrd din, kar je sko- med proizvodnjo in porabo
raj dvakrat več kot se je jekla v Sloveniji nenehno vepredvidevalo v analizi global- čal, ker so se slovenske želenih okvirov in možnosti raz- zarne zaradi rentabilnosti vse
voja SR Slovenije. Za inve- bolj usmerjale v kvalitetna
sticije v zmogljivosti za po- jekla, kovinsko predelovalna
večanje surovin in reproduk- industrija pa pretežno upocijskega materiala v okviru rablja masovna jekla. Glede
industrije pa so temeljne or- na razvojne programe delovganizacije združenega dela nih organizacij v kovinskem
predvidele 45,4 odstotka vseh kompleksu ni pričakovati, da
vlaganj v osnovna sredstva bi se v naslednjih petih letih
(globalni okviri 42,3 odstot- ta razkorak zmanjšal. Zato
ka) predvidenih za industri- se struktura oskrbe v SR
jo. S temi vlaganji naj bi Sloveniji s proizvodi črne medosegli poprečno stopnjo ra- talurgije glede na vire v nasrednjeročnem
sti družbenega proizvoda
su- stopajočem
rovinske industrije2 v ob- obdobju ne bo znatno spredobju 1976-1980 okoli 14 od- menila. To strukturno nestotkov. Z omenjenimi vla- skladje je možno reševati le
ganji namerava gospodarstvo v daljšem obdobju in to pozmanjšati pomanjkanje in s stopoma z usmerjanjem intem tudi uvoz najosnovnej- vesticij v prestruktuiranje
ših surovin in reprodukcij- proizvodnje (verjetno v glavskih materialov kot so pro- nem v kovinski predelovalni
izvodi črne in barvaste me- industriji), o čemer pa se bo
talurgije, bazne in organske sporazumevalo združeno dekemije,
najosnovnejšega lo v okviru poslovne skupgradbenega materiala in ne- nosti za proizvodnjo in prekovine, lesa, lesnih tvorin, delavo jekla.
Zaradi tega je slovenski
1
Surovinska industrija, kmetij- kovinski kompleks po obojestranskih tokovih surovin in
stvo in gozdarstvo.
2 Panoge 114, 115, 116, 117-10, reprodukcijskega materiala
120-10, 101, 122-10, 123, 125-10, tesno povezan z jugoslovan128.

skim, zlasti z jugoslovansko
črno metalurgijo. Družbeni
dogovor o razvoju črne metalurgije v Jugoslaviji, za katerega je že izdelan osnutek
in v katerega se v celoti
vključuje program slovenskih
železarn, zlasti pa samoupravni sporazumi porabnikov z
drugimi jugoslovanskimi proizvajalci jekla, so zato izrednega pomena za nadaljni razvoj slovenske kovinske predelovalne industrije in črne
metalurgije. S samoupravnimi sporazumi bo ^eba zagotoviti oskrbovanje slovenskega kovinskega kompleksa z
masovnimi jekli, oz. tovrstnimi izideiki.
Po osnutku jugoslovanskega družbenega dogovora o
črni metalurgiji bi v letu
1980 v Jugoslaviji proizvedli
6,3 milijona ton jekla, s čemer bi krili 80 odstotkov potreb v državi. Osnutki planov slovenskih železarn predvidevajo v 1. 1980 proizvodnjo okoli 1.000.000 t jekel.
Anketa o minimumu kazalcev razvoja
za obdobje
1976-1980 daje osnovo za oceno, da bo približno polovico
te proizvodnje, t. j. 500.000 t
v različnih stopnjah predelave porabljeno v Sloveniji,
370.000 t bo prodano v druge
republike, 130.000 t pa bo
šlo v izvoz. Naša kovinska
predelovalna industrija bi iz
drugih repiublik dobavila okoli 300.000 t jekla in jeklenih izdelkov ter okoli 200.000
t iz uvoza. Pomemebno v osnutku srednjeročnih razvojnih programov slovenskih železarn je tudi usmeritev na
višjo stopnjo predelave.
Omenjeni program bodo
slovenske železarne dosegle
predvsem z izgradnjo novih
(predelovalnih
kapacitet
(hladna valjama) ter modernizacijo talilnic.
Tudi v barvni metalurgiji
je zaradi šibke surovinske
baze osnovna usmeritev v več^
jo kvaliteto. Večjo ekspanzijo proizvodnje predvidevajo
le v industriji aluminija, kjer
proizvajalci planirajo povečanje zmogljivosti od sedanjih
42.000 ton na 70.000 ton v
letu 1980. Glede na to, da
združeno delo planira visok
porast porabe aluminija (primarnega in sekundarnega)
od 65.000 ton v letu 1975 na
124.000 ton v letu 1980, dobava iz drugih republik pa
je zaradi izvoznih obveznosti
proizvajalcev aluminija vprašljiva, je taka proizvodna
usmeritev ustrezna. Problem

pa nastaja zaradi visoke porabe elektične energije.
Tako črna kot barvna metalurgija bosta morali svoje
programe glede porabe električne energije uskladiti v okviru samoupravne interesne
skupnosti za elektrogospodarstvo.
Značilno za razvoj kemične industrije Slovenije v preteklih letih je podobno kot
za Jugoslavijo — hitra rast
ob premajhni rasti proivzodnje surovin in polprorzvodov.
Posledica tega je, da kemična industrija Slovenije v čedalji manjši meri pokriva
rastoče potrebe domačega trga po kemičnih izdelkih, zato je potrebno pokrivati potrebe z večanjem uvoza.
Zaradi tega je usmeritev
delovnih organizacij v bazni
kemiji, ki je razvidna iz ankete o minimumu kazalcev
temeljnih organizacij združenega dela, v hitrejšo rast
proizvodnje ekonomsko upravičena, vprašljiva pa je izjemno visoka stopinja rasti
proizvodnje oziroma družbenega proizvoda, ki znaša y
obdobju 1976-1980 30 odstotkov v povprečju letno. Temeljne organziacije bazne kemije planirajo skupaj z industrijo gume 3.676 mio din
za investicije v osnovna sredstva v vsem petletnem razdobju, kar je za 83 odstotkov
več kot se je predvidevalo v
globalnih okvirih in možnostih razvoja SR Slovenije. V
nadaljnem procesu usklajevanja bo treba uskladiti programe z realnimi možnostmi,
dogovoriti se o načinu in obsegu združevanja
sredstev
ter dokončno opredeliti prioritetni vrstni red realizacije
posameznih projektov. Pri
tem bo nujno upoštevati tudi ostale programe, ki so zajeti v jugoslovanskem družbenem dogovoru za razvoj
kemične industrije SFR Jugoslavije in sprejeti konkretne samoupravne sporazume
med zainteresiranimi grupacijami proizvajalcev in porabnikov.
Z realizacijo razvojnih projektov bazne kemične proizvodnje, ki so jih predvidele
delovne organizacije5 bi pri
mnogih važnih surovinah povečali pokritje domačih potreb in dosegli ugodnejšo
materialno bilanco. Izbojšalo
bi se tudi razmerje med
skupnim uvozom in izvozom
kemičnih izdelkov ▼ Sloveniji.
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(ocena)
Razmerje uvoz: izvoz
kemičnih izdelkov v SRS

1974
3,45

V lesno
predelovalnem
kompleksu je osnovni problem vedno večje pomanjkanje lesne surovine — to predvsem velja za lesna tvoriva in
celulozni les. Delno je to zaradi nerealiziranega plana sečnje v obdobju
1971-1975
(91 odstotkov), zlasti lesa za
proizvodnjo celuloze in i vernih plošč, kjer bo plan realiziran le 37 odstotkov, delno pa tudi zaradi hitre rasti
proizvodnjih zmogljivosti v
predelovalnem
kompeksu.
Predelovalna industrija se je
pri planiranju novih proizvodnih kapacitet oslanjala na
planirano sečnjo lesa, poleg
tega pa je preoptimistično računala z dobavami iz drugih
republik in iz uvoza. Program
izgradnje novih zmogljivosti
v obdobju 1971-1975 za proizvodnjo tvoriv in celuloze bo
izpolnjen in bo vsa predvidena proizvodnja stekla v letu 1976. Poleg tega planirajo
delovne organizacije v obdobju 1976—1930 izgradnjo novih
zmogljivosti za 145.000 ton
celuloze (80.000 t sulfatne,
20.000 ton sulfitne, 45.000 t

1975
3,2

1980
1,9

polikemične celuloze, povečanje lesovine
14.000 t), za
180.000 m3 3 ivernih plošfi in
za 30.000 m lesonitnih plošč.
V investicije v osnovna sredstva v surovinskem delu lesne industrije so temeljne organizacije združenega dela v
letih 1976-1980 planirale 1.800
mio din ali za 21 odstotkov
več kot se je računalo v analizah o globalnih okvirih in
možnostih razvija SR Slovenije. V papirni in celulozni
industriji pa so planirane investicije v osnovna sredstva
za 200 odstotkov večje od investicij, predvidenih v globalnih okvirih in znašajo 4273
milj. din. Ob takem programu izgradnje novih predelovalnih zmogljivosti in ob planirani sečnji lesa, ki jo predvidevajo v gozdarstvu, bi se
razmerje med razpoložljivo
domačo surovino in porabo
občutno poslabšalo in sicer
od 88 odstotkov v letu 1975
na 69 odstotkov v 1. 1980.
Pri lesu za celulozo in plošče pa bi to razmerje padlo
celo na 44 odstotkov.

1

Plan
1976
Tržna gozdna proizvodnja
2500
Doma/če surovine (vključno
todiustrijsiki odpadki)
Domača poraba im izvoz
Nabava iz drugih republik
to uvoz
Razmerje med domačo surovino
to porabo (v %)

— v tisoč m3
Ocena' Predvidevanja
1875 lesno-suroviraske
bilance
1975
1980
2260
2260
2200
2580
2045

2980
4334

065

1354

87,6

• Družbeni pdan razvaja S® Slovenije za obdobje 1971—1975
Ocena realizacije v letu 1975
* Pri lesu za ceiutazo in plošče je to razmerje le 44,3 %
1

Reševanje vprašanja lesne
oskrbe zahteva kompleksen
pristop in hkratno reševanje
v več smereh. Zlasti bo potrebno: intenzivnješe koriščenje domačih virov, predvsem
s povečanjem sečnje drobnega
lesa in v zvezi s tem povečanje naložb v enostavno in razširjeno reprodukcijo; ustvarjanje pogojev za povečanje
uvoza lesa za celulozo in plošče in za povečanje uvoza
tropskega lesa iz prekomorskih dežel; intenzivnejše povezovanje s proizvajalci iz
drugih republik; vsklajevanje
30

programov in upoštevanje realnih virov oskrbe s surovinami in dejansko razpoložljivih virov sredstev pri planiranju novih proizvodnih
zmogljivosti; razvijanje proizvodne tehnologije v predelovalni industriji v taki smeri, da se bo večala uporaba
manj kvalitetnih gozdnih sortimentov in odpadkov.
Nakazane usmeritve
bo
možno reševati le ob trdnih
samoupravnih povezavah med
proizvajalci in porabniki lesa
v okviru gozdnih skupnosti
in
pravkar ustanovljene

skupnosti za gozdno gospodarstvo SRS, pa tudi ob samoupravnem povezovanju v
okviru SFRJ. K urejanju odnosov v lesnem kompleksu
bo vsekakor prispeval tudi
nastajajoči, družbeni dogovor
v okviru SFRJ o reguliranju
trajnih tržnih in drugih medsebojnih odnosov v tem kompleksu ter samoupravni sporazum na zvezni ravni o
medsebojnih odnosih v gospodarjenju in o razvoju v
obdobju 1976-1980 na področju lesarskega kompleksa.
V industiji gradbenga materiala je iz osnutkov planov
temeljnih organizacij združenega dela ter iz ocene porabe
gradbenega materiala na osnovi ankete o minimumu kazalcev razvoja razvidno, da v
obdobju 1976-1980 ne bo primanjkovalo najosnovnejšega
gradbenega materiala t izjemo betonskega železa. Z izgradnjo cementarne Anhovo,
ki bo predvidoma zgrajena
leta 1977, bo rešena preskrba
s cementom, do tedaj pa se
bo proizvodnja vzdrževala na
potrebni ravni z uvozom klinkerja. Pri nekaterih materialih se bodo celo pojavili viški (opečni izdelki, hidratizirano apno), ki jih bo zelo
težko plasirati na jugoslovanski trg in v izvoz.
Proizvodnja betonskega železa se bo po podtkih iz ankete o minimumu kazalcev
sicer dvignila od 15.000 ton
v letu 1975 na 56.000 ton v
letu 1980, vendar bi s tem
krili le okoli4 30 odstotkov
svojih potreb . Najti
bo
treba rešitev, da bi z ustreznim samoupravnim sporazumom med slovenskim gradbeništvom in železarno Zenico zagotovili potrebe dobave
betonskega železa. Glede na
slabe izkušnje v preteklosti
pa gradbeništvo vidi boljšo
rešitev z izgradnjo mini-železarne v Batu jah.
Ena od osnovnih dosedanjih pomanjkljivosti v industriji gradbenega materiala je
zaostajanje za razvojem tehnologije v gradbeništvu. V investicijskih programih temeljnih organizacij združenega dela se sicer kaže določena usmerjenost k novim, sodobnejšim tehnologijam, vendar je ta usmerjenost prešibka glede na predvidena investicijska vlaganja 2449 mio
din, ki za 71 odstotkov presegajo predvidevanja analize
o globalnih okvirih in možno1
Stadija o rajsroju Industrije
sradbaneea materiala ocenjuje, da
bo v SRS v letu 1980 proizvedeno le okoli 30.000 ton beton-

stih razvoja SRS v obdobju
1976-1980. Zlasti to velja za
opečno industrijo. Pri uvajanju novih tehnologij in pri
planiranju novih proizvodnih
zmogljivosti se bodo morale
temeljne organizacije združenega dela na področju industrije gradbenega materiala
bolj dogovarjati z delovnimi
organizacijami v gradbeništvu.
Na področju nekovin kažejo osnutki planov temeljnih
organizacij združenega dela
na ustrezno usmeritev na povečanje proizvodnje, kvalitete
in produktivnosti in je pretežen del investicijskih sredstev
predviden za rekonstrukcijo in modernizacijo
obratov. Za enostavno in raz->
širjeno reprodukcijo namenjajo v obdobju
1976-1980
1364 mio din za investicije
v osnovna sredstva, kar je
za 614 mio din več kot izhaja
iz analize o globalnih okvirih in razvojnih možnostih
Slovenije.
V obdobju 1976-1980 se bo
zlasti povečala proizvodnja
kremenčevega peska (100 odstotkov), kaolina (42 odstotka), kalcita (108 odstotkov),
korunda, umetnih brusov, abrazSvmih materialov, mineralne
volne ter vlaken, azbestnih
izdelkov in amorfnih mas.
Maniši porast proizvodnje t>a
bo pri embalažnem steklu
(16 odstotkov) ter na področju keramike in porcelana,
razen pri steatitu, kjer predvidevajo izjradnio nove proizdvodne zmogljivosti.
Pomemben problem predstavlja
velik uvoz azbestnega vlakna
za potrebe azbestno-cementne industrije. Jugoslovanska
proizvodnja (Srbija, Bosna)
je zelo majhna in ne nudi
ustrezne kvalitete. Izključni
uvoz ne more biti trajna rešitev, zato se bo treba med
proizvajalci in porabniki v
Jugoslaviji sporazumevati, da
bi z vlaganjem v razširitev
in modernizacijo rudnikov in
separacij bistveno povečal?
količine in kvaliteto azbesta.
3
Predvidena je realizacija naslednjih kompleksnih projektov
bazne proizvodnje v okviru naslednjih grupacij:
— kompleks petrokemijske proizvodnje SOZD POLIKEM, IPLAS, INA-NAFTA" Lendava,
— kompleks anorganske bazne
proizvodnje SOZD KEMA
CINKARNA CELJE, TOVARNiA KEMIČNIH IZDELKOV
Hrastnik in BELTINKA
— kompleks farmacevtske bazne
proizvodnje in malotonažne kemitske sinteze SOZD LEKKRKA,
— kompleks tekstilnih vlaken JUGOTEKSTIL (YULON) v sodelovanju s TOZD tekstilne industrije.

1. 5. Intenzifikacija gospodarskega
razvoja
Reševanje strukturnih ne- ko pri nagrajevanju. Zelo
skladij in razvojnih nalog je škodljivo je tudi zmotno
v veliki meri pogojeno z na- mnenje, da strokovnjake, ki
daljno hitro gospodarsko ra- delujejo na področjih in v
stjo, ki jo je možno vzdrže- pogojih, kjer so potencialne
vati le s stalno intenzifikaci- možnosti za inovacije največjo gospodarskega razvoja in je, ni treba posebej nagrajes tem z višjo družbeno pro- vati, še manj pa sorazmerno
z vrednostjo inovacijskega
duktivnostjo.
Produktivnost kot sintetič- dosežka. V prihodnje je naša
ni pokazatelj intenzifikacije naloga, da v interesu vseh norazvoja ustvarimo
razvoja bi se morala v druž- silcev
benem sektorju gospodarstva vzpodbudne družbene razmev naslednjem obdobju pove- re za inovacijske pobude dečati vsaj za 4,5 odstotka do lavcev ter za razvojno raziskovalno dejavnost v orga5 odstotkov letno.
nizacijah združenega dela in
Rezultati ankete min. ka
v raziskovalni sferi, da bolj
zalcev razvoja 1976-1980 kaže- usmerimo znanstveno razjo na znatno večjo rast pro- iskovalni potencial na rešeduktivnosti 9,2 odstotka. Ta- vanje problemov v gospodarko visoka rast produktivno- stvu in da uveljavimo vzpodsti izhaja iz predvidenih insistem nagrajevanja za
vesticijskih viganj v gospo- budni
dosežene
Inovacijska
darstvu, ki presegajo narod- dejavnost uspehe.
mora biti vgrajena
no gospodarske zmožnosti in v ' razvojne plane temeljnih
na osnovi katerih bi družbe- organizacij združenega dela
ni proizvod rastel 13,5 odstot- in njihovih asociacij. Organika v povprečju letno. V ko- zirati je treba celovite inolikor bi vlaganja v investicije vacijske verige, ki vključuomejili na realne okvire, bi jejo znanstveno raziskovalne
ob pričakovani rasti družbe- organizacije in delovne organega proizvoda med 7 odsotin ki bi vodile do
kov in 8 odstotkov in ob nizacije
gospodarsko
inopredvideni stopnji rasti za- vacij. Preko uporabnih
teh
verig
bi
se
poslovanja v temeljnih orga- lahko realiziral velik del pronizacijah združenega dela za gramov področnih raziskoval3,9 odstotka dosegli rast produktivnosti le za 3 odstot- nih skupnosti.
Pomemben faktor, ki vplikov do 4 odstotkov. To1 pa
ni zadovoljivo. Torej se bo va na učinkovitost gospodartreba usmeriti na tiste kvali- jenja. je izkoriščenost proiztetne dejavnike, ki omogo- vodnih zmogljivosti. Po oceni
zavoda za planiračajo intenzivneiši gospodar- Zveznega
5
ski razvoj, da bi ob upošte- nje omogočajo neizkoriščevanju dejanskih narodno go- ne rezerve v industrijskih
spodarskih možnosti pri vla- kapacitetah Jugoslavije pora«t
ganiu v osnovna sredstva do- proizvodnje približno za 25
segli večjo
produktivnost. odstotkov, pri čemer je večMed omenjene dejavnike vse- ji del rezerv v drugi in tretji
kakor sodi stimulativno na- izmeni. V Sloveniji so rezergrajevanje, spodbujanje in- ve celo večie, saj ie bil 1. 19T2
izmeventivne dejavnosti, boljše iz- in leta 1973 koeficient
4
koriščanje proizvodnih zmog- nosti delavcev v Sloveniji
ljivosti, boljša in sodobnejša manjši (1.4B) kot v Jugoslaorganizacija dela. racional- viji leta 1972 (1,49).
nost oziroma ekonomičnost
Prizadevanje za boljše kopri investicijskih vlaganjih, riščanje proizvodnih zmogljimodernizacija in avtomatiza- vosti neposredno prispeva k
cija procesov in racionalno stabilizaciji
gospodarstva,
zaposlovanje.
kajti z boljšim koriščenjem
Deistvo, da je Jugoslavija, proizvodnih zmogl jivosti'ne le
pa tudi Slovenija, med zad- da večamo obseg proizvodnje,
njimi v Evropi po številu re- temveč večamo tudi akumulagistriranih patentov na mili- cijo, manjšamo proizvodne
jon prebivalcev na leto, kaže
na neorganiziranost in ne5
6 D-139/75, Rgd., mal 1975
učinkovitost
inovacijskih
Koeficient temenostl delavcev
procesov in na nezadostno le raamerje med številom delavcev,
delalo v vseh treh izmezainteresiranost potencialno nah M
Številom de/lavcev, M denajsposobneišega kadra, da lajo vm prvi
Praktično je
se aktivno vključi v inovacij- v povprečju izmeni.
doseglilv koeficient.
sko dejavnost. K temu v ve- 1.75. kar ustreza izkoriščenost!
kapacitet W—P5 odst.
liki meri prispevajo pravilni- provodnih
Vir: Hnstttiit r*. ^vonomiko inki, ki uzakonjajo uravnilov- vestioiia,
Beograd, 1973

stroške na enoto proizvoda
ter omogočamo hitrejšo a
mortizacijo in hitrejše vnašanje tehničnih Inovacij in
sodobnejše tehnologije v proizvodne procese. Večje izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti bo možno doseči zlasti
z izboljševanjem tržnih razmer (večja prodaja na domačem trgu, večji izvoz), z
intenzivnejšim medsebojnim
povezovanjem in dogovarjanjem — zaradi skladnejšega
razvoja novih
proizvodnih
zmogljivosti, boljše preskrbe
s surovinami in reprodukcijskim materialom in večje delitve dela — in izboljšanjem
kadrovske strukture ter organizacije dela.
Racionalno zaposlovanje je
pomemben činitelj intenzifikacije razvoja, ker je neposredno vezano na dobro in
sodobno organizacijo dela in
na modernizacijo in avtoma-

tizacijo proizvodnih procesov.
V Sloveniji je taka usmeritev
še posebnega pomena, saj so
v njeni industriji leta 1972
42 odstotkov delovnih sredstev predstavljali stroji na
ročni pogon, mehanizirano ročno orodje in stroji z ročnim
oskrbovanjem. Racionalno zaposlovanje pa je nujno tudi
zaradi omejitev v delovni sili, ki izhaja iz nizke rasti domačega aktivnega prebivalstva in ki omogoča ob upoštevanju nadaljnjega priliva
aktivnega prebivalstva
iz
kmetijstva in postopnega vračanja zdomcev le 2,2 odstotka letno povečanje zaposlenosti. Stopnja rasti zaposlovanja 3,9 odstotka, kot jo
predvidevajo osnutki planov
združenega dela v gospodarstvu, je večja kot jo predvideva osnutek zveznega srednjeročnega plana za vso Jugoslavijo (3,5 odstotka).

1. 6. Gospodarski stiki s tujino
Za doseganje dlnairiičnega
razvoja v prihodnjih letih je
izjemnega pomena, kako bo
združeno delo intenziviralo
svoje gospodarske odnose s
tujino. Zasnove srednjeročnih
programov razvoja temeljnih
organizacij združenega dela
nakazujejo večjo usmerjenost
v mednarodne gospodarske
tokove, s čimer so se v programih združenega dela v precejšnji meri že odrazile smernice, ki jih vsebujejo resolucije o ekonomskih stikih SR
Slovenije s tujino in deželami v razvoju.
Temeljne organizacije združenega dela v svojih razvojnih programih predvidevajo
povečanje izvoza blaga za
15,8 poprečno letno. Ob upoštevanju ocenjenega povečanja neblagovnih deviznih dohodkov bi tako v prihodnjem petletnem razdobju dosegli poprečno letno povečanje izvoza blaga in storitev
za okoli 13 odstotkov. Nujno
bo, da tudi po uskladitvi razvojnih programov z razpoložljivimi sredstvi zadržimo takšno dinamiko planiranega
razvoja. Pri tem bo nujno,
da pridejo do izraza kvalitetni premiki v smislu večjega
vključevanja temeljnih organizacij združenega dela v
skladnejšo regionalno razporeditev menjave, še posebej
z deželami v razvoju, kjer
se ob spremenjenih svetovnih razmerah odpirajo številne .možnosti za sodelovanje na podlagi obojestranskih interesov. Sodelovanje

temeljnih organizacij združenega dela z deželami v razvoju bi se moralo poleg povečane menjave usmeriti
predvsem na krepitev dolgoročnejših oblik gospodarskega sodelovanja, ki vključuje
industrijsko kooperacijo in
poslovnotehnično sodelovanje, finančno
sodelovanje,
skupna vlaganja in izvajanje investicijskih del, skupne
nastope s proizvajalci iz razvitih dežel pri realizaciji projektov v deželah v razvoju
in druge oblike sodelovanja.
Dolgoročnejša skupna vlaganja s tujimi partnerji doma ali v tujini, ki bodo po
predvidevanjih programov v
združenem delu naraščala z
letno' stopnjo rasti 19,6 odstotka in znašala v obdobju
1976-1980 3.845 milj. din. bodo poleg hitrejšega vnašanja
sodobne tehnologije pomembno povečale delež proizvodnje za izvoz.
Takšno usmeritev združenega dela bo potrebno podpreti
tudi z določeno stimulacijo
pri izvozu, pri kreditiranju
izvoza in s selektivno politiko pri izgrajevanju proizvodnih kapacitet, pri katerih bo
odliv narodnega dohodka pri
izvozu kar najmanjši.
Rezultati ankete o osnutkih programov razvoja temeljnih organizacij združenega dela so pokazali, da bo intenziteta vključevanja v mednarodno menjavo zelo različna po posameznih področjih,
panogah in grupacijah združenega dela. Temeljni nosilci

slovenske izvozne strukture
bi bili kovinska in elektro m
dustrija, lesna, kemična in

gumarska industrija ter industrija usnja in obutve, kar
kaže naslednji pregled:

struktura
1975

1980

— na podlagi cen
na notranjem trgu
Stopnje Delež izvoza
rasti v proizvodnji v %
1976—1980 1975
1980

Kovinska
industrija
23,2
31,9
24,0
14
19
Elektro
industrija
20.5
19,3
14,9
24
24
Lesna
industrija
9.5
8,5
13,9
14
16
Kemična
in gum. ind.
9,2
9,9
17,8
13
12
Industrija usnja
Sin obutve
6.6
4,3
8,7
23
24
Teikstilina
Industrija
6,4
4,5
0,1
Druga
industrija
24.6
21,6
13,3
10
Industrija
skupaj
100,0
100,0
16,3
13
14
1
Podatek vključuje program IMV Novo mesto o proizvodnji
50 tisoč motornih vozil za izvoz v kooperaciji z Renaultom.
V okviru navedenih panog
bi zlasti naslednje grupacije
proizvodnje intenzivirale menjavo s tujino: oprema, gospodarska in osebna vozila,
elektronika, kovinske konstrukcije, pohitštvo, farmacevtski proizvodi in proizvodi
bazne kemije, ognjevarni material, čevljarski proizvodi in
proizvodi barvnih kovin. Organizacije združenega dela v
kmetijstvu in gozdarstvu
predvidevajo letno povečanje
izvoza za okoli 6,2 odstotka.
Na področju izvoznih storitev
in drugih neblagovnih postavkah anketa ni dala celovitih7
in zanesljivih
podatkov .
Na področju uvoza nakazujejo osnutki programov temeljnih organizacij združenega dela uvoz surovin in reprodukcijskega materiala po
stopnji 8 odstotkov, v tem
za potrebe industrije za 10
odstotkov. Pri tem pa materialne bilance ob predvidenih zmogljivostih nakazujejo
relativno zmanjšanje deleža
uvoznih materialov v celotni
proizvodnji industrile od 13.5
odstotka v letu 1975 na 10,8
odstotka v letu 1980.
Intenzivno razvijanje menjave s tuiino je skupen interes združenega dela in vse
SFR Jugoslavije ter zato tudi prvorazredna naloga, katere uresničevanje je treba zlaT
Po ocenah Zavoda, ki pa Hh
bo še potrebno preverlatl, bi lahko računali s povprečnim letnim povečevanjem neblagovnih
devtenlh dohodkov za 9.6 odst,
v tem te tvrtema za 8 odst. In
transporta m 11,5 odst.
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sti v danih gospodarskih razmerah zagotoviti s čvrsto samoupravno organiziranostjo.
Zato bo nujno, da temeljne
organizacije združenega dela
v interesno povezanih grupa-

cijah in poslovnih skupnoSamoupravne
interesne
stih sklenejo samoupravne skupnosti s področja družbesporazume, s katerimi bodo nih dejavnosti so v svojih
opredelile medsebojne obve- razvojnih programih v preznosti glede izvoza ter dru- težni meri upoštevale takšne
gih pogojev in pravic iz po- razvojne cilje, vendar so na
slovanja s tujino. Poseben nekaterih področjih razvojni
pomen pa bo imel tudi druž- programi v tej fazi še nedobeni dogovor združenega de- delani in neusklajeni. To se'
la republik in federacije, ki kaže zlasti v oceni potrebnaj bi opredelil ukrepe ude- nih sredstev za uresničevanje
ležencev za pospeševanje iz- prednostnih nalog na posavoza in zaščito domače pro- meznih področjih. Glede na
izvodnje. Odgovorno vlogo v to, da velik del samoupravnih
tem sporazumevanju in do- interesnih skupnosti ni izpolgovarjanju bo morala imeti nil ankete o minimumu kagospodarska zbornica Slove- zalcev, ni mogoč
točnejši
nije.
vpogled v njihove programe.
1.7. Učinkovito delovanje Tako programi izobraževalnih
in skladen razvoj družbenih skupnosti vsebujejo le delne
dejavnosti postaja vse bolj in globalne ocene o prednostpomembna naloga in element nih nalogah in sredstvih na
hitrejšega ter stabilnega raz- področju osnovnega in usvoja vseh področij dela in merjenega izobraževanja do
življenja naših delovnih lju- leta 1980, iz katerih ni mogodi. Takšna usmeritev nareku
če ugotoviti potrebnih sredje občutne vsebinske in stev za naložbe v nove zmogstrukturne spremembe tako ljivosti in kadre, pa tudi ne
znotraj posameznih področij predvidenih virov sredstev.
družbenih dejavnosti kot tuOcene samoupravnih intedi med njimi ter zahteva hit- resnih skupnosti o potrebnih
rejši razvoj zlasti tistih de- sredstvih za uresničevanje
javnosti, ki najmočneje in srednjeročnih programov po
najbolj neposredno vplivajo obsegu in strukturi bistveno
na porast družbene produk- odstopajo od ocene sreds+ev,
tivnosti dela in krepitev so- ki so jo vsebovala Izhodišča
cialne varnosti delovnih lju- za pripravo družbenega pladi.
na razvoja SR Slovenije:

Poprečna letna
stopnja rasti
sredstev v obdobju
1970—1980
Izhodišča1 Programi
SIS

Raamerje do
družbenega
proizvoda
1976—1980
Izhodišča1 Programi
STS
1,40
1,45

Struktura
sredstev
po programih
sns
Poprečje
1975
1976—1980
11,5
10,1

Otroško varstvo
9.2
7,3
Vzgoja in
11,2
izobraževanje
14,6
4,80
4,73
31.4
32,9
Kultura
7,6
15,6
0,43
0,48
3.0
3.3
Telesna kultura
7,6
7,2
0,27
0,61
4,9
4,2
Raziskovanje
7,6
35.8
0,14
0,22
0,8
1,6
Zaposlovanje
7,8
24.9
0,36
0,64
3.1
4.4
Zdravstvo
9.3
10,2
4,83
5.81
42.5
40,4
Socialno skrbstvo
15,0
0,44
2,8
3,1
Skupaj
11,2
14,38
100,0
100,0
Pokojninsko
in invalidsko
zavarovanje
8.6
9,4
6,64
7,44
Vlaganja skupaj
9.4
10,5
18,87
21,82
1
»Izhodišča za pripravo družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1976—1980« so v razpravi doživela kritiko z vidika prevelike obremenitve družbenega proizvoda. Konkretna raz.
merja v letih 1970—1980 naj bi opredelil Družbeni dogovor o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne porabe.
Ob takšnih gibanjih sred- (brez investicij na področju vzgoje in izobraževanja, razstev za programe samouprav- vzgoje in izobraževanja) za iskovalnega dela ter delno
nih interesnih skupnosti bi investicije v zmogljivosti na otroškega, in zdravstvenega
bilo potrebno v obdobju 1976- področju družbenih dejavno- varstva. Zato bodo morale sa1980 združiti okrog 119,7 mi- sti.
moupravne interesne skupnolijarde dinarjev (računano v
V srednjeročnem obdobju sti s področja družbenih decenah leta 1975), kar je okoli 1976-1980 bo mogoče zagoto- javnosti osnutke svojih raz16,2 milijarde dinarjev oziro- viti višjo stopnjo rasti sred- vojnih programov v fazi
ma 15,7 odstotkov več kot stev od rasti družbenega pro- usklajevanja uskladiti z vseje bilo predvideno v izhodi- izvoda le pri združevanju mi nosilci planiranja in se z
ščih za pripravo plana. V teh sredstev za razširjeno repro- njimi samoupravno sporazusredstvih je predvideno tudi dukcijo, za uresničevanje pri- meti ter samoupravno dogookoli 6 milijard
dinarjev oritetnih nalog na področju voriti o njihovem uresničeva-

2. RAZVOJ PO PODROČJIH
ZDRUŽENEGA DELA

2. 1. Energetika
Energija je eden od najvažnejših materialnih pogojev
za razvoj gospodarstva in nje
gove produktivnosti. Naraščanje proizvodnosti gospodarstva pa predstavlja materialno osnovo za
razvoj
družbene skupnosti.

Naloga energetskega gospodarstva, da zagotovi potrebno energijo je, torej zelo pomembna. Sedanje težave pri
oskrbovanju z energijo pa
zahtevajo od energetskega gospodarstva, da v največji
možni meri in čim bolj smo-

Ocena

— Realizacija

— indeks porabe
koriščene energije
— indeks družbenega
proizvoda
— koeficient
korelacije:
Kot kažejo analize® možnosti razvoja, bo družbeni
proizvod v letu 1980 za 43,1
odstotka večji kot v letu
1975. Pri upoštevanju koeficienta korelacije 0,86 bi poraba koriščene energije v letu 1980 morala biti za 23,1 od
stotka večja kot v letu 1975
in bi znašala 36.724 Tcal (v le
1975 bo po sedanjih ocenah
znašala 29.845 Tcal.).
To narekuje znatno pospešena vlaganja v energetski
kompleks, saj bodo investicije v osnovna sredstva porasla od 10,1 odstotka vseh
gospodarskih investicij v obdobju 1971-1975 na predvidoma 21,7 odstotka v obdobju
1976-1980. Tudi programi
TOZD s področja energetskega gospodarstva (vključno s
petrokemijo) kažejo to usmeritev, saj predvidevajo od
110,8 md din gospodarskih
investicij kar 24,6 md din
naložb v osnovna sredstva
oziroma
22,2 odstotka udeležbo10.
8
Kot »koriščeno« energijo je
razumeti energijo, ki jo porabnik
koristi kot tehnološko ali pogonsko9 energijo.
»Globalni okviri in možnosti
razvoja SR Slovenije v letih 1976—
1980«
— Ljubljana, januar 1975.
10
Anketa minimuma razvojnih
kazalcev je pokazala visoko stopnjo skladnosti podatkov o investicijah v osnovna sredstva TOZD
s področja energetike z oceno
vlaganj iz globalnih okvirjev in
možnosti razvoja SRS za obdobje 1976—1980, vendar le pri istem
zajetju predvidenih investicijskih
objektov.. Globalni okvirji namreč
ne upoštevajo izgradnje izvozne
rafinerije v bilancah sredstev,
programi TOZD pa niso zajeli izgradnje plinovodnega omrežja.

trno izkorišča lastne
vire
energije, od porabnikov energije pa skrajno varčevanje.
2.1.1. Pri načrtovanju razvoja energetike je nujno, da
se čim bolj realno ooeni, kako se bo gibala poraba koriščene energije* v naslednjem razdobju. V ta namen
se običajno koristi koeficient korelacije, ki predstavlja odnos indeksov porabljene energije in realiziranega
družbenega
proizvoda. Za
predhodna obdobja dobimo
sledeče koeficiente korelacije:

1.1960—1965

1970

1975

1980

1217,25

121,93

102,31

123,05

148,45

142,33

141,15

143,08

0,8572

0,8600

0,8567

Pri načrtovanju
razvoja
energetike pa je treba upoštevati tudi strukturo gospodarstva in
spremembe te
strukture v predvidenem raz-

voju celotnega gospodarstva.
V letu 1980 je predvideno
električna energija
kalorična energija

2.1.2. Posebni odjemalci,
ki predstavljajo kategorijo
elektroenergetsko zelo inten-

zivnih porabnikov, bi v skladu s svojimi razvojnimi pro-

TGA Kidričevo
Železarne skupaj
— Jesenice
— Ravne
— Store
T1D Ruše
Skupaj

zelo obCutno povečanje proizvodnje aluminija ferokroma, silicil-karbida, žveplene
kisline, cementa, celuloze in
papirja v okviru industrijske
dejavnosti ter zračnega in
cestnega prometa v okviru
prometne dejavnosti. Razen
tega pa se pojavljajo novi
proizvodi silicil-metal in metanol. Pri takšnem povečanju teh energetsko zelo intenzivnih industrijskih proizvodov ter prometnih storitev
je treba računati z ustrezno
večjo porabo energije na področjih industrije in prometa.
Hkrati pa je treba računati,
da se bo z racionalnejšim
koriščenjem zmanjšala poraba energije povprečno za okoli 2,5 odstotka. Ob upoštevanju navedenega moramo
za leto 1980 smatrati 37.114
Tcal. kot realno porabo koriščene energije.
V okviru tako določene
skupne porabe koriščene
energije je na podlagi sličnih kriterijev razčlenjena na
osnovni obliki energije:
7.637 Tcal. (= 8.800 kVh)
28.477 Tcal.
grami potrebovali (iz javnega omrežja);

1.1975

1976

1977

1978

1979

1980

1988

1990

650
260
200
1912
449
2001

900
705
295
203
207
453
2068

900
763
325
209
229
606

950
850
330
216
304
649
2449

1000
871
335
230
306
717
2588

1260
986
440
035
311

1600
11150
565
252
333
618
3568

1700
1280
615
270
395
885
3865

3034

Pri takšnih potrebah bi povprečne letne stopnje rasti znašale:

g

i
S

TGiA Kidričevo
—
4,4
3,8
7,0
4,7
1,2
Železarne
—
10,5
5,1
8,6
3,1
2,1
Ruše
—
3,1
9,9
11,9
0,8
1,6
1,6
8,7
3,3
5,9
4,3
Skupaj
9,7
Izgradnja novih zmogljivo- dobje znašala le 4,5 odstotka.
sti v 15-letnem razvojnem Takšna letna stopnja rasti
programu je torej pri vseh močno presega letno stopnjo
posebnih odjemalcih osredo- rasti za 5-letno obdobje in
točena na razdobje 1976 do občutno tudi stopnjo rasti v
1980, v katerem naj bi po- 10-letnem razdobju, ki je bitrebe rasle po stopnji 8,7 od- la upoštevana pri izdelavi
stotka, medtem ko bi letna dolgoročne elektroenergetske
stopnja rasti za 15-letno raz-

I

6,6

4,3
8,0
8,2
6,3

4.5
5.6
7,4
5,4

1
SP
§
4,3
4,6
4,6
4,5

bilance na osnovi določb zakona o zbiranju sredstev za
razširjeno reprodukcijo v
elektrogospodarstvu.
Poraba električne energije
pa bi se v letih 1976 do 1980
ob upoštevanju ostalih porabnikov gibala takole:

- v GWh
1. 1975

Posebni odjemalci
Distribucija
— ostala industrija
— promet
— ostalo
Poraba — skupaj
Izgube prenosa
in distribucije
Potrebe — skupaj
(na pragu elektr.)

1976

GWh

%

2001
4005
1940
172
1953
6066

83,0
67,0
32,0
23
32,2
100,0

2058
4386
2056
200
2130
6444

514

—

586

6580

—

7030

Naraščajoči delež posebnih odjemalcev v strukturi
porabljene električne energije bi pri sedanjem tarifnem

Prodzvodni objekti
Objekti za prenos 380 kV
Objekti za prenos 220 in lilOkV

1978

1980

1979

50 2
R+3 ti
% I
0O h H

GWh
2269
4715
2180
215
2320

7610

2449
5070
2310
230
2530
7519

5445
2450
240
2755
8033

3034
5846
0596
250
3000
8880

34,2
65,8
29,2
2,8
33,8
100,0

8,7
6,2
6,0
7,7
9,0
7,9

631

667

740

—

7,6

8150

8700

9620

—

7,9

sistemu cen za električno
energijo še poslabšalo ekonomičnost elektrogospodarstva.

KE — Skupaj
— obstoječe
— nove: Sr. Drava II
Pala, Moste, Ajba
TE — skupatj
— obstoječe
— nove: Šoštanj IV
— TO Izubijana II
PTE — skupaj
NE — Krško
Proizvodna zmogljivost
Zakup 100 MW v SR BiH
Zmogljivosti skupaj
Na podlagi primerjave
med potrebami in zmogljivostmi kaže, da bi se posebni odjemalci mogli vključevati z novimi potrebami šele koncem leta 1978 in bi
bile njihove potrebe s prikazanimi zmogljivostmi pokrite do leta 1982. V letu
1983 pa bi tudi ob polnem
obratovanju vseh zmogljivosti že nastal primanjkljaj,
zlasti v določenih mesecih.
Z ozirom, da v letih 1978
in 1979 začneta z obratova-

1977

2.1.3. Z izgradnjo objektov
po sprejetem programu in
ob upoštevanju izgradnje TO
Ljubljana IX bi bila proizvodnja zmogljivost sledeča:

1.1975

1976

1977

1978

2439
2439

2440
2460

8584
3584

20
3584
3584

2440
2640
140
60
3584
3584

2440
3080
580
60
3994
3584
410

97

360

480

480

6120

6404
275
6679

6704
560
7354

7554
550
8104

6120

njem 2 agregata velike zmogljivosti, obstoja realna možnost, ki jo iz izkušenj moramo upoštevati, da pride pri
enem ali drugem agregatu
do okvare, pri čemer bi bile
nujne večje ali manjše časovno kratke ali daljše redukcije. Vsekakor tudi v letih 1979 do 1982 ne moremo
računati z zadostno zanesljivostjo s količino električne energije, prikazano kot
zmogljivost, saj pri tem ni-

— v GWh
1979
1980
0440
3080
580
60
5060
3360
1500
200

2440
3080
580
60
5330
3360
1700
270

1000
9140
550
9690

2100
10510
550
11060

so bile upoštevane nujno potrebne rezerve.
Potrebe posebnih odjemalcev bo treba iz vseh navedenih vidikov še temeljito
proučiti in v toku vsklajevanja najti optimalne rešitve
/a vse zainteresirane.
Z izgradnjo elektroenerget
skih objektov po sprejetem programu bodo v letih
1976—1980 po revidiranih cenah konecem leta 1974 potrebna sledeča finančna sredstva:

1.1976

1977

1978

1079

1980

— v mio din
1976—1980

3.561,9
345,1
114,9

3.309,3
8,4
19,0

2.031,1
—
—

—
—
—

—
—
—

8.902,3
358,5
183,9

4.021,9

3.336,7

2.031,1

—

9.389,7

Za izgradnjo elektroenergetskih objektov, ki bodo
potrebni za oskrbovanje potrošnikov z električno energijo po letu 1981, je izdelalo elektrogospodarstvo predlog izgradnte novih elektroenergetskih objektov, s katerimi naj bi bila dosežena kontinuiteta v izgradnji.
Potreba po sredstvih še ni
izdelana po posameznih letih.
„ Predlaga se izgradnja proizvodnih elektroenergetskih
objektov in sicer:
— v mio din
investicijska
vsota
OE
HE
HE
TO

Pohorje 300 MW
Kobarid 63 MW
Solkan 21 MW
Ljubljana 50 MW

SKUPAJ
Pirenosnd objekti
380 kW
Prenosni objekti
220 kW
Prenosni objekti
110 kW
Kompenzacij skd
objekti
SKUPAJ

778,4
462,4
333,2
609,0
2.183,0
645,6
139,9
568,3
56,8
1.410,6

Distribucijski objekti po 22.
členu sporazuma):
kompenzacijski
objekti 110 kV
1.233,7
kompenzacijski
objekti
67,3
zaostala področja
70,5
študiji e
18,0
BRC
32,4
SKUPAJ

1.411,9

Za kontinuirano izgradnjo
elektroenergetskih objektov
bi torej potrebovali:
za proizvodne
objekte
2.183,0
za prenosne
objekte
1.410,6
za distribucijske
objekte
1.411,9
SKUPAJ

5.005,5

Ocena potrebnih sredstev
aa kontinuirano izgradnjo
je izračunana na podlagi
cen koncem meseca maja 1975, dočim pri objektih,
ki so v gradnji po sprejetem
programu še niso upoštevane podražitve, nastale v
letu 1975.

2.1. 4. Od primarnih virov
kalorične energije se danes
uporabljajo premog, surova
nafta in naravni plin.
V SR Sloveniji so nahaja
lišča premoga, ki pa niso dovolj raziskana in so zato
poznane rezerve relativno
majhne: pri rjavem premogu znašajo le okoli 56 mio
ton, pri lignitu pa okoli 233
mio ton. V ležiščih rjavega
premoga Kočevje, Senovo in
Laško so rezerve že močno
izčrpane in bo Rudnik Kočevje kmalu prenehal z ob-

Zasavski premogovniki
Senovo
Laško
Kanižarica
Kočevje
Rjavi premog skupaj
Lignit — Velenje

zanesljivostjo računati na
premogovništva moramo računati s poznanimi rezervami premoga in hkrati z dolgoročnimi potrebami premoga za termoelektrarne, ki so
že v obratovanju ali v izgradnji. Poleg tega je treba upoštevati težaško in
nevarno delo rudarjev in
načrtovati proizvodnjo, ki jo
pri obstoječih razmerah morajo doseči.
V premogovnikih so v svojih razvojnih programih
predvideli naslednje proizvodnjo:

ratovanjem, v Senovem in
Laškem pa je treba z raziskovalnimi deli preveriti
rezerve v že znanem ležišču
in tudi na širšem področju.
Tudi v Zagorju so znane rezerve na lokaciji jame Kisovec dokaj majhne. Možne
rezerve na večjih globinah
pa zaradi nevarnosti plazov
in rušenja površinskih objektov niso primerne za
eksploatacijo. V naslednjih
letih bo treba pospešiti raziskovalna dela tudi na drugih področjih.
Pri načrtovanju razvoja

,

1.1975

1976

1977

1978

1979

1980

16201
120
65
145
60
2010
39001

1630
i20
65
175
60
2050
4200

1660
120
70
200
38
2088
4500

1690
120
75
220
—
2105
4700

1720
120
75
220

1750
120
75
220

2135
4700

2165
4/700

' V operativnem planu za leto 1975 je ob obratovanju izven rednega delovnega časa predvidena proizvodnja: v Zasavskih premogovnikih 1740 tisoč ton in v Velenju 4150 tisoč ton.
Za predvideno povečanje
proizvodnje premoga v letih
1976—1980 so z naložbami v
izgradnjo rudniških objektov
in za nabavo opreme v cilju
modernizacije tehnološkega
procesa začeli v Velenju in
v Zasavskih premogovnikih
že v razdobju 1971—1974 in
1.1975 •
Velenje
ZP Trbovlje
Kanižarica
Laško
Skupaj

181,7
25,1
10/)
3,8
220,6

Anketa o minimumu kazalcev razvoja temeljnih organizacij združenega dela s
področja premogovništva za
obdobje 1976—1980 potrjuje
navedena vlaganja v srednjeročnem razdobju 1976 do
1980, pri čemer nakazuje pri
izvedbi programa modernizacije kar 72 odstotkov koriščenje virov financiranja izven lastnih virov.
V primeru, da bodo na
podlagi
rudarsko-geoloških
raziskav ugotovljene nove
rezerve premoga, oziroma
dane nove možnosti za razvoj potencialnih zmogljivosti in povečanja proizvod -

bi vse po tem programu
predvidene investicije morale biti končane do leta 1978
V premogovnikih Kanižarica in Laško pa je treba
čimprej začeti z odpiranjem
novih predelov ležišča in
dopolniti zastarelo opremo
z modernejšo, in tako omo-

gočiti mehanizacijo vsaj na
tistih delih proizvodnega
procesa, ki predstavljajo
ozka grla. V ta namen bodo
v letih 1975—1980 potrebna
po ocenah v elektrogospodarstvu naslednja investicijska vlaganja za osnovna
sredstva:
— v mio din

1976

1977

1978

1979

1980

75—80

214,0
28,9
1U
8,0
262,2

206,4
25,3
9,7
2,0
243,4

B88,l
—
—
—
288,1

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

890,2
79,3
31,0
13,8
1.014,3

nje, bodo potrebna še dodatna investicijska vlaganja.
V zadnjih letih smo morali del svojih potreb po
trdih gorivih pokrivati z nabavo izven SR Slovenije.
Tudi v naslednjih letih bomo ob predvidenem razvoju
slovenskega gospodarstva morali nabavljati izven SR
Slovenije, predvsem potrebne količine črnega premoga
in antracita ter koksa. Poraba rjavega premoga in seveda tudi lignita pa se bo
morala vse bolj omejevati
na proizvodne zmogljivosti
slovenskih
premogovnikov,
ker ne moremo z zadostno

nabavo premoga v drugih
republikah skozi daljše obdobje — brez predhodnega
medrepubliškega dogovora o
zakupu in financiranju določenih proizvodnih zmogljivosti. Tudi naraščajoči transportni stroški bodo vse bolj
omejevali te možnosti.
V takšnih razmerah bo z
začetkom obratovanja TE Šoštanj IV in TO Ljubljana
II" v letu 1979 ostalo za potrebe industrije in ostalih
porabnikov le še okoli 600
tisoč ton rjavega premoga
in 200 tisoč ton lignita v
primerjavi z letom 1975, ko
je za te namene predvideno

1.200 tisoč ton rjavega premoga in 470 tisoč ton lignita. V obdobju po letu 1975
ni računati več na možnost
dobave premoga iz drugih
republik, posebno iz BiH, saj
bo v letu 1980 preko 80 odstotkov nakopanega premoga
porabljeno direktno v njihovih termoelektrarnah. Transport premoga bo le minimalen v ožjih premogovnih
območjih. V industriji bo
omejen le na nekaj obstoječih velikih porabnikov. Zato
v Sloveniji lahko računamo
predvsem na ponudbo slovenskih premogovnikov, v
katerih bo preko 90 odstotkov proizvodnje premoga
porabljeno za proizvodnjo
električne energije (Šoštanj,
Trbovlje) in Toplarno Ljubljana (konjbinirani elektrotoplotni objekt). Velik del
ostalih porabnikov se bo
moral v razmeroma kratkem
času pripraviti za koriščenje
drugih virov toplotne energije (tekoča goriva, tekoči plin,
mestni plin, naravni plin).
To bo zahtevalo velike napore, zlasti za oskrbovanje
porabnikov s področja široke potrošnje, katerih pretežni del je koncentriran v večjih mestnih in industrijskih
naseljih, kjer bo treba postopoma, vendar načrtno
razreševati nastale probleme
tudi z gradnjo ustreznih toplarn in plinarn ter potrebnega toplovodnega oziroma
plinovodnega omrežja. Zato
je pomembno, da se vsi porabniki energije seznanijo
o predvidenem razvoju energetskega gospodarstva in s
tem povezanimi problemi. V
občinskih srednjeročnih planih pa bi morale biti vsaj
nakazane smernice za najbolj smotrno oskrbovanje porabnikov na svojem področju s potrebno toplotno
energijo.
Delež trdih goriv v koriščeni kalorični energiji, ki
znaša v letu 1975 — 32 odstotkov v letu 1980 močno upadel (na 15 odstotkov).
Zato bomo v letu 1980 za
proizvodnjo kalorične energije, poleg 0,8 mio ton premoga, rabili še okrog 2,1
mio ton 3surove nafte in 580
mio Nm , s katerimi bomo
krili planirane potrebe po
i1 V zvesi z gradnjo TO Ljubljana, ki naj bi se začela s pripravljalnimi deli že konec leta
1975, je treba čimprej razrešiti
dileme okoli premoga, na katerega računa tudi TE Trbovlje za
potrebe načrtovane nove 150 MW
termoelektrarne.

kalorični energiji. Izraženo
skozi kalorično vrednost, bomo 80 odstotkov koriščene
kalorične energije uvozili, kar
kaže na izredno visoko uvozno odvisnost (tu je mišljena tudi nafta iz uvoza, predelana v jugoslovanskih rafinerijah). Predvidena struktura porabe kalorične energije (80 odstotkov vse porabljene energije) kaže, da
bomo intenzivno nadaljevali
z uvedbo tekočih goriv in
naravnega plina ne samo pri
obstoječih porabnikih, temveč
tudi pri vseh novih. Velika
večina industrije, ves promet in skoraj vsa široka poraba bodo izključno vezani
na porabo tekočih goriv ta
plina (izjema je oskrba iz
TO in v neposredni bližini
premogovnikov). Od kvalitete rešitve problemov v družbenem dogovoru o osnovah
razvoja naftnega in plinskega gospodarstva Jugoslavije do 1985. leta Je odvisno, kakšni bodo globalni
stroški! za koriščeno kalorično energijo v Sloveniji. Zato je nujno najti ekonomsko čim optimalnejšo rešitev
proizvodnje in oskrbe Slovenije s tekočimi gorivi in naravnim plinom.
2.1.5. Poraba surove nafte oziroma njenih derivatov
je od leta 1960 dalje zelo
hitro naraščala in se je delež
tekočih goriv v strukturi koriščene energije povečal od
7,9 odstotka v letu 1960 na
več kot 50 odstotkov v letu
1975 in preko 60 odstotkov
koriščene kalorične energije.
Ta podatek kaže na izredno
pomembnost tega vira energije, ne samo za slovensko
energetsko, temveč tudi za
celotno gospodarstvo.
V Sloveniji so sicer poznana naftno-plinska ležišča
(Lendava), ki so bila v povojnih letih intenzivno izkoriščena, predvsem kot naftna nahajališča. Zaradi nezadostne in pomanjkljive raziskanosti teh in drugih možnih ležišč pa danes ne moremo računati z lastnimi
viri surove nafte in naravnega plina. Dane koncesije
za raziskave v območju
Prekmurja in Lendave je
potrebno analizirati in podvzeti potrebne ukrepe. Zato
moramo vse potrebe po surovi nafti oziroma njenih
derivatih, ker nimamo ustrezne rafinerije, pokrivati z nabavo izven SR Slovenije.
Takšno stanje narekuje slovenskemu energetskemu gospodarstvu, da podvzsame v

naslednjih letih, večjo aktivnost na področju naftno-plinskega gospodarstva, da se
dejansko vključi v jugoslovanske razvojne programe in
tudi v realizacijo teh programov. Dokler je Slovenija
trosila manj kot milijon ton
derivatov, je bilo iz obstoječih rafinerij možno z uporabo klasičnih oblik transporta
(železnica
in
kamionski
transport) distrubuirati derivate brez večjih vplivov na
obremenitev komunikacij in
zanesljivost oskrbe. Z večanjem porabe na preko 2 mio
ton v letu 1980 pa je potrebno sedanji sistem transporta
in oskrbe temeljito analizirati, ker prihaja že v sedanjem obdobju do zastojev
v oskrbi, kot posledica neustrezne rezporeditve proizvodnih in skladiščnih kapacitet in načina transporta.
Nesporno je, da nastopa v
naslednjem
srednjeročnem
obdobju potreba za dokončno razrešitvijo oskrbe z naftnimi derivati. Zato je potrebno v skladu z interesi porabnikov čimpreje ugotoviti,
kakšna oblika avtonomne
rešitve je sprejemljiva in
pod kakšnimi pogoji.
Razvoj naftno-plinskega gospodarstva zavisi od mnogih problemov, ki jih moremo uspešno razreševati le v
okrivu družbenega dogovora
naftnega in plinskega gospodarstva, zlasti kar se tiče odločitev o uvozu surove nafte
in naravnega plina, izgradnje predelovalnih kapacitet
ter gradnje sistema plinovodov in naftovodov. V tej aktivnosti je potrebna enot
nost celotnega slovenskega
gospodarstva v okviru samoupravne interesne skupnosti za naftno in plinsko gospodarstvo, ki se že ustanavlja.
Na področju SR Slovenije se že pripravljajo naslednji projekti:
— za povečanje zmogljivosti rafinerije in petrokemije
v Lendavi
— za gradnjo nove rafinerije velike zmogljivosti Sermin, Koper, ki bi bila pretežno izvozno usmerjena
— izgradnja magistralne plinovodne mreže
Prognoza rafinerije INA —
Nafta Lendava predvideva
povečanje rafinerije na 1,2
mio ton kapacitete letne
predelave, nove proizvodnje
formalina 60.00 ton
letno
formaldehidnih — sečninskih
tvoriv — 16.000 ton letno,

sečninskih lepil 100.000 ton
in metanola 180.000 ton letno. Ves petrokemični kompleks je usklajen z družbenim dogovorom o razvoju
bazne kemije, medtem ko pri
haja do problemov glede realizacije kapacitet rafinerije,
ne glede na enotno stališče
v Sloveniji, da je rafinerijo treba rekonstruirati
in ustrezno povečati kapaciteto za oskrbo petrokemičnih
obratov in obstoječega tržišča. Gradnja 8 mio tonske
pretežno izvozne rafinerije
Sermin v Kopru izhaja predvsem iz našega interesa za
dolgoročnim povezovanjem in
povečanjem blagovne menjave z DVR, zboljšanjem plačilne bilance z razvitimi deželami in širšo vključitvijo v
kvalitetno razreševanje problemov oskrbe Slovenije z
naftnimi derivati. Rafinerija
Sermin računa ob skupnem
vlaganju libijskega in nemškega partnerja na zagotovitev dolgoročne oskrbe z nafto, izvoz preko 80 °/o proizvodnje derivatov in rentabilno
poslovanje. Definitivno odločitev o pristopu h gradnji
vseh treh partnerjev pričakujemo v 3. kvartalu 1975.
Nato lahko pričnemo reševati še vrsto drugih odprtih
vprašanj, ki so vezana na
samo realizacijo projekta.
Zaradi izredno kritično nizkega obsega rezervoarskih
prostorov je potrebno intenzivno nadaljevati z izgradnjo v vseh večjih mestnih
središčih, ob vključitvi zvezne direkcije za rezerve. Ob
tem je potrebno urediti
predvsem vprašanja stroškov posameznih lokacij (Celje, Ljubljana, Maribor).
Izgradnja magistralne plinovodne mreže, ki bo povezovala' večja potrošna središča
in bo preko hrvaškega plinovodnega sistema vkfljučena
v jugoslovanski plinovodni
sistem, je nujno potrebna,
ker na podlagi že sklenjene
meddržavne pogodbe s Sovjetsko zvezo pričakujemo
prve količine naravnega plina že v letu 1978. S tem bo
Slovenija pridobila važen in
dragocen vir kvalitetne kalorične energije. V letu 1980
je predvideno za Slovenijo
750 mio Nm' oziroma ob
upoštevanju naših standardov okoli 700 mio Nm', s
čimer bomo pokrili blizu
10 odstotkov potrebne primarne energije v tem letu.
Niso pa še zagotovljene dobave naravnega plina po letu 1980.

Glede na jasno opredelitev
glede uvedbe naravnega plina (samoupravni sporazum
je že sklenjen) se postavlja
kot nujnost opredelitev do
naftnega kompleksa. Tu je
potrebna jasna interesna
opredelitev vseh porabnikov v okviru SIS za nafto
in plin,, ki se ustanavlja, ne
samo glede uporabe naftnih
derivatov, temveč tudi možnosti v sodelovanju z deželami v razvoju. Taka opredelitev pomeni vključitev širšega družbeno-ekonomskega interesa. Zato tudi energetske
politike ne bi smeli obrav.
navati ločeno od programa
ostalih dejavnosti in narodnogospodarskih ciljev srednjeročnega načrta.
V naslednjih letih bo nujno pospešiti tudi raziskovalna dela na področjih, ki kažejo za nahajališča nafte in
naravnega plina značilno geološko strukturo, zlasti pa
na področju severovzhodne
Slovenije. Zavedati se moramo, da so takšne raziskave
kapitalno zelo intenzivne, in
da bi tudi manjši uspehi na
tem področju pomenili za
slovensko in jugoslovansko
skupnost veliko gospodarsko
korist.
2.1. 6. Za gradnjo NE smo
se med drugim odločili tudi
zato, ker je bilo že leta 1959
z večletnimi geološkimi raziskavami ugotovljeno obsežno nahajališče uranove
rude na Žirovskem vrhu pri
Gorenji vasi. Z mnogimi vrtinami in rudarskimi deli pa
je dokazano, da je rudi'šče
tehnično in ekonomsko primerno za eksploatacijo, s
katero naj bi začeli v naslednjih letih. V prvi fazi bo
rudnik zgrajen z letno zmogljivostjo 160.000 ton rude in
okoli 120 ton koncentrata uranovega oksida (rumene pogače). Za odpiranje rudišča,
za izgradnjo obrata, za predelavo uranove rude in za
gradnjo objektov družbenega
standarda bodo potrebna
investicijska vlaganja v znesku 426,2 mio din. še pred
pričetkom proizvodnje rude pa se mora z gosto in
enakomerno mrežo vrtin bolj
natančno ugotoviti lego in
obseg rudnih teles, ki so po
vrednosti metala primerna
za odkopavania. Za te svrhe
pa bodo potrebna sredstva v
znesku 101,8 mio din.
Z letno proizvodnjo 120
ton uranovega oksida v koncentratu in prodajo istega

bo zagotovljena nabava gorilniii elementov za potrebe
NE.
V cilju povećanja rezerv
pa bodo potrebne tudi v

Električna energija
Kalorična energija skupaj
trdna goriva
— tekoča goriva
— plinasta goriva
— toplotna energija
Skupaj
industrija
— promet
_ ostalo
če primerjamo družbeni
proizvod s porabo koriščenja energije, dobimo, da znaleta
leta
leta
leta

1905
1970
1975
1980

1,79
2,06
2,40
2,75

Prikazani indeksi kažejo, da
bi družbeni proizvod v razdobju 1976—1980 počasneje
naraščal kot v predhodnih
razdobjih, kar je razumljivo
z ozirom na predvidene spremembe v strukturi proizvodnje. Ta ugotovitev še posebVodna energija
Nuklearna energija
Premog
Surova nafta
Naravna plin

bodoče Intenzivne geološkorudarske raziskave, za katere bodo potrebna sredstva
znašala letno okoli 15 mio
din.

2.1.7. Kompleksni ^ razvoj
energetike v letih 1976 1980
moremo prikazati v obliki
predvidene porabe koriščene
energije:
— v Tcal

1.1970

1975

1980

3.874
20.529
10.667
9.098
355
410
24.402
11.932
5.589
6.881

5.217
24.628
7.815
15.133
950
730
29.845
14.251
6.817
8.777

7.637
29.477
4.365
18.378
5.634
1.100
37.114
17.605
8.005
10.984

-

ša družbeni proizvod (v cenah 1974) na porabljeno
Tcal:
mdo din
mio din
mio din
mio din

indetks
indeks 115,0
indeks 116,3
indeks 114,5

no narekuje skrajno štednjo povsod in pri vsaki vrsti
energije.
Za prikazano porabo koriščenja energije v letu 1980
bi bile potrebne sledeče količine primarne energije:

2.650 Pcal
2.450 Pcal
19.985 Pcal
21.000 Pcal
4.872 Pcal

5,2 %
4,8 %
39,2 °/o
41,2 %
9,6 %

3.000 GWh
980 GWh
7.100 tisoč ton
2.100 tisoč ton
580 mio Nm3

Stopnja rasti
1971—75
1976—80
6,2
3,7

7,9
3,7

4,1
3,5
4,1
5,0

4,4
4,3
4,6
4*6

Interesna skupnost elektrogospodarstva je že sprejela
program izgradnje elektroenergetskih in premogovniških objektov do konca 1978.
leta, za leto 1979 in 1980 pa
ga bo sprejela tekom letošnjega leta. Prav tako bo sprejel
program kontinuitete in pripravljen predlog do 1985. leta. Sistem financiranja izgradnje je omogočen z zakoni, ki veljajo le za program
do konca 1978. leta, za podražitve in program po 1978. letu
pa je potrebno čimprej skleniti samoupravni sporazum
o združevanju sredstev, s katerimi bomo omogočili kvalitetno in pravočasno izvaja-

nje programa investicijske izgradnje. V financiranju se
pojavljajo tudi določene težave glede pritoka in porabe
sredstev, vendar se računa,
da je možno ob sodelovanju
bank in tujih finančnih kreditov premostitvene razlike
tekoče razreševati. Samoupravni sporazum o združevanju
sredstev, ki bo nadomestil obstoječe zakone in vključil podražitve in kontinuiteto po
1978. letu, bo sprejet predvidoma do konca leta 1975.
Interesna skupnost za nafto in plin bo vključila tudi
poslovno skupnost za plinifikacijo Slovenije in bo morala v kratkem sprejeti program dodatnega združevanja
sredstev v okviru že sprejetega samoupravnega sporazuma, da bo zaključila finančno konstrukcijo plinovoda.
Ob tem se odpira vprašanje
združevanja sredstev tudi za
ostale projekte v okviru dejavnosti, vendar šele po definitivni odločitvi o bodočem
programu. Te odločitve pa
morajo biti rezultat dolgoročnega interesa uporabnikov.
Ker gre pri energetskih dejavnostih za nekatera skupna vprašanja, je potrebno
čimprej vzpostaviti konkretne oblike medsebojnega sodelovanja in povezovanja
skupnih interesov, da bomo
lahko uspešno izvajali skupno energetsko politiko.

2. 2. Proizvodnja in predelava kovin

2. 2. 1. ČRNA METALURGIJA
Razvoj črne metalurgije v izvodnje. Poslovanje sloven50.957 Pcal
100%
tem srednjeročnem obdobju ske črne metalurgije pa je'
Skupaj
se je precej približal na- bilo ugodno: še leta 1970 je
Za predelavo v neenerget- dejavnosti imamo že obliko- črtovanemu programu. Cilj znašal delež akumulacije v
dohodku 7,7 odstotske svrhe (petrokemija) pa vano interesno skupnost 800.000 ton surovega jekla celotnem
ka, do leta 1974 pa se je gibi bilo potrebno še okoli elektrogospodarstva, interes- v letu 1975 bodo verjetno bal
okrog 12,3 odstotka, kar
100.000 ton 3 surove nafte in na skupnost za nafto in plin dosegli, ne bodo pa še do100 mio Nm naravnega plina. pa bo ustanovljena v začetku segli začrtane strukture pro je posledica med drugim tuizvodnje. Predvsem gre tukaj di mehanizma cen. Za leto
2. X. 8. Vsaka organizacija julija letos.
Osnovna naloga obeh in- za premik v višjo stopnjo 1975 predvidevajo, da bo ta
združenega dela postaja tekom svojega razvoja vse teresnih skupnosti je v nepo- predelave, ki je manjši kot delež manjši in sicer nekaj
večji porabnik energije in srednem dialogu samouprav- smo predvidevali. Delež hlad- čez 10 odstotkov.
Glavni cilji slovenske črne
dohodkovna soodvisnost med no organiziranih proizvajal- ne predelave bi moral biti
energetskim in ostalim go- cev in porabnikov, načrtova- po srednjeročnem planu 34 metalurgije v naslednjem
spodarstvom postaja vse več- nju razvoja in razreševanju odstotkov v letu 1975, do- srednjeročnem obdobju so
izkoriščanje
ja. Na takšni soodvisnosti odprtih vprašanj energetskih segli pa bomo okrog 15 od- učinkovitejše
zasnovano povezovanje ener- dejavnosti, kot so: njihova stotkov. Največji zaostanek proizvodnih naprav, dvig produktivnosti dela, znižanje
getike in ostalega gospodar- usklajenost z razvojem in je tukaj izgradnja hladne va- proizvodnih
stroškov, usklastva v samoupravno interes- s potrebami uporabnikov, ljarne na Jesenicah, ki bi ditev kapacitet,
pri tem pa
problematiko delovanja in morala obratovati že leta 1974,
no skupnost celotne trerg.-'
se bi proizvodni program
tiks je torej nujno. Z obliko- poslovanja energetskih dejav- pa bo dograjena šele konec usmerjal
še naprej v smeri
vanjem takšne skupnosti bo nosti ter' financiranje pro- leta 1976. Zaradi tega bo
dana možnost urejanja samo- grama razširjene reprodukci- blagovna proizvodnja hladne kvalitetnih in plemenitih vrst
upravnih odnosov med ener- je energetskih dejavnosti. V predelave znašala v letu 1975 jekla. Razvojni program bo
potrebe slovenskegetskim in ostalim gospodar- te namene se sklepajo samo- (po gospodarskem načrtu) upošteval
gospodarstva v mejah, ki
stvom na realnih ekonom- upravni sporazumi o združe- 127.900 ton namesto 321.000 ga
sprejemljive za ekonomiskih osnovah v cilju usklaje- vanju sredstev kot glavnem ton. Poleg tega ni bilo reali- so
poslovanja slovenskih ženega razvoja celotnega go- viru sredstev za investicijsko ziranih še nekaj drugih inve- ko
izgradnjo poleg bančnih in sticijskih del ter ustrezno te- lezarn. Pri surovinah se bodo
spodarstva.
mu struktura blagovne pro- naslanjali predvsem na doNa področju energetskih inozemskih kreditov.
37

mače vire, razen za tiste, ki
jih ni možno dobiti na domačem trgu ter tiste, ki so
z ozirom na tehnološki postopek ter ekonomiko nujno
potrebne.
Delež izvoza v celotni prodaji bo po podatkih minimuma kazalcev razvoja temeljnih organizacij združenega
dela črne metalurgije
znašal
okrog 6,5 odstotka.12

Srednjeročni razvojni program slovenske črne metalurgije bo v celoti vsklajen
s programom jugoslovanske
črne metalurgije. Kvalitetni
program oziroma obseg proizvodnje slovenskih železarn
je bil postavljen že leta 1970
v Osnovah za politiko dolgoročnega razvoja črne metalurgije SFRJ ter se ne bo
spremenil.

— IZVOZ V MILJ. DIN
L 1975
1980
641
1130

Proizvodnja surovega železa se bo z manjšimi rekonstrukcijami povečala od
201.000 ton leta 1975 na 235.000
ton leta 1980. Proizvodnja surovega jekla bi se povečala
od.800.000 ton na 1 milj.ton.
Pri tem računajo, da bodo
postavili novo 50-tonsko električno peč v Štorah, ob koncu obdobja pa tudi 100-tonsko električno peč na Jesenicah. Struktura blagovne proizvodnje se bo spremenila
v korist ploščatih profilov in
sicer od 41 na 45 odstotkov.

— DELEŽ IZVOZA V PROIZVODNJI V ODSTOTKIH
1975
1980
6,5
6,5
u
Po podatkih iz separata
znaša delež izvoza Slovenskih
železarn v celotni prodaji
med 10 in 15 odstotkov (v
delovno organizacijo je vključena tudi 117 panoga, način
računanja je tudi različen.)

BLAGOVNA PROIZVODNJA »SLOVENSKIH ŽELEZARN«

1.1975
1.1960

Skupaj

Izvoz

683.460
964.390

81 000
189.000

Najvažnejši problemi za dosego razvojnega programa so
brez dvoma potrebna finančna sredstva ter oskrba s surovinami oziroma z energijo.
Za realizacijo razvojnega programa slovenskih železarn
(če vključimo tudi proizvode
117 panoge) bi potrebovali
skupaj z obratnimi sredstvi,
ki znašajo 1,8 mlrd din, nad
6,7 milijard din. Od tega je
zagotovljeno 3,5 odstotka inozemskih kreditov, 0,7 odstotka domačih kreditov ter

— v tonah
Detlež
izvoza
v%
11,85
18,38

38,7 odstotka lastnih sredstev.
Ostane nezagotovljenih 57,1
odstotka tj. okrog 3,8 milijard din, katere naj bi dobili
z združevanjem sredstev iz
ukinjenega državnega kapitala (anuitete 47. natečaja
J. I.B.), nadalje z dolgoročnimi krediti poslovnih bank
ter z inozemskimi bančnimi
in delno komercialnimi kre
diti. Temeljne organizacije
črne metalurgije (114 panoga) pa bodo vložile naslednja sredstva:
— v milijonih din

1.1976—1980
osnovna
sredstva

obratna
sredstva

skupaj

delež lastnih
sredstev
v osnovnih
sredstvih

3.2T70

1.374

4.644

46 %

Pri porabi električne energije bo nastal velik premik
zaradi zamenjave zastarelih
SM peči. z elektro pečmi. Od
689 GWh na leto v letu 1975
bo narastla poraba na 1062

GWh na leto v letu 1980.
Za zagotovitev takšne količine elektroenergije, pa so v
okviru samoupravne skupnosti za elektrogospodarstvo
potrebni še samoupravni spo-

razumi. Pri surovinah bo največji problem staro železo.
Ker se bodo pojavili v SFRJ
še drugi potrošniki kot so
mini železarne in livarne,
ni računati, da se bo stanje
popravilo, temveč bo potreben še vedno visok uvoz,
kljub temu, da predvidevajo,
da bodo staro železo v vse
večji količini skušali nado-

mestiti z železno gobo. V
ta namen že tečejo prizadevanja na znanstveni in komercialni osnovi. V okviru
sodelovanja z drugimi jugoslovanskimi
železarnami
predvidevajo Slovenske železarne tudi dobave polizdelkov navadnih kvalitet, iz
drugih republik.

OSNOVNE SUROVINE
1.1975
Material
Želez, ruda
Staro železo
Ferolegure
Koks
Plin propan butan

EM

skupaj

domače

uvoz

t/leto
t/leto
t/leto
t/leto
t/leto

380.700
575.490
19.831
165.300
26.950

197.700
292.400
18.115
74.500
26.950

183.000
283.090
1.716
90.800

235.600
361.620
29.000
75.400
45.260

207.223
414.900
4.737
115.500

1.1980
želez, ruda
Staro železo
Ferolegure
Koks
Plin propan butan

t/leto
t/leto
t/leto.
t/leto
t/leto

Povečanje števila zaposlenih bo znašalo pod 2 odstotka letno.
Fluktuacija je velika (Jesenice), kvalifikacijska struktura tudi ni ugodina. Nove investicije pa so ravno usmerjene za zagotovitev boljših
delovnih pogojev. Ne pričakujejo pa, da bodo ta problem do leta 1980 popolnoma
rešili.
Slovenske železarne so sopodpisnik
samoupravnega
sporazuma za sodelovanje z
deželami v razvoju. Angažirane so že pri pripravi programa z gradnjo rudnika v
Gvineji. Z namenom čim šir
šega povezovanja so Sloven
ske železarne podpisale dosedaj več samoupravnih sporazumov kot: z proizvajalci
livarskih peskov, z organizacijami ki se ukvarjajo s prometom z železnimi odpadki
ter z organizacijo za proizvodnjo ferolegur. Posebno
važno vlogo naj bi imela usta-

442.823
776.520
37.737
190.900
45.260

novitev poslovne skupnosti
izdelave in predelave jekla,
katera bi usklajevala razvoj
črne metalurgije s kovinsko
predelovalno industrijo. Samoupravni sporazum te skupnosti je že podpisan.
Najvažnejši problemi Slovenskih železarn na sploh,
ki pa izvirajo še iz nasledstva in katerih še niso uspeli
rešiti je zastarelost opreme
kot npr. stare SM peči, nadalje v predelovalnih obratih
imamo še vedno opravka z
opremo, ki je že dotrajana
in ni več kos sedanjih proizvodnim nalogam. Izrabljenost osnovnih sredstev je
znašala v letu 1974 64 odstotkov. Majhni plavži za surovo
železo na Jesenicah, se prav
tako ne morejo več meriti z
drugimi v svetu, ki so po
10,20 ali še večkrat večji in
ki se danes smatrajo za rentabilne. Tudi kapacitete med
obrati niso popolnoma usklajene.
,

2. 2. 2. BARVNA METALURGIJA
V primerjavi s celotno in ni obseg bi po planu moral
dustrijo znaša delež druž naraščati po stopnji 5,1. Venbenega produkta slovenske dar pa ne pričakujemo, da
barvaste metalurgije okrog bo stopnja rasti znašala v
3 odstotke. Njen fizični ob- povprečju kaj več kot 1 odseg tudi ni visok, je pa po- stotek. Najslabše je bilo v
memben, ker tvori eno od letih 1971 in 1973, ko je znaosnov za razvoj ostale in šal indeks fizičnega obsega
dustrije. V tekočem srednje- proizvodnje 94,2 oziroma 94,7.
ročnem obdobju ni naraščala V prvem primeru je glavni
tako kot smo planirali. Fizič vzrok prenehanje proizvod-

nje cinka, v drugem pa pred- nje primarnega aluminija od
vsem redukcije ter slaba 42.00U na 70.U0U ton (kar je
oskrba s surovinami. Težave le nekaj manj kot smo začrje povzročil režim cen, za- tali do leta 1975). Potrebni
radi tega tudi manjša repro- bodo družbeni dogovori, ki
duktivna sposobnost. Po pla- bi opredelili položaj aluminu ni bilo predvideno bistve- nijske industrije, ter rešili
no povečanje glede na količi- vprašanje edektrične energije.
Večjo pozornost bodo pono. Najbolj se je povečala
proizvodnja ferosilicija s po- lagali na aluminijske odpadstavitvijo nove peči ter pro ke; zgrajene bodo naprave
izvodnja rafiniranega svinca za proizvodnjo sekundarnena račun boljše izkoriščeno- ga aluminija s kapaciteto
sti kapacitet. Ni pa bil reali- okrog 15.000 ton.
Pri proizvodnji svinca in
ziran program proizvodnje
primarnega aluminija in si- živega srebra bodo investicer predvsem zaradi nereše- cije usmerjali predvsem v
nega vprašanja dobave elek- modernizacijo rudarskih katrične energije, financiranja pacitet. Prav tako bodo tudi
in sploh nejasnosti, kaj po- stalno vlagali v raziskave. Fimeni proizvodnja aluminija nanciranje raziskav bodo morali reševati na isti način kot
za slovensko gospodarstvo.
doslej Cz udeležbo sredstev
V srednjeročnem obdobju namenjenih za raziskovalno
1976—1980 delovne organiza- dejavnost). Predvidevajo več
cije zopet ne predvidevajo kot podvojitev proizvodnje
bistveno povečanje proizvod- ferosilicija. Potrebno električnje. Cilj investicij je doseči no energijo bi dobili na rapredvsem višjo stopnjo fina- čun opustitive proizvodnje
lizacije, boljšo kvaliteto izkarbida. Pri predelkov, znižanje materialnih kalcijevega
delavi cinka bo nunjo postroškov, zamenjavo zastare- trebno modernizirati valjarlih naprav oziroma moderni- niške naprave, da bi obdrža
zacijo ter zmanjšanje delovne li proizvodnjo. Zlatarstvo se
sile na enoto proizvoda.
ugodno razvija; tudi tu predPoraba aluminija se bo na videvajo modernizacijo in s
slovenskem
gospodarskem tem dvig produktivnosti.
Pri tej panogi kakor tudi
prostoru občutno povečala.
Izgledi so takšni, da je za pri metalurških objektih na
radi izvoznih obveznosti (bla splošno opozarjajo delovne
ganja tujih partnerjev) orga- organizacije na pomembnost
nizacij iz drugih republik, naprav in objektov proti onedobava primarnega aluminija snaževanju okolja. Družba se
vprašljiva. Rešitev v tem pri- še vedno premalo zaveda temeru bi bilo povečanje pro- ga; predpisi, ki bi omogočili
izvodnje primarnega alumi- večja vlaganja v ta namen,
nija v naši republiki. Naši so neustrezni.
Po minimumu kazalcev razproizvodni agregati so zastareli, potrebna je modernizaci voja temeljnih organizacij
ja, kar istočasno pripelje do združenega dela bodo znapovečanja proizvodnje. Pred- šale investicije v barvasti mevidevajo povečanje proizvod- talurgiji:
— V milijonih dinarjev
I. 1976—1980
Grupacija

Osnovna
sredstva

Metalurgija
barvnih kovin skupaj 2690
Rudniki barvnih kovin 94
Proizivodnja
barvnih kovin
1656
Valjarne
barvnih kovin
940
Proizvodnja živega srebra
ter delno svinca ima svojo
surovinsko bazo. Oskrbo z
bakrom, cinkom in boksitom
pa si bodo delovne organiza-

5
s a
JUsa
s?

Obratna
sredstva

Skupaj

1120
16

3610
110

45
46

516

2172

45

588

1528

44

cije zagotovile z ustreznimi
samoupravnimi sporazumi iz
drugih republik in iz uvoza. Vse bolj raste tudi pomen odpadnih surovin. Na

ta način se delovne organizacije že oskrbujejo z 60 odstotki bakra, okoli 25 odstotki svinca, predvidoma pa
tudi z 20 odstotki aluminija.
Dosedaj je bil zunanjetrgovinski saldo organizacij bar-

Grupacija
Metalurgija
barvastih kovin
skupaj
Rudniki
barvastih kovin
Proizvodnja
barvastih kovin
Valjame
barvnih kovin

vaste metalurgije pozitiven;
pričakujemo, da bo tudi v
prihodnosti. V svojih osnutkih srednjeročnih planov razvoja dajejo temeljne organizacije naslednji izvoz:

1975,

1980

1295 .

1986

— v milijonih din
Delež izvoza
Indeks / proizvodnji
1975
1980
153

24

13

13
552

24

854

155

19

19

V izvozu bodo zastopani
predvsem izdelki višje stopnje predelave.
Zaradi specifičnih področij v barvasti metalurgiji integracijska gibanja niso tako
močna. Industrija aluminija
si prizadeva, da bi vse potrošnike aluminija zajeli v
enotno interesno skupnost.
Predelovalci bakra so organizirani v interesni skupnosti proizvajalcev in predelovalcev bakra v SFRJ. Proizvajalci svinca in cinka pa
so organizirani v ustreznih
združenjih v okviru SFRJ,
kjer pripravljajo koordinacijo razvojnih programov z
družbenim dogovorom. Temeljne organizacije barvaste
metalurgije v SRS pa imajo tfudi poslovno tehnične
stike s temeljnimi organiza-

1132
155
30
30
cijami v drugih panogah.
Stopnja zaposlovanja po
podatkih delovnih organizacij v poprečju ne bi šla preko 2 odstotka.
Družbeni dogovor o razvoju barvaste metalurgije v
SFRJ še ni izdelan. Narejeni
pa so že samoupravni sporazumi v okviru združenja
proizvajalcev bakra kakor
tudi svinca in cinka. V okviru države se bo treba točno
dogovoriti o razvoju te panoge ter delitvi dela. Se vedno
prihaja do programiranja ali
izgradnje, ki vodi do ekonomsko neupravičenega povečanja proizvodnih zmogljivosti. Družbeni dogovori tn
predpisi, ki uravnavajo politiko cen na področju barvastih metalov, se dosedaj
niso pokazali uspešni.

2. 2. 3. LIVARSTVO
Livarski proizvodi na osnovi železa predstavljajo osnovni reprodukcijski material v strojegradnji ter drugih področjih v kovinski industriji. Skupna livarstva proizvodnja, tj. proizvodnja sive, jeklo in temper litine se
je povečala od 72.100 ton v
letu 1970 na 90.800 ton leta
1974, kar da povprečno stopnjo rasti 5,9 odstotka. Po
srednjeročnem
razvojnem
programu pa smo predvidevali stopnje rasti 9,7 odstotka. Glavni vzrok za manjšo
rast je bilo predvsem pomanjkanje sredstev. Opremljenost, kapaciteta, kadri, nadalje surovinska baza ter
stroški proizvodnje na sploh
so bili tisti omejitveni faktor, ki je onemogočal večjo
akumulacijo. Povpraševanje
po livarskih izdelkih pa je
bilo zelo ugodno tako na
domačem kot na tujem trži

šču. Postopoma so se naše
livarne že začele usmerjati
na specializacijo ter delitev
proizvodnje, kar je rezultat
integracijskih gibanj ter, sporazumevanja v našem gospodarstvu. Takšna usmeritev
pa daje osnovo za modernizacijo oziroma mehanizacijo
proizvodnje.
Stopnja rasti v celotni državi je bila večja kot v Sloveniji. Naš delež glede na
vso državo se zmanjšuje, v
večjem obsegu pa kot v celotni državi se povečuje delež specialne in dražje vrste
litine.
Po podatkih delovnih organizacij bi se proizvodnja
jeklo litine povečala od 17.413
ton v letu 1974 na 32.000 v
letu 1980 (povpr. stopnja rasti 10,7 odstotka) nadalje sive
litine od 67.195 na 154.000 ton
(14,8 odstotka) ter temper litine od 5189 na 10.000 ton

730
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(11,5 odstotka). Realizacija
tajismh načrtov, Ju predstavlja skoraj poavojitev sedanjih kapacitet, zaaeiie na
vrsto težav. Za investicije bi
rabili po podatkih aeiovnm
organizacij preKo 13UU milj.
din, livarji bi v poprečju pokrili največ 30 odstotkov investicij (drugo komercialni
in bančni krediti v razmerju
50 : 50).' Odpira se problem
trga doma kakor tudi na
tujem. V ostaiin republikah
je razvoj livarstva še Hitrejši, zato bo plasman uiitKov
težji, če se bodo proizvodni
programi prekrivali. Vedno
večji problem pa bodo predstavljale tudi surovine, in sicer predvsem sivo surovo ter
staro železo, ki sta že sedaj
deficitarna. Za proizvodnjo
kakršna je planirana bi potrebovali okrog 100.000 ton
starega železa, 73.000 ton sivega surovega železa ter
24.000 ton koksa. Medtem ko
je pomanjkanje starega železa na splošno znano —
šibka poraba v preteklosti
ter širok razvoj v sedanjosti
in prihodnosti — je vzrok
pomanjkanja sivega železa v
premajhnih kapacitetah v
SFRJ. Potrošnja električne
energije se bo po predvidevanjih organizacij občutno
povečala. Posebno pereč je
tudi problem delovne sile.
Po podatkih delovnih organizacij bi stopnja zaposlovanja naraščala letno z okrog
5 odstotkov, kar je gotovo
nerealno.
Proizvodnja odlitkov je
predvsem namenjena za kritje domačih potreb, izvažali
naj bi se končni — vgrajeni — izdelki. Direktni izvoz
znaša skoraj 10 odstotkov celotne proizvodnje; do i. 1980
bo — kot planirajo delovne
organizacije — ostal na tem
nivoju!
V oScviru SFRJ bodo potrebni družbeni dogovori glede delitve proizvodnje ter
oskrbe s surovinami (potrebne so nove kapacitete za
sivo surovo železo).
Modernizacija in mehaninizacija delovnih operacij je
nujna ne glede na to ali
s tem dosežemo povečanje
kapacitet ali ne, kajti to narekuje pomanjkanje delovne
sile, težki delovni pogoji ter
splošen napredek v svetu Za
ta naimen se sredstva morajo zbrati, da se bodo orga
nizacije obdržale. Plani de1
Podatki o investicijah kakor
tudi izvozu so v tabelah v panogi
kovinska industrija pod grupa
cijo kovinski reprodukcijski material
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lovnih organizacij so usmerjeni v takšen razvoj.
Glede na vse faktorje kot
so: omejen plasman, velike
kapacitete v izgradnji v drugih republikah, sredstva za
investicije, težave pri preskrbi z električno energijo in
osnovnimi surovinami, pomanjkanje delovne sile ter
realne možnosti temeljnih
organizacij — ni verjetno,
da bi lahko plan kot so predložile temeljne organizacije

dosegli. Predviden načrt predstavlja globalno smer razvoja livarn, ki ga moramo še
vskiaditi z načrtom v okviru SFRJ. Za rešitev vseh
vprašanj pa bo potrebno izdelati družbene dogovore o
pokrivanju potreb po surovinah ter družbeni dogovor o
razvoju livarstva v SFRJ, da
se prepreči neizkoriščenost
kapacitet. Posebno pozornost
bo potrebno posvetiti boljši
obdelavi trga.

2. 2. 4. KOVINSKA INDUSTRIJA
2. 2.4.1. Kovinska industri- gradnji sestavljena organizaja proizvaja proizvodne stro- cija združenega dela »Zdruje in naprave, vozila in mo- žena podjetja strojegradnje«,
torje, proizvode bele tehnike, v avtomobilski industriji Inkmetijske mehanizacije in teresna skupnost TAM in v
druge kovinske proizvode za kmetijski mehanizaciji seinvesticijsko in široko potroš- stavljena organizacija zdrunjo ter reprodukcijski ma- ženega dela »Združene interial za industrijo.
dustrije kmetijskih strojev
Je eden osnovnih nosilcev in opreme«. V preostalem
tehniško-tehnološkega napred- delu je povezava razmeroma
ka ter področje z največjim slaba in temelji največkrat
deležem v izvozu in zaposlo- le na navadnih kooperacijvanju. Ima velik učinek na skih povezavah, ali pa sploh
razvoj drugih gospodarskih ne obstaja.
dejavnosti.
Na osnovi osnutkov planov
Strukturo kovinske indu- v temeljnih organizacijah
strije SR Slovenije karaketi- združenega dela se v kovinzira del organizacij z zao- ski industriji predvideva v
kroženim proizvodnim pro- letih 1976—1980 visoka stopgramom, na drugi strani pa nja rasti fizičnega obsega
nastopajo kot neposredni ali proizvodnje 13 odstotkov,
posredni kooperanti za ko- medtem ko je bila v obdobvinsko industrijo in ostale ju 1971—1975 le 5 odstotkov.
panoge.
Ta predvidevanja so zelo
Integracijski proces je gle- optimistična. Analiza glode na stopnjo povezave v balnih okvirjev in razvojnih
posameznih vejah kovinske možnosti Slovenije za obpanoge zelo različen. Neka- dobje 1976—1980 predvideva
tere povezave so kooperacij- namreč stopnjo rasti le 6 odske, so pa tudi združevanja stotkov.
v sestavljene organizacije
Za proizvodnjo izdelkov
združenega dela, do zamet- kovinske industrije je pokov združevanja v vertikal- treben zelo širok asortiman
ni smeri t.j. od surovine do različnih surovin in reprokončnega izdelka oziroma materiala po vrstah, dimentrgovine.
zijah in kvaliteti.
Najbolj značilne integracijKovinska industrija se z
ske povezave posameznih de- osnovnimi surovinami in malovnih organizacij so tiste, terialom oskrbuje v glavnem
ki zaokrožujejo proizvodni iz domačih virov, večkrat
program. Tako je v stroje- pa je prisiljena uvažati, kar
1. 1876
KOVINSKA (117)* Kov. reiprod. mat. 117-10
Kov. konstrukcije 117-20
Stroji (razen električnih) 117-30
Izd. prec. meh. 117-40
Tirna vozila 117-50
Cestna in druga vozila 117-60
Kovin, blago za splošno rabo 117-70
Drugo 117-80
LADJEDELNIŠTVO (118)

3649,4
895,7
145.1
435,6
113.2
8,9
1678,7
203,6
168,6
0,6

v normalnih okoliščinah ne
bi bilo potrebno. Periodična
nihanja v usmeritvi razvoja
gospodarstva, enkrat v predelavo, drugič v surovinsko
industrijo so ustvarila situacijo, da se surovinska osnova posebej v črni m barvasti metalurgiji, oddaljuje s
svojim asortimanom od potreb domačih predelovalcev.
Zagotovitev preskrbe z osnovnimi materiali narekuje
združevanje sredstev in povezovanje v proizvodne komplekse na osnovi samoupravnih sporazumov. Tako je bila ustanovljena Poslovna
skupnost za izdelavo in
predelavo jekla SR Slovenije.
Upoštevajoč, da so glavni
reprodukcijski materiali kovinske industrije proizvodi
črne metalurgije, iščejo temeljne organizacije združenega dela poti, kako bi se
zmanjšal naraščajoči razkorak med 1proizvodnjo in porabo jekla ®.
Ker so si Jugoslovanske
železarne več ali manj razmejile proizvodne programe,
se lahko pri Slovenskih železarnah nabavlja samo plemenitejša jekla, ki pa posebno
v strojegradnji niso prevladujoč material. Sedanji razvojni načrti Slovenskih železarn pa situacijo še poslabšujejo, saj se predvideva proizvodnja v glavnem plemenitih jekel.
Slovenska kovinska industrija se z lastnim razvojnim
delom in mednarodnimi kooperacijami vedno bolj vključuje v mednarodno delitev
dela, zato stalno narašča
njen izvoz in znaša po anketi o minimumu kazalcev
razvoja v letih 1976—1980:

13
Tako je M po naročilu Gospodarske zbornice Slovenije tudi
izdelan elaborat, ki naj bi nakazal
možnosti za zmanjšanje razkoraka
med proizvodnimi programi Slovenskih železarn in potrošnjo predelovalne industrije na področju
SR Slovenije.
— v mijo din
Delež izvoza v
1. 1980
Indeks proizv. (v °/o)
1. 1975 1. 1980
19693,6
293
14
19
1676,3
187
15
15
418.6
288
8
12
842.7
193
16
17
175.8
155
31
24
23,9
209
2,6
U
6475,3
385
17
23
506,0
248
13
17
575,0
341
9
17
2,8
461
0,9
2,6

* Prikaz je dan po skupinah glede na nomenklaturo za razvrščanje gospodarskih in drugih
organizacij po dejavnostih (Zavod SRS za statistiko).

Tudi sama kakovost izdelkov bo ob vedno večji mednarodni konkurenci bistveno
vplivala na možnost prodora
in ohranitve na zunanjem
trgu.
Uvoz bo v kovinski industriji glede na surovine in
reprodukcijske materiale še

v naprej važna komponenta
v preskrbi. Z večjo specializacijo proizvodnje ob upoštevanju standardizacije ter
s tem ustreznimi zamenjavami nekaterih surovin in materialov je možno zmanjšati
uvoz tudi bolj kot kaže anketa o minimumu kazalcev
razvoja:
— v mijo din
1975

1980

KOVINSKA (117)
2989,6
1945,0
Kov. reprod. mat. 117-10
41,0
Kov. konstrukcije 117-20
Stroji, naprave
49,7
(razen električnih) 117-30
Izdelki preciz. mehanike 117-40 20,7
23,0
Tirna vozila 117-50
R-"1 "
Cestna druga vozila 117-60
Kovinsko blago
za splošn rabo 117-70
75,2
Drugo 117-80

4867,9
2282,1
30,2

162
117
73

95,5
68,1
8,0
1983,9

192
327
34
300

290.0
110.1

165
146

Predvidena proizvodna rast
v kovinski industriji je pogojena tudi z večje zaposlenostjo in produktivnostjo dela.' Produktivnost, ki je v
kovinski industriji še dokaj
nizka v primerjavi z industrijsko razvitimi državami,
je odvisna od niza dejavnikov, ki jim v svojih programih temeljne organizacije
združenega dela posvečajo
vso skrb.
Temeljne organizacije združenega dela kovinske industrije planirajo naložbe v
osnovna sredstva za posodobitev obstoječega strojne-

Indeks

ga parka s produktivnejšimi
stroji, za odstranitev ozkih
grl v proizvodnji, za razširitev kapacitet obstoječe proizvodnje in za ovajanje novih proizvodov.
Ce se inflacijska gibanja
ne bodo umirila, bodo podjetja še v nadalje prisiljena vlagati znatna sredstva v
obratna sredstva. To pa lahko v veliki meri omeji predvideno razširitev proizvodnje in modernizacijo.
Po anketi o minimumu
kazalce<v razvoja so predvidena naslednja vlaganja:
—- v mio din
1. 1976—1980

Osnovna
sredstva
9690,7
KOVINSKA (117)
2990,5
Kov. repr, mat. 117-10
472.1
Kov. konstrukcije 117-20
Stroji, naprave
1094,4
(razen električnih) 117-30
Izdel. precizne mehanike
92,4
117-40
104.2
Tirna vozila 117-50
Cestna in druga vozila
3439,1
117-60
Kov. blago za splošno rabo
574,4
117-70
923,6
Drugo 117-80
37,7
LADJEDELNIŠTVO (118)
Sedanja struktura zaposlenih v kovinski industriji
popolnoma ne ustreza potrebam, ki jih v tej veji
narekuje visoka stopnja tehnologije. Več kot polovica

Obratna
sredstva

a >55
""" « c >
Is
Skupaj . s«
Q« ien sO £te

5234,9
1536,6
321,2

14925,6
4527,1
793,4

54
63
58

535,6

1630,0

56

115,4
80,5

207,9
184,8

68
67

1842,2

5281,3

52

356,8
446,4
15,0

931,2
1370,0
52,7

36
45
14

vseh zaposlenih je nekvalificiranih in polkvalificiranih.
Takšno stanje je posledica
premale skrbi za vzgojo
kadrov v preteklosti, slabega sistema nagrajevanja, od

hoda tudi dobrih kvalificiranih kadrov na delo v inozemstvo in drugo.
V minimumu kazalcev razvoja temeljnih organizacij
združenega dela predvidevajo v obdobju 1976—1980 poprečno 5,4 odstotka letno
rast zaposlovanja. Ta stopnja rasti ni v skladu s splošnimi možnostmi.
Do leta 1980 bo potrebno
izboljšati kvalifikacijsko struk-

turo s prirejanjem dopolnilnih tečajev 2» pridobivanje
kvalifikacije in intenzivnejšim štipendiranjem srednjega in visoko kvalificiranega
kadra, ki ga primanjkuje na
vseh koncih. Vprašanje stimulativnega nagrajevanja in
zadovoljivo reševanje stanovanjskih in drugih potreb
zaposlenih bo lahko mnogo
doprineslo k zmanjšanju
fluktuacije in dvigu produktivnosti.

2. 2. 4. 2. Strojegradnja
Ta razmeroma mlada veja
v našem gospodarstvu je nastajala več ali manj stihijsko
in brez kakršnegakoli širšega razvojnega koncepta. Ni
bilo upoštevano dejstvo, da
splošno velja za razvito nacionalno gospodarstvo tisto
gospodarstvo, ki ima razvito
strojno industrijo. Razvita
strojegradnja namreč omogoča razvoj ostalih gospodarskih panog, posebno še proizvodnjo investicijske opreme
in trajnih potrošnih dobrin.
Pretežni del strojegradnje
SR Slovenije je združen v
sestavljeno organizacijo združenega dela Združenega podjetja strojegradnje s ciljem,
da si s skupnim perspektivnim razvojnim konceptom
zagotovijo tudi večji delež v
domači in mednarodni menjavi.
Perspektiva nadaljnega izvoza je dolgoročno angažiranje pri izgradnji industrijskih
objektov (inženiringov) pri
nas in v svetu (dežele v razvoju). Za uresničitev teh ciljev bo nujna večja povezava tudi z ostalimi dejavnostmi. Nujne bodo samoupravne povezave ■ tako s proizva
j alci repromaterialov
ter
trgovino, zlasti zunanjo ter
ožje povezave z inženiring
organizacijami oziroma projektantskimi organizacijami.
Izdelki strojegradnje so
predvsem investicijskega značaja in zahtevajo v proizvodnji in prodaji prevelika vla
ganja za same proizvajalce.
Poleg bančnih in inozemskih
kreditov so potrebne zlasti
nadaljne izpopolnitve sistema kreditiranja opreme za
izvoz in za prodajo na domačem trgu.

in motorjev, prikolic ter razširjeno mrežo kooperantske
industrije. Zaposluje cca 25
odstotkov vseh zaposlenih v
kovinski industriji.
Nenačrten razvoj avtomobilske industrije ima za seboj še danes posledice, ki
se odražajo v neenakomerni razvitosti finalistov in njihovih kooperantov, v nepovezani proizvodnji med proizvajalci, v nepopolni izkoriščenosti kapacitet, v prekrivanju proizvodnih programov itd., kakor tudi v premajhni zainteresiranosti za
širše integracijske procese v
slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Dosedanja
vlaganja finančnih sredstev
za razvoj avtomobilske industrije v SR Sloveniji v osnovna in obratna sredstva
so bila nezadostna za hitrejši razvoj. Reproduktivna sposobnost je spričo rasti poslovnih stroškov postajala
vse manjša, zato lastnih sredstev ni bilo dovolj za vse
potrebe, do kreditnih sredstev domačega ali tujega izvoza pa je bilo tudi težko
priti.
Od skupne količine je v
obdobju 1971—1974 znašala
udeležba uvoženih osebnih
vozil v poprečju cca 27 odstotkov, udeležba uvoženih
gospodarskih vozil pa cca 15
odstotkov. V istem obdobju
je znašal izvoz osebnih vozil
po količini le 4,5 odstotka
celotne proizvodnje, gospodarskih. vozil pa 4,1 odstotka od celo'ne proizvodnje.
V letu 1975 je planiran izvoz proizvodov avtomobilske industrije v višini okrog
80 milijonov dolarjev. Do leta 1980 je predvideno poveča^
nje po poprečni letni stopnji okrog 15 odstotkov, taAvtomobilska
ko da bi ob koncu planskeindustrija
ga obdobja dosegel okrog
160 milijonov dolarjev. V leObsega proizvajalce oziro- tu 1980 je po količini predma finaliste vseh vrst vozil viden naslednji izvoz:
iT
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• okoli
oflcoii
okoli
okoli
okoli
olkoli
okoli

50.000
1.200
12.400
64.000
2.000
84.000
7.000

osebnih vozil,
tovornjakov in avtobusov,
motociklov
stanovanjskih prikolic,
tovornih prikolic
ražinih motorjev in črpalk,
ton sestavnih in rezervnih

" "

<telOT

osredotočiti serije na standardizirane proizvode, v prodaji, kjer je treba zajeti ves
jugoslovanski trg in prodajati končne proizvode po
2. 2. 4. 4. Bela tehnika14
Je mlada veja, ki je doživela izredno nagel vzpon,
in je tesno povezana s porastom osebnega in družbenega 'standarda. Nadaljni
razvoj je zelo odvisen od izvoza.
Proizvodna usmeritev bele
tehnike je v dopolnitvi in
prilagajanju svojega programa zahtevam tržišča (večnamenske uporabe).
V slovenski industriji bele
tehnike trenutno ni večjih
prekrivanj programov, odnosno se isti dopolnjujejo. V

načinu kmetijskega engineeringa. V razvojni usmeritvi
pa je treba dati večji povdarek lastnim programskim
in konstrukcijskim rešitvam.

srednjeročnem obdobju se
Poseben problem predstavPri proizvodnji kamionov
predvideva, da bo dokončno
ljajo prodajne cene cestno in avtobusov predvidevajo
osvojila še proizvodnjo pogospodarskim motornim vo- organizacije združenega de
mivalnih strojev, sušilnih
zilom, ki so pod družbeno la dogovarjanje in usklaje
strojev, likalnih strojev, klikontrolo. Stalen pritisk do- vanje programov v jugoslomatskih in prezračevalnih
baviteljev z zviševanjem cen vanskem merilu. To naj bi
naprav in podobno. S tem si
reprodukcijskemu materialu bilo usmerjeno na uspostavindustrija bele tehnike ustin kooperantskem blagu osi- ljanje medsebojnih odnosov,
varja možnosti za obširne
romašuje finaliste in jih kooperacije in racionalizaciproizvodne programe od prospravlja na rob rentabilno- je predvsem v smeri tehnograma »Dom« preko gradbesti. Tako je ekonomska moč loške koncentracije proizvodništva, turizma in gostinnekaterih finalistov še komaj nje posameznih agregatov in
stva. Z novimi in modificizadostna za enostavno re- združevanje naporov za naranimi programi se v veji
produkcijo, nimajo pa sred- stop na zunanjem tržišču.
bele tehnike odpirajo nova
stev za investicije v osnovtržišča (DVR in SE V) in razPlansko obdobje 1976—1980
na in obratna sredstva in naj bi dobilo karakter čvrširjajo obstoječa.
ne za vlaganja v kooperaci- stega povezovanja in zdrujo kot pomoč, da bi le te ževanja tudi v avtomobilski
posodobilo in razširilo svoje industriji v enotno grupaci. 2. 2. 4. 5. Kovinska predelovalna industrija
kapacitete za potrebe finali- jo proizvajalcev — finali- (ostala)
stov.
stov in kooperantov. KoTu so zajeta podjetja z
Na osnovi kazalcev in osV skupni proizvodnji oseb- operantska industrija je podnih vozil v SFRJ je v zad- ročje, v katero bo treba si- različnimi proizvodi in pro- nutkov programov razvoja
njih štirih letih bila SRS stematsko vlagati sredstva grami, različna po velikosti, temeljnih organizacij združeudeležena s cca 12 odstot- za tehnološko modernizaci- organizaciji in stopnji tehno- nega dela industrije SRS
kov. V letu 1980 je planira- jo, kar je pogoj, da se do- logije. Obsega okoli 37 delov- lahko zaključimo, da za organa udeležba na 45 odstot- seže potrebna kvaliteta, ce- nih organizacij s 24.000 zapo nizacije združenega dela, obkov, katero naj bi dosegli ne in količine. Tako orga- slenimi. Izdelki teh podjetij ravnavane kot »ostale« obz izgradnjo nove' tovarne. nizirana avtomobilska indu- so številčno in namembno stojajo tržni pogoji, ki bi
Ker predvidevajo močan po- strija bo imela v odnosu različni, njih plasman po- omogočali celo nekoliko virast tudi ostali jugoslovan- na tuje partnerje večje mož- teka v glavnem neposred- šjo povprečno rast kot je
ski proizvajalci osebnih vo- nosti pri nastopanju kot da- no trgovini ali posredno ko- predvidena za celotno kovinoperantom vseh vrst indu- sko industrijo SRS.
zil, bo planirana ponudba po nes.
strije.
ocenah presegla povpraševaPrimarne
integracijske
nje na jugoslovanskem trgu oblike bo avtomobilska inza okrog 100.000 osebnih vo- dustrija SR Slovenije mo- 2. 2. 5. ELEKTROINDUSTRIJA
zil. To pa pomeni, da bo rala slej ko prej iskati v
Dosedanji pomen elektro- učinkovit organizem. Vedno
bodoče samuopravno spora- širšem t.j. jugoslovanskem
zumevanje moralo uskladiti prostoru. Prvi zametki tes- industrije je bil v visoki ude- večji poudarek pa je v medprograme z absorbacijsko nejše sodelave so že pa ležbi družbenega proizvoda, republiškem povezovanju. Pomočjo trga. Vsaka rast pre- dani med TAM in IMR (In- izvoza in je v znatni meri leg vključevanja posameznih
ko teh potreb bo morala bi- dustrija motora Rakovica), vplival na gospodarski raz- podjetij bi bile smotrne v
voj SRS. Osnovni programi bodoče še vertikalne inteti pokrita S komercialnimi ki jih veže 10 letna pogod
TOZD predvidevajo tako vlo- gracije, ker bi se tako lahko
izvoznimi pogodbami.
ba o sodelovanju na pripra
elektroindustrije tudi v razvili močni kompleksi fiPodobna situacija se po- vi in finalizaciji dveh novih S;oibdobju
1976—1980.
nalistov v smislu inženirinjavlja tudi pri dostavnih vo- vrst cestnih gospodarskih
gov. Poleg nastajajočih saV
prizadevanjih
za
hitrejzilih.
motornih vozil.
moupravnih sporazumov in
ši skladnejši razvoj, poveča
nje učinkovitosti dela in po- integracij v SRS s ciljem
slovanja ter ureditve per- dogovora o delitvi programa,
2. 2. 4. 3. Kmetijska mehanizacija
spektivnega razvoja potekajo specializaciji, skupnem tehže vrsto let postopki združe- nološkem načrtovanju in naRazvoj proizvodnje kme- nijo in obstoji izvoz le v ob- vanja dela m sredstev. Da- stopu na tržiščih, se bodo
programska prekritijskih strojev in opreme je liki kooperacije. Občutne so nes je elektroindustrija SRS reševalav jugoslovanskem
mepredvsem odivsen od razvo- sezonske konice. Slovenija že na visoki stopnji integri- vanja
rilu s samoupravnim sporaja kmetijstva.
je močno orientirana na živi- ranosti, ki bo v elektronski zumevanjem.
V pripravi je
industriji Slovenije zajela veZa proizvodnjo kmetijske norejo, ki za kmetijsko me- čino temeljnih organizacij družbeni dogovor o razvoju
SR Slovenije predmehanizacije SR Slovenije hanizacijo
združenega dela elektroindu- strojegradnje SFRJ, v kateglavno tržišče,
rega se bodo vključile tudi
je značilno, da je z izdelki stavlja
mora proizvod- strije SRS. Potrebno pa bo temeljne organizacije zdruorientirana pretežno na za njaV bodoče
doseči, da bo elektronska inkmetijske
mehanizacije
sebni sektor ter da zaen
dustrija Slovenije zaživela v ženega dela elektroindustrije.
Družbeni in gospodarski razkrat še ni proizvodnje vleč- kot celotna producirati široki
—
enotni
sortiment.
Tak
voj SRS in SFRJ je že v
nih strojev.
14
enotni sortiment predstavlja
Organizacijsko se zajema bela preteklosti zahteval nadpovtehnika
v
panogi
117,
sami
proProdaja proizvodov je dve kvalitetni spremembi:
bele tehnike pa v panogi prečno rast elektroindustrije.
praktično vezana na Slove- v proizvodnji, kjer je treba izvoda
Tudi v naslednjem srednje119!
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ročnem obdobju se na osnovi
osnutkov planov temelj mn organizacij združenega dela
predvideva visoka stopnja rasti fizičnega obsega proizvodnje 17,5 odstotka, kar se približno ujema z globalnimi
ocenami (15 odstotkov).
Med glavne veje elektroindustrije štejemo: elektroniko, jaki tok in belo tehniko
(gospodinjske aparate).
Delež elektronske industrije v elektroindustriji Slovenije je 30 odstotkov in ima
trend nadaljnjega naraščanja.
Je inventivno intenzivna ter
kot taka odgovarja Sloveniji,
ki nima obsežnejših naravnih bogastev. Poleg mikroelektronike bo v naslenjih
letih osvajala še nekatera obširna in pomembna nova
področja računalništva, elektrooptike in elektromedicine.
Eelektroindustrtja jakega
toka v Sloveniji je usmerjena na nekatera ožja področja, na katerih pa zavzema vodilni položaj v jugoslovanski
proizvodnji.
Industrija bele tehnike
SRS je udeležena v celotni
proizvodnji
gospodinjskih
aparatov SFRJ s cca 61 odstotki, izvaža pa že sedaj
23 odstotkov celotne proizvodnje. Predviden porast
osebnega in družbenega standarda je tesno povezan s proizvodi tovrstne industrije. Ta
veja je delavno intenzivna.
Perspektiva
nadaljnjega
razvoja so čedalje kompleksnejši inženiringi, ki omogočajo večjo prodajo lastne domače proizvodnje in intelektualnega dela, kar je tudi
usmeritev vseh naprednejših
dežel.
Za preskrbo z repromaterialom iz ostalih panog industrije so pomembni zlasti
naslednji materiali: dekapirana pločevina, dinamo in
trafo pločevina, proizvodi iz
bakra in medenine, proizvodi iz aluminija, izolacijski
materiali, materiali kemične
in papirne industrije.
Zagotovitev preskrbe s temi materiali narekuje povezovanje v proizvodne komplekse z ustreznimi panogami na osnovi samoupravnih
sporazumov in združevanja
sredstev. V okviru Poslovne
skupnosti za izdelavo in predelavo jekla SRS bo potrebno rešiti problematiko preskrbe s proizvodi črne metalurgije, še posebej z ozirom na velik uvoz (cene).
Iz ankete minimuma kazalcev razvo.ia 1976—1980 sledi,
da delovne organizacije elektroindustrije načrtujejo na-

slednji obseg uvoza najvažnejšega
reprodukcijskega

Elektroindustrija (119)
El. stroji, aparati, naprave
(119-10)
El. aparati za gospodinjstvo
(119-20)
Kabli in el. prevodniki (119-30)
Radijske, kino, rentgen
in telekomunikacijske naprave
ter deli (119-40)
Proizvodi (119-80)
Elektroindustrija je relativno majhen potrošnik električne energije, pri čemer je
njen družbeni proizvod na
1 KWh cca trikrat večji kot
pri celotni industriji.

gotovih področjih. Zato je
naša industrija v veliki meri
odvisna od uvoza določenih
izdelkov
elektroindustrije.
Potrebna bodo le velika prizadevanja v merilu SFRJ za
čim širše osvajanje dosedaj
uvoznih repromaterialov. Slovenska elektroindustrija se
z lastnim razvojnim delom
in mednarodnimi kooperacijami vedno bolj uspešno
vključuje v mednarodno delitev dela. To nam je dosedaj in bo tudi v bodoče zagotavljal izkoriščanje kapacitet in širok asortima izvoznih artiklov.
Perspektiva in imperativ
elektroindustrije je večji izvoz, ki ga temeljne organizacije združenega dela v
svojih osnutkih razvojnih
programov predvidevajo v
naslednji višini:
— v mijo din
Delež izvoza
1980
Indeks v proizvodnji
1975 1980

materiala v obdobju 1976 do
1980:
— v mi j o din
Indeks
1975
1980
145

1783,1

2601,5

196,2

158,5

1037,7
0,2

1820,3
0,2

175
100

340,3
158,6

442,1
180,3

113
113

Z velikim vlaganjem v razvoj elektroindustrije v svetu
je njen tehniški napredek
tako hiter in velik, da ga
elektroindustrija SRS in
SFRJ lahko sledi le delno na

1975
Elektroindustrija (119)
61. stroji, aparati in naprave (119-10)
Gosp. el. aparati (119-20)
Kabli in drugi el. vodniki (119-30)
Druge telekom. napr. in deli elektronike (119-40)
Drugo (119-80)
V zadnjih letih je elektroindustrija v glavnem pokrivala svoj uvoz z izvozom, kar
je bilo tudi v obdobju
1976—1980.
Za potrebno posodobitev in

3217,5
513,3
1653,9
259,5
557,0
490,7

6438,4
1079,8
2868,5
7,3
1380,5
1102,4

rast proizvodnje mora znašati vrednost naložb v osnovna in obratna sredstva letno med 7 in 10 odstotki od
vrednosti proizvodnje. Te investicije bodo obdržale akumulacijo na nivoju, ki omo-

V tabeli ni upoštevan primanjkljaj obratnih sredstev,
povzročen s tekočo inflacijo.
Osnovni programi temeljnih organizacij združenega
dela predvidevajo predvsem
vlaganja v delovna sredstva
in avtomatizacijo.
Predvideno , rast fizičnega
obsega proizvodnje 17,5 odstotka bi bilo potrebno do-

24
22
23
3
16
22

24
21
30
6
20
23

goča pokrivanje naložb v
tem obdobju.
Temeljne organizacije združenega dela elektroindustrije
predvidevajo v svojih osnovnih programih za obdobje
1976—1980 naslednja vlaganja:
— v mio din

1. 1JH6—1980

Elektroindustrija (119)
El. stroji, aparati in naprave (119-10)
Gosp. el. aparati (119-20)
Kabli in drugi el. vodniki (119-30)
Elektronske in druge telekom. naprave
in deli (119-40)
Drugo (119-80)

200
210
173
280
247
224

Delež lastnih
sredstev
osn< n
"' ^
Skupaj sredstvi
(v %)

Osnovna
sredstva

Obratna
sredstva

3135.0
856,7
736,1
20,0

3326,0
737,1
886,4
22,0

6461,0
1593,7
1622,5
42,0

56
51
67
88

714,3
807,9

1180,7
499,8

1895,0
1307,7

51
60

seči s povečano produktivnostjo za cca 12,5 odstotka in
povečanim številom zaposlenih do največ 5 odstotkov."
Del novozaposlenih bo možno pridobiti z ustanavljanjem
novih obratov na manj raz'5 Osnovni programi temeljnih
organizacij združenega dela predvidevajo 5,5 %.

vitih področjih. Obenem bo
potrebno zboljšati celotno
kvalifikacijsko strukturo delavcev v elektroindustriji. Tobomo delno dosegli z razbremenitvijo visoko strokovnih kadrov rutinskega dela,
dodatnim funkcionalnim izobraževanjem in povezavo
razvojno raziskovalnih potencialov.
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2. 3. Proizvodnja in predelava lesa
2. 3. 1. GOZDARSTVO

Za razliko od načrtovanja
razvoja gozdarstva v preteklih obdobjih, temeljijo izhodišča za sestavo srednjeročnega razvoja gozdarstva tokrat na strokovno dokumentarnih in objektivno dognanih determinantah, ki jih
vsebujejo območni gozdnogospodairskd načrti. Z njihovo
medsebojno uskladitvijo in

dopolnitvijo z realnimi možnostmi intenzivnejšega gospodarjenja v novih pogojih, ki
so zagotovljeni z združenimi
sredstvi gozdarstva in njihovim usmerjanjem v razširjeno gozdno reprodukcijo ter
drugimi zakonskimi in sistemskimi ukrepi, prihajamo
do realno dognanih osnov
programiranja na ravni re-

Leto:

1975

1976

1977

Vsi gozdovi
— družbeni
— zasebni

3,23
1,50
1,73

3,34
1,53
1,81

3,41
1,54
1.87

Poleg količinskega obsega
etata je v območnih gozdnogospodarskih načrtih podana tudi njihova struktura.

Na tej podlagi je moč predvidevati, da se bodo globalna razmerja med gozdnimi
sortimenti gibala takole:

— hlodovina
— droben tehnični les
— drva
Na podlagi dosedanjega razvoja in ocen gozdnogospodarskih načrtov se predvideva, da se bo sečnja v prirodnih gospodarskih gozdovih povečala od 3,2 mio kubičnih metrov v letu 1975 na
3,6 mio kubičnih metrov v
letu 1980.
Na negozdnih površinah se
bo letno
posekalo okoli 40.000
bto m3 in sicer 15.000 bto3 m3
iglavcev in 25.000 bto m listavcev. Ta les predstavlja

iglavci

listavci

58—62 %
42—38 %
—

34—37 %
26—33 %
40—30 %

sortiment slabše kvalitete in
je primeren predvsem za tehnični les za druge namene
in drva.
Na površini 690 ha plantaž
bo posekano v tem3 desetletju 218.000 bruto m topolovine. Od tega je v petletnem
obdobju 1976—1980 predvideno, da se bo posekalo
letno
25.000 bruto m3 topolovine.
Skupna sečnja in njena
struktura v obdobju 1970 .do
1980:
(v 000 m3)

Sečnja v bto m3
Gozdna proizvodnja
v neto m3
Tržna proizvodnja
Podeželska poraba

1970

1975

1980

2,900

3,200

3,665

Indeks
1980
1975
115

2,520
2,020
500

2,760
2,260
500

3,160
2,660
500

114
118
100

Skupna sečnja bi potemtakem znašala
v letu 1980
3,665 mio m33 in to iglavcev
2,015 mio m
in
listavcev
1,650 mio m«. Letna stopnja
rasti v obdobju 1976—1980 je
2,7 odstotka.
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Povečanje sečnje je predvideno predvsem v zasebnih
gozdovih, ker se je sečnja v
teh gozdovih gibala doslej izpod etata.
Predvidevanja gozdarskih
organizacij nakazana v mini-

publike. Načrtovana bruto
sečnja gozdov temelji na povprečnih letnih etatih, ki jih
vsebujejo območni gozdnogospodarski načrti za obdobje 1971—1980, v višini 3,420
mio kubičnih metrov. Ti etati
predstavljajo najvišjo dovoljeno raven sečnje, ki je
usklajena z načelom trajnosti gozdov in donosov, z ugotovljeno proizvodno zmogljivostjo gozdov in predivdenim
obsegom vlaganj v gozdove.
Upoštevajoč
nerealizirane
etate v preteklem petletnem
obdobju se bodo etati v letih 1976—1980 gibali takole:
— v mio m3
1980
1978
1979
1980
1976
3,48
3,54
3,60
3,47
1,55
1,56
1,57
1,55
1,93
1,98
2,03
1,92
malnih kazalcih predstavljajo 82 odstotkov globalnih
predvidevanj tržne gozdne
proizvodnje. Se večji pa je
razkorak med predvideno
strukturo tako po drevesnih
vrstah kot po sortimentih.
Razlike med seštevkom minimalnih kazalcev, ki so jih
posredovale temeljne organizacije združenega dela ter
globalno projekcijo sestavljeno na ravni gozdarstva
Slovenije, so posledice dejstva, da temeljne organizacije združenega dela programirajo svojo proizvodnjo v
okviru lastnih ekonomskih
možnosti, ki so manjše kot
v gozdno-gospodarskih območjih zaradi medobčinskega
sodelovanja na ravni republike ter samoupravnih in družbeno regulativnih ukrepov.
Na področju gojenja gozdov bo potrebno po določilih
območnih
gozdnogospodarskih načrtih v naslednjem
petletnem obdobju izvesti tele ukrepe:
1. Vsakoletno redčenje na
površini 52.000 ha,
2. Nega mladja na površini 21.000 ha letno,
3. Obnova gozdov na površini 4300 ha letno,
4. Vnašanje 5 milijonov sadik letno s sadnjo, podsad.
njo in introdukcijo na površinah v obnavljanju.
Eden od poglavitnih pogojev za ublažitev primanjkljaja v lesni bilancj je poleg
dviga proizvodnje v ohranjenih naravnih gozdovih tudi

v razširjeni gozdni reprodukciji. Kontinuirano in dolgoročno izvajanje te naloge pa
je izvedljivo le ob ustrezni
sistemski rešitvi združevanja
sredstev in financiranja naložb v te namene, kar je
omogočeno z ustreznimi določili v zakonu o gozdovih.
Za desetletje. 1971—1980
predvidevajo območni gozdnogospodarski načrti melioracijo (premeno) gozdov ter
pogozdovanje Krasa na površini 21.312 ha, to je na leto
v povprečju 2131 ha.
Na področju odpiranja gozdov predvidevajo območni
gozdnogospodarski načrti v
10-letnem obdobju izgradnjo
in rekonstrukcijo 3012 km kamionskih in traktorskih gozdnih cest, kar pomeni letno okoli 300 km. Glede na
to, da sedanja gostota gozdnega cestnega omrežja v Slo.
veniji, ki znaša 12 m/ha še
zdaleč ne ustreza dejanskim
potrebam za intenzivnejše
gospodarjenje z gozdovi, pa
bi morali po srednjeročnem
programu razvoja gozdarstva
letno zgradili in rekonstruirati okoli 360 km cest. S
tem bi se gostota v naslednjem 5-letnem obdobju povečala na 14 m/ha in bi se na
ta način postopno približevali dolgoročnemu cilju, po
katerem naj bi gostota gozdnega cestnega omrežja znašala 25 m/ha.
Po predvidevanjih gozdnogospodarskih organizacij v
območnih
gozdnogospodar.
skih načrtih, se bo v obdobju 1976—1980 vrednostni
obseg proizvodnje povečeval
nekoliko počasneje kot fizični,
zaradi
predvidene
strukturne spremembe tržne
gozdne proizvodnje v korist
sortimentov t.i. nižjega vrednostnega razreda, predvsem
sortimentne skupine lesa za
celulozo in plošče. Kljub
znatnem povečanju tehnične
produktivnosti dela se stopnja ekonomičnosti ne bo
spremenila zaradi hitrega povečevanja vseh proizvodnih
stroškov. Tako bo v načtovanem obdobju na razpolago
za gozdno reprodukcijo ca
14 odstotkov celotnega dohodka
gozdnogospodarskih
organizacij oziroma povprečno letno okoli 219 mio dinarjev. Za izvršitev predvidenega programa vlaganj v gozdno reprodukcijo bo treba v
obdobju 1976—1980 vlagati v
biološko in tehnično sfero
naslednja sredstva povprečno letno:

— v mio din
Enostavna biološka reprodukcija
86,5
Razširjena biološka reprodukcija
29,3
Tehnična reprodukcija
149,1
Vlaganja
Za financiranje navedenega programa gozdne reprodukcije
so zagotovljena naslednja sredstva:
— letno v mio din
Viri sredstev
Lastna sredstva gozdnogosp. org.
219,0
1 % prodajne cene gozdnih proizvodov
14,3
Prispevek od goriva
4,0
Sredstva TOZD gozdarstva, ki jim pripadajo po zakonu o prenosu sredstev,
pravic in obveznosti SBS za investicije
v gospodarstvu na določane temeljne organizacije združenega dela
7,3
244,6
SKUPAJ
Pri samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo se v skladu s 23. členom Zakona o gozdovih obvezno združujejo sredstva v znesku 48,5 mio din za razširjeno gozdno reprodukcijo v gozdovih Slovenije.
Programi razvoja iz ankete temeljnih organizacij združenega
dela predvidevajo naslednja vlaganja v razširjeno reprodukcijo:
— T mio din
1816—1980
i!*

Gozdarstvo

Osnovna
sredstva

Obratna
sredstva

Skupaj

9914

93,5

1.094,8

Z« petletno obdobje predvidevajo temeljne organizaoije združenega dela gozdarstva 991.140 tisoč din investicij, kar predstavlja 75 od
stotkov sredstev, ki jih predvideva globalna projekcija.
Z minimalnimi kazalci razvoja za obdobje 1976—1980
so zajeti podatki vseh gozdnogospodarskih organizacij,
se pa gozdovi, s katerimi

ne upravljajo gozdno gopodarske organizacije, zato absolutni podatki niso v celoti
primerljivi.
Podatki
gozdnogospodarskih organizacij o zaposlovanju so v skladu z globalnimi
izhodišči, izvozna usmeritev
temeljnih organizacij združenega dela po anketi pa je
naslednja:

«2,0

Gozdarstvo kot surovinsko
področje že iz načrtovalnih
vidikov ni izvozno orientirana panoga, poleg tega pa je
skladno z osnovno ugotovitvijo tudi večina gozdnih sortimentov na izvoznem režimu D.
Osnove koncipiranega razvoja pa bo treba seveda zagotoviti tudi z ustreznimi oblikami samoupravnega sporazumevanja in družbenega

Odprto pa je še vprašanje
nadaljnjega razvoja in kompleksne programske usmeritve medsebojnega sodelovanja in integracijskih procesov znotraj gozdnega in lesnega gospodarstva. Integracijska povezava gozdarstva je
skoraj v. celoti že dosežena,
nerešene pa so še številne naloge v zvezi z medsebojnim
sodelovanjem ter združevanjem sredstev in dela med
območji. S takšno horizontalno integracijsko povezavo
2. 3. 2. Lesna industrija
Slovenska lesna industrija
zavzema tako v industriji
Slovenije (z udeležbo 11,4
odstotka), kakor v lesni industriji Jugoslavije (z udeležbo 31,6 odstotka) še vedno pomembno mesto. Pogoj
za razvoj lesne industrije je
bil vseskozi v določenih
komperativnih prednostih (lastna surovinska baza, tradicija, geografski položaj in
drugo), predvsem pa v izjemno dobrem vključevanju na
domač jugoslovanski trg in
vse do nedavnega, tudi na
tuja tržišča.
Lesna industrija bo izpolnila svoj tekoči srednjeročni plan. Pri tem bo plan
Proizvodna grupa

Delež izvoza
v proizvodnji
1975
1980

1975
Gozdarstvo

83%

in razmer na lesnem tržišču,
ki doslej še niso vzpodbujale
zadovoljivo izkoriščanje razpoložljivega gozdno-surovin.
skega potenciala za potrebe
gospodarstva in prioritetnih
porabnikov lesne surovine. V
zvezi s tem bo treba nadaljevati z družbenim dogovarjanjem o urejanju tržnih odnosov ter na tej osnovi postopoma uveljavljati cene lesa na podlagi ekonomskih
razmerij.

39,5

94

6%

4%

dogovarjanja znotraj celotnega reprodukcijskega kompleksa, ki ga zajema gozdno
in lesno gopodarstvo v okviru republike ter tudi v širšem merilu vključno z usklajevanjem razvojnih ciljev in
interesov na zvezni ravni, potem ustreznega medrepubliškega dogovora.
Uspešna realizacija načrtovanega razvoja je odvisna
tudi od ekonomskih odnosov

gozdarstva bodo ustvarjeni
pogoji za izvajanje začrtanih
nalog, zlasti na področju razširjene reprodukcije, hkrati
pa tudi osnova za sodelovanje in povezavo gozdarstva
z vsemi komplementarnimi
dejavnostmi, predvsem z lesno industrijo ter industrijo
celuloze in papirja. Korak
naprej glede usklajevanja
gozdnega in lesnega gospodarstva je že dosežen s konstituiranjem
samoupravnih
interesnih skupnosti za gozdarstvo, v katerih sodelujejo
tudi delegati združenega dela
s področja predelave lesa.
Vendar so te skupnosti v
prvi vrsti namenjene presoji
in usklajevanju razvoja gozdarstva z vidika splošno družbenega pomena gozdov. Zato
bo treba v nadaljnjem razvoju težiti tudi k ustrezni povezavi gozdnega in lesnega
gospodarstva z vidika neposrednega gospodarskega sodelovanja in skupnega načrtovanja.
presežen v proizvodnji pohištva in ostalih končnih izdelkih, dočiim je večji izpad
pričakovati v proizvodnji
plošč — kljub še vedno ugodni stopnji rasti — predvsem
v proizvodnji plošč zaradi
enoletne zamude v izgradnji
dveh velikih kapacitet ivernih plošč v »Meblo« Nova
sGorica in »Brest Cerknica.
Ob upoštevanju razvojnih
ciljev in smeri temeljnih
organizacij združenega dela
za razdobje 1976—1980 je
prognoza o strukturi in rasti
fizičnega obsega proizvodnje po glavnih grupah naslednja:

stopnga
Struktura Letnarasti
1. 1975 1. 1980 1971-75 1976-f

Žagan les in impregnacija
Furnir in plošče
Embalaža
Lesno stavbarstvo
Pohištvo in ostali končni
izdeSJki

16,9
16,6
1,3
20,3

12,2
21,9
1,1
21,5

1,5
20,0
—6,4
6,2

2,0
15,0
5,5
10,2

44,9

43,4

11,5

7,9

Skupaj lesna industrija

100,0

100,0

9,2

8,9

Povečanje proizvodnje žaganega lesa je v odvisnosti
od razpoložljive lastne surovine in le delno od povečanja uvoza tropske hlodovine.
V grupi furnirja in plošč
pomeni bistveno postavko

programirana
proizvodnja
neoplemenitenih in oplemenitenih ivernih ter vlaknenih
plošč (Meblo, Brst, Kočevje,
Slovenj gradeč, Marles, Ilirska Bistrica), kateri del je
že v izgradnji.
V proizvodnji pohištva in
45

drugih končnih izdelkov
predvidevajo temeljne organizacije združenega dela v
poprečju zmernejšo rast.
Pri tem ocenjujejo manjše
in srednje temeljne organizacije združenega dela hit
rejšo rast, nekatere tudi
podvojitev proizvodnje. Zlasti nadaljni razvoj kapacitet
stavbnega mizarstva bo naletel na težave pri realizaciji proizvodnje . V globalu pa
temeljne organizacije združenega dela predvidevajo delno prestrukturiranje proizvodnje v smeri vrednejše
in kvalitetnejše proizvodnje.
V tehnologiji je opazna
težnja k obratom manjših
in bolj elastičnih proizvodnih kapacitet s sicer manjšimi zmogljivostmi, vendar visokokvalitetno proizvodnjo,
nikakor pa ne k avtomatičnem preraščanju v velikoserijsko in masovno proizvodnjo.
Ob upoštevanju neposrednega sodelovanja med gozdarstvom in lesno industrijo ter predvsem ob maksimalnem izkoriščanju lastnih
odpadnih surovin je surovina3 za proizvodnjo 960 tisoč
m žaganega lesa ter 462 tisoč ivernih in vlaknenih
plošč lažje zagotavljiva lesni industriji iz domačih virov kot celulozni industriji.
Ob deficitu lesne bilance bosta obe dejavnosti medsebojno usklajevali razvoj novih
kapacitet na bazi lesa pri
samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo.
Iz osnutkov programov temeljnih organizacij združenega dela izhajajo naslednje
ugotovitve ter ocene:

osnovna
sredstva
4,853

1. 1976—1980
obratna
sredstva
350

Po kazalcih temeljnih organizacij združenega dela bo
torej obseg vseh gospodar
skih investicij v 5-letnem obdobju znašal 4,8 mrd din,
ali poprečno letno 900 mio
din, od tega bi bilo vloženih
45 odstotkov lastnih sredstev. V letu 1975 bo predvidoma znašala udeležba lastnih sredstev le 25 odstot
kov. V strukturi naložb pa
bi znašala udeležba osnovnih
sredstev kar 93 odstotkov.
Obseg investicijskih vlaganj v družbeni standard naj
46

— fizični obseg proizvodnje lesne industrije naj bi
se povečal v tem razdobju
za okoli 9 odstotkov letno,
— bruto dohodek naj di v
istem razdobju naraščal poprečno 14 odstotkov letno
— celotni dohodek bi se
povečal od 10,4 mrd din v
letu 1975 na 19,6 mrd din v
letu 1980, ali za 13,5 odstotka letno,
— število zaposlenih naj bi
se povečalo od 31.500 v letu
1975 na 36 .960 v letu 1980,
oz. za 17 odstotkov, odnosno 3,2 odstotka poprečno
letno,
— sredstva
amortizacije
se povečujejo v vsem razdobju od 444,5 mio din v
1. 1975 na 957 mio din, ali
v razdobju 1976—1980 16,5
odstotka poprečno letno.
Ob planiranih investicijskih naložbah po Minimalnih kazalcih razvoja 1976 do
1980 v proizvodno sfero se
po strokovnih ocenah postavlja ključno vprašanje
tržne aibsorbcije, ki nikakor ne bo samodejna, temveč bodo potrebna in neogibna ekvivalentna vlaganja
v tržišča. Po drugi strami pa
se smatra, da je skupen obseg investicij po temeljnih
organizacijah združenega dela preambiciozen, še zlasti,
če se ga presoja z vidika
planiranega obsega proizvodnje po posameznih skupinah
proizvodov
(npr
izdelki
stevbnega mizarstva, ploskovno pohištvo), upoštevajoč pri tem realne možnosti
plasmana.
Te naložbe so predvidoma
sledeče:
— v milj. din
delež lastnih sredstev
~;skupaj. v osnovnih„ sredstvih
(t /o)
5,203

45 %

bi po predvidevanjih temeljnih organizacij znašal v
obdobju 5 let 438 mio din
ali poprečno cca 11.000 din
na zaposlenega. Ta sredstva
so namenjena za ureditev
družbene prehrane, za vrtce stanovanja in športno
rekreacijo.
Gledano iz nacionalnih vidikov razvojnih konceptov in
programskih usmeritev ima
izvoz lesne industrije in po
sebno pohištvene, izjemno
mesto, saj z realiziranim izvozom pohištva daleč prese-

ga potrošno moč lastnega
tržišča. Ob pred vid aru rasti
proizvodnje je rast izvoza
po predvidevanjih temeljnih
organizacij sicer nujna, računati pa bo potrebno na moč
no konkurenco razvijajočih
se delež iz daljnjega vzhoda
z nizkimi cenami ter obli
kovalne zahteve (predvsem
1. 1975

v milj. din

1.485,4

1980 letna stopnja rasti
1976—1980
2.856,6

Znatno hitrejša izvozna
rast v primerjavi s proizvodnjo bo terjala posebne
napore združenega dela v
lesni industriji, zlasti pa še
v pogojih ostrejše konkuren
ce na mednarodnem trgu in
pojavov zmanjševanja absorbcijsike moči doma in v
tujini. Nedvomno bo iz plačilno bilančnih razlogov tu1.1975

1980
v milj. din

1.242,1

z ameriškega trga) zapadnih tržišč. Potrebni bodo
skrajni napori, da se obdrži
in razširi tržišče, ki je ob
zmogljivostih pohištvene industrije nujno potrebno
Anketa o minimalnih kazalcih razvoja temeljnih organizacij kaže sledečo rast
izvoza:

1.825,0

Ob programskih predivdevanjih temeljnih organizacij
združenega dela se odpirajo
osnovni problemi, s katerimi panoga vstopa v bodoče plansko obdobje:
— nevsklajenost proizvodnih kapacitet primarne predelave lesa, predvsem proiz.
vodnje plošč, z domačo su
rovino. Pomanjkanje surovine za slovensko lesno indu
strijo je vse bolj akutno,
— vse večja odvisnost
lesne industrije od uvoženih
surovin in repromaterialov:
to tudi v kompleksu lesnih
tvoriv (furnir, plošče, žagan
les), kjer bi se lesna industrija lahko osamosvojila,
— relativno visoki stroški
proizvodnje, ki so po eni
strani posledica visokih cen
reprodukcijskih materialov,
po drugi strani pa prenizke
produktivnosti naše lastne
proizvodnje, pogojene z nevsklajeno proizvodnjo in neenotno prodajno, predvsem
izvozno politiko,
— slaba pripravljenost m
usposobljenost za mednarodni konkurenčni boj ob vse
bolj izenačenih, ali pa celo
težjih tržnih pogojih, kot
veljajo za ostale partnerje
v mednarodni blagovni me
njavi.
Dosedanje strokovne razprave in razprave delegatov
v zborničnih svetih so po-

13,9

Delež izvoza v VTednosti
proizvodnje - (v %)
1975
1980
14,3

14,6

;di v naslednjem obdobju
potrebna prisotnost družbenopolitičnih skupnosti pri
politiki povečanja izvozne
ponudbe.
Uvoz repromateriala (okovje, pribor, kemični proizvodi idr.) za potrebe lesne industrije bi se po predvidevanjih TOZD gibal sledeče:
letna stopnja rasti
1976—1980
8,0
kazale, da bi morale biti osnovne naloge lesne industrije
v 1976—1980:
Z neposredno povezanostjo gozdarstva in lesne industrije v območju ali regiji,
ob neposrednem interesu
lesne industrije za čim boljšim izkoriščanjem in vrednotenjem gozdne surovine in
obratno, neposrednim interesom gozdarstva za čim smotrnejšimi naložbami v lesni
industriji ter skupnim in organiziranim vlaganjem v
razširjeno reprodukcijo gozdarstva večati obseg gozdne proizvodnje po količini
in asortimanu;
Sočasno in bolj elastično
prilagajanje svetovnim tržnim tokovom pri določanju
neposrednih tržnih in sploh
ekonomskih odnosov med
gozdarstvom in lesno industrijo^ ob upoštevanju realne tržne odvisnosti med surovino in končnim izdelkom.
Na višji stopnji organiziranosti združenega d ela se
mora proizvodnja reprodukcijskih materialov lesnega
kompleksa razvijati vzporedno in enakomerno s proizvodnjo pohištva. Gre predvsem za odgovarjajočo proizvodnjo furnirja, plošč in
žaganega lesa, ki ga primarna lesna industrija organizirano lahko samo proizvaja

za industrijo pohištva, brez
uvoza.
Enako velja tudi za t.z.
»spremljajočoindustrijo« proizvodnje pohištva, kot so
okovje, laki, barve, plastične mase, tapetniško blago,
itd. Pohištvena industrija je
v preteklosti premalo sodelovala s to proizvodnjo doma
in se predvsem usmerila na
uvoz.
Večja produktivnost in
ekonomičnost proizvodnje daje vsekakor temeljno osnovo
za bodoče razvojne možnosti. Realizacijo je treba zasledovati predvsem s smotrno politiko izobraževanja
kadrov in znanstveno-raziskovalnega dela, z investicijskimi naložbami v racionalizacijo proizvodnje in ne v
pretežno nove kapacitete
ter s specializacijo proizvodnje.
V vsakem primeru pa stoji pohištvena industrija pred
dilemo selekcije prizvodnje,
tako glede na odločitev, s
katerimi izdelki ob normalnih tržnih pogojih na mednarodnih tržiščih še lahko
konkurirajo, kakor tudi glede na asortiman v funkcionalnem in oblikovnem smi
slu.
«
S širšimi oblikami integracije dela in sredstev se mora naša lesna industrija pred
vsem usposobiti za:
— enotnejši in bolj organiziran nastop na ameriškem
in ostalih zapadnih tržiščih,
tesnejše sodelovanje proizvodnih organizacij po pro
izvodno-tehnoloških vprašanjih in izvozni organizaciji
po konjunkturno-tržnih vprašanjih, organizirano oblikovanje cen, medsebojno obveščanje, širjenje trgovske in
servisne mreže in končno tudi
za ekonomsko-intervencijsko
samoorganiziranost vseh akterjev proizvodnje in prodaje pohištva;

— bolj čvrsto in bolj organizirano prisotnost slovenske lesne industrije na
tržiščih vzhodnoevropskih
držav;
— organizirano sodelovanje
z državami v razvoju, ne
zgolj s kupoprodajnimi temveč tudi s poslovno-tehničnimi aranžmaji,
— in končno slovenska
pohištvena industrija samo
združeno in organizirano ter
s skupnim vlaganjem v prodajne kapacitete lahko obdrži na jugoslovanskem tržišču mesto, ki ga ima.
Osnovna naloga in ekonomska nuja organizacij združe
nega dela je v vsebinski učvr
stitvi in konkretizaciji po
slovnih in ekonomskih funk
cij ustanovljenih SOZD, ka
kor tudi v realizaciji ustrez
ne organiziranosti za kompleks proizvodnje . stavbnega
mizarstva, ki je v slovenski
lesni industriji trenutno naj
manj povezana in organizirana.
S samoupravnimi sporazumi pa bo potrebno zagotoviti ekonomsko tržne mehanizme na področju lesno-surovinskega kompleksa in to ne
samo za les, temveč za vse
važnejše repromateriale v
okviru lesne industrije in ostalih panog.
Nadalje bo nujno urediti s
sporazumi skupne nastope in
vlaganja s trgovsko mrežo
doma ter v izvozu in predvideti samoupravne sporazume
z gradbeništvom za integralne nastope pri gradnji stanovanj.
Ustanovitev samoupravne
interesne skupnosti za gozdarstvo naj bi zagotovila
skladnost razvoja ob razreševanju lesnobilančne problematike z družbenimi dogovori pa naj bi se dosegla ureditev problematike izvoza in
uvoza in carinske politike,
nastop v DUR in skladnost
razvoja v okviru Jugoslavije.

2. 3. 3. PAPIRNA INDUSTRIJA
Sedanji in prognozirani re- se v manjši meri povečuje
oplemenitenih
zultati v obdobju 1971—1975 proizvodnja
kažejo uspešnost izvajanja papirjev in kartonov, so dosrednjeročnega programa, še seženi lepi uspehi v konfekposebno po 1.1973. V teku so cioniranju papirjev (samolepomembni objekti za proiz- pilni papir, sanitarno higienvodnjo celuloze in papirja ska konfekcija, zidne tapete,
(Krško, Medvode, Radeče, valovita lepenka in lepenčna
Vevče, Količevo), ki bodo embalaža, predelava lepenke).
Pretekli porast v papirni
bistveno prispevali k pove
industriji je bil v glavnem
čani proizvodnji v 1.1976.
V finalni proizvodnji se po- dosežen z intenzifikacijo devečuje proizvodnja roto pa- la ter večjo produktivnostpirja, ovojnih tankih in pre- jo na osnovi rekonstrukcij in
maznih papirjev. Medtem ko modernizacije. Kljub pove-

Vrsta proizvodov

celuloznega lesa v skupni tržni količini vsega lesa v upadanju, bo treba upoštevati
njeno zelo ekonomično in
rentabilno predelavo (skupno z grafično industrijo).
Razlog temu je dosedanja
usmeritev k pretežno mehanski predelavi lesa.
Ureditev odnosov z gozdarstvom naj bi prispevala k
povečanju usmeritve lesa v
celulozno papirno industrijo.
K temu bodo prispevala tudi
skupna vlaganja za povečanje gozdno biološke reprodukcije, ter nadaljevanje
plantažiranja neizkoriščenih
zemljišč z hitro rastočimi
drevesnimi vrstami (listavci).
Upoštevajoč okvirne možnosti in omejitve razvoja so
temeljne organizacije združenega dela skupno s svojo
sestavljeno organizacijo združenega dela predvidele naslednje povečanje proizvodnje v
razdobju 1976—1980:
v tonah
1980
indeks
1. 1975

Vlaknine (celuloza,
lesovina, polcelutoza)
Papir
Karton
Lepenka
Valoviti karton
Predelava

121.000
193.360
40.700
25.700
28.000
69.174

čanim zmogljivostim pa proizvodnja papirne industrije v
Jugoslaviji pokriva le 80 odstotkov potreb. Potrošnja je
izredno nizka (v SFRJ v letu
1974 40,6 kg/preb., v SRS 60
do 70 kg/preb.) in tudi večkratno zaostaja za per capita
potrošnjo v razvitejših državah Evrope.
Izhodišče razvojne politike
temeljnih organizacij združenega dela v papirni industriji v razdobju 1976—1980 je
zato še nadalje usmerjeno k
čim hitrejši proizvodnji.
Potrošnja papirja na prebivalca Jugoslavije se mora
namreč do 1.1980 dvigniti od
sedanjih 41 kg na 60 kg letno,
prav tako pa so velike možnosti za povečanje izvoza,
saj ocene v svetu kažejo na
pomanjkanje ponudbe v naslednjih letih, zlasti če upoštevemo povečanje življenjskega standarda v deželah
tretjega sveta. Ker je delež

Skupno v celulozno papirni
industriji predvidevajo povprečno letno stopnjo rasti
18 odstotkov. Največja rast
je predvidena pri vlakninah
in znaša 27 odstotkov. Takšno stopnjo rasti proizvodnje
vlaknin narekuje po eni strani predvideni razvoj druge
proizvodnje, po drugi strani
pa dosedanje zaostajanje v
proizvodnji vlaknin. Vsa povečanja proizvodnje se predvidevajo v okviru obstoječih

387.600
410.860
84.600
51.200
85.000
155.500

tovarn, razen proizvodnje
80.0001 sulfatne celuloze letno, ki je predvidena v razvojnem programu. Predvideno povečanje proizvodnje zagotavlja povečanje produktivnosti 11 odstotkov povprečno letno v planskem obdobju.
Za predvideno povečanje
proizvodnje so že v izgradnji
kapacitete oziroma je zanje
urejeno financiranje:
v tonah

Skupno
povečanje

2e v
investiranju

%

121.400
132.300
32.000

45,6
60,8
72,8

32.000
60.100

56,0
69,6

266.400
217.500
44.000
25.500
57.000
86.300

Vlalknine
Papir
Karton
Lepenka
Valovita lepenka
Predelava

Predvidene naložbe so tudi
v obdobju 1976—1980 zelo velike in zahtevne. Iz minimalosnovna
sredstva

1. 1976—1980
obratna
sredstva

4.273

109

320
312
207
200
203
224

nih kazalcev temeljnih organizacij združenega dela so
razvidna sledeča vlaganja:

skupaj
4.382

— v milj. din
Ocena lastne udeležbe
v osnovnih sredstvih
37,4 %
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Pretežni del povečanja proizvodnje izhaja iz predvidenih
novih kapacitet. Za investicije v papirni industriji so
potrebna velika finančna
sredstva, pri čemer odpade
na opremo iz uvoza okoli 50
odstotkov skupno potrebnih
sredstev. Domača strojegradnja ni usposobljena proizvajati opremo za papirno industrijo. Tuji dobavitelji za
to opremo pa nudijo razmeroma ugodne kredite in so
pripravljeni organizirati udeležbo tujega kapitala.
Vzporedno z izgradnjo novih tehnoloških kapacitet se
v celuloano-papirni industriji
izgrajujejo tudi energetske
naprave, glede na to, da tehnološki proces zahteva uporabo pare, ki se v nadaljevanju uporablja tudi za elektroenergijo. Zaradi tega povečanje proizvodnje v celuloznojpapirni industriji ne bo
vplivalo v znatni meri na potrošnjo energije iz drugih virov.
Dolgoletne izkušnje slovenske papirne industrije in
predvsem osnovni proizvodni
kader zagotavljajo, da bodo
tudi v prihodnje zadovoljili
tako izkoriščanje kapacitet
kakor tudi drugi rezultati.
Procesni način proizvodnje
in druge dejavnosti omogočajo papirni industriji, da z
organizacijskimi prijemi in
postopki intenzificirajo delo,
povečajo produktivnost dela
in zmanjšajo poslovne stroške. že doslej smo posvečali
veliko pozornost organizaciji
dejavnosti pred začetkom
proizvodno-tehnološkega procesa, kot so transport, skladiščenje, nabava surovin in
pod. in dejavnostim za tehnološkim procesom, kot so
sortiranje, pakiranje, odprema in podobno. Boliša
opremljenost in avtomatizacija postopkov v teh dejavnostih daje velike možnosti
1. 1975
567,6

1980

.letna
. stopnja ras«.. Deležvndn.ji,
izvoza v v«'■ proizv obdobju 1976—1980 1975
1980

1385,9

Ob visoki rasti izvoza te
dejavnosti, pa se predvideva
rast uvoza z 11,8 odstotka
povprečno rastjo letno, upoštevajoč pri tem uvoz osnovne surovine.
1.1075
0,739

1980

1,291
Po predvidevanjih temeljnih organizacij združenega
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zmanjšanja dela in materiala.
Potrebe po lesu za celulozno-papirno industrijo bodo v5
letu 1980 znašale 1,442.000 m ,
sedanje 3potrebe pa znašajo
540.000 m . Papirna industrija računa, da bo svoje potrebe iz' domačih virov pokrila z 900.000 m3, od s česar
iz Slovenije 760.000 m , kar
pa je vprašljivo in bo predmet usklajevanja z lesno industrijo in gozdarstvom.
V teku so akcije za povečanje količin papirnih odpadkov in starega papirja,
ki zagotavljajo povečan odkup. Ta akcija se bo v naslednjem obdobju intenzivirala preko samoupravne organizacije združenega dela
Slovenija-papir, za kar se
za izboljšanje odkupne organizacije predvidevajo tudi kapitalna vlaganja. Poleg tega
se na povečanje količin zbiranja starega papirja računa
glede na povečano potrošnjo
in z vzgojo prebivalstva. Že
dosedanji rezultati zbiranja
in odkupa' starega paprija v
Sloveniji kažejo, da smo nad
evropskim povprečjem in da
še obstajajo možnosti, da s6
odkup te važne sekundarne
surovine poveča.
Izvozna predvidevanja slonijo na pričakovani svetovni
deficitarnosti papirja, kartona in lepenke. To je še potencirano pri celulozi. S predvideno rastjo izvoza bi se
uvrstila celulozno-papirna industrija med najbolj izvozno
propulzivne panoge. To dosedaj ni bilo mogoče zaradi
skromnega razvoja in zaradi
nujnosti kritja domačih potreb. Vsekakor pa to zahteva
intenziviranje obdelave svetovnega tržišča s skupnim
marketingom.
Tz minimalnih kazalcev razvoja temeljnih organizacij
združenega dela 1e razviden
izvoz v sledeči višini (v mili.
dini:

19,5

13,6

15,6

Pregled uvoza osnovnih surovin in reprodukcijskega
materiala po zbiru temeljnih
organizacij združenega dela
kaže:
v milj. din
letna stopnja rasti
1976—1980
11,8
dela bo število zaposlenih naraslo od 7874 v letu 1975 na

9700 v letu 1980 oziroma 1,4
odstotka letno, pri tem hi
naraščala produktivnost poprečno po 16 odstotkov"
letno.
Ker je trenutno stanje izobraževanja kadrov v papirni industriji dokaj neurejeno, je predvideno, da se preko združenja temeljnih organizacij združenega dela pri
Gospodarski zbornici v Ljubljani organizira izobraževalni
center za papirništvo, ki bo
obsegal vse študijske stopnje.
Center bo namenjen za vso
Jugoslavijo. V Ljubljani je
že sedaj poklicna papirniška
šola šolskega centra za tisk
in papir. Poleg tega sta v
Ljubljani dve srednji tehnični šoli za papirniško stroko
in Inštitut za celulozo in papir. V teku so tudi priprave
za ustanovitev višje šole za
papirništvo, ki naj bi začela
delovati v šolskem letu
1975/1976.
Zavedajoč se pomembnosti
raziskovalnega dela ter družbene vloge raziskovalne dejavnosti, so organizacije združenega dela slovenske celulozne in papirne industrije prenesle celotno raziskovalno dejavnost na inštitut in ga na
ta način kar najbolj intenzivno povezale z dejavnostjo
in proizvodno — tehnološko
problametiko posameznih temeljnih organizacij združenega dela. Sledeč tem ' ciljem
so izdelani dolgoročni raziskovalni programi sodelovanja med inštitutom in posameznimi organizacijami združenega dela. Združeno delo
pa ima preko programskega
sveta, ki ga sestavljajo tako raziskovalci kot proizvajalci, neposredni vpliv na
kratkoročno in dolgoročno
raziskovalno politiko inštitu" Podatek je. potretoo še preveriti.
ta kot tudi ha vrednost in

aplikativnost doseženih rezultatov.
Papirna industrija Slovenije se samoupravno združuje
v sestavljeno
organizacijo
združenega dela, ki usklajuje razvoj panoge, poleg tega
pa bo ob takšni integraciji
našla primerne poti za povezovanje in dogovarjanje z
gozdarstvom in grafično-predelovalno industrijo. V teku
so tudi samoupravne akcije
za združevanje interesov z
drugimi panogami in dejavnostmi, ki so povezane z celulozno-papirno industrijo.
Za realizacijo srednjeročnega plana papirne industrije
je potrebno urediti še vrsto
gospodarsko sistemskih vprašanj, ki so do sedaj ovirala
razvoj papirništva.
Temeljne organizacije združenega dela predvidevajo, da
bodo z družbenimi dogovori
in samoupravnimi sporazumi
uredile odnose z gozdarstvom in preiko interesne sikupnosti za gozdarstvo uskladile
cilje gozdarstva s predvidenim razvojem celulozno papirne industrije. Prav tako
predvidevajo, da se bodo intenzivneje vključevale v vzhodnoevropski trg (SEV), od
koder so možne dobave celuloznega lesa iglavcev. Temelne organizacije združenega dela predvidevajo tudi povezovanje s trgovino in v
zvezi s tem ustrezna vlaganja za razvoj papirne industrije. Računajo z državnimi intervencijami, za zboljšanje
pogojev kreditiranja iz inozemstva.
Zaradi uspešnješega izvajanja navedenih usmeritev nameravajo temeljne organizacije združenega dela pojačati
medsebojne ekonomske vezi
v okviru sestavljene organizacije združenega
dela, v
okviru Gospodarske zborni-

2. 3. 4. GRAFIČNA INDUSTRIJA
Grafična industrija, časopisna dejavnost in založništvo
zaključujejo obdobje družbenega p?ana raavoja 1971-1975
z ugotovitvijo sorazmerno ugodnega povečanja proizvodnje, izboljšanja delovnih in
življenjskih pogojev delavcev
ter pospešenega uveljavlja^
nja socialističnih samoupravnih odnosov na področju povezovanja in združevanja dela in sredstev. Medtem ko
je v obdobju 1966-1970 proizvodnja rasla z 8 odstotno
povprečno stopnjo rasti, je
znašala rast v obdobju 19711,975 15 odstotkov povprečno
letino.

Upoštevajoč osnovno značilnost za nadaljnji razvoj grafične, časopisne in založniške
dejavnosti, da je močno pogojen z vsesplošnim gospodarskim razvojem in razvojem kulture, znanosti, oziroma splošnega in osebnega
standarda delovnega človeka,
so predvidele temeljne organizacije združenega dela tudi
v prihodnjem obdobju nadaljnji porast svoje dejavnosti vzporedno z rastjo družbenega proizvoda, produktivnostjo,
strukturne
in
absolutne spremembe pri zaposlovanju,
izobraževanju,

nadaljnjem vlaganju sredstev
v osnovna sredstva in pri izboljšanju izvozno-uvozne bilance.

Stopnje rasti
bruto dohodka
zaposlenosti
produktivnosti dela
Temeljne organizacije združenega dela za založniško,
časopisniško in tiskarsko dejavnost predvidevajo za naslednje petletno obdobje rast
skupne grafične proizvodnje
po letni stopnji 14,8 odstotkov," v tem tisk 8 odstotkov.
To utemeljujejo za realno rastjo potreb trga ob predvidenem povečanju skupnega
družbenega proizvoda v SRS
za 7,4 odstotka, upoštevajoč
nemoteno preskrbo s surovinami, sedanje in predvidene
proizvodne
zmogljivosti, z
večjo možnostjo prodaje na
tuja tržišča, z boljšo kadrovsko strukturo in ne nazadnje s specializacijo, integracijskim povezovanjem, samoupravnim sporazumevanjem
in družbenim dogovarjanjem.
Planirajo 8-odstotno rast tiska, ki upošteva predvsem
povečano . razširjenost časnikov kot enega izmed pogojev
za uspešno razvijanje informacijskega sistema, ki bo
prilagojen poglabljanju samoupravnih odnosov, zlasti zahtevam neposrednega odločanja delovnih ljudi in občanov. Zato načrtujejo ponovno
povečanje obsega in števila
časnikov, ne elede na stagnacijo v letih 1974-1975.
V obdobju 1976-1980 pričakujejo, da se bo močno razširil obseg informacij predvsem o temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih, kar bo vplivalo na povečan obseg, naklado in število
izdaj slovenskih dnevnikov,
17
Po ocenah delegatov ustrezne komisije pri GZ SRS bi bilo
pričakovati po fizičnem obsegu 12
odstotno rast.

1. 1975
109,4

1980
293,4

Glede izboljšanja preskrbe
z domačimi surovinami realno računajo, da se bo v,
prihodnjih letih relativno
zmanjšal uvoz surovin in re-

Pomembnejši kazalci razvoja iz osnutkov programov
TOZD za razdobje 1976-1980
so naslednji:
v odstotkih
grafična, časopisna
in založniška
dejavnost
14,8
2,7
11,7
na močan razvoj pokrajinskega tiska in večjo razširjenost občinskih in tovarniških glasil. Med republiškimi informativno-političnimi
časniki je mogoče pričakovati poleg zdajšnjih publikacij
še političen magazin. Boljša
distribucija in razvoj mreže
za prodajo časnikov obeta nastanek večernika kot dopolnilne, zgoščene informacije
ob jutranjikih in poldnevnikih.
V prihodnjem srednjeročnem obtjobju bo naloga oziroma cilj založništva doseči
vsaj proizvodnjo štirih knjig
na prebivalca in prilagoditi
strukturo družbenim zahtevam. Družbena usmeritev bo
terjala predvsem sistematično
izdajanje in zagotovitev dostopnosti marksistične literature; razvoj izobraževanja pa
sistematično izdajanje sekundarne in pomožne literature,
ki naj ob učbenikih postane
temelj samostojnega šolskega dela učencev. Razvoj tehnologije je omogočil, da se
tudi grafična industrija v zadnjih letih uspešno vključuje
v izvoz.'S takim izvozom dosegajo največjo možno stopnjo oplemenitenega dela predelane osnovne surovine. Zato realno lahko ocenjujejo,
da se bo direktni izvoz v naslednjem petletnem obdobju
še nadalje povečal in sicer
letno po stop.lii rasti 19,5
odstotka, ori čemer dajeio
največ možnosti izvozu knjig
za tuje založnike, ki niso obremenjene s carinskimi dajatvami
(mednarodna konvencija). Izvoz bi tako znašal
po anketi TOZD o razvojnih
programih:
v milj. din
povprečna stopnja
rasti 1976—1980
19,5
produkcijskega materiala, tako da bi se povečeval na
154 milj, din v letu 1980 ozir.
bi dosegel 11,2 — odstotno
letno stopnjo
v obdobju

1976-1980. Grafična industrija
si je s sovlaganjem sredstev
v slovensko papirno industrijo (Krško, Vevče, Prevalje) zagotovila dobro surovinsko osnovo pa tudi razvojni
programi ostale papirne industrije zagotavljajo sigurno
surovinsko preskrbo. Uvažati
bo treba le še tiste vrste papirjev in ostalih repromaterialov, ki jih doma ne proizvajamo, to so srednje fini
premazmi rotacijski papirji za
večbarvne tiske, filmi, platna
in razne prevleke za vezavo,
nekatere folije, specialna le-

pila predvsem pa rezervne
dele in opremo. Za uresničitev začrtanih nalog predvidevajo temeljne organizacije
združenega dela časopisne,
založniške dejavnosti in tiskarstva po minimalnih kazalcih le 808 milj. din investicij v osnovna sredstva, ker
niso všteta investicijska sredstva za Dom republiškega
informativno-političnega tiska.
Minimalni kazalci razvoja
temeljnih organizacij združenega dela predvidevajo naslednji obseg naložb:

osnovna
sredstva

1. 1976—1980
obratna
sredstva

skupaj

v milj. din
delež lastnih sredstev v osnovnih
sredstvih (v °/o)

808,4

79,2

887,6

40 %

Svet pri Gospodarski zbornici SRS ocenjuje 1.250 milj.
din vlaganj v osnovna sredstva, od tega za investicije v
grafično industrijo 750 milijonov dinarjev (250 milj. zgradbe in 500 milijonov din oprema,- od tega za zgradbe 50
odstotkov lastne udeležbe in
50 odstotkov bančnih kreditov, pri opremi pa 30 odstotkov lastne udeležbe, 20 obstotkov bančnih kreditov in
50 odstotkov komercialnih
kreditov), 400 milijonov dinarjev za časopisno dejavnost (od tega 2/3 za izboljšanje delovnih pogojev v uredništvih, redakcijske zgradbe, med njimi Dom republiškega informativno-političnega tiska, opremo uredništev:
ostala tretjina pa naj bi bila
namenjena komercialnim vlaganjem v tej dejavnosti) in
100 milijonov din za založniško dejavnost
(gradnja
skupnih skladišč, vlaganja v
knjigotrško mrežo).
V bližnji perspektivi bi bilo potrebno, da se ena od
domačih tovarn papirja izgradi ali preusmeri v proizvodnjo srednje finih premaznih papirjev za kvalitetni štiribarvni rotacijski tisk. V
tem primeru bi se potrebe po
uvozu znatno zmanjšale.
Načrtovano povečanje produktivnosti in konkurenčne
sposobnosti grafične industrije ter pomanjkanje kvalificirane delovne sile silijo tudi grafično industrijo, da na
konceptu avtomatizacije zasnovano modernizacijo postavi kot eno prioritetnih nalog
nadaljnjega razvoja.
Tudi v časopisni in revijalni proizvodnji je treba zago-

toviti najustreznejšo in najsodobnejšo tehniko za obseg
in potrebe SR Slovenije.
V okviru časopisnih hiš je
pričakovati sodobno distribucijo časopisov in povečanje
aktualnosti in informiranosti.
V ta namen bodo vložena investicijska sredstva v redakcijske zgradbe, Dom republiškega informativno-političnega tiska in v opremo uredništev ter v sodobno spremljanje prodaje časnikov.
V naslednjem petletnem obdobju načrtujejo povečanje
rasti zaposlenosti po stopnji
2,7 odstotka, pri čemer gre
za višjo stopnjo rasti v časopisni dejavnosti in manjšo
v grafični stroki in založništvu. Pri tem gre za kvalitetne premike v strukturi zaposlovanja v vseh dejavnostih.
Za prestruktuiranje so že
nakazani jasni trendi delovnih organizacij in nakazani
pogoji v sistemu strokovnega
šolstva in povezovanja z znanstvenimi institucijami.
Potreba po povezovanju se
kaže tudi na področju grafične, časopisne, založniške dejavnosti, pri čemer je treba
upoštevati določene specifike
panoge. Dejstvo, da gre za
panogo posebnega družbenega pomena, narekuje tudi
tvorno sodelovanje z najširšimi družbenopolitičnimi činitelji.
Z družbenim dogovorom in
sistemskimi ukrepi naj bi
torej zagotovili časopisom in
knjigam možnost, da bodo
odigrali vlogo družbeno-političnega, kulturnega in vzgojnega medija za najširše družbene potrebe.
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2. 4. KEMIČNA IN GUMARSKA, TEKSTILNA TER
USNJARSKO OBUTVENA INDUSTRIJA
2. 4. 1. KEMIČNA IN GUMARSKA INDUSTRIJA
Združeno delo kemične in
— proizvodnja kavčuka —
gumarske industrije je na proizvodnja in predelava gusvojih zborih delegatov zdru- me.
ženja TOZD kemične in
V pripravi so tudi samogumarske industrije obrav- upravni sporazumi s ponavalo in sprejelo osnutek membnejšima potrošnikoma
razvojnih možnosti kemične izven panoge:
— kemična industrija —
in gumarske industrije SR
Slovenije v letih 1976—1980. poljedelstvo,
— kemična industrija —
Osnutek je pripravljen na
osnovi selektivno obdelanih tekstilna industrija,
podatkov minimalnih kazalin s pomembnejšimi dobacev in služi za nadaljnje vitelji surovin:
usklajevanje razvojnih pro— kemična industrija —
gramov TOZD v kemični elektrogospodarstvo,
— bazna .kemična industriin gumarski industriji.
Dokument se _ vključuje v ja — industrija nafte in zepriprave za sprejem družbe- meljskega plina,
nega plana Jugoslavije 1976
— bazna kemična industrido 1980 in družbenega dogo- ja — barvna metalurgija.
Iz tega dokumenta in anavora o temeljih razvoja bazne kemične industrije SFRJ lize obdelanih podatkov mi1975—1985.
nimuma kazalcev izhaja, da
Kemična industrija po je za razvoj kemične indusvoji tržni, tehnološki in eko- strije v Sloveniji značilna renomski strukturi ni enotna lativno hitra rast predeloval-,
panoga, pač pa je organsko ne industrije ob premajhni
vertikalno grajena iz nasled- rasti proizvodnje surovin in
njih reprodukcijskih celot, polproizvodov. To je poza katere se v okviru Jugo- membno še posebej zato, ker
slavije pripravlja sklenitev ie relativna udeležba bazne
naslednjih
samoupravnih kemije v kemični industriji
SR Slovenije pod nivojem
sporazumov:
— proizvodnja baznih ke- ostalih republik. Položaj se
mikalij — proizvodnja umet- v zadnjih letih izboljšuje z
aktiviranjem večjih objektov
nih gnojil;
— proizvodnja surovin in za proizvodnjo titanovega bemonomerov — proizvodnja lila v »Cinkarni« Celje in poceluloznih in sintetičnih vla- večanjem kapacitet proizvodnje formalina v INA-Nafta
ken;
— proizvodnja
umetnih Lendava. Znatno se bo struksnovi — predelava umetnih tura v korist bazne kemije
popravila. z izerradnjo načrtosnovi;
— proizvodnja organskih vanih obiektov.
Po predvidevanjih TOZD
kemikalij — proizvodnja
zdravil in farmacevtskih pro- kemične in gumarske industrije. ki so razvidna iz obdeizvodov;
— proizvodnja organskih lanih podatkov minimuma
kemikalij — proizvodnja kazalcev, računa združeno
sredstev za zaščito rastlin; delo s povprečno letno stop— proizvodnja
kemikalij nio rasti družbenega proizvo(organskih in anorganskih) da 22.7 odstotka ob 6.7 od— proizvodnja sredstev za stotni stopnii rasti zaposlepranje;
nih. Podatki za posamezne
— proizvodnja
kemikalij eruoacije znotraj panoge pa
— proizvodnja premaznih kažeio občutne premike v
sredstev;
korist bazne kemije, kar je
— proizvodnja
kemikalij razvidno iz tabele struktur
— proizvodnja pomožnih in stopenj rasti fizičnega obsredstev;
sega proizvodnje:

Kemična industrija
v tem:
— bazna kemija
— farmacevtska ind.
— predelovalna ind.
Gumarska industrija
Kemična in gumarska
skupaj
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Struktura fizičnega
obsega proizvodnje
I. 1915
1. 1980
85,2
89

Povprečna letna
stopnja rasti
1976—1980
22.7

17,6
21,0
46,6
14,8

25
24
40
11

30,5
24.8
17,8
15,0

100,0

100

11,6

Iz razvojnih programov
TOZD kemične in gumarske industrije je razvidno,
da se združeno delo zaveda
zaostajanja v preteklem obdobju na važnem surovinskem področju bazne kemije. Vse večja odvisnost od
uvoza, s katerim pokrivamo
že preko polovico potreb po
kemikalijah v industriji, narekuje združenemu delu hitrejši razvoj bazne kemije
V ta namen predvideva zdru
ženo delo vlaganja za poveča
nje proizvodnje žveplene kisline, natrijevega tripolifosfata, anhidrida ftalne kisline,
poliesterskih in alkidnih
smol, organskih kislin, umetnih gnojil, alkalij, metanola in formaldehida ter formaldehidnih smol, poliamidnih
vlaken, peroksida, aktivnih
substanc za rastlinska zaščit
na sredstva, baznih proizvodov v farmaciji, kompleksa
proizvodnje aromatov itn.
Proizvodnja aromatov je vezana na izgradnjo rafinerije
v Kopru. Da pa bo# združeno delo sposobno realizirati
svoje razvojne načrte v okviru prioritetnih nalog, bo moralo še pred sprejetjem družbenih planov ob zavestni in
preudarni politiki združevanja dela in sredstev, soglasno
s posamičnimi in skupnimi
interesi TOZD v okviru
Jugoslavije podrobneje opredeliti nosilce projektov bazne proizvodnje. Ob že doseženem nivoju samoupravne organiziranosti kemične indu-

strije Slovenije pa ne gre zanemarjati vloge združenega
dela za skrb skladnega razvoja bazne kemije z ostalimi predelovalnimi kapacitetami. Zaradi povezanosti in
prepletenosti proizvodnje, potrošnje in predelave kemičnih izdelkov v Jugoslaviji,
saj v povprečju potrebuje
vsaka panoga okoli 8,5 odstotka kemičnih izdelkov za
svojo proizvodnjo, je potrebno čim prej skleniti družbeni dogovor o razvoju bazne
kemije v Jugoslaviji ter
ustrezne samoupravne sporazume.
Razvoj sodobne industrijske proizvodnje je pogojen
s hitrejšim razvojem kemične industrije, ker je zanj
značilna vse večja potrošnja
kemičnih izdelkov. Značilno
za slovensko in tudi jugoslovansko kemično industrijo
pa je, da je čedalje manj v
stanju pokrivati potrebe trga
po kemičnih izdelkih, posledica tega pa je naraščanje
uvoza kemičnih izdelkov.
Tako nastali strukturni disproporci so posledica investicijske politike v preteklih
letih, ker razdrobljena kemična industrija ni bila sposobna zagotoviti lastnega razvoja. ki sodi med kadrovsko
in kapitalno najintenzfvnejše.
Zato le pomembno, da bo
v obdobiu 1976—1980 v največji možni meri omogočena
realizacija razvojnega profrrama kemične industrije Slovenije.

INVESTICIJSKA VLAGANJA ZA OBDOBJE 1976—1980
(iz minimuma kazalcev):
—v mio. din
£s '.
§2
11

32
Xi £
o tt

33!"
£ES>

Kemična industrija
v tem:
— bazna kemija
— farmacevtska ind.
— predelovalna ind.
Gumarska industrija

8.368

3.498

11.866

46,1

2.954
2.374
3.040
722

745
1.107
1.646
182

3.699
3.481
4.686
904

33,9
37,6
64,7
61,6

Kemična in gumarska
skupaj

9.090

3.680

12.770

48,0

V procesu dogovarjanja in
sporazumevanja se bo moralo združeno delo celotnega
gospodarstva opredeliti za
prioritete pri zagotavljanju
virov financiranja, da ne bi
omejevali možnosti za reševanje še drugih strukturnih
problemov.

Združeno delo kemične in
gumarske industrije bo moralo stremeti za tem, da poveča delež sredstev na osnovi
združevanja interesov TOZD
panoge, kakor tudi interesov
TOZD izven panoge.
Zaostajanje v preteklosti in
rastoče potrebe domačega

relativno zmanjšalo uvoz. To
bo vplivalo na izboljšanje razmerja med uvozom in izvozom na nivoju panoge od
1,9 v letu 1975 na 1,4 v letu
1980, pri proizvodnji kemičnih izdelkov za potrebe gospodarstva pa od 3,2 v letu
1975 na 1,9 v letu 1980.

tržišča narekujejo v obdobju
1976—1980 celo zmanjševanje
deleža izvoza. Bistvene spremembe na področju zunanjetrgovinske menjave pa bo
združeno delo kemične in gumarske industrije doseglo tako, da bo z izgradnjo planiranih objektov za proizvodnjo surovin in polproizvodov

IZVOZ (iz ankete minimuma kazalcev razvoja 1976—1980):
— v mio. din
Delež izvoza
Indeks v proizvodnji
1975
1975 1980
Kemična industrija
v tem:
— bazna kemija
— farmacevtska ind.
— predelovalna ind.
Gumarska industrija
Kemična in gumarska
industrija skupaj

1.271

2.968

233

15

13

523
239
508
267

1.207
658
1.102
336

230
275
216
125

23
11
9
*18

19
10
9
12

1.538

3.303

215

17

13

UVOZ SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA
(iz ankete minimuma kazalcev razvoja 1976—1980):
— v mio. din
Indeks
1980
1975
Kemična industrija
v tem:
— bazna kemija
— farmacevtska ind.
— predelovalna ind.
Gumarska industrija
Kemična in gumarska
industrija skupaj

2.160

4.285

198

761
334
1.065
437

1.794
9.846
1.506
8.045

236
294
141
184

2.597

Iz osnutkov planov razvoja
TOZD za obdobje 1976 do
1980 in predvidevanj za vso
Jugoslavijo izhaja, da bo v
prihodnjem razdobju združeno delo kemične in gumarske industrije moralo reševati -uvozno izvozna neskladja
tudi z večjim izkoriščanjem
ekonomičnih domačih virov,
s štednjo in boljšim izkoriščanjem surovin (tudi odpadnih) in na podlagi intenzi-

196

viranja gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju.
Tako opredeljene razvojne
naloge bo kemična industrija Slovenije sposobna uresničevati z dolgoročnejšim povezovanjem s proizvajalci iz
drugih republik, sovlaganij in
smotrnejšim povezovanjem
materialnih tokov v mednarodni delitvi dela in specializacijo proizvodnje.

2. 4. 2. TEKSTILNA INDl
Tekstilna industrija je bila
dosedaj eden glavnih' nosilcev industrializacije, predvsem na manj razvitih območjih. Z visokim deležem
fizičnega obsega proizvodnje,
družbenega proizvoda in številom zaposlenih v Industriji
je pomenilo močan dejavnik
gospodarskega razvoja Slovenije. Takšna vloga in razvoj
je bil dosežen posebno v zadnjih letih s preusmeritvijo
proizvodnje v izdelke z višjo
stopnjo obdelave in večanjem
deleža predelave v konfekciji. Pri tem pa je konku-

renčna sposobnost tekstilne
industrije v izvozu začela padati zaradi naraščanja proizvodnih stroškov oziroma
cen surovin in reprodukcijskega materiala.
Ob upoštevanju programov
razvoja temeljnih organizacij
združenega dela, ocenjeni rasti standarda prebivalstva v
naslednjem obdobju in s tem
ocenjeni potrošnji ter ob upoštevanju razvojnih programov tekstilne industrije Jugoslavije so delegati temeljnih organizacij združenega
dela in strokovni delavci na

mnogih področjih, regionalnih in republiških posvetovanjih potrdili osnovna izhodišča in globalne možnosti
razvoja podane v osnutku
razvojnega programa tekstilne industrije za obdobje
1976—1980.
Po tem programu je vprašanje osnovnih surovin za nadaljnji obstoj in razvoj tekstilne industrije ključnega pomena. Pri preskrbi tekstilne
industrije z naravnimi vlakni (bombaž, volna) smo v
največji meri odvisni od uvoza surovin, medtem ko so
pri kemijskih vlaknih možnosti, da si ustvarimo lastno
surovinsko bazo. Jugoslovanska proizvodnja kemijskih
vlaken iz naravnih polime-

rov, lahko že danes skoraj
v celoti zadosti povpraševanju po teh surovinah. Za
proizvodnjo sintetskih, zlasti
poliesternih vlaken je dovolj
načrtovalcev, vendar bo morala kemijska industrija v
okviru Jugoslavije temeljito
razmisliti o lokacijah, o izgradnji optimalnih kapacitet,
kakovosti proizvodnje in v
večji meri upoštevati dejanske potrebe tekstilne industrije po tovrstnih surovinah.
Po podatkih ankete minimuma kazalcev predvidevajo
temeljne organizacije združenega dela tekstilne industrije
v svojih osnovnih programih
za obdobje 1976—1980 naslednje stopnje rasti fizičnega
obsega proizvodnje:

Proizvodnja
1. 1975 1. 1980 >5 .5,^
Iti
ffs

VRSTA IZDELKOV

Preja bombažnega tipa
Preja volnenega tipa
Preja iz trdih vlaken
Tkanine bombaž tipa
Tkanine volnenega tipa
Tkanine iz trdih vlaken
Tkanine iz umet. svile
Tkanine iz sint. filamentov
Konfekcija perila
Konfekcija oblačil
Trikotaža
Nogavice

000 t
000 t
000 t
1
mio m22
mio m2
mio m
mio m22
mio m
mio m22
mio m
000 t
mio
parov

Pri tem je struktura in
stopnja rasti v primarni proizvodnji (proizvodnja preje

24,5
7
4,9
120
17
10,7
6,5
8,3
26,9
13,4
3,2

2,0
27
5,5
9,1
5,1
1,4
2,0
133
5,0
22,0
7,6 —6,5
8,8
6,3
4,0
10,1
5,0
34,3
8,0
19.7
5,0
4,0
43.8
8,0

in tkanin) in sekundarni proizvodnji (ostala tekstilna industrija) naslednja:

Struktura flzič„
- , ,
nega obsega proPovprečnarastl
letna
tevodnjc v %
stolca
L 1975 l. 1980 1971-73 1976-1980
Primarna proizvodnja
Sekundarna proizvodnja
Skupaj tekstilna ind.

83
17
100

Poprečna letna stopnja rasti fizičnega obsega proizvodnje za celotnoI! tekstilno industrijo je 3,4 odstotka. Pri
tem je stopnja rasti v primarni proizvodnji z okoli
3 odstotkov za več kot dvakrat nižja od stopnje v sekundarni.
Prestruktuiranje proizvodnje tekstilne industrije, ki v
svetu že dalj časa poteka,
1!
Po predvidevanjih združenega
dela je poprečna letna stopnja rasti proizvodnje izračunana iz
družbenega proizvoda, ki vključuje vzporedne dejavnosti (predvsem storitve — dodelava, uslužnosti za tuje partnerje itd.) 7,3 %.

81
19
100

6,6
7,8
7,2

2,9
6,1
3,4

se kaže tudi pri nas vendar
v znatno manjši meri. Klasična proizvodnja preje in
tkanin iz bombaža in vlaken
bombažnega tipa se v Slo.
veni j i le neznatno povečuje.
Količinska proizvodnja preje se je od 1. 1960 do 1. 1974
pove'čala komaj m lil odstotkov oziroma a 1 odstotek letno. Protarodnja
tkanin bombažntsg* tipa raste le z stopnjo rasti 0,5 odstotka, proizvodnja preje in
tkanin volnenega tipa pa hitfeje, kar pomeni, da je tudi slovenska tekstilna industrija krenila na pot proiaa

vodnje kakovostnejših in , zato tudi vrednejših izdelkov.
Pomembno je, da se je proizvodnja finalnih izdelkov, t.j.
proizvodnja konfekcije in
trikotaže neprimerno hitreje
povečala kot proizvodnja preje in tkanin.
V predstojećem planskem
obdobju predvideva združeno
delo še:
— nadaljnje povečanje deleža kemičnih vlaken, zlasti
sintetike;
— hitrejši prehod na proizvodnjo kakovostnejših izdelkov in
— nadalje povečanje deleža predelave tkanin, tako da
bomo v letu 1980 v konfekciji predelali že 31 odstotkov
vseh doma izdelanih tkanin
in pletenin, kar pa je še
vedno zelo nizek procent, primerjajoč nekatere dežele,
kjer je delež predelanih tkanin v konfekcijske izdelke
do 80 odstotkov.
Poprečna letna stopnja rasti družbenega proizvoda bo
po predvidevanjih združenega dela v tekstilni industriji
7,3 odstotka. Ob upoštevanju
da bo rast zaposlenih 1,4 odstotka bo naraščal družbeni

proizvod na zaposlenega sko- prečno okoli 10 odstotkov voza v celotni proizvodnji
raj tako kot v drugih indu- letno ob znižanju deleža iz- kot je razvidno iz tabele:
strijskih panogah. Pri tem
pa bo delež družbenega pro- .
—v mio din
izvoda tekstilne industrije v
Delež izvoza
industriji padel od 13,3 odstotka v letu 1975 na 9,3 od1. 1975
1980
Indeks v Pr°^°dnji
v %
stotka v letu 1980. Vzrok za
1975
1980
to je še vedno visoka delovna intenzivnost te panoge in
s tem nizek organski sestav Tekstilna industrija
kapitala.
skupaj
680
1100
162
5,6
6,5
Tekstilna industrija prehaja sodeč po programih združenega dela iz delovno inVzroke takšnemu razvoju ža na konvertibilno področtenzivne v kapitalno intenzivno proizvodnjo. To se po- moramo iskati v nestimula- je, čeprav se tudi delež izsebno kaže v razvoju pri- tivnem režimu izvoza ter ne- voza v vzhodnoevropske držamarne proizvodnje kjer je konkurenčnosti naših izdel- ve iz leta v leto veča. Izmodernizacija strojnega par- kov v zadnjih 2 letih zara- voz na ostala področja, zlaka v zadnjih letih omogoči- di izrednega skoka cen os- sti v države v razvoju še
la uporabo sodobne tehno- novnim surovinam. Delovne ne predstavlja pomembnega
logije in večjo uporabo sin- organizacije pričakujejo, da deleža. V naslednjem obdobtetskih vlaken. Vendar bo bo z ustrezno spremenje- ju se bo izvoz v vzhodno^
rast fizičnega obsega proiz- nim izvoznim režimom, gos- evropske države moral povevodnje v pretežni meri slo- podarnejšim poslovanjem te- čati. Pričakujemo tudi odlonela na boljšem izkoriščanju meljnih organizacij združene- čilni prodor v dežele v razstrojev in časa. Vlaganja v ga dela in večjim deležem voju. Vsekakor pa bo poosnovna sredstva so omeje- domačih kemičnih vlaken v zornost tekstilne industrije
na skoraj izključno na mo- prihodnjih letih izvoz hitre- osredotočena na uvoz tekstilnih izdelkov s čim nižjo in
demizacjo in obnovo stroj- je naraščal kot uvoz.
Slovenska tekstilna indust- na izvoz s čim višjo stopnega parka in le deloma na
razširitev predvsem v sekun- rija še vedno pretežno izva- njo obdelave.
darni proizvodnji. Pri tem
je delež lastnih sredstev za UVOZ VAŽNEJŠIH SUROVIN
investicije v osnovna sredst- (iz ankete o minimumu kazalcev 1976—1980)
va sorazmerno visok.
— v tisočih ton

INVESTICIJSKA VLAGANJA 1976—1980
(iz ankete o minimumu kazalcev)

I. 1976—1980

1975
-v mio din
VI
o
II#
ha»
Skupaj
'Mfa
S Ss e!

Bombažna vlakna
16,1
Volnena vlakna
in česanec
4,0
Sintetična vlakna
(poliamidna, poliakrilna,
poliesterska)
9,6
Sintetični filament
1,7
Tekstilna industrija Slovenije, ki je organizirana v
združenju temeljnih organizacij združenega dela tekstilne industrije v okviru Gospodarske zbornice bo lahko
realizirala svoje programske

Osnovna
sredstva

Obratna
sredstva

Primarna proiz.
Sekundarna proiz.
Tekstilna industrija

2701
1009

881
1117

3582
2126

55,7
84,5

skupaj

3710

1998

5708

63,8

Obseg investicij kot ga
predvideva združeno delo
tekstilne industrije je občutno večji kot so realne možnosti, ki jih predvidevamo v
globalnih okvirih razvoja. Ob
upoštevanju
predvidenega
visokega deleža lastnih sredstev za investicije, boljšo povezavo z viri surovin, večjo
usklajenostjo znotraj panoge
in med panogami ter razvitejšo delitvijo dela v procesu sporazumevanja in dogovarjanja bo možno realizirati programe temeljnih
organizacij združenega dela
tudi z nižjimi sredstvi.
Tekstilna industrija
je
močno vezana na uvoz osnovnih surovin in pomožnega materiala. To velja še zla-

sti za naravna vlakna, zaenkrat tudi še za sintetska,
zlasti poliestrska vlakna. Z
večjo proizvodnjo kemičnih
(sintetskih in umetnih vlaken) v SFRJ bi se delež
uporabe domačih surovin
znatno dvignil in do leta 1980
pričakujemo ugodne premike. Slovenska tekstilna industrija je v zadnjih letih pokrivala komaj 1/2 uvoza z izvozom, v letu 1974 pa je odstotek pokrivanja uvoza še
nižji, komaj 34 odstotkov,
medtem ko je to razmerje
za tekstilno industrijo Jugoslavije ugodnejše (1974 — 50
odstotkov). Združeno delo
predvideva v obdobju 1976
—1980 povečanje izvoza po-

1980

Indeks

21,0

130

5,6

140

9,8
2,6

102
152

naloge le z medsebojnim povezovanjem, skupnim poslovanjem in združevanjem dela in sredstev tako v okviru lastne grupacije kot s
surovinsko bazo, trgovino ter
bančnimi institucijami.

2. 4. 3. USNJARSKA PREDELOVALNA INDUSTRIJA
V preteklem planskem ob- večati tehnoloških zmogljivodobju 1971—1975 je bilo pre- sti, temveč bo še v naprej
kinjeno daljše obdobje stag- moderniziralo
proizvodni
nacije proizvodnje, saj se je proces in trgovsko mrežo.
usnjarsko predelovalna induZdruženo delo usnjarsko
strija s svojimi modernimi predelovalne industrije predproizvodnimi programi in so- videva, da bo povečalo fizičdobno tehnologijo že uvr- ni obseg proizvodnje do leta
stila med uspešno se razvi- 1980 za 30 odstotkov, kar
jajočo tovrstno industrijo v predstavlja 5,5 odstotka posvetu. Značilno za to obdob- prečno letno rast.
je je tudi izgradnja dela obutProizvodna orientacija je
vene industrije v manj raz- dokaj optimistična, upoštevitih območjih, kjer so večje vajoč, da skoraj vse evropmožnoisiti zaposlovanja.
ske dežele zmanjšujejo toPo predvidevanjih iz anke- vrstno proizvodnjo in se ta
te minimuma kazalcev zdru- industrija seli v manj razženo delo usnjarsko predelo- vite dežele, kjer je delovna
valne industrije ne misli po- sila cenejša.

Predvidena struktura in
stopnje rasti fizičnega obsega proizvodnje iz programov

združenega dela po grupacijah je razvidna v tabeli:

Poprečna letna
Struktura fizičnega
stopnja rasti v %
obsega proizvodnje
1980 1971—1975 1976—1980
1. 1975
Usnjarska predelovalna
industrija skupaj
100
Usnjarska industrija
in konfekcija
51
Obutvena industrija
45
Galanterijska industrija 4
Značilno za usnjarsko industrijo je pomanjkanje surovin kož na domačem trgu.
Do sedaj smo bili prisiljeni
uvažati do 50 odstotkov govejih in 70 odstotkov svinjskih kož.
Težnja proizvodnje za zmanjševanje uvoza surovin in
repromateriala terja večjo in
učinkovitejšo povezavo z domačo surovinsko bazo, boljši in organiziranejši odkup
surovih kož v povezovanju
s klavniško industrijo ter
enotnejši nastop porabnikov
pri nabavi v celotnem jugoslovanskem prostoru.
Zahteve po modni in kvalitetni obutvi, konfekciji im
galanteriji ter možnosti izvoza ob zmanjševanju uvoza,
nujno terjajo kvalitetne domače materiale. Z intenzivnim in usklajenim delom,
pravočasnim
programiranjem proizvodnje in povezovanjem na vseh ravneh, se
bodo lahko izkoristile optimalne možnosti nabave tudi
doma.
V svojih, programih razvoja za obdobje 1376—1980
predvidevaio temeline orsianizacije združenega
dela
usniarsko predelovalno industrije 9.3 odstotka letno rast
družbenega proizvoda ob
7.7 odstotka . rasti celotnega
dohodka in 3.0 odstotka ra-

100

8,0

5,5

50
46
4

8,0
8,2
4,3

4,9
5,8
6,7

sti zaposlenih. Osebni dohodki bodo rasli poprečno počasneje od družbenega proizvoda za 1,1 odstotka letno.
Odstopanja med posameznimi grupacijami kažejo, da
bo tudi v predstojećem planskem obdobju manj akumulativna proizvodnja usnja.
Za doseganje boljših rezultatov gospodarjenja bi morali nujno poživiti poslovno
tehnično sodelovanje, skupno
programiranje, delitev asortimana ter skupno osvajanje
zunanjega in notranjega trga.
Samoupravni sporazum o poslovno tehničnem sodelovanju in oblikovanju politike
cen pomeni le prvi korak
k realizaciji predvidenega
plana. Perspektiva dolgoročnejšega razvoja je v vertikalnem povezovanju ob formiranju
reprodukcijskega
kompleksa, ki bo moral
vključevati vse faze od zagotovitve surovin do plasmana končnih proizvodov.
Izgradnja novih proizvodnih zmogljivosti je v veliki
meri zaključena in se v prihodnjem obdobju računa z
optimalnim aktiviranjem do
sedaj zgrajenih in moderniziranih kapacitet. Za obdobje 1976—1980 predvidevajo po
programih temeljnih organizaoij združenega dela naslednja investicijska vlaganja:
— v mio din
1976—1980

Osnovna
sredstva

Usnjarska industrija
304,7
Ostala predelovalna
industrija
270,1
Usnjarsko predelovalha
industrija skupaj
574,8
" Udeležba kreditov v investicijah za osnovna sredstva je bila
s 117,6% predračunske VTeduosti

Razmeroma večja investi- presežek. Usnje in konfekcicijska sredstva bodo vlože- jo izvaža pretežno na zana za poživitev in moderni- padna tržišča, galanterijske
zacijo trgovinske dejavnosti izdelke in obutev pa izvaža
predvsem s skupnimi nalož- tako na zahodna kot na
bami. Nujne so tudi nalož- vzhodna tržišča. Uvozno izbe v naprave za čiščenje od- vozna menjava s tretjim svepadnih voda in zaščito oko- tom je še zelo nerazvita in
lja predvsem pri usnjarnah. jo bo potrebno intenzivirati
Usnjarska industrija nima v naslednjih nekaj letih.
dovolj domačih surovin za Možnosti so tudi za organipolno zaposlitev svojih kar ziranje proizvodnje in druge
pacitet, zato je prisiljena ve- oblike sodelovanja z deželalik del potreb pokriti iz uvo- mi v razvoju. V letu 1975
za. Za dopolnitev asortimana se ocenjuje 25 odstotni predomače proizvodnje je čev- . sežek zunanjetrgovinske meljarska in galanterijska in- njave, v letu 1980 pa že 33
dustrija prisiljena uvažati odstotni presežek, kar kaže
določene vrste oz. kvalitete na to, da se je ta panoga
govejega usnja, večji del us- uspešno vključila v mednanja drobnice in kvalitetnega rodno delitev dela kljub
krzna divjačine. Pretežno je močni konkurenci tujih provsa usnjarsko predelovail- izvajalcev. V zunanjetrgovinina industrija odvisna od ski menjavi so še odprte
uvoza kemikalij, predvsem možnosti povečevanja izvobarvil, ki jih tudi v na- za, ki pa so odvisne od
slednjem planskem obdobju stabilne uvozne izvozne poše ne bo moč nabavljati do- litike in boljše organizirama, dokler na domačem nosti panoge. Po posameztrgu ne bo zagotovljena nih srupacijah predvidevajo
ustrezna količinska in kako- temeljne organizacije združenega t 'a naslednje rezulvostna ponudba.
Poudariti moramo, da ima tate:
ta industrija znaten devizni
— v mio din
UVOZ

1.1975

1980

usnjarska industrija
in konfekcija usnja 355
čevljarska industrija 386
galanterijska industr. 10

459
599
14

129
155
142

751

1072

143

Skupaj

Indeks

Delež izvoza
v proizvodnji
v %
1975
1980

IZVOZ
usnjarska industrija
in konfekcija usnja 391
čevljarska industrija 519
galanterijska industr. 31
Skupaj
PRESEŽEK
(v milij din)
v %

510
870
48

130
168
155

19,6
29,2
21,8

19,1
35,8
23,6

941

1428

152

23,0

24,0

190
25

356
33

188

Velik presežek v uvozno
izvozni bilanci z visokim deležem izvoza v proizvodnji
zahteva sistemsko ureditev
izvoznega instrumentarija, da

bi se zagotovile enake možnosti pri ustvarjanju dohodka s prodajo proizvodov na
domačem in tujem trgu.

Obratna
sredstva

Skupaj

-2» r®
-i
£S8f

51,5

356,2

81,4

372.4

642,5

86,5

2. 5. Kmetijstvo in živilska industrija

463.5

1038,3

84,1"

2. 5. 1. Proizvodnja hrane
in kmetijskih surovin bo tudi v bodoče družbena razvojna prioriteta. Zato je
srednjeročni plan za obdobje 1976—1980 nadaljevanje iz-

leta 1973 najnižja med vseini panogami industrije.

vajanja sprejete agrarno-politične koncepcije dolgoročnega razvoja Slovenije do
leta 1990, preteklega srednjeročnega obdobja, in temelji
na razvojnih programih te53

meljnih organizacij združenega dela kmetijstva in živilstva za posamezna proizvodna področja, ki so bili
podlaga družbenemu dogovoru o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva SR Slovenije
za obdobje 1974—1980.
Dejavnost vseh
nosilcev
razvoja kmetijstva in živilstva v SR Sloveniji bo v
prihodnjem srednjeročnem
obdobju še naprej osredotočeno na naslednje globalne cilje:
— na stabilnost prehranske bilance Jugoslavije z
upoštevanjem realnih zunanjetrgovinskih tokov;
— na večanje produktivnosti v kmetijstvu ter preko nje na zagotovitev rasti
dohodka zaposlenih v kmetijstvu in rasti reproduktivne sposobnosti panoge;
— na smotrno izrabo in
zaščito razpoložljive kmetijske zemlje.
Tako postavljeni cilji zahtevajo načrtnost akcij in
koordinacijo delovanja vseh
nosilcev razvoja. Osnovni pogoji za dosego postavljenih
ciljev so:
— nadaljevanje prestrukturiranja proizvodnje;
— pospešena investicijska
Izgradnja v celotni družbeni
organizirani proizvodnji;
— nadaljevanje
procesa
samoupravnega organiziranja
kmetov in delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela, obratih za kooperacijo in kmetijskih zadrugah, ter njihovo tesnejše medsebojno povezovanje;
— proces povezovanja vseh
gospodarskih dejavnosti, ki
so vključene v proizvodnjo,
predelavo, promet in porabo hrane;
— pravočasno
ukrepanje
ekonomske politike samoupravno povezanega gospodarstva in družbeno političnih skupnosti, upoštevajoč
enotnost ekonomskih in družbenih ciljev na področju
kmetijstva in živilstva.
Predvideni procesi se bodo odvijali znotraj zaključenih
doh.odkovno-reprod.iik-.
cijskih kompelksov, ki bodo vključevali poleg organizirane kmetijske proizvodnje,
predelave in prometa tudi
porabnike, raziskovalno in
izobraževalno delo, kar bo
omogočalo celovitejše podružbljanje proizvodnje hrane in surovin kmetijskega
porekla.
2. 5.2. Prestrukturiranje protovodnje vključuje proizvod54

no usmeritev, posodabljanje,
specializacijo in koncentracijo v družbeno organizirani
proizvodnji, ki predstavlja
proizvodnjo v temeljnih in
drugih organizacijah združenih delavcev in kmetov.
V skladu z razmerami na
svetovnem trgu in smernicami družbeno-ekonomskega
razvoja
Jugoslavije,
bo
v proizvodnih usmeritvah
močneje poudarjeno pridelovanje deficitarnih pridelkov
ter s tem zmanjšana odvisnost od uvoza. Usmeritev
proizvodnje bo v osnovi temeljila na potrebah domačega trga in sprotno izkoriščala realne izvozne možnosti, pri čemer si bo posebej prizadevala za zagoto
vitev dolgoročnejših plasmanov na tuje trge., V tem
okviru mora Slovenija pospeševati pridelovanje tistih
proizvodov, za katere ima
ugodne naravne in gospodarske razmere, v katere
vklučujemo tudi obrambni
in naravovarstveni vidik.
Proces specializacije in
koncentracije se bo v družbenem kmetijstvu nadaljeval, dodatno povečanje proizvodnje pa je treba doseči s pridobitvijo novih ob
delovalnih zemljišč z melioracijami in nakupom. V zasebnem sektorju pa mora
proces specializacije in koncentracije zajeti vse širši
krog proizvajalcev, vse tiste
kmetije, ki imajo realne gospodarske perspektive za
preusmeritev bodisi same,
bodisi v raznih oblikah združevanja dela in sredstev kmetov med seboj in v organizacijah združenega dela. V
zvezi s koncentracijo osnovnih proizvodnih zmogljivosti je posebej pomembno
učinkovitejše delovanje kmetijskih zemljiških skupnosti.
Zemljiške skupnosti morajo
storiti več za zaščito kmetijske zemlje pred nesmotrno
urbanizacijo oziroma pred
izpadom njene osnovne namembnosti
(preprečevanje
opuščanja in drobljenja, kme
tijskih zemljišč). Kmetijske
zemljiške skupnosti se morajo predvsem hitreje vključevati v izboljševanje zemljiške in posestne strukture,
preko posredovani« razpoložljivih kmeHiskih zemljišč kmeti iskim
organizacijam, proizvodnim skupnostim kmetov in preusmerjenim kmetijam. Zvečevanie
zemljiških zmogljivosti mora
biti osnova večanju drugih
zmogljivosti in s tem kon
centraci.ii kmetijske proizvodnje oziroma večji gospo-

darski učinkovitosti kmetijstva.
Posodabljanje
vključuje
pospešeno uvajanje tehničnih in bioloških inovacij,
Z drugimi besedami pomeni
to večjo intenzivnost proizvodnje v smislu izrabe zemljišč in smotrnejše ter večje
uporabe gnojil, zaščitnih
sredstev in bioloških novosti.
Uvajanje bioloških novosti
na kmetijah znatno zaostaja
v primerjavi s premalo premišljenim, hitrim opremljanjem s tehničnimi sredstvi
v zadnjih letih. Pri opremljanju s stroji je potrebno
bolj pospeševati oblike njihove skupne rabe, s tem poceniti
proizvodnjo,
ter
del dosedanjih investicijskih
sredstev usmeriti v neposredno intenzifikacijo. Na
družbenih gospodarstvih pa
je le z obsežnimi naložbami,
boljšo organizacijo oziroma boljšim gospodarjenjem
možno zagotoviti hitrejše povečevanje produktivnosti
dela in rentabilnosti, saj
je večina družbenega kmetijstva v takem stanju, ko
je zboljševanje tehnologije
možno doseči le z modernizacijo.
Modernizirana in povečana tržnia kmetijska proizvodnja bo osnova nadaljnje
modernizacije im razvoja
živilske industrije, predvsem
v smeri višje stopnje predelave. Ta se bo v naslednjem obdobju še dalje koncentrirala in povezovala ter
se vključevala v krepitev
domače surovinske osnove.
2. 5. 3. Razvojni cilji se
kvantificirano izkazujejo v
povečani stopnji rasti proizvodnje, večjem obsegal proizvodnje, bolj izravnani prehrambeni bilanci in potrebnih naložbah kot osnovnem
pogoju za dosego teh ciljev.
Glede na potrebe v prehranski bilanci in potrebni
dvig dohodkovne stopnje zaposlenih v kmetijstvu se bo
na osnovi dviga intenzitete izkoriščanja razpoložljivih površin, skupna kmetijska proizvodnja v Sloveniji večala po letni stopnji
3—3,5 odstotka, kar je hitreje kot je bilo predvideno v
obdobju 1971—75 (2,7 odstotka) oziroma v tem obdobju doslej realizirano (2,5 odstotka). Pri kmetijskih organizacijah se bo fizični obseg
proizvodnje letno večal po
6.5 odstotka stopnji rasti in
v zasebni kmetijslki proizvodnji po stopnji 2,5 do
3 odstotkov.
Ob takšnem povečanju fi-

zičnega obsega kmetijske
proizvodnje pa je treba zagotoviti ob zvišani storilnosti in potrebni pariteti
cen cečjo stopnjo rasti družbenega proizvoda v primerjavi z doslej doseženo (v
letih 1971—74 je znašala rast
družbenega proizvoda za
družbeni sektor 3,2 odstotka za zasebni sektor 1,4 odstotka letno). V družbenem
sektorju kmetijstva se bo
družbeni proizvod gibal po
7 odstotkov, v zasebnem sektorju pa po 3 odstotke letno v obdobju 1976—1980.
Po rezultatih ankete o planiranju v temeljnih organizacijah
združenega
dela
družbenega sektorja kmetijstva je predvidena še intenzivnejša rast bruto dohodka — 8,8 odstotka letno.
Povečanje števila zaposlenih
v tem obdobju bo po planih temeljnih organizacij
združenega dela 2,1 odstotka.
Na osnovi takih predvidevanj bi bili potrebni izredni napori, da bi se dosegla
taka storilnost, kj bi lahko
zagotovila v temeljnih organizacijah predvidene rezultate v letu 1980.
Letna stopnja rasti fizičnega obsega živilske industrije
je v srednjeročnem obdobju
1971—75 presegla planirano,
ki je znašala 8 odstotkov. V
skladu s potrebami domačega trga, izvoznimi možnostmi, večjo in skladnejšo oskrbo z domačimi surovinami predvidevamo v obdobju 1976—80 intenzivnejšo
rast, ki bo okrog 9 odstotkov letno. Hitreje in bolj bi
se morala razvijati tista
proizvodnja, ki omogoča
boljše izkoriščanje domačih
surovin — predelava sadja
in zelenjave, modernizacija
mlekarn, škrobni kompleks,
proizvodnja skladkorja in
krmne beljakovine na podlagi domačih surovin.
Struktura kmetijske proizvodnje bo tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju ostala v glavnem v okviru razvojnih smernic, ki so
bile podane v dolgoročnem programu razvoja kmetijstva Slovenije, do Jeta
1990 in družbenem dogovoru o .uresničevanju programa kmetiistva. Slovenije v
obdobju 1974—80.
Pri tem se mora proizvod^
nja odločneje kot doslej usmeriti v realizacijo že dolgo zastavljenih nalog v rastlinski proizvodnji — boljšem
in bolj intenzivnem izkoriščanju vseh razpoložljivih obdelovalnih površin v celoti,
zlasti pa pri proizvodnji

krme in nekaterih dohodkovno intenzivnejših kulturah.
Večja proizvodnja krme bo
prispevala k stabilnejši go
vedorejskd proizvodnji, ki
tudi v naprej ostaja ključna
dejavnost
kmetijske
proizvodnje v Sloveniji, Razvoj ostalih dejavnosti kmetijstva bo potekal v skladu
s potrebami domačega trga
in izvoznimi možnostmi.
TJlov rib je razvijati tako, da bo skladen s potrebami razvijajoče se prede-

PRIDELKl
Mleko v (V mio l)1
Goveje meso
Prašičje meso
Perutninsko meso
Jajce (v mio kom.)
Pšenica
Koruza
Krompir
Hmelj
Sadje
Vino

lovalne industrije, ki ji primanjkuje zlasti hladilniških
kapacitet. Bolj je treba razširiti prodajno mrežo. Nuj
no potrebno bo v bližnji
perspektivi izgradnja lastne
sodobne ribiške flote s pomočjo katere bi se mogli
izogniti nadaljnemu uvozu
rib.
Proizvodnja pomembnejših
kmetijskih pridelkov in izdelkov živilske industrije bo
v primerjavi z doseženim
obsegom v letih 1970—1974
naslednja:
— v vagonih
Stopnja
rasti v
1»80
letlh
1975—80

1974

1. 1970
480
3.000
2.690.
2.540
309
14.905
14.620
62.210
343
7.800
5.700

490
4.002
3.280
3.600
351
16.180
18.599
59.319
318
7.5534
5.100

580
5.0282
3.820
4.220»
370
18.500
26.220
60.000
400
7.503
6.200

2,8
3,9
2,5
2,7
1,0
2,2
5,9
0,2
3,9
0
3,4

1) Organiziran odkup mleka bo porastel od 132 mio 1 v letu
1970 oziroma od 196 mio 1 v letu 1974 na 290 mio 1 v letu
1980, kar predstavlja 6,8 odst. letno večanje odkupa.
2) I. varianta predvideva proizvodnjo prašičjeqga mesa 4.260
vagonov.
3) Delovne organizacije s področja perutninarstva predvidevajo 6.020 vagonov.
4) Proizvodnja poprečno v letih 1971—1974.
— v vagonih
Stopnja
1980
rasti
1975—80

IZDELEK

1. 1970

1974

Testenine
Konzerve vrtnin
Sadna predelava
Klobasičarski izd.
Ribje konzerve
Mleko v prahu
Jedilno olje
Bonboni oz. kakao
Pivo (v mio 1)
Brezalkoholne pijače
(v mio 1)
Jušni koncentrati
Sladkor
Krmila

1-138
347
4.076
932
458
181
1.822
479
97

1.254
1.257
6.500
1.501
780
315
2.317
882
130

1.600
1.800
9.000
3.000
800
450
4.960
1.000
135

4,1
6,1
5,6
12,2
0,5
6,1
13,5
2,1
0,7

16
228
—
23.000

69
292
—
33.500

168
350
4.000
40.000

16,0
3,1
—
2,9

Pri planiranem obsegu pro- . ši'čjem mesu. Izgradnja toizvodnje bomo v SR Slove- varne za predelavo sladkorniji imeli večje suficite pri ne pese bo pripomogla k 50
mesu perutnine, govedini, odstotnemu ikritju potreb
mleku, hmelju, krompirju, po sladkorju, poleg pozitivpivu, brezalkoholnih pijačah, nega učinka v govedoreji in
sadnih sokovih in mineral- industriji. V medrepubliški
nih vodah. Se naprej pa menjavi planiramo prodajo
ostajajo primanjkljaji pri presežkov mleka, perutninrastlinskih maščobah, slad- skega mesa, krompirja in
korju, krmhih žitih ter pra. piva ter nekaterih izdelkov

živilske industrije. V drugin
republikah pa bomo odkupovali in zagotovili na podlagi
poslovnega in proizvodnega
sodelovanja neto primanjk
ljaje pri krušnih in krmnih
žitih, oljaricah, sladkorju,
sadju in prašičjem m»?su.
Pri izvozu še naprej računamo na govedino, hmelj, nekatere vrste sadja, vina in
izdelke živilske industrije.
Pri skupnem jugoslovanskem uvozu hrane bomo
udeležni pri južnem sadju,
oljaricah oz. surovem olju,
kavi in pri uvozu živinske
beljakovinske krme. Nujno
potrebni uvoz bo moral biti
zasnovan na izvozu omenjenih viškov v domači proizvodnji hrane in na izvozu

znanja, še zlasti v dežele v
razvoju.

3. 5. 4. V srednjeročnem
obdobju 1971—1975 bodo skupne naložbe v osnovna sredstva organiziranega kmetijstva dosegle okoli 90 odstotkov
planiranih
sredstev
(2.500 milijonov din po cenah iz leta 1970).
Višja stopnja rasti proizvodnje v obdobju 1976—80
bo zahtevala tudi večja vlaganja. Po programih temeljnih organizacij ^združenega
dela, ki izhajajo iz ankete
o minimumu kazalcev razvoja, so predvidena naslednja vlaganja v družbenih
kmetijskih organizacijah in
v živilski industriji:
— v mio din
1. 1976—1980
Delež lastnih
"
sredstev (v %)
Osnovna Obratna
v osn. v obr.
sredstva sredstva Skupaj sred.
sred.

Kmetijstvo'
4.010
907
4.920
38
42
Živilska 2
industrija
4.039
1.350
5.389
46
91
1) Naložbe v kmetijstvo so izračunane na podlagi podatkov
ankete o minimumu kazalcev, v kateri je sodelovalo 77 odstotkov vseh temeljnih organizacij združenega dela. Podatek velja torej kot ocena za celotni družbeni sektor kmetijstva.
2) V investicijah ni zajeta izgradnja tovarne sladkorja v znesku 700 mio din.
Na osnovi družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega razvoja kmetijstva
v letih 1974—1980 z nekaterimi ustreznimi korekcijami
pa predvidevamo naložbe v
osnovna in trajna obratna
sredstva v družbenih kmetijskih organizacijah v znesku 3.800 mio din (po cenah
1974). V zasebno kmetijstvo
bo vloženo 4.700 mio din, od
tega v kooperacijsko proizvodnjo 3.420 mi'O din. V
skupno družbeno organizirano proizvodnjo bo vloženo
7.220 milijonov dinarjev (vse
po ocenah 1974). Največ
denarja bo vloženega v poljedelstvo vključno z melioracijami v govedorejo in v
vinogradništvo.
Finančna konstrukcija virov investicij in prioritete
naložb so določene z druž-'
benim dogovorom o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva SR
Slovenije v obdobju 1947—
1980.
Skupne naložbe v osnovna sredstva živilske industrije so znašala v obdobju 1971
do 1974 po tekočih cenah
783 mio din.
Za predvideni obseg povečanja proizvodnje in rekon-

strukcije živilske industrije
se v obdobju 1976—1980 predvideva skupno okrog 4.500
mio din investicijskih viganj
(po cenah 1975). Največ bo
investirano v sadno predelavo, brezalkoholne pijače in
mineralne vode, v oljarsko,
sladkorno industrijo, v predelavo mleka ter izgradnjo
skladišč in hladilnic. V svrho racionalnega izkoriščanja
kapacitet bodo potrebne
nadaljne povezave proizvajalcev, predelovalcev in trgovine.
Največji del nalog imajo
tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju delavci in
kmetje v delovnih organizacijah — zadrugah in kombinatih, ki naj skupno t stroko in raziskovalnim delom
ob sodelovanju upravljalcev
bank omogočijo uresničitev
zastavljenih ciljev. Družbenopolitične skupnosti ostajajo odgovorne za ukrepe
ekonomske politike iz svoje
pristojnosti. Z uresničitvijo ustavnih določil bo
med temelinimi organizacijami združenega dela kmetijstva in živilske industrije
ter drugimi nosilci razvoja
dosežena znatno višja stopnja koordinacije pri postav55

ljanju in uresničevanju razvojnih ciljev in dohodkovnih
odnosov.
Na področju prostorskega
urejanja se postavljajo naslednje naloge:
— izdelava občinskih prostorskih načrtov;
— poživitev agrarnih operacij (založbe, arondacije,
obdelovalne skupnosti);
— uresničitev
programa
osuševanja in namakanja v
obsegu 15.000 hektarjev in
5.000 ha malih melioracij;
— pospešitev razvoja kmetijstva in s tem zadržanje
aktivnosti kmetijskih zemljišč v maloobmejnih, manj
razvitih in hribovskih območjih.
Na
področju
vlaganja
fizičnega in intelektualnega
dela se ukrepi nanašajo na:
— zagotovitev ustreznejših
materialnih in socialnih pogojev delavcev v kmetijstvu,
saj človek ob predpostavki
nadaljne deagrarizacije prebivalstva postaja limitni faktor razvoja;
— uveljavljanje sodobnih
tehnologij in na prizadevanja za bojšo organizacijo
dela, ob boljši usposobljenosti delavcev in kmetov kooperantov;
— zagotovitev večjega števila strokovnjakov Csrednle,
višje in visokošolskih kadrov) in njihovo ustreznejšo
razporeditev (kadrovska politika);
— uveljavitev
načrtnejše
štipendjske politike;
— doseganje večje stopnje
medsebojne povezanosti pedagoških, raziskovalnih in
strokovnih institucij ter njihove povezanosti in soodgovornosti za nadaljni razvoj.
Ukrepi, ki prispevajo k izboljšanju materialne osnove
In reprodukcijske sposobnosti kmetijstva in živilstva
so:
1. Ukrepi s področja organizacije, združevanja in delitve dela:
— izboljšanje organizacije
iela v temeljnih organizaciah združenega dela v cilju
iviga produktivnosti;
— razširitev in pospešitev
irocesa vključevanja kmetov
r organizirano proizvodnjo
' kmetijskih zadrugah; obra:
ih za kooperacijo in raznih
>blikah proizvodnih skupnosti;
— pospešitev procesa snnoupravnega
dogovarjanja
n povezovanja v sestavljele organizacije združenega
lela in poslovne skupnosti.

zaradi boljše delitve dela,
ustrezne koncentracije proizvodnje, usklajevanja blagovvnih tokov in dohodkovnih
odnosov.
V preteklem obodbju je bila na normativnem, samoupravnem in organizacijskem
področju vrsta nalog že
opravljenih ali pa so v toku izvajanja. Sprejet je
bil družbeni dogovor o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v
SRS za obdobje 1974—1980,
ki uvaja v kmetijsko živilsko dejavnost nov sistem
" razširjene reprodukcije, na
podlagi katerega je neposrednim proizvajalcem da<
na možnost odločanja o investicijskih naložbah. V zvezi s tem dogovorom je bil
podpisan samoupravni sporazum o združevanju v
kmetijsko razvojno skupnost, ki je nosilec izvajanja
in usklajevanja razvojnih
programov kmetijstva, živilske industrije in trgovine
v okviru sistema razširjene
reprodukcije, ki je opredeljen na samoupravni podlagi
z družbenim dogovorom.
Med pomembnješimi sporazumi je omeniti še samoupravni sporazum o združevanju v živinorejsko poslovno skupnost, samoupravni
sporazum o oblikovanju
zemljiških skupnosti in pa
samoupravne sporazume za
posamezne proizvode ali
skupine proizvodov; ki opredeljujejo reševanje skupnih nalog od proizvodnje,
predelave, plasmana in kreditiranja do povezave s
strokovno raziskovalno dejavnostjo.
Proces povezovanja in
združevanja bo potrebno v
bodoče
pospešiti
predvsem še na področjih, kjer
problemi v proizvodnji in
prometu niso tako pereči,
zato pa toliko bolj prisotni
v potrošnii (oskrba z zelenjavo, sadiem).
Za povečanje tržnosti poljskih pridelkov zlasti krušnih
žit in za povečanje krmskih
rastlin, je treba še posebno v okviru melioracijskih
skupnosti oblikovati polje-.
delske skupnosti; za njihovo uspešno delovanje je potrebno
zagotoviti
tudi
.ustrezno infrastrukturo (sušilnice, mešalnice krmil in
oodobno).
V merilu SFRJ bo Izdelan
družbeni dogovor o razvoju
agroindustrijskega kompleksa
do leta 1985. V okviru tega
dogovora je v pripravi družbeni dogovor o razvoju kme-

tijstva do leta 1980 in posebni družbeni dogovori oziroma samoupravni sporazumi o razvoju posameznih
kmetijsko-živinorejskih proizvodov. Republike in avtonomni pokrajini bodo z
ukrepi kot tudi z ustreznimi zakoni okrepile povezavo
združenega dela z medsebojnimi povezavami in povezavami proizvodnje, predelave
in potrošnje. Stališče Slovenije je, da naj bi se obvez? med republikami ralizirale. v skladu s porabo hrane ' (potrošni princip); med
proizvode, ki bodo uživali
razvojno podporo ali zaščito v plasmanu, naj se poleg
poljščin vključijo tudi živinorejski proizvodi: pri sistemskih ukrepih (politika cen,
rezerve, kompenzacije, izvozne stimulacije, kreditni pogoji) naj se upoštevajo isti
kriteriji kot v ostalem gospodarstvu. Zaščito preko
garantiranih in minimalnih
cen naj bi po stališču SE
Slovenije uživalo čim ožje
število proizvodov. Za hitrejšo intenzifikacijo zasebne proizvodnje mora biti tudi v dogovoru poudarjena
potreba po. krepitvi vključevanja zasebne proizvodnje v
družbeno organizirano proizvodnjo, ki naj bo izhodišče
nadaljnjega dogovarjanja.
2. Ukrepi s področja ekonomske politike so:
— zagotovitev delitve dohodka s samoupravnim sporazumevanjem med proizvodnjo, predelavo in prometom;
— garantirane in minimalne odkupne cene iz pristoj-

nosti federacije in republike;
— uveljavljanje določb medrepubliškega dogovora o razvoju kmetijstva do leta 1980,
pri čemer bo potrebno zagotoviti tudi uveljavljanje
ekonomske politike v pristojnosti republike in občin
v skladu s posebnostmi kmetijstva v SR Sloveniji;
— združevanje sredstev za
financiranje kmetijske pospeševalne službe v skladu s
družbenimi dogovori;
— pospeševanje združevanja sredstev kmetov in drugih ob'čanov v hranilno kreditnih službah v skladu z
zakonom;
— zagotavljanje kompenzacij v proizvodnji mleka in
reji plemenske živine;
— dograjevanje obstoječega sistema razširjene reprodukcije, ki je opredeljena
z družbenim dogovorom SR
Slovenije za obdobje 1974
do 1980.
3. Ukrepi socialne politike
bodo temeljili predvsem na
zagotavljanju socialne varnosti vseh kmetijskih proizvajalcev iz dohodka ustvarjenega v okviru družbeno organizirane proizvodnje.
Na tej osnovi se bo v prihodnjem obdobju dopolnil
zakon o starostnem zavarovanju kmetov z uveljavitvijo družbene solidarnosti pri
zagotavljanju sredstev za
izplačevanje starostnih pokojnin in razširil krog upravičencev do starostne pokojnine.

2. 6. Industrija gradbenega materiala,
nekovin, gradbeništva,
stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva
2. 6. 1. INDUSTRIJA GRADBENEGA MATERIALA
Industrija gradbenega materiala kot glavni proizvajalec in ponudnik osnovnih
materialov za potrebe gradbeništva, s svojimi izdelki
in vpeljano tehnologijo v
proizvodnji v znatni meri
vpliva na formiranje končne
cene pri gradbenih delih in
na ceno Stanovanjske gradnje posebej. Zato je za
kompleks gradbeništva izrednega pomena, da se industrija gradbenega materiala pospešeno modernizira in
uvaja tako proizvodnjo, ki

bo omogočila odpraviti pomanjkanje kritičnih materialov in da proizvede nove
proizvode, ki jih potrebujejo nove tehnologije v gradbeništvu.
Razvoj industrije gradbenega materiala kot ga predvidevajo temeljne organizacije združenega dela v obdobju 1976—1980, omogoča zadostitev potreb po najosnovnejših gradbenih materialih,
še vedno pa ne omogoča dovolj hiter razvoj novih tehnologij v skladu s potreba-

mi v gradbeništvu in zadostno količino nekaterih kri
tičnih materialov, kot so
predfabricirani elementi
Za realizacijo raznih raz-

vojnih programov predvidevajo temeljne organizacije
združenega dela naslednja
vlaganja v investicije v obdobju 1975—1980:
— v mio din

1916—1980
Osnovna Obratna
sredstva sredstva
Industrija gradbenega
materiala
V tem:
— kamen, pesek, apno
— opeka in strešniki
— cement, azbest
in cementni izdelki
— ostali materiali

-g Ti s ° s
Skupaj [p a u ^ ^>.

2.449

627

3.076

42

283
660

111
183

394
843

59
42

548
958

64
269

612
1-227

22
70

Na osnovi teh vlaganj bi
po oceni delovnih organizacij industrija gradbenega materiala dosegla povprečno
letno stopnjo rasti družbenega proizvoda 16 odstotkov.
v posameznih grupacijah
panog bi na osnovi razvojnih programov temeljnih or
ganizacij združenega dela
realizirali naslednje nove
investicije:
V grupaciji kamen, pesek
in apno:
— nove zmogljivosti za proizvodno apna, postavitev
obratov za proizvodnjo pli
nobetona, proizvodnjo suhe malte, predfabrikacijo elementov iz cementa in kam
na;
V grupaciji opeke in strešniki:
— razširitev ali rekonstrukcija proizvodnje klin
kerja in stoter plošč, izdelava fasadnih in izolacijskih
plošč, izdelava keramičnih
panojev in stropnih panelov
in strešnikov, povečanje pro
izvodnje glmopora, poleg tega nabava dodatne opreme
za vpeljavo novih tehnologij
pri rekonstrukcijah;
V grupaciji cement in az
bestcementni proizvodi:
— dokončna zgraditev nove cementarne in priprava
dokumentacije za rekonstruk
cijo cementarne po letu
1980;
V grupaciji ostali materiali:
— povečanje proizvodnje
mineralne volne, keramičnih
ploščic, zgraditev tovarne
gradbenih elementov, nove
tovarne betonskih izdelkov
ter obrat za proizvodnjo plošč
iz plastičnih mas.
Glede na sedanje stanje m
glede na predvideno dinami
ko pravkar omenjenih investicij bi pri nekaterih po-

membnejših proizvodih dosegli naslednje stanje:
Proizvodnja cementa v
Sloveniji ne zadovoljuje potrošnjo. To stanje se bo
predvidoma izboljšalo šele z
dograditvijo že začete investicije v cementarni v Anhovem, ki bi naj bila po planu
dograjena v letu 1977. Trenutno si cementna industrija pomaga tako, da povečuje proizvodnjo cementa
z uvozom klinkerja (cca
200.000 ton).
Proizvodnja apna, živega
apna in hidratiziranega apna, se bo v letu 1980 glede
na leto 1975 po oceni študije
o razvoju industrije gradbenega materiala povečala,
in sicer pri žganem apnu
za indeks 133, in pri hidratiziranem apnu za indeks 132.
Povečanje proizvodnje živega
apna je nujno, ker je to osnovna surovina za povečano
proizvodnjo hidratiziranega
apna, pa tudi zaradi vse večje uporabe mletega apna.
Vendar pa bo povečana proizvodnja hidratiziranega apna, ob istočasni razširitvi
proizvodnje tega materiala
v drugih republikah terjala
posebne napore za plasiranje
presežka. V proizvodnji živega apna je pričakovati
uvajanje proizvodnje s pečmi večjih kapacitet, do 300
ton na dan, in opuščanje
proizvodnje s pečmi majhne
proizvodnje do 25 ton na
dan.
Opekarska industrija bo z
novimi investicijami, ki so v
teku in bodo dokončane v
letu 1975 (Vrhnika) dosegla proizvodnjo 510 mio enot
NF v letu 1975 in 520 mio
enot NF v 1980, letu. Temelj
ne organizacije združenega
dela iz opekarske industrije
planirajo še večjo proizvod-

njo. Ker pa proizvajalci iz
opekarske industrije nimajo
usklajenih proizvodnih načrtov z gradbeno operativo in
glede na to, da je pričakovati zmanjšanje zasebne gradnje stanovanj (družbeni plan
SRS, 1976—1980), bo prišlo
do občutnega presežka proizvodnje nad potrebami. Proizvajalci opečnih izdelkov bodo morali veliko več upoštevati izsledke razvoj no-raziskovalnega dela na področju tehnologije proizvodnje
to uporabe opečnih izdelkov
v gradbeništvu, kar pomeni,
da bodo morali investirati v
novo tehnologijo uporabe
opečnih izdelkov, v tako imenovano panelsko tehnologijo.
Tu je treba omeniti tudi
betonsko jeklo, kot zelo kritičen material v gradbeništvu, čeprav se ne proizvaja
v okviru te panoge. Betonskega jekla proizvajamo v Sloveniji okoli 17.000 ton, porabimo pa ga 140.000 ton.
Razliko krijemo delno z dobavami iz Zenice, delno pa
z uvozom., V letu 1980 predvidevajo delovne organizacije v okviru Slovenskih železarn nekoliko večjo proizvodnjo 56.000 ton (študija o
razvoju IGM predvideva
30.000 ton), vendar se ob

povečani porabi na 190.000
ton pokritje porabe s proizvodnjo bistveno ne poveča.
Rešitve je treba iskati v
sporazumih, ki bodo obvezovali železarno Zenico na
potrebne dobave. Glede na
slabe izkušnje pa je gradbeništvo pričelo z akcijo za
izgradnjo mini železarne v
Batujah, z začetno letno
kapaciteto 50.000 ton.
Pomemben material v kompleksu gradbeništva je azbestno vlakno, ki ga jugoslovanska proizvodnja ponuja
v majhnih količinah to neustrezni kvaliteti za potrebe
azbestnocementne industrije.
Reševanje tega problema z
uvozom ne more biti sprejemljiva kot trajna rešitev.
Zato bo treba v okviru Jugoslavije pričeti z dogovarjanjem in sporazumevanjem
med proizvajalci in porabniki, da bi pri separacijah za
pridobivanje azbestnega vlakna, rudnikih azbestne rude
povečali proizvodno zmogljivost in uvedli sodobno tehnologijo.
Na osnovi osnutkov planovtemeljnih organizacij združenega dela bo industrija
gradbenega materiala dosegla naslednje izvozne rezultate:
(v mio din)
Delež izvoza v
celotnem dohodku panoge
(v %)

Industrija gradbenega materiala 122,2 247,6
V tem grupacije:
— kamen, pesek, apno
6,7
11,1
— opeka to strešnika
— 160,0
— cement, azbestao-cem. izdelki 111,5 130,6
— ostali materiali
—
—
Izvoz panoge bistveno zaostaja za izvozom celotne industrije. Udeležba izvoza v
celotnem dohodku panoge se
v letu 1980 celo zniža. Ker
obstojajo realne možnosti za
povečanje izvoza, bo potrebno vložiti vse napore, da se
to tudi doseže.
Uvoz potrebnih reproduk-

Industrija gradbenega materiala
V tem grupacije:
— kamen, pesek, apno
— opeka to strešniki
— cement, azbestno-cem. izdelki
— ostali materiali

203

5,1

3,6

166
—
113
—

—
—
—
—

—
—
—
—

cijskih materialov za redno
proizvodnjo močno presega
izvoz. Kot največja postavka
v uvozu je azbest. Iz ankete o minimumu kazalcev
razvoja 1976—1980 sledi naslednji obseg uvoza najvažnejših surovin to reprodukcijskih materialov v panogi:
1975

(v mio din)
1980 Indeks

212,1

303,3

143

0,9
—
179,4
31,8

22,8
29,5
198,4
52,6

2552
—
111
165
57

Večanju produktivnosti namenjajo delovne organizacije
panoge velik povdarek. Zelo
optimistično predvidevajo, da
bo panoga ob stopnji zaposlovala 4,1 odstotka in ob
stopnji rasti družbenega
proizvoda 16 odstotkov do
segla rast produktivnosti
11 odstotkov povprečno letno.
Nujno je, da se v industriji gradbenega materiala da
povdarek zlasti na naslednje:
— povečati proizvodnjo nekaterih kritičnih materialov,
kot so predfabricirani elementi;
— razvojno
raziskovalno
dejavnost je treba tesno po-

vezati s to dejavnostjo v
gradbeništvu;
— z ozirom na nujnost
spremembe strukture proizvodov, ki terjajo uvajanje
novih tehnologij, je treba
čim več vlagati v šolanje
strokovnih kadrov ustreznih profilov;
— potrebno je vskladiti
razvojne programe z razvojnimi programi gradbeništva;
— bodočo izgradnjo objektov je treba tako locirati, da
bodo v »ekonomski« razdalji do potrošnih centrov.
Integracija v reprodukcijsko dohodkovno povezane
komplekse bodo omogočile
uspešnejšo izvršitev omenjenih nalog.

2. 6. 2. NEKOVINE
Razvoj dejavnosti nekovin
v Sloveniji ni podan kompleksno zaradi prepletenosti
zajemnih področij. Dejavnost zajema le čiste nekovinske rudnike in delno predelavo nekovinskih rudnin.
Pri tem ostaja odprto vprašanje zajemanja podatkov
posameznih temeljnih organizacij združenega dela ali
obratov v okviru večjih
organizacij, kjer je le manjši del proizvodnega programa v okviru dejavnosti nekovin. Tako v srednjeročnem
programu razvoja nekovin ni
zajeto področje cementne industrije, keramičnih ploščic,
ploščatega stekla s predelavo
steklene volne, steklene pene, brezalkalnih steklenih
vlaken, novih kapacitet embalažnega stekla, keramične
gline, pusolanske zemlje,
krede, tufov, grafitnih izdelkov, VF keramike, feritov itd.
Po družbenem
planu
1971—1975 je bilo predvideno, da bo fizični obseg industrijske proizvodnje nekovin naraščal po stopnji 7 odstotkov. Dosežena je višja
stopnja rasti in to 9 odstotkov. Možnost razvoja v tem
petletnem obdobju je bila za
dejavnost ugodna, če je ne
bi ovirala vrsta težav od slabe opremljenosti, dislociranosti organizacij, majhnih kapacitet, ki niso omogočale
večje kapacitete za razširjeno
reprodukcijo, omejenosti in
premajhne raziskanosti surovinske baze, premajhen poudarek družbe na pomembnost surovin in končno v
nemajhni meri tudi to, da
je velik del nekovinske de58

javnosti vključen med ostale dejavnosti.
V obdobju 1976—1980 bazira pretežni del razvoja ne
kovin na rekonstrukciji oziroma modernizaciji obstoječih obratov, le delno na izgradnji novih zmogljivosti.
Poudarek na modernizaciji je
nujen in jo zahteva hiter
razvoj tehnologije in vse zahtevnejšega tržišča doma in
v tujini.
Po podatkih delovnih or
ganizacij bi prodaja izdelkov
nekpvin narastla do leta
1980 za 154 odstotkov, pri
tem bi se število zaposlenih povečalo za 19 odstotkov.
Za realizacijo predvidenih
planov bi potrebovala panoga okrog 1,4 milijarde din
v obdobju 1976—1980, kar bi
,predvidoma zadoščalo za
enostavno in razširjeno reprodukcijo. Za povečanje
kapacitet bi uporabili okoli
50 odstotkov sredstev. Delovne organizacije' redvidevajo,
da bi obseg 50 odstotkov
teh sredstev predstavljalo
lastna sredstva, to so sredstva temeljnih organizacij

združenega dela. in organizacij združenega dela, drugo
pa bi bila posojila in ostali viri. Temeljne organizacije

prikasujejo v svojih osnutkih
planov razvoja naslednje
investicije (po področjih panoge nekovin):
(v mio din)

Si
i!
Proizv. oplem. in predelava
nekovinskih rudnim skupaj
Rudniki nekovinskih rudnin
Proizvodnja stekla
Proizrvoctaija ognjevarnih
materialov
Proizvodnja porcelana
in keramike
Proizvodnja drugih
nekovinskih rudnin

S »'g?
—> >
Sj='S-s s a
lili

«C rt>
a.2

1364
129
381

346
36
107

1710
165
488

52
25
62

216

32

248

82

174

16

190

44

464

153

617

41

Delovne organizacije predvi- lana (razen steatita, kjer
devajo, da bodo v soinvesti- predvidevajo novo proizvodranje ali skupno vlaganje pri- no zmogljivost). Močno pa
tegnile tudi tuje partnerje bi se povečala proizvodnja
predvsem v dejavnosti, ki se korunda, umetnih brusov,
v svetu bolj razvijajo in ima abrazivnih materialov, minejo obsežnejše tržišče.
ralne volne ter vlaken,
Delovne organizacije pred- azbestnih izdelkov in amorfvidevajo povečanje proizvod- nih mas. Proizvodnja nekanje in izboljšanje kvalitete terih naštetih izdelkov se bo
predvsem pri proizvodnji povečala več kot 100 odstotkremenčevega peska pre- kov.
ko 100 odstotkov), za kar je
Uvoz izdelkov nekovin je
posebno zainteresirana v
letu 1974 ustanovljena interes- večji od izvoza, vendar pa
na skupnost proizvajalcev in moramo računati, da so tuuporabnikov livarskih pes- kaj vključene predvsem pokov, cementne industrije, trebe za druge panoge. Pagradbeništva in kemične in- noga sama pa ima visoko
dustrije; proizvodnji kaolina pozitiven zunanjetrgovinski
za 42 odstotkov, kalcita za saldo, zato so tudi predvide108 odstotkov. Proizvodnja vanja za izvoz realna, ker
bazirajo na dosedanjih
embalažnega stekla bi se po- že
večala le za 16 odstotkov, uspehih. V izvoz bi šlo po
delovnih organizakristalnega pa za 28 odstot- podatkih
kov. Nameravajo (Krka, No- cij okrog 30 odstotkov proizvo mesto) začeti tudi s pro- vodnje panoge nekovin, kar
izvodnjo ravnega
stekla je na sedanjem nivoju.
stekla (20.000 ton letno). MaLočeno po področjin prednjši porast predvidevajo na videvajo temeljne organizacipodročju keramike in porce- je naslednji izvoz;

Proizvodnja aptem. in predelava nekovinskih
rudnin skupaj
Rudniki nekovinskih rudnin
Proizvodnja stekla
Proizvodnja ognjevarnih materialov
Proizvodnja porcelana in keramike
Proizvodnja.drugih nekovinskih rudnin

1975

1980

Indeiks

418
6
240
24
23
125

954
14
575
63
47
254

228
247
240
266
202
203

(v mio din)
Delež izvoza
v proizvodnji
19*75
1980
34
4
48
18
13
51

31
4
42
18
11
42

Do leta 1980 bo moralo priti do zmanjšanja uvoza surovin oziroma izdelkov nekovin zaradi boljšega izkoriščanja sedanjih ter izgradnje novih kapacitet v državi. Obstojajo pa v industriji nekovin realne možnosti,
da se orientiramo predvsem
na domače surovine. Večjo
pozornost bodo organizacije
posvetile raziskavam v rudar
stvu nekovin, kot ba- za
nadaljnjo proizvodnjo kar
pa je bilo dosedaj zapostavljeno. Omogočiti bo treba ugodnejše kreditne pogoje in uvoz moderne tehnologij . Eden od važnih elementov je tudi to, da so
rudniki nekovin locirani
predvsem na nerazvitih področjih SRS, v krajih izven
večjih gospodarskih centrov
in druge pomembnejše industrije, kjer je zaposlitev še
vedno vprašanje. Stopnja zaposlovanja bi po podatkih
delovnih organizacij znašala
v tej panogi v povprečju 2,7

odstotka. Izobraževanju kvalificirane delovne sile bo posvečena večja pozornost.
Integracijska gibanja so posebno v zadnjem času zelo
močna. Organizacije združenega dela se povezujejo predvsem s potrošniki njihovih
izdelkov. S temi se tvori
gospodarska celota s skupno
izdelanimi razvojnimi programi. To velja predvsem za rudnike nekovin, kajti ravno
ti imajo zaradi nizke akumulacije oziroma skromnih
sredstev manjše možnosti
modernizacije
proizvodnih
procesov. Povezovanje v panogi na splošno je še ved
no v teku, iščejo se smisel
ne oziroma ekonomsko upravičene povezave ne glede na
občinske in republiške meje
V okviru SFRJ že obstaja
družbeni dogovor o razvoju
rudnikov in industrije, nekovin ter o ukrepih za zagotovitev tega razvoja v letih
1976—1980.

za, je vendarle to za gradbeništvo uspeh.
V obdobju 1976—1980 pred-

Gradbeništvo — skupno
V tem: projektiranje
gradbena operativa

videvajo temeljne organizacije združenega dela sledečo
realizacijo izvoznih storitev:

1975

(v mio din)
Delež izvoza
v proizvodnji
1980 Indeks 1975 1980

124,7
18,7
106,0

172,3
17,5
154.8

ja ne more reševati sama
za sebe.
Intenzifikacija stanovanjske
gTadnje terja od gradbeništva, da temeljito reši probleme, ki so vezani na obrtniška montažna in finalna
dela. Deloma bi bilo možno
rešiti te probleme z uvajanjem moderne montažne
gradnje, z izborom takih
tehnologij proizvodnje predfabrikatov, ki omogočajo prenos instalacijskih in drugih
finalnih del že v fazo pred
fabrikacije.
Važna naloga gradbeništva
v naslednjem srednjeročnem
obdobju je tudi zagotovitev
zmogljivosti za zadovoljitev
potreb po gradbenih delih
na področju infrastrukturne
gradnje, predvsem energetskih, pa tudi na prometnih
objektih.
Na osnovi omenjenih osnovnih nalog, katerim se bo
moralo posvetiti gradbeništvo v obdobju 1976—1980, predvidevajo temeljne organizacije združenega dela v gradbeništvu, da se bo njihov
celotni dohodek dvigal v povprečju za 19 odstotkov letnoupoštevajoč cene ob koncu
leta 1974.
V preteklem obdobju se
je gradbeništvo,začelo uspešno uveljavljati na zunanjih
tržiščih, čeprav je izvoz storitev gradbeništva predstavljal
i" maihen del celotnega izvo

0,07

0,05
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prakso pri nastopanju v inozemstvu. Pri dogovarjanju z
inozemskimi partnerji nastopajo združeno ustrezne delovne organizacije iz vse Jugoslavije.
Za svoje potrebe uvaža
gradbeništvo minimalne količine reprodukcijskega materiala, kar kaže na sorazmerno dobro oskrbljenost s strani naše industrije gradbenega materiala. Temeljne organizacije združenega dela
predvidevajo naslednji obseg
uvoza najvažnejšega reprodukcijskega materiala:
(v mio din)
1975
1980 Indeks
48,2
90
53,8

Očitno je, da bo gradbeništvo na zunaj ih tržiščih dosegalo v prihodnjem obdobju slabše rezultate, vendar
bo to zaradi nujnih potreb
po gradbeni dejavnosti doma, pa tudi zato, ker se je
moralo umakniti z zahodnega trga zaradi gospodarske
stagnacije. Gradbeništvo je
sedaj v akciji za navezavo
poslovnih stikov z vzhodnimi
deželami v razvoju. Pomemben napredek je gradbeništvo doseglo v tem, da je v
celoti spremenilo dosedanjo

2. 6. 3. GRADBENIŠTVO
- Gibanje razvoja gradbeništva v prvih štirih letih
srednjeročnega programa v
obdobju 1971—1974 je bilo v
mejah planiranih stopenj rasti — 7,5 odstotka letno. Glede na to, da potek proizvodnje v gradbeništvu v letu
1975 kaže, da bo dosežena
rast proizvodnje okoli 12 odstotkov, bo gradbeništvo preseglo proizvodnjo, predvideno
s srednjeročnim programom,
in doseglo poprečno stopnjo
rasti okoli 8 odstotkov.
V prihodnjem srednjeročnem planu bo vsekakor
najzahtevnejša naloga gradbeništva na področju stanovanjske gradnje, zlasti v družbenem sektorju, kjer je predvidena podvojitev proizvodnje. Ta naloga zahteva od
gradbeništva nove pristope
in prehod na druge operativne sisteme, ki omogočajo
masovno gradnjo stanovanj.
Poleg že uveljavljenega sistema tunelske gradnje, bo
nujno vpeljati kompleksno
industrializacijo velikih elementov z uvedbo montažne
gradnje. V ta namen bo nujna tesnejša povezava z industrijo gradbenega materiala. Prav tako bo nujna tesnejša povezava p« organizaciji gradbenih, projektivnih
ir drugih služb 7 namenom
skupnega pristopa k reševanju problemov, ki jih posamezna gradbena organizaci-
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Gradbeništvo — skupaj
Za realizacijo svojih razvojnih programov planirajo temeljne organizacije združene-

ga dela tale vlaganja v investicije v letih 1976—1980:
(v mio din)
a
1976—1980
! >1
II
bI

Gradheništvo skupaj
3611,4
V tem:
— projektiranje
257,9
— gradnje
2719,2
— montaža
583,9
— zaklučna dela v gradben. 44,8
— merjenje in kartiranje
zemljišč
,
4,5
— dela v lastni režiji (oprema) 1,1

'III#
"3as9 si
s.

Os
2176,2

5786,6

78,6

187,1
1679,4
279,1
16,8

445,0
4458,6
863,0
61,6

70,0
79,0
79,0
88,7

14,3
5,1

88,5
20,0

9,8 ,
4,0

študija o razvoju gradbeništva in industrije gradbenega materiala pa predvideva
za gradbeništvo naslednje investicije in strukturo le-teh
v obdobju 1976—1980:
Cene 1973
(v mdo din)
prog-1971
1976
noža do
predvidevanja
do
1975 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1980

Iz podatkov je razvidno,
da bo gradbeništvo nadaljevalo s pretežnimi vlaganji v
osnovna sredstva in sicer s
posebnim poudarkom na nabavo delovnih priprav.

Skupaj
Gradbena dela
Domača oprema
Uvožena oprema
Ostalo in avansi

575 2147
138 539
270 985
86 314
81 309

605
145
284
85
91

635
146
305
83
101

670
148
328
80
114

705
148
353
78
126

740 3355
155 742
370 1640
81 407
134 566
59

Poprečne letne stopnje rasti za obdobje:
— 1971—1975 12,1 odstotka,
— 1976—1980 5,2 odstotka.

Celotni dohodek
Bruto dohodek
Amortizacija
Osebni dohodki
Poslovni sklad

Temeljne organizacije združenega dela predvidevajo naslednje spremembe v delitvi dohodka:
(stopnje rasti v °/o)
1975/74
1980/76
27.5
31,0
24.6
30,2
57,8

14,5
9,9
10,3
8,7
13,0

S prikazano investicijsko
politiko v preteklosti in predvidenimi vlaganji v naslednjem obdobju se bo gradbeništvo usposobilo za opravljanje najzahtevnejših del.
Gradbeništvo bo moralo
še naprej vlagati sredstva v
razvojno-raziskovalno dejavnost, ter izboljševati in uvajati nove organizacijske oblike, ki so osnovni temelj za
bolj uspešno poslovanje.
Le s koordinacijo dela s
proizvodnjo industrije gradbenega materiala, ki terja
uspešno sodelovanje pri razvojno-raziskovalnem delu, bo
omogočeno gradbeništvu, da
uvaja nove tehnologije, ki so
tehnološko dovršene
in
omogočajo cenejšo gradnjo.
Na drugi strani pa bo industriji gradbenega materiala omogočeno, da bolj smelo nastopa pri uvajanju proizivodnje novih proizvodov.
Nujno je, da gradbeništvo
pristopi specializaciji, kar pa
z druge strani terja določene družbene obveznosti za

zagotovitev konstantnega razvoja.
Integracije, ki jih že sedaj
gradbeništvo spremlja in realizira, prispevajo k dvigu
produktivnosti, skrajšanju rokov gradnje, zmanjšanju
angažiranih sredstev in bolj
racionalni organizaciji dela.
Pri izvajanju gradbenih
del je osnovnega pomena,
kako je gradbeništvo preskrbljeno z osnovnimi materiali. Pri reševanju teh problemov je prispevalo s svojimi sredstvi k izgradnji povečanih kapacitet v cementni
industriji in je sedaj pripravljeno z lastnimi vlaganji pomagati pri izgradnji mini železarne, ki bi naj pomagala
odpraviti škode, ki nastopajo ob pomanjkanju betonskega železa.
Gradbeništvo bo lahko bolj
zadovoljevalo družbene potrebe in nudilo lastne izdelke ceneje, če bodo dela vnaprej dogovorjena in bi bili
viri finančnih sredstev vnaprej znani.

2. 6. 4. STANOVANJSKO
Politika
stanovanjskega
gospodarstva v naslednjem
srednjeročnem programu za
obdobje 1976—1980 se bo izvajala v smeri intenzifikacije stanovanjske izgradnje in
sicer v naslednje smeri:
— v usmerjeno gradnjo
— v povečano gradnjo stanovanj v družbenem sektorju in zmanjšano gradnjo sta-

GOSPODARSTVO
novanj v zasebnem sektorju,
— v organizirano financiranje stanovanjske gradnje na
temelju dogovorov in sporazumevanja,
— v intenzivnejšem uvajanju industrializacije stanovanjske gradnje.
V obdobju 1971—1975 je
bila dinamika stanovanj sledeča:

število zgrajenih stanovanj
Leto

1971
1972
1973
1974
1975
(predvidevanje)
Skupaj
1971—1975
60

Struktura zgrajenih
stanovanj

N t?
10.269
10.221
10.498
13.676

4.818
5.408
4.810
7.980

5.451
4.813
5.688
5.696

100
100
100
100

46,9
52,9
45,8
58,4

53,1
47,1
54,2
41,6

13.500

8.000

5.500

100

59,3

40,7

58.164

31.016

27.148

100

53,3

46,7

Gradnja stanovanj se je
torej povečala v letu 1974,
kar se pričakuje tudi v 1975.
To je uspeh družbeno-politične »akcije 26.000 stanovanj«, ki bo obenem prispevala k realizaciji in prekoračitvi postavljenega srednjeročnega programa za obdobje 1971—1975.
S spremembo politike v
stanovanjskem gospodarstvu,
ki je bila izpeljana konec
leta 1965, ko se je prešlo na
tržno gospodarstvo v stanovanjskem gospodarstvu, se
je udeležba zasebnega sektorja močno povečala, skoraj
podvojila. K temu so bistve-

no prispevali spremenjeni
pogoji v kreditiranju zasebne stanovanjske gradnje.

S prehodom na tržno gospodarstvo v stanovanjskem
gospodarstvu so se velikosti
stanovanj bistveno spremenile. Pri tem so zasebna stanovanja veliko bogatejša po
površini. Velikost stanovanja
je naraščala v družbenem in
zasebnem sektorju, iz česar
se lahko sklepa, da v tem
obdobju šibkejši sloji prebivalstva niso bili sposobni,
pa tudi niso imeli možnosti
rešiti stanovanjskega vprašanja:
(v m2)
Poprečna velikost stanovanj
za stanovanja
za skupno
zgrajena
v družbenem
v zasebnem
stanovanja
sektorju
sektorju

1961—1965
1966—1970
1971—1974

55,3
67,0
73,0

V prihodnjem srednjeročnem
programu za obdobje 1976—
1980, se želi doseči naslednje:
— Uveljaviti sistem usmerjene stanovanjske gradnje
in tako omogočiti hitrejše
reševanje
stanovanjskih
problemov delavcev z nižjimi osebnimi dohodki in
mladih družin.
Doseči
zainteresiranost
gradbenih podjetij za specializacijo v gradnjah na stanovanjskem območju.
— Povezati gradbeno operaitivo pri raavojno-raziskovalnem delu z industrijo gradbenega materiala in tako
omogočiti
industrializacijo
stanovanjske izgradnje.
— Olajšati položaj družinam, ki zaradi migracijskih
tokov zapuščajo obstoječa
prebivališča pri reševanju
stanovanjskih problemov v
novem okolju.
— Odpraviti najnujnejši stanovanjski primanjkljaj in
tako omogočiti gradnjo v prihodnjem obdobju, ki bi bila
usklajena s potrebami novih
gospodinjstev.
— Do konca srednjeročnega

Skupaj
1976
1977
1978
1979
1980
Skupno

13.800
14.100
14.400
14.700
15.000
72.000

48,4
52,2
60,2

75.2
84.3
91,1

programa uveljaviti stanarino na stroškovnih osnovah
in na samoupravnih sporazumih urediti obseg družbene pomoči.
— Zagotoviti, da občinske
in stanovanjske interesne
skupnosti učinkovito vplivajo na pocenitev stavbnih zemljišč in da skrbijo za hitrejše urbanistično in komunalno urejanje širših zazidalnih kompleksov in okolišev.
— S standardizacijo družbenih stanovanj omogočiti racionalizacijo gradnje in tako
prispevati k industrializaciji
stanovanjske gradnje z uvajanjem novih tehnologij.
— Omogočiti uporabo pozitivnih rezultatov razvojno-raziskovalnega dela na področjih koriščenja tehničnih, tehnoloških in organizacijskih
rešitev in s tem prispevati
k hitrejši in cenejši graditvi.
Na osnovi teh izhodišč se
v prihodnjem obdobju predvideva po strokovnih ocenah
naslednja dinamika stanovanjske gradnje:
število stanovanj
setotar
družbeni
zasebni
8.400
8.800
9.200
9.700
10.200
46.300

5.400
5.300
5.200
5.000
4.800
25.700

Predvideno razmerje družbenega in zasebnega sektorja 64,3 : 35,7, bi omogočilo, da
se bo zasebna gradnja postopoma zmanjševala
in
gradnja v družbenem sektorju povečevala.
Kljub restrikcijam pri kreditiranju stanovanjske gradnje v zasebnem sektorju bo
zasebni sektor po oceni realiziral predvideno stanovanjsko gradnjo, kajti v številu
nedokončanih stanovanj ob
koncu leta 1973 je veliko število neverificiranih stanovanj, ki so dejansko že naseljena. Poleg tega se še za
naprej predvidevajo olajšave

zasebni

nja drugih ustreznih virov za
financiranje komunalnih investicij. Na združevanje
sredstev akumulacije daleč
pod potrebami vpliva način
oblikovanja cen komunalnih
storitev in proizvodov. Cene
se niso prilagajale sprejetim
razvojnim programom, temveč so bile zadržane na nižjem nivoju.
Komunalne
organizacije
združenega dela pogosto niso
mogle najemati vseh potrebnih bančnih kreditov zaradi
svoje nizke kreditne sposobnosti in neugodnih kreditnih
pogojev, ki niso ustrezali
dolgoročnemu značaju komunalnih objektov in naprav.
Tako je upadel delež investicij iz bančnih virov od
59,6 odstotka v letu 1971 na
31,4 odstotka v letu 1974.

400
392
385
370
355
1902

Po mirni, kazalcih temeljnih
org. združenega deila
Po oceni delegatov v okviru
GZ SR Slovenije

pri kreditiranju za tiste interesente iz zasebnega sektorja, ki dokončujejo stanovanjske objekte.
Z ozirom na znižano poprečje velikosti stanovanj v
družbenem in zasebnem sektorju za naslednje srednjeročno obdobje, kar bo posledica standardizacije in
omejevanje stanovanjske gradnje na nujne potrebe. Novozgrajena stanovanjska površina, kljub povečevanju števila
stanovanj, ne bo več tako
hitro naraščala. Predvideva
se, da bo novozgrajena stanovanjska površina taka:
(v tisočih m2)

Leto

družbeni

Sektor

1976
1977
1978
1979
1980
Skupno

479
512
524
553
581
2649

Predvidene investicije, v letu
1980 v višini okrog 4,7 odstotka družbenega proizvoda
bi omogočile, da se trend
razvoja stanovanjske gradnje
v naši republiki približa gradnji števila stanovanj na tisoč

prebivalcev, ki že velja za industrijsko razvite dežele, in
sicer 9 stanovanj na 1000 prebivalcev. Tako bi koncem
srednjeročnega obdobja dosegli naslednja razmerja:

leta 1970 — 5,4 novih stanovanj na 1000 prebivalcev
leta 1975 — 7,5 novih stanovanj na 1000 prebivalcev
leta 1980 — 8,1 novih stanovanj na 1000 prebivalcev
Realizacija
stanovanjske
gradnje je mogoča le pod pogojem, da bodo tudi komunalno gospodarstvo, bančna

politilka in drugi dejavniki
sporazumno pravočasno omogočali nemoten razvoj na tem
področju.

2. 6. 5. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Komunalna in stanovanjska
dejavnost glede na svoj ekonomski položaj in prostorsko
razmestitev lahko pospešujeta ali zavirata razvoj celotnega gospodarskega in družbenega življenja. Obseg in kvaliteta komunalnega opremljanja pa neposredno močno
vplivata na stanovanjsko in
drugo graditev ter na življenjski standard.
Sedanje stanje kaže, da je
stopnja komunalne opremljenosti in prostora v SR
Sloveniji sorazmerno zelo nizka in pokriva poprečno le
50 odstotkov današnjih potreb; poleg tega so nekatere
obstoječe naprave že močno
dotrajane.
Zaostajanje razvoja na področju komunalnega gospodar-

stva je predvsem posledica
nizkih vlaganj. Učinkovitost
vlaganj še zmanjšuje prostorska razdrobljenost stanovanjske graditve.
Udeležba vlaganj v komunalno gospodarstvo v vseh
gospodarskih in negospodarskih investicijah je upadla od
5,5 odstotka v letu 1971 na
le 3,0 odstotka v letu 1974.
Dinamika fizičnega obsega
vlaganj je glede na hitro naraščanje cen materiala in
gradbenih storitev dejansko
precej nižja kot pa rast vlaganj v tekočih cenah.
Upadanje vlaganj v komunalno gospodarstvo je posledica nizke akumulativnosti
komunalnih organizacij združenega dela in pomanjka-

Obseg in rast komunalne
dejavnosti v prihodnjem petletnem obdobju sta povezana z načrtovanim razvojem
stanovanjske in druge graditve, z rastjo prebivalstva
in urbanizacijo. Glede na
predvideno stopnjo rasti stanovanjske graditve za okrog
8 odstotkov bi morala naraščati komunalna vlaganja vsaj
po enaki stopnji. Zaradi deficitarnosti in graditve drugih objektov pa bi morala
biti stopnja rasti komunalnih
vlaganj še nekoliko višja letno. Glede na predvidene potrebe po komunalnih investicijah kot tudi glede števila
zaposlenih so temeljne organizacije združenega dela v
razvojnih programih komunalne dejavnosti predvidele
nekoliko nižj&potrebe:
Potrebe po
— investicijah — zaposlev mio din
nlh delavcih
2.663

10.530

3.600

12.000

Do ugotovljene razlike je
prišlo, ker so vse temeljne
organizacije združenega dela
iz komunalnega in stanovanjskega gospodarstva niso
izpolnile ankete minimalnih
kazalcev.
število zaposlenih v komunalni dejavnosti se bo po
strokovnih ocenah torej povečalo predvidoma v petletnem obdobju na okoli 12.000,
družbeni proizvod na zaposlenega pa na okoli 110.000
din. Stopnja rasti družbenega
proizvoda se načrtuje za srednjeročno obdobje 1976—1980
okrog 8 odstotkov. Ob taki
stopnji rasti družbenega proizvoda bi komunalne organizacije združenega dela lahko
iz lastnih sredstev financirale
15 odstotkov do 20 odstotkov
vseh komunalnih investicij.
Glede na skoraj gotovo preseženi plan stanovanjske graditve v sedanjem petletnem

obdobju se bo v obdobju
1976—1980 pokazalo izrazito
pomanjkanje komunalne opremljenosti kot zaostanek
preteklega obdobja. To bo
ovira v prihodnjem petletnem obdobju, v kolikor ne
bodo pospešeno vlagali sredstev v komunalno opremljanje. Kot dejavnost posebnega družbenega pomena zahteva komunalno gospodarstvo
posebno družbeno skrb, ki
se mora odraziti tudi v njegovi materialni bazi.
Komunalne samoupravne
interesne skupnosti bodo v
prihodnjem obdobju imele
pomembno vlogo pri ugotavljanju potreb po komunalnem opremljanju ter obsega
in kvalitete komunalnih storitev in pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev
kot tudi pri pospeševanju integracijskih procesov v komunalnem gospodarstvu.

2. 7. Promet20
V razdobju srednjeročnega
družbenega plana 1976—1980
bo razvoj gospodarstva in
20
Separat prometnih dejavnosti
za obdobje 1976—1980, ki ga je
pripravil komite za promet, je bil
v obravnavi ta sprejet na IO združenja delegatov prometa ta zvez
pri GZ SRS. Sepairat še ne upošteva v zadostni meri usmeritev
razvojnih programov v temeljnih
organizacijah združenega dela iz
ankete minimuma razvojnih kazalcev v obdobju 1976—1980, ker so
-podatki še v preverjanju.

družbe zahteval večji obseg
in boljše prometne storitve.
Zato dobiva prometna dejavnost prioritetno mesto ob
upoštevanju njenih multiplikativnih vplivov na rast in
nadaljnji razvoj celotnega
družbenega življenja.
Vse prometne zvrsti se
bodo medsebojno bolj skladno in tesneje vraščale tako
v sami republiki, kakor tudi
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znotraj vse države. Vzporedno s tem bo veljala posebna
pozornost preprečevanju akcij, ki bi lahko slovenski
prostor prometno obkrožile
in osamile.
Da bo v bodoče lahko doseči potrebni kakovostni in
količinski premik v nadaljnjem razvoju prometa in njegovih storitvah, bo prometna
politika zasledovala predvsem
sledeče temeljne smeri razvoja prometa v SR Sloveniji:
1. pospešeno in racionalno
izkoriščanje že obstoječih in
novih prometnih mobilnih in
stacionarnih kapacitet,
2. hitrejši razvoj ključnih
prometnih dejavnosti in infrastrukturnih zmogljivosti,
3. usklajeno in racionalno
transportno politiko predvsem
tovornega prometa,
4. skrb za večjo tehnološko
in integralno celoto in standardizacijo mobilnih sredstev
in infrastrukture,
5. skrb za večjo varnost,
6. usklajeno in sinhrono
vraščanje vseh prometnih
zvrsti v slovenski, jugoslovanski in mednarodni prostor in njegove prometne tokove.
7. boljše vrednotenje našega ugodnega geografskega položaja za izkoriščanje v domačem in mednarodnem
tranzitu,
8. širše odpiranje in naslonitev slovenskega prostora na
pomorsko orientacijo,
9. skladno s potrebami in
geopolitičnim položajem je

treba razvijati poleg že tradicionalnih nosilcev prometnih storitev tudi ostale in slediti najnovejšim tehničnim
dosežkom.
V okviru tako postavljenih
ciljev bo v prihodnjem obdobju naraščal obseg storitev v vseh prometnih dejavnostih. To bo omogočila tudi
nadaljnja modernizacija mobilnih sredstev in infrastrukture. S tem pa se bo izboljšalo tudi ekonomsko stanje
in poslovanje celotnega prometa. Predvideva se, da bo
fizični obseg prometa v naslednjem obdobju- naraščal s
povprečno stopnjo letne rasti okoli 8 odstotkov.
V naporih pri izvajanju navedenih nalog bo sodelovalo
združeno delo v okviru samoupravnih interesnih skupnosti.
Razvojne naloge na področju prometa bodo zahtevale
v naslednjih letih znatno
večja finančna sredstva. Razvojni programi temeljnih organizacij združenega dela na
področju prometnih dejavnosti (brez PTT prometa) kažejo, da bodo potrebna vlaganja v osnovna sredstva
prometne infrastrukture, opre
me in voznega parka znašale 16,5 mrd din, s čimer bi
prometne dejavnosti znatno
povečale svojo 18,4 odstotka
udeležbo v gospodarskih investicijah v obdobju 1971—
1974. Pregled vlaganj v razdobju 1976—1980 po programih temeljnih organizacij
združenega dela je naslednji:
(v rnio din)

Vlaganja
197«—1980
g
•a „ »■I cS

I Sz
Promet skupaj
Železniški promet
Pomoirski promet
Zračni promet
Cestni promet
Mesitni promet
Luški promet
Poštni, telegrafski in
telefonski promet*

16.458,5
8.018,1
3.347,1
362,5
, 2.398,6
499,4
1.832,7

806, 7
105, 8
21,2
33,5
545, 5
9, 1
91,,6

«jC
17.332,6
8.123,9
3.368,3
396,0
2.944,1
508,5
1.924,3

Oa; Ssz ca
41,6
47,2
11,1
17,8
80,0
58,3
18,2

• Podatki so v preverjanj«
Zato bodo potrebni poleg
lastnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in
organizacij združenega dela,
ki jih le-te ocenjujejo v deležu 2/5, tudi odločnejši po-

segi družbe, da bo možno
uspešneje odstranjevati vzroke, ki so v preteklosti zavirali
tako rast. To bo doseženo z
reguliranjem
združevanja
sredstev in obveznosti, s po-

močjo pri najemanju kreditov, z odobravanjem benificirane obrestne mere in še
drugimi posegi, ki bodo ustvarili ugodnejše pogoje tudi
za večjo lastno reproduktivno sposobnost prometa. Za
sofinanciranje prometne infrastrukture bodo izdelane
dolgoročne sistemske rešitve.
Tak razvoj bo zahteval večjo strokovnost vseh zaposlenih delavcev, kar bo doseženo
z boljšo organizacijo izobraževanja, s štipendiranjem in
z aktivnim sodelovanjem prometnih delovnih organizacij z
Izobraževalno skupnostjo SR
Slovenije.
Vloženo bo več sredstev v
dvig splošne življenjske ravni in izboljšanje delovnih popogojev, za urejanje stanovanjske problematike in ne
nazadnje tudi rekreacije.
Železnica bo v prihodnjem
obdobju odpravila svoje dolgoletno zaostajanje v gospodarstvu in družbi. Z zagotovitvijo ustrezne infrastrukture in kapacitet bo še vnaprej ostala okostje transportnega sistema predvsem v blagovnem prometu, kjer bo
promet v bodoče umerjeno
naraščal s povprečno letno
stopnjo 2,3 odstotka, potniške storitve pa bodo zadržale
svojo dosedanjo stopnjo rasti 1,2 odstotka. V celoti pa
bo obseg železniškega prometa naraščal v povprečju z 1,9
odstotka letno. V naslednjem
planskem obdobju bo železnica končala planirano modernizacijo glavnega železniškega križa. Odpravila bo
kritična mesta vozliščnih postaj (potniški in blagovni terminal v Ljubljani in tranzitne
obvoznice Jesenice, Sežana in
Maribor), hitreje bo zamenjevala stare in montirala nove
signalno varnostne in telekomunikacijske naprave, po
spešeno opravljala remonte
železniških prog in etapno
usposabljala obstoječe progovne odseke na glavnem železniškem križu za večje osne
obremenitve in hitrosti. Popolnoma bo odpravila nesodobno in nerentabilno parno vleko in modernizirala in
obnavljala dotrajane kapacitete voznega parka. Z modernizacijo, prav tako pa tudi z
zagotovitvijo stabilnih pogojev gospodarjenja bo železnica racionalneje poslovala in
povečala svojo konkurenčno
sposobnost na tržišču prometnih storitev. Skrajševala
bo potovalne čase v potniškem in blagovnem prometu
in kvaliteto svojih uslug. Izpopolnjevala bo še naprej or-

ganizacijo dela in se z uvajanjem novih tehnoloških dosežkov v sklopu integralnega
transporta bolje vklapljala v
kompleksno prometno celoto.
Obseg javnega cestnega in
ostalega cestnega prometa bo
še naprej naraščal predvsem
v potniških storitvah, kjer se
predvideva povprečna stop
nja rasti 7,3 odstotka, blagovni pa bo obdržal svoje mesto v strukturni udeležbi s
povprečno rastjo 10,7 odstotka.
Mestni potniški promet bo
čedalje bolj nadomeščal promet z zasebnimi osebnimi vozili znotraj večjih strnjenih
mestnih središč.
iVadaljnji razvoj in varnost
v cestnem prometu sta tesno povezana z nadaljnjo izgradnjo in modernizacijo cestnega omrežja, ki je v sedanjem stanju nezadovljivo
in že omejitveni faktor nadaljnjega hitrejšega razvoja
gospodarstva.
V prihodnjem obdobju bo
zato v okviru razpoložljivih
sredstev poudarek na rekonstrukciji in racionalni modernizaciji in izgradnji obstoječega ter novega cestnega omrežja. Udeležba moderniziranega cestišča v celotenm
omrežju se bo povečala na
40 odstotkov. Neustrezno propustnost in začepljenost nekaterih odsekov glavnega cestnega križa v SR Sloveniji,
bomo- prioritetno reševali z
ekonomsko in časovno bolj
upravičeno izgradnjo počasnih pasov na kritičnih mestih.
Obseg pomorskega prometa
bo naraščal po povprečni letni stopnji 6,2 odstotka. To
bo uresničeno z ustreznim
povečanjem kapacitet. Z nakupom novih ladij bomo modernizirali in povečali obstoječi plovni park, in ga usposobili za večjo konkurenčno
sposobnost na svetovnem pomorskem tržišču.
S hitrejšim razvojem bo
omogočena večja udeležba domačega ladjevja pri prevoznih storitvah za slovensko in
jugoslovansko gospodarstvo.
Na ta način bo mogoče krepiti gospodarske vezi z deželami v razvoju in v večji meri
izkoristiti
komparativne
prednosti za prekomorski prevoz blaga v tranzitu.
Ponovno bo vzpostavljen
obalni potniški promet v okviru videmskega sporazuma.
Vključevanje v mednarodno delitev dela, posebno še
na področju turizma narekuje hiter razvoj zračnega prometa. V naslednjem obdobju
bo predvidoma naraščaj' s

7,6 odstotka letno v potniških storitvah in z 9,9 odstotka v blagovnih storitvah.
Za dosego teh ciljev bo potrebno povečati obstoječo
zračno floto s tremi novimi
letali tipa DC-9-32.
Letališče Ljubljana-Brnik
bo modernizirano tako, da
bo usposobljeno za sprejem
težkih letal v medkontinentalnem prometu ter za varno
pristajanje vseh letal v kritičnih meteoroloških pogojih.
Opremljeno bo z ILS IX katergorije in za instrumentalno vzletanje v smeri Kranj.
Nadaljevala se bo graditev
letališča B kategorije v Mariboru in razvoj mreže ter
cialnih letališč za potrebe
Stol, avi'acije aeroklubov ter
športne in poslovne aviacije.
Luka Koper bo v nasled
njem obdobju povečala svoje
zmogljivosti in modernizira
la svoje poslovanje predvsem
z uvajanjem specializiranih
objektov in naprav, z izgradnjo terminala za kontejnerje
in druge oblike tovorov, z
razširitvijo in poglobitvijo sedanjih luških
bazenov in
usposobitvijo novega bazena
za tankerje do 120.000 Dwt
nosilnosti.
Promet generalnega tovora
bo rasel povprečno letno za
5—7 odstotkov, po višji stopnji pa bo naraščal obseg tistih storitev, za katere se bo
luka opremila s specializiranimi napravami.
Taka rast obsega luških
storitev je pogojena v znatni
meri s predvideno izgradnjo
nove rafinerije nafte v Kopru in krepitvijo poslovnega
in tehničnega
sodelovanja
med Luko in koristniki sto
ritev.
Luka Koper se bo še vnaprej razvijala v enoten trgovskoindustrijski in prometni
kompleks v skladu s potrebami slovenskega in jugoslovanskega gospodarstva, kakor tudi gospodarstva zalednih držav. Za to bo potrebno tudi dopolniti in razširiti
institucijo prostih carinskih
con.
Razvoj Luke Koper v tej
smeri bo še bolj ovrednotil
prometni položaj Slovenije.
Hkrati bo omogočil izkoriščanje komparativnih pred
nosti ter pospešil gospodarsko sodelovanje Slovenije in
Jugoslavije s prekomorskimi
deželami, še zlasti z deželami v razvoju.
Za obvezno pilotažo bo treha nabaviti dva odgovarjajo
ča vlačilca.
V nas'p^™wn obdobiii bo
do 7« prp^-Hrfpno rtnvpčapip
potn'škpga prometa in nav

tičnega turizma (marine) ponovno usposobili pomole za
javni potniški promet v Kopru in Izoli, v Piranu pa do
gradili nov pomol.
V okviru razvoja kompleksnega
integralnega transporta se bodo še naprej
izgrajevali transportno manipulativni centri v Mariboru,
Celju in Novem mestu. Z izgradnjo novih odprtih in zaprtih skladiščnih površin, se
bo promet blaga v pretovorni dejavnosti dvignil za več
kot 50 odstotkov.
Nadaljnji razvoj žičnic je
najtesneje povezan s turizmom, pri čemer bo predvsem veljalo načelo dopolnjevanja obstoječih centrov v zaokroženo celoto.
PTT prometu je v prihodnjem obdobju določen bolj
intenziven in prioriteten razvoj predvsem z izgradnjo novih telefonskih in telegrafskih kapacitet. S tem se bo

zmanjšal vedno večji razkorak z naraščajočimi potrebami v našj republiki in zaostajanje za skoro vsemi evropskimi državami. Obseg
storitev v naslednjem obdobju bo naraščal v poštnem
prometu s povprečno stopnjo 0,6 odstotka, v telegrafskem z 10 odstotkov in v
telefonskem z 10,9 odstotka.
Skladno s potrebno modernizacijo poštnega prometa bodo grajeni novi poštni centri,
v Ljubljani pa osrednji poštni center za potrebe vseh
PTT podjetij v SR Sloveniji.
Razvoj radijskega prometa
se bo v naslednjem planskem
razdobju razvijal ustrezno potrebam gospodarstva in družbe. Sodobna tehnično oprem
Ijena nadzorna služba bo pripomogla k nadaljnjemu bolj
skladnemu razvoju te pomembne dejavnosti v okviru
potreb SR Slovenije in cele
SFR-T.

FIZIČNI OBSEG STORITEV V PROMETU 1976-1980
Poprečna letna stopnja rasti
globalna ocena
predvidevanja
združenega dela
511
512
514
515

517
514
519

železniški promet
— potniški
— blagovni
— pomorski promet
— blagovni
— zračni promet
— potniški
— blagovni
cestni ja/vni promet
— potniški
— blagovni
— blagovni režijski
— luški promet
— letališki proimet
— potniški
— blagovni
PTT

1,9
1,2
2,3

1,9
1.2
2.3

4,9
8,6
7,4
9,9
9,9
7,3
10,7
8,9

6,2
8,6
7,6

28,0
10,8
42,4
8,9

10,8
42,4
8,9

• Podatki so v preverjanju
2. 8. Terciarne dejavnosti
Razvoj terciarnih dejavnosti — trgovine, turizma in
gostinstva ter malega gospodarstva bo potekal v sorazmerju z razvojem ostalih gospodarskih in družbenih dejavnosti. Slednje pomeni, da
so terciarne dejavnosti teko
tesno povezane z vsemi osta
limi, da bi njihovo zaostajanje vplivalo na razvojne
možnosti celotnega gospodarstva'.
2.8.1, Težišče ekonomskih
odnosov med proizvodnimi
organizacijami s
področja

trgovine se vse bolj premika
od odnosov, ki temeljijo na
načelu kupoprodaje k odnosom, ki temeljijo na združevanju dela in sredstev, dolgoročnem poslovnem sodelovanju, medsebojnem prevzemanju rizika in sodelovanju
pri skupnem poslovnem uspe
hu. S tem pa postaja blagovni promet vse bolj neločljiva
sestavina proizvodnega in reprodukcijskega procesa, delo
v blagovnem prometu pa sestavni del proizvodnega dela,
prek katerega se realizirajo

proizvodne dobrine kot družbena vrednost.
S tem se bodo na samoupravnih osnovah vzpostavljale racionalnejše blagovnoprometne poti, kar bo prispevalo ne le k povečani
družbeni
produktivnosti,
marveč tudi k uveljavljanju
enotnosti trga ter večji stabilnosti cen.
Ob naraščanju kupne moči
prebivalstva in povečani stabilnosti cen in trga bodo ustvarjeni pogoji za 7—8 odstotkov rast blagovnega prometa
na drobno, intenzivnejše
vključevanje trgovine v preskrbo proizvodnih organizacij, ki jo pogojuje racionalnejša delitev dela, pa daje osnovo tudi za dinamičen porast prometa na debelo, po
■stopnji 9—10 odstotkov. ■
Glede na vlogo trgovine opredeljeno v ustavi in glede
na položaj trgovine v procesu
družbene reprodukcije bodo
organizacije združenega dela
s področja zunanje trgovine
in trgovine na debelo vsklajevale svoj razvoj s proizvodnimi in drugimi organizacijami, razvoj trgovine na drobno
pa bo moral v večji meri
ustrezati potrebam prebivalstva.
Hkrati s tem bo v procesu
vsklajevanja planov razvoja
posameznih temeljnih organizacij združenega dela, predvidenih v minimalnih kazalcih razvoja, treba zagotoviti
vskladitev znotraj organizacij združenega dela odnosno
sestavljenih organizacij združenega dela.
Ob povečanju števila zaposlenih v trgovini na drobno
z& 4,5 odstotka in v trgovini
na debelo za 3,0 odstotka letno se bo ob naraščajočem
prometu povečevala produktivnost dela v trgovini na
drobno za okoli 3 odstotke
in v trgovini na debelo za
okoli 6 odstotkov letno. Delež produktivnosti dela v naraščanju prometa, ki je v
zadnjem obdobju stagniral,
bo ponovno postal prevladujoč in bo tako tudi trgovina
prispevala k povečanju družbene produktivnosti.
Zato bo treba tudi program šolanja v večji meri
prilagoditi potrebam te dejavnosti ob hkratnem uveljavljanju dopolnilnih oblik
izobraževanja že zaposlenih
delavcev.
Struktura zaposlenih v trgovini, kjer prevladuje ženska delovna sila, bo zahtevala tudi spremembe v delovnem času.
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Zaostreni pogoji gospodarjenja in investiranja so močno zmanjšali reproduktivno
sposobnost trgovine, kar se
je odrazilo tako v pomanjkanju osnovnih, preskrbovalnih
prodajnih zmogljivosti, kakor tudi v slabši založenosti
trga. Če naj trgovina kot
glavna nosilka
blagovnega
prometa zadovoljuje potrebe
naraščajoče prozvodnje ter
naraščajoče potrošnje, bo treba zaustaviti sedanja upadanja vlaganj v osnovna sredstva in zagotoviti umirjen porast investicij v modernizacijo celotnega prometnega procesa, od skladiščenja, transporta do maloprodaje. Delež
investicij v trgovini se bi tako predvideno povečal na
okoli 8—9 odstotkov vseh gospodarskih investicij.
Izgradnja novih maloprodajnih zmogljivosti bo temeljila na ugotovljenih potrebah, kar bo zagotovilo smotrno regionalno in prostorsko razmestitev trgovinskega
omrežja, s posebnim poudarkom na novih stanovanjskih
naseljih. Ob taki usmeritvi
izgradnje bi se maloprodajne
zmogljivosti povečevale, računano na prebivalca, za okoli
4 odstotke letno. Za racionalnejšo izgradnjo objektov,
ki naj zagotovi tudi funkcionalno koriščenje novih objektov, bo nujno tesnejše sodelovanje trgovine in urbani
stov. V tem obdobju glede na
doseženo stopnjo razvitosti
celotnega
gospodarstva in
prometne infrastrukture še
ne bodo ustvarjeni pogoji za
izgradnjo »shopping« centrov.
Trgovina bo morala, ob prizadevanjih za racionalnejše
gospodarjenje s sredstvi, stremeti za takšnimi rešitvami,
ki bodo zagotavljale boljšo
založenost trga ter z dogovori zagotoviti proizvodnji in

trgovini ustrezno časovno
prevzemanje zalog. S tako poslovno politiko din s tem odgovarjajočo kreditno politiko
poslovnih bank bi se zmanjšala vezana sredstva v zalogah celotnega gospodarstva,
hkrati pa bi ustvarili pogoje
za povečanje zalog, zlasti osnovnih prehrambenih proizvodov in proizvodov Vsakodnevne porabe v trgovini na
drobno. S tem bi se delež
zalog v trgovini v skupnih
zalogah gospodarstva povečal
od sedanjih 26 odstotkov na
32 odstotkov.
Samoorganiziranost trgovine in proizvodnje mora težiti
k nadaljnjemu oblikovanju
večjih in kompeksnejših nosilcev razvoja blagovnega prometa, ki se bodo sposobni
vključevati ne samo v republiški trg, temveč bodo s skupnimi vlaganji nastopali tudi
na celotnem jugoslovanskem
in tujem trgu.
Za vzpostavljanje usklajenega razvoja trgovinske dejavnosti z razvojem celotnega
gospodarstva bo potrebno dati prednost pri vlaganjih trgovini s prehrambenim blagom ter v okviru le-te tudi
trgovini s kmetijskimi pridelki, z ozirom na njeno preskrbovalno funkcijo na območju republike; na širšem
jugoslovanskem in tujih trgih, kjer se trgovina vključuje v proizvodni proces kot
nosilka prometne funkcije,
pa bi morala imeti prednost
trgovina z industrijskimi proizvodi.
Temeljne in druge organizacije združenega dela načrtujejo v razdobju 1976-1980
občutno hitrejši razvoj, kar
velja zlasti za porast prometa, zaposlenosti in vlaganj v
osnovna sredstva. Razlike glede na globalno oceno, so naslednje:

globalna ocena
promet v trgovini
— na drobno
— na debelo
zaposleni v trgovina
— na drobno
— na debelo
Najmanjše
nesorazmerje
med predvidevanji temeljnih
organizacij združenega dela in
globalno oceno je pri vlaganjih v osnovna sredstva, kjer
delovne organizacije računa64

(stopnje rasti v %)
predvide v. TOZD

7— 8
9—10

14
12

4,5
3,0

4,7
4,0

jo z okoli 12 odstotkom večjim obsegom investicij, ki
jih bodo pokrile z lastnimi
viri sredstev v višini 64 odstotkov kot sledi:

(v mio din)
I. 1858—1980

Dejavnos«
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trgovina na drobno
trgovina na debelo
zunanja trgovina
trgovinske storitve
poslovna združenja

4.101
2.710
1.150
237
8

1.983
2.788
1.878
33
14

6.084
5.498
3.028
270
22

63,7
61,7
73,5
56,5
63,7

Sikupa j

8.206

6.696

14.902

64,4

Poleg vlaganj v osnovna
sredstva predvidevajo delovne
organizacije tudi hitrejše vlaganje v povečanje obratnih
sredstev, ki bodo v
letih
1976-1980 dosegle povprečno
80 odstotkov vlaganj v osnovna sredstva.
Taka ocena izhaja iz dejstva, da temeljne in druge organizacije združenega dela niso v zadostni meri upoštevale možnosti razvoja SR Slovenije v tem razdobju. Vse
preveč je bila prisotna le ocena njihovega položaja na tržišču ter pričakovanega razvoja proizvodnje; premalo pa
so izhajale iz objektivno danih možnosti povečanja kupne moči prebivalstva in drugih oblik porabe.
Prikazane razlike opredeljujejo smer usklajevanja, tako med temeljnimi organizacijami združenega dela znotraj samih organizacij združenega dela kot med celotno
dejavnostjo trgovine in drugimi področji gospodarstva,
zlasti proizvodnjo.
2.8. 2 Uravnovešenje plačilne bilance, odpravljanje
strukturnih neskladij in nadaljnje vključevanje v mednarodno delitev dela narekujejo tudi potrebo nadaljnjega razvijanja turizma, predvsem inozemskega kot prednostne dejavnosti v okviru
jugoslovanskega razvoja. Tem
razlogom se pridružujejo
predvsem ugodni naravnj po
goji za razvoj turizma kot
dejavnosti z veliko komperativno prednostjo, dosežena raven turistične ponudbe, dosežena življenjska raven, kakor tudi multiplikativni učinki iri vedno večja potreba po
rekreaciji, ki je tesno povezana z rastjo storilnosti ter
končno napori za hitrejši razvoj manj razvitih in ibmejnih območij.
V ta namen bodo v inozemskem turističnem prometu še

nadalje prevladovali napori
za razvoj kompleksne turistične ponudbe za stacionarne
goste, predvsem v zdraviliških, klimatičnih obmorskih
in klimatičnih gorskih krajih Slovenije. Pri tem se bo
v skladu z veljavnimi trendi
razvijal predvsem zdravstveni in razne oblike individualnega turizma, med njimi tudi kmečki turizem. Za razvoj
teh oblik turizma ima Slovenija največje možnosti. Glede na zemljepisno lego ter v
skladu z razvojem turizma v
Jugoslaviji bo naraščal tudi
obseg tranzitnega, v manjši
meri pa izletniškega turističnega prometa.
V naslednjem srednjeročnem razdobju bo veljala večja skrb tudi domačemu turizmu, ki se je v zadnjih
letih skladno z razvojem v
svetu utrdil kot trajna postavka v strukturi osebne potrošnje. Z večjim angažiranjem
komercialnega gostinstva in z
boljšo izkoriščenostjo in povezavo počitniških domov se
bo razmahnil delavski turizem, znatno pa bo porasla
ponudba kmečkega turizma
in zasebnih sob. Napori bodo vloženi tudi v graditev
pogojev za nadaljnjo rasr, mladinskega turizma.
V skladu s politiko nadaljnjega razvoja in krepitve vloge turizma v nakazanih okvirih pričakujemo v planskem razdobju nadaljnje naraščanje turističnega prometa. Predvidoma bodo prenočitve tujih gostov rasle po
povprečni letni stopnji rasti
5,0 odstotka, prenočitve domačih gostov pa po povprečni letni stopnji rasti 6,0 odstotka, pritok deviz pa po povprečni letni stopnji rasti 8,0
odstotka (po
cenah leta
1975), kar bo v letu 1980
dalo okoli 295 milijonov nasproti 200 milj. S predvidene realizacije v letu 1975.
4

Pričakuje se, da bo v skladu z obsegom turističnega
prometa naraščal tudi obseg
družbenega proizvoda v gostinstvu po povprečni letni
stopnji rasti 6,0 odstotka v
družbenem in zasebnem sektorju; število zaposlenih pa
se bo v planskem razdobju
povečalo za okoli 5300 po
povprečni letni stopnji rasti
4,9 odstotka; od tega v družbenem sektorju po stopnji
rasti 5,0 odstotka in v zasebnem sektorju po stopnji
rasti 4,7 odstotka.
Za realizacijo pričakovanega obsega turističnega prometa in deviznega pritoka bo
potrebno kompletirati ponudbo prvenstveno v obstoječih
turističnih krajih, pri čemer
bo z zgraditvijo in adaptacijami
pridobljenih
okoli
10.500 ležišč v vrednosti okoli
2 milijardi din (po cenah leta 1975). Viri sredstev za ta
vlaganja bodo sredstva združenega dela s področja gostinstva in turističnega posredovanja 20 odstotkov, za
ostalo pa združena sredstva
gospodarstva, krediti domačih in tujih bank, sovlaganja
kapitala domačih in tujih
partnerjev in sredstva občanov. Z gospodarskimi ukrepi
bo družbena skupnost omogočila turističnemu gospodarstvu večjo akumulativnost,
zato se bo ustrezno povečala
tudi udeležba sredstev združenega dela v investicijskih
naložbah.
Ti parametri so bili dogovorjeni sporazumno v Izvršnim odborom zbora združenja temeljnih organizacij
združenega dela gostinstva in
turizma ter predstavljajo njihova planska izhodišča, oblikovana na podlagi minimalnih kazalcev tega združenji
šele seštevek predvidevanj
temeljnih organizacij združenega dela po podatkih iz an-

kete minimuma kazalcev za
program razvoja 1976-1980 pa
je pokazal, da slednje predvidevajo znatno hitrejši razvoj. To velja za rast turističnega prometa, družbenega
proizvoda v gostinstvu in za
rast prenočitvenih zmogljivosti, med tem ko je predvideno povečanje števila zaposlenih v okviru
globalnih
predvidevanj. Deviznega pritoka iz turizma temeljne organizacije združenega dela niso planirale.
V turističnem prometu načrtujejo visoko stopnjo rasti
tujih prenočitev, čeprav tekoča gibanja in ocena faktorjev
razvoja v naslednjem
srednjeročnem razdobju govore za skromnejša predvidevanja. Zelo visoko je ocenjena tudi povprečna letna
stopnja rasti družbenega proizvoda v gostinstvu in sicer
z 12 odstotkov, medtem ko
je ta pokazatelj pri. turističnem posredovanju 7,3 odstotka. kar da skupno stopnjo
11,6 odstotka ali skoro dvakrat več kot kaže globalna
ocena in realizacija od leta
1970 dalje.
Temeljne organizacije združenega dela so ocenile, da bo
število zaposlenih raslo po
povprečni letni stopnji 4,1
kar se približno ujema z globalno oceno, hkrati pa opozarja na neusklajenost take
ocene z obsegom turističnega
prometa in družbenega proizvoda.
Kaže, da je obseg investicijskih vlaganj kot ga predvidevajo temeljne organizacije združenega dela, v največjem razkoraku z realno ccenlenimi možnostmi. Predvidevanje temeljnih organizacij
združenega dela so glede investicij v osnovna sredstva
v obdobju 1976-1980 za 102
odstotka večie od obsega
po globalni oceni:
C v mio din t
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Gostinstvo
Turistično posredovanje

3.374
244

368
87

3.742
331

28,5
50,7

Skupaj

3.618

455

4.073

30,1

Temeljne organizacije združenega dela v gostinstvu ocenjujejo, da bo njihov delež
kritja predračunske vredno-

sti investicij znašal 12,5 odstotka, skupaj s sredstvi organizacij združenega dela pa
bi se lastno pokritje poveča-

lo na 28,5 odstotka; ostalih
71,5 odstotka pa bi krila druga, predvsem bančna sredstva. Kot kaže primerjava,
so predvidevanja temeljnih
organizacij združenega dela
turističnega
posre'dovanja
mnogo bolj usmerjena tako
glede obsega kot tudi strukture finansiranja.
Pregled važnejših investicij
kaže, da le 18 od skupno
189 temeljnih organizacij
združenega dela v gostinstvu
in turističnem posredovanju,
kolikor jih je bilo mogoče

zajeti z anketo o minimumu
kazalcev, predvideva v razdobju 1976-1980
realizacijo
okoli 59 odstotkov odnosno
preko polovice vseh vlaganj
dejavnosti v osnovna sredstva. Med tem je na prvem
mestu realizacija hotelskega
kompleksa Bernardin, sledijo
pa večje temeljne organizacije združenega dela, odnosno
organizacije združenega dela,
predvsem v naravnih zdraviliščih, v klimatičnih obmorskih in klimatičnih gorskih
krajih.

Rok
Naziv odn. nosilec

10.
11.
12.
13.

Hotel Bernardin
TOZD Jama postajna
Krka, TOZD Zdravilišča
Hoteli Palače, Portorož
Gost. podj. Zvezda, M. Sobota
Hotel Adria, Ankaran
Cateške Toplice
Zdravilišče Dobrna
Zdravilišče Rog. Slatina
Grand hotel Union, Lj.
Viator hoteli Bled
Gost. podjetje Bovec
Grand hotel Metropol,
Portorož
Kras, Sežana
Radenska, Radenci
Hotel Piran, Piran
Krka, Grad Otočec
Hotel, podjetje Toplice, Bled

14.
15.
16.
17.
18
Skupaj

Tak obseg
investicijskih
vlaganj in pa struktura finansiranja opozarjata, da bo potrebna ponovna presoja realnosti takih predvidevanj.
Le-ta namreč pomenijo, da
bomo v naslednjem srednjeročnem planskem razdobju
pridobili okoli
20.000 turističnih ležišč21, čeprav je bilo
v zadnjih dveh petletnih razdobjih pridobljenih po okoli
10.000 ležišč v znatno ugodnejših splošnih gospodarskih
okoliščinah ter ob sistemu
pospeševanja graditve turističnih zmogljivosti.
Uresničevanje začrtane politike in predvidenega razvoja
turističnega gospodarstva v
srednjeročnem planskem razdobju zahteva zato * poleg
usklajevanja nakazanih nesorazmerij tudi prilagoditev temeljnih organizacij združene;!
Ležišče je pogojna enota, ker
v kalkuliram ceni zajema tudi
ožjo turistično infrastrukturo.

1974
1975
1976
1975
1976
1976
1974
1976
1976
—
1975
1973

1976
1979
1979 1979
1980
1980
1978
1979
1980
—
1980
1980

1976
1978
1974
1975
—
—

1982
1980
1980
1980
—
—

609,3
77,5
209,6
182,6
133,3
114,0
101,3
82,1
98,4
70,0
145,3
98,3

178,0
62.5
200,0
155,0
128,0
114,0
100,0
80.6
70,6
70,0
65,2
62,4

40,0
47,5
53,0
55,3
569,3 469,3
53,9
54,3
20,0
23,9
230,0 230,0
2502,1 2.162,8

ga dela načelom ustave in
ustreznim zakonskim predpisom z ustvarjanjem novih organizacijskih oblik in povezovanjem v smeri združevanja
dela in sredstev. Temeljne organizacije združenega dela se
bodo z družbenim dogovorom
in s samoupravnimi sporazumi preko poslovnih skupnosti povezovale ▼ zaokrožen
reprodukcijski proces
na
vseh ravneh in z vsemi prizadetimi dejavnostmi v smeri oblikovanja in uresničevanja razvojne politike turističnega gospodarstva v njegovih osnovnih usmeritvah in
sicer na področju razširjene
reprodukcije, nastopanja na
tujem in domačem tržišču
ter turistični propagandi in
informativni dejavnosti.
Turistično gospodarstvo bo
stimulirano s priznavanjem
največjih možnih ugodnosti
kot izvoznik končnih izdelkov najvišje stopnje prede65

lave ter z drugimi pospeševalnimi ukrepi, s čimer mu
bo zagotovljena
nadaljnja
konkurenčna sposobnost na
mednarodnih tržiščih.
2. 8. 3. V prizadevanjih za
učinkovitejši družbenogospodarski razvoj in postopno
odpravljanje neskladnosti v
gospodarsikl strukturi bodo
imeli v prihodnjih letih pomembno vlogo tudi napori
za pospešitev razvoja malega
gospodarstva, obrtne in drobnoindustrijske
proizvodnje
izdelkov in storitev tako v
okviru združenega dela kot
v raznih oblikah samostojnega osebnega dela s sredstvi v 'lastnini občanov.
Navzlic doseženi
stopnji
razvoja je malo gospodarstvo
v SR Sloveniji v strukturi
gospodarstva še vedno sorazmerno slabo zastopano in
močno zaostaja za deležem,
ki ga ima v drugih nacionalnih gospodarstvih s podobno
in zlasti višjo stopnjo razvitosti. Malemu gospodarstvu
se posveča čedalje več pozornosti zaradi njegove komplementarne vloge k velikoserijski industrijski in drugi
družbeni proizvodnji, zaradi
popestritve izbora blaga in
storitev, možnosti zaposlitve,
spodbujanja enakomernejšega gospodarskega in družbenega razvoja in končno tudi
zaradi boljše izrabe infrastrukture in drugih razpoložljivih človeških in materialnih potencialov na posameznih območjih. Pri tem gre
za hitrejši razvoj tistih delovnih organizacij in enot, ki
se lahko hitro prilagajajo
potrebam gospodarstva
in
prebivalstva na določenem
območju in so sposobna vitalno gospodariti z majhnimi, a učinkovitimi naložbami.
Pomen malega gospodarstva raste tudi zato, ker izdeluje specializirane proizvode v malih količinah in s
tem vpliva na večjo učinkovitost velike integrirane proizvodnje, ker je
osvobaja
drobnih in zanjo stranskih
proizvodnih nalog.
Usmeritev v racionalno gospodarjenje z energetskimi
in surovinskimi viri bo čedalje bolj terjala proizvodnjo dobrin z daljšo življenjsko dobo, s tem pa tudi večjo zmogljivost malega gospodarstva za vzdrževanje,
preoblikovanje in predelavo
dobrin.
Malo gospodarstvo omogoča veliko disperzijo produk66

cijskih enot, kar je še posebej pomembno pri spodbujanju enakomernejšega in
bolj uravnovešenega gospodarskega in družbenega razvoja manj razvitih območij
in še posebej manj razvitih
obmejnih območij.
Posebnega pomena je disperziran razvoj malega gospodarstva z vidika splošnega ljudskega odpora, zaposlovanja zdomcev in zaviranja depopulacije podeželja.
Končno pa je malo gospodarstvo tudi pomemben dejavnik za vključevanje osebnega dela in sredstev občanov v proces družbene reprodukcije.
V skladu s sprejeto proizvodno orientacijo je že družbeni plan v razdobju 1971 do
1975 predvideval znatne spremembe v strukturi proizvodnje, zmanjšanje deficita storitvenih zmogljivosti kot tudi hitrejši razvoj terciarnih
dejavnosti nasploh.
Ta predvidevanja pa se ne
uresničujejo. Kvalifikacijska
struktura zaposlenih se poslabšuje zaradi nižjih osebnih dohodkov, slabših delovnih pogojev, pa tudi zato,
ker se mladina ne vključuje
v te poklice.
V okviru razvoja malega
gospodarstva so izpolnjevale
minimum kazalcev za programiranje razvoja 1976-1980
samo temeljne organizacije
združenega dela in organizacije združenega
dela s področja obrti .J2
Ostale dejavnosti, ki gredo
v okvir malega gospodarstva, so globalno obravnavane
v svojih dejavnostih: v industriji, v industriji in trgovini servisne dejavnosti, v prometu, gostinstvu in komunalni dejavnosti.
Zajete organizacije s področja obrti predvidevajo v
letu 1980 povečanje obsega
proizvodnje in storitev za
72,1 odstotka v primerjavi z
letom 1975, kar predstavlja
poprečno letno rast 11,5 od
stotka. Družben iproizvod bo
v istem obdobju porastel za
71,7 odstotka ali za nekoliko
manj kot celotni dohodek,
po ponrečni letni stopnji 11,4
odstotka.
Kljub povečani amortizaciji predvidevajo te organizacije večje izločanje dohodka
v poslovni sklad. Ta sredstva naj bi v letu 1980 pora22
Od 402 o-rsanizacii s podnočia
obrti (BO podatkih SDK) je minimalne kazalce oosredovalo 321 organizacij ali 77,6 °/o.

sla v primerjavi z
letom
1975 za 105 odstotkov.
V planskem obdobju se bo
število delavcev povečalo za
28,2 odstotka, kar pomeni
poprečno letno stopnjo rasti
5,1 odstotka.
Stroka
Predelava kovin
Predelaiva lesa
Predelava tekstila
Gradbena obrt
Osebne in druge
storitve

V okviru teh predvidevanj,
ki predstavljajo
poprečne
vrednosti, kažejo posamezne
stroke znatno večjo dinamiko razvoja kot to kaže naslednja primerjava stopenj
rasti:

Celotni
dohodek

Družbeni
proizvod

število
delavcev

13,1
10,4
11,9
10,2

17,6
10,3
12,9
9,7

6,0
5,2
4,8
4,7

8,9

8,0

2,6

Najmanjšo rast obsega dela
predvideva stroka osebnih in
drugih storitev, ki je kronično deficitarna.
Temeljne organizacije združenega dela in organizacije
združenega dela predvidevajo, da se bo v planskem raz-

dobju celotni dohodek na delavca povečal za 34,2 odstotka, družbeni proizvod,
za
33,4 odstotka, obseg investicijskih vlaganj obrtnih delovnih organizacij v razdobju 1976-3.980 pa bi znašal:
(v mio din)
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1.375,5

Primerjava kaže, da bodo
vlaganja v osnovna sredstva
znašala poprečno letno 275,5
milijona dinarjev. Tako predvidevanje pomeni zmanjšanje obsega vlaganj nasproti
letu 1975, ob hkratni večji
udeležbi lastnih sredstev ter
upadanju udeležbe investicijskih posojil.
Nasproti globalni oceni pa
kažejo predvidevanja temeljnih organizacij združenega
dela v obrti nižje stopnje rasti tako pri zaposlovanju,
družbenemu proizvodu, produktivnosti dela in investicijskih vlaganjih, kar je izraz dokajšnje mere realizma.
Nasprotno pomenijo visoke
stopnje rasti po globalni oceni željo po hitrem kritju dolgoletnega deficita v domala
vseh strokah obrti.
V nadaljnjem usklajevanju
odnosno prilagajanju malega
gospodarstva potrebam gospodarstva bo treba skrbeti
za izivajanje družbenega dogovora o pospeševanju razvoja malega gospodarstva,
pri čemer naj dobijo posebno
mesto krediti za povečanje
obstoječih zmogljivosti
in
ustanavljanje novih organiza-

1.210,0

2.576,5

56,8

cij združenega dela v proizvodji. Posebno pozornost pa
bo treba posvetiti vlaganjem
za povečanje zmogljivosti
storitvenih dejavnosti.
Samoupravno povezovanje
organizacij združenega dela
malega gospodarstva med seboj in 'z drugimi delovnimi
organ-'-acijami bo omogočilo:
1. hitrejši razvoj malega
gospodarstva nasploh,
2. boljšo preskrbo tržišča
z ustreznimi izdelki in storitvami,
3. formiranje
skupnih
služb, ki naj pospešijo uvajanje sodobnejših tehnoloških
metod v proizvodnji, na komunalnem področju pa uvajanje novih artiklov, predvsem takih, ki jih uvažamo,
4. ustanavljanje pogodbenih
organizacij združenega dela,
5. usmerjanje učencev v
deficitarne poklice in izpopolnitev sistema poklicnega
in dopolnilnega izobraževanja
delavcev,
6. uveljavljanje ustreane
davčne politike,
7. zajemanje podatkov in
ugotavljanje uspešnosti poslovanja z enotno mehanografsko obdelavo.

2. 9, Ostala proizvodnja
2. 9. t. TOBAČNA INDUSTRIJA
V celotni jugoslovanski proizvodnji cigaret, ki je znašala leta 1971 33.682 ton in se
bo v letu 1975 predvidoma
povzpela na okoli 43.000 ton,
se giblje delež TTL med 15
in 16 odstotkov, kar jo uvršča
na drugo mesto med petnajstimi jugoslovanskimi proizvajalci.
Ob programiranju nadaljnjega razvoja proizvodnje cigaret in z njo vseh dejavnosti je upoštevati okoliščine,
ki determilniilajo nadaljnjo
rast, kot so alasti: absorbcijska sposobnost tržišča, surovinsko zaledje in proizvodne zmogljivosti ter ekonomsko sposobnost celotne veje
našega tobačnega gospodarstva.
Predvidevajo, da bo potrošnja cigaret na jugoslovanskem prostoru naraščala nekoliko počasneje, kot je bil
to primer v preteklem petletnem obdobju in da ne bo
presegla povprečnega letnega porasta v višini 4—5 odstotkov. V okviru tobačne
panoge se predvideva, da naj
bi v naslednjem obdobju dobil poleg izvoza surovine svoje mesto tudi izvoz cigaret
in bi naj znašal leta 1980 3
milijarde cigaret, ob tem ko
naj bi domače tržišče potrošilo 50 milijard. Tobačna
tovarna je v preteklem obdobju izvozila le majhne količine in tudi v naprej ne vidi boljših možnosti z oziroma na dejstvo, da mednarodno trgovino cigaret regulirajo po večini vse države s tem,
da ščitijo domačo proizvodnjo (monopoli).
TTL naj bi se v predvideni porast celokupne potrošnje vključila z nekoliko
povečanim deležem, t. j. s
5 odstotkov povprečno rastjo
in tako dosegla leta 1980 okoli 9 milijard cigaret. Naraščal
naj bi predvsem plasman na
tržišča izven naše republike,
kjer so možnosti kljub ostri
konkurenci ostalih proizvajalcev, še odprte, saj je povprečna letna poraba na prebivalca nižja kot v SRS.
TTL je imala izmed vseh
jugoslovanskih proizvajalcev
cigaret najmočnejše razvito
lastno prodajno mrežo, ki
je po integraciji s trgovskim
podjetjem »Tobak«, Ljubljana v letu 1975 še pridobila
na svoji sposobnosti hitre

potreb po energetskih virih,
s te strani ne bo problemov.
Med tem časom bo treba
v proizvodnji zamenjati tisti del proizvodne opreme,
ki bo zaradi doslej forsira-

nega dela v treh izmenah iztrošena, z modernejšo, t. j.
s stroji z večjo kapaciteto,
tako da bodo zmogli s kapacitetami pokriti porast obsega proizvodnje.

in solidne oskrbe potrošnikov (450 trafik) na področju
naše republike. Prav tako 2. 9. 2. KINEMATOGRAFIJA
ima dokaj razvito mrežo
Ob predvidenem obsegu
Slovenska kinematografija
skladišč v drugih republikah.
postala sestavni del nap- proizvodnje bi bile tehnične
Preko lastne prodajne mre- je
redka, saj izvaja najbolj raz- in kadrovske kapacitete z
že plasirajo v SRS 30 od- širjeno obliko množične za- določeno dinamiko rasti po
stotkov celotne proizvodnje, bave, kulture, vzgoje in in- letih racionalnejše izkorišče70 odstotkov pa v drugih formacij.
ne. Pri širšem izboru scenarirepublikah.
jev ftaj bi imele prednost soGmotne
'
.razmere
pa
že
Oskrba s tobačno surovino
dobne teme in filmi za mladidalj
časa
povzročajo
krizno
poteka v pretežni meri iz
no. Usmerjanje kulturne
situacijo
in
z
njo
posledice,
domače proizvodnje oziroma
vzgoje s pomočjo filma ostaja
gojitve tobaka v kooperaciji ki se kažejo v tem, da se je še nadalje pomembna naloga
z individualnimi proizvajalci modernizacija kinodvoran pre- ■ celotnega filmskega področin je vezana na uvoz le v počasi razvijala in da so se ja vzporedno z večjim razprimeru povečanega izvoza; tovrstne dvorane predvsem mahom publicistike na tem
Glede na to, da se predvide- na podeželju zapirale. K temu področju.
va povečanje domače proiz- je prispevala tudi vedno večFinančni načrt kulturne devodnjo fermentiranoga toba- ja razširjenost televizije, šte- javnosti,
ki je v pripravi,
vilo
predstav
in
obiskovalcev
ka v naslednjih petih letih,
moral omogočiti realizada se odkupne cene za to- že več let upada, čeprav je bo
bak, tako kot za ostale in- odstotek obiskovalcev relativ- cijo predvidenega programa
dustrijske kulture povečuje- no visok (približno 44 odstot- in s tem izpolnjevanje rejo in s tem daje večja stimu- kov). Temljne organizacije pertoarne politike, distribuin kulturne usmeritve.
lacija individualnim proizva- združenega dela s področja cije
jalcem, je računati, da oskr- kinematografije ugotavljajo, Zmogljivosti reprodukcije se
bodo mogle bistveno poba s tobaki v tem obdobju da razvoj v tej panogi ni' ne
Zadržati je treba obne bo zavirala predvidenega rastel vzporedno z dvigom večati.
gospodarstva, stoječe kapacitete in jih popovečanja proizvodnje ciga- standarda,
zdravstvenih in kulturnih do- sodobiti, kakor tudi zadržati
ret.
povprečno dosežen nivo šteDanašnje proizvodne zmog- brin.
vila
gledalcev. Proučiti je treReproduktivna
sposobnost
ljivosti nudijo maksimalno
možnost proizvesti 7,5 mili- kinematografskih temeljnih, ba po regijah trende rasti
jard cigaret. Potrebna bodo organizacij združenega dela, ali padanja obiskovanja kino
investicijska vlaganja v vi- razen v maloštevilnih prime- predstav ter raziskati vzroke.
šini okrog 189 milj. din in rih, ne omogoča modernizaPromet s filmi mora dopovečanje obratnih sredstev cije kinematografskih dvoran seči, čeprav razpet po svoiji
v višini 100 milj. din, da bi ter modernizacije proizvod- funkciji med komercijalnostdosegli predvideni porast. V nje filma. Nujna ureditev raz- jo in kulturno usmerjenostjo,
sedanjih produkcijskih oddel- mer in modernizacije je mo- racionalizacijo v organizaciji
kih ni več prostora za mon- goča le v sodelovanju z zdru- prometa, pa tudi močnejšo
tažo dodatnih strojev in na- ženim delofen, občinskimi de- družbeno kulturno vzgojo.
prav, prav tako v sedanjih javniki, zlasti tolturnimi Devet distribucijskih temeljprostorih ni mogoče monti- skupnostmi.
nih organizacij združenega
rati modernih linij za priTemeljne organizacije zdru- dela v Jugoslaviji in še nepravo in obdelavo velikolist- ženega dela so si za razdob- kateri prekupčevalci s filmi
nih tobakov.
je 1976—1980 zadale osnovno to danes ne omogočajo zadoPredvidevajo, da bo leta nalogo doseči: z izvajanjem voljivo. Družbeni dogovor o
1977 treba pričeti z gradnjo zakona o razvoju kinemato- uvozu filma je vsekakor nar
nove produkcijske hale, med- grafije z družbenimi cilji predek na tem področju, ventem ko bi sedanje proizvod- usklajeno filmsko proizvod- dar dosedanja organizacijska
ne prostore uporabili za.skla- njo ter s samoupravnimi spo- oblika ne dosega zaželjenega
diščenje surovine in ostale- razumi in družbenimi dogo- cilja in se še vedno uvaža
ga reprodukcijskega materi- • vori čim popolnejšo usklaje- tudi preveč kakršnihkoli filala. Industrijska montažna nost delovanja med filmsko mov. V SFRJ se uvaža letno
hala za katero je izdelan idej- proizvodnjo, distribucijo in okoli 220 filmov in bi tudi
ni projekt in že obdelana lo- predvajanjem filmov ter naj- v razdobju 1976—1980 ostal
kacija na obstoječem tovar- ustreznejšo povezanost med uvoz v isti višini ob povečani
niškem prostoru, naj bi bila filmsko proizvodnjo in pro- proizvodnji domačega filma
dograjena v letu 1978, v is- izvodnjo filmov v okviru (30 filmov). Temeljne organizacije predvidevajo pri uvotem letu pa tudi izvršena vsa ljubljanskega TV centra.
Od ustvarjenih 3 celovečer- zu optimalen delež Slovenije
montažna dela od proizvodnih
linij do klima naprav in osta- nih in 12 kratkometražnih fil- med 12—15 odstotkov (selih instalacij. Ker so ob mov letno v tekočem raz- daj 11—13 odstotkov) in 19
gradnji nove kotlarne in po- dobju predlagajo v razdob- odstotkov vseh domačih filvečanju trafo postaje te ob- ju 1976—1980 5 celovečernih mov.
Temeljne organizacije zdrujekte že dimenzionirali sklad- in 20 kratkih filmov poprečženega dela bodo sposobna
no s predvidenim porastom no letno.

Izpolniti naloge s samoupravnimi sporazumi, s katerimi bi dosegli skladnost med
discrubueijo filmov in reprodukcijo, med reprodukcijo
ter televizijo, med distribucijo ter televizijo in na področju uporabe posnetega filma in to ob prizadevanju ne
samo kinematografskih orga-

nizacij, ampak tudi interesnih skupnosti ter družbeno
političnih organizacij. S samoupravnim sporazumom pa
se ne bi urejalo samo repertoarno in programsko politiko, temveč tudi odnose na
področju cen, najemnin pri
letnih proizvodnih programih
filmskega gradiva.

3. RAZVOJNI PROGRAMI
SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI S PODROČJA
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
3. t. Politika zaposlovanja in program
dejavnosti skupnosti za zaposlovanje
Temeljna naloga kadrovske
politike, ki je neločljivi del
politike našega socialističnega samoupravnega družbenega razvoja, je prispevati k
takšnim razmeram in možnostim, v katerih se bodo uveljavili interesi in sprostile
ustvarjalne sposobnosti vseh
delovnih ljudi. Težišče družbenih naporov mora biti usmerjeno v temeljne smotre
samoupravne
socialistične
družbe, zlasti pa urejevanju
delovnih in življenskih pogojev, neposrednemu samoupravljanju in združevanju dela zaradi uspešnega razvoja.
Hkrati mora prispevati k stabilnejšim gospodarskim gibanjem ob povečanju učinkovitosti dela, k odpravljanju
neskladij v družbenem razvo|u in k enakomernejšemu
razvoju vseh območij SR Slovenije.
3.1.1. Kadrovska politika je
bistvena sestavina razvojne
politike, zato mora biti skladia in funkcijsko vključena
? plan srednjeročnega družaenega razvoja.
Značilnost zadnjih let je
relativno visoka stopnja rasti
saposlenosti. V letu 1975 je
ailo od vsega aktivnega prebivalstva blizu 76 odstotkov
zaposlenih. Stopnja rasti zaposlenosti je bila v razdobju
1971—1975 precej višja od
planirane; povprečno se je
»tevilo zaposlenih povečalo
ia leto za 4,5 odstotka, pri
em pa so se celo poglabljala
leskladja med tako povečalim delovnim potencialom in
»trebami po delavcih. Na,
lavni porast aktivnega prebivalstva pri nas omogoča le
.,9 odstotno letno povečanje

zaposlenosti, zato so OZD
večje potrebe po delavcih
mogle zadostiti le z zaposlovanjem delavcev iz drugih
republik in avtonomnih pokrajin, medtem ko nismo smotrno izkoriščali nezaposlenih
ljudi v nekaterih delih naše
republike in smo celo podpirali zaposlovanje na tujem.
Ob takšni usmeritvi zaposlovanja naše šolstvo ni moglo
bistveno prispevati k izboljšanju izobrazbe in kvalifikacijske ravni zaposlenih; zaradi neskladja med strokovnostjo, ki jo potrebuje združeno delo in usposobljenostjo
novo pridobljenih delavcev
so kvalitetne spremembe pri
sestavi zaposlenih potekale
počasneje od pričakovanih.
V razdobju 1971—1975 je
združeno delo zaposlilo 58,3
odstotka novih delavcev s
poklicem ozkega profila
(priučenih delavcev). Med
pridobljenimi novimi delavci pa je bilo v tem obdobju
le 36,6 odstotka mladine, ki
bi se lahiko zaposlila na takih delovnih mestih. Leta
1974 je bilo med zaposlenimi
v gospodarstvu še vedno 55,3
odstotka priučenih delavcev
— s poklicem ozikega profila.
V naraščanju družbenega
proizvoda je zaradi slabe tehnične opremljenosti mnogih
delovnih mest ter prepočasne modernizacije tehnologije,
neustrezne kulture in organizacije dela, premalo racionalenega izkoriščanja delovnega časa in pomanjkljivega
strokovnega znanja delavcev
v razdobju 1971—1975 znašal
delež produktivnosti dela le
43 odstotikov. To pomeni
da smo povečevali proizvod-

njo v tem razdobju pretežno z zaposlovanjem novih
delavcev in premalo z boljšo
kvaliteto dela.
Prav zaradi potrebe, da
bistveno povečamo produktivnost dela in okrepimo sposobnost našega gospodarstva,
moramo v naslednjem srednjeročnem obdobju usmeriti
rast zaposlenosti v družbenem sektorju in jo naravnati na naše realne možnosti.
Stopnja rasti domačega aktivnega prebivalstva se bo
od dosedanjih 0,92 odstotka znižala (v razdobju 1971—
1975) ni 0,78 odstotka. Počasnejša rast aktivenga pre.
bivailstva narekuje tudi manjšo rast zaposlovanja: do
leta 1980 bo omogočal le
1,1 odstotno letno rast oziroma v družbenem sektorju
za največ 2,3—2,6 odstotka.
Ker upoštevamo tudi nadaljnje socialne spremembe,
to je zaposlovanje kmečkih
ljudi in vračanje zdomcev.
Takšna rast zaposlenosti bi
ob intenzivnejšem izboljšanju tehnologije in organizacije dela in boljši razporeditvi delovnih mest mogla zadovoljiti realne potrebe družbenega sektorja in vplivati
na kvalitetno spremembo v
izobrazbenem sestavu zapo.
slenih.
Razvojna usmeritev združenega dela in interesnih skupnosti na področju zaposlovanja v naslednjem srednjeročnem obdobju se še vedno
opira na hitrejšo rast zaposlenosti, ki jo ni mogoče zagotoviti. Tako bi se po programih razvoja skupnosti za
zaposlovanje celokupna zaposlenost in zaposlenost v
družbenem sektorju povečala za 3,7 odstotka letno,
od tega v gospodarstvu za
3,6 odstotka oziroma, če
izhajamo iz razvojnih usmeritev združenega dela v gospodarstvu družbenega sektorja, za 3,8 odstotka. Talkšna usmeritev sicer upošteva
kvalitetne spremembe v strulk.
turi delovnih mest in v izobrazbeni sestavi zaposlenih,
vendar ne bi zmanjšala neskladja med strokovnostjo,
ki jo terja združeno delo in
dejanskim prilivom kadrov.
Združeno delo v gospodarstvu in v družbenih službah
nakazuje za naslednje petletno razdobje še vedno potrebo po 53,2 odstotka delavcev s poklicem ozkega profila oziroma v družbenem
sektorju gospodarstva (glede na strukturo delovnih

mest) 52,4 odstotka delavcev tako nizke izobrazbene
ravni. Med mladino, ki bo
prišla med zaposlene iz šol,
je bo v tem razdobju mogoče le 33 odstotkov usmeriti
na ta delovna mesta.
Ob pričakovani rasti zaposlenosti, ki izhaja iz razvojnih predvidevanj skupnosti
za zaposlovanje in iz razvojnih usmeritev združenega dela v gospodarstvu, bi tako
v naslednjem obdobju povečevali družbeni proizvod
z mnogimi novimi zaposlitvami. čeprav iz razvojne usmeritve združenega dela izhajajo nadaljnje izboljšave v
opremljenosti delovnih mest
in tudi izobrazbene ravni zaposlenih — med zaposlenimi
v gospodarstvu družbenega
sektorja se bo število delavce
s poklicem ozkega profila
znižalo od 54,1 odstotka v
letu 1975 na 50,8 odstotka
1980. leta — je mogoče na
osnovi razvojnih usmeritev
in predvidene rasti zaposlenosti ob upoštevanju možnosti gospodarske rasti v razdobju 1976—1980 predpostaviti da bo le okoli 51 odstotkov
prirasta družbenega proizvoda v družbenem sektorju doseženega na osnovi povečane
produktivnosti dela. Iz osnovnih komponent predvidenega razvoja SR Slovenije
izhaja, da bo v razdobju
1976—1980 splošna produktiv.
nost dela višja in bo znašal
delež produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda
v družbenem sektorju okoli
65 odstotkov. Taka usmeritev predpostavlja ne samo
zmernejšo rast zaposlenosti,
temveč tudi večjo usmerjenost razvojnih programov
združenega dela na izboljšave tehnične opremljenosti delovnih mest, na uvajanje sodobne tehnologije in predvsem na učinkovito organizacijo dela ter na relativno
dosti hitrejše izboljšanje struikture delovnih mest in splošne izobrazbene ravni zaposlenih.
3. 1. 2. Glede na navedene
ugotovitve bomo morali v
naslednjem
srednjeročnem
razdobju zagotoviti zaposlenosti, ki se bo gibala v mejah naravnega prirasta in
načrtnega usmerjanja drugih
na prosta delovna mesta. V
zvezi s tem se bo nujno intenzivno usmeriti na boljšo
opremljenost in modernizacijo delovnih mest, boljšo organizacijo dela, racionalnejše izkoriščanje obstoječega

kadrovskega potenciala in
hitrejše uveljavljanje vseh
možnih kakovostnih razvoj
nih dejavnikov v procesih
zaposlovanja ter spremljati
in načrtovati razvoj kadrov
z vidika usklajevanja tokov
izobraževanja in zaposlova
nja na osnovi enotnih postopkov v skladu z osnovnimi
smernicami družbenega in
regionalno prostorskega razvoja na vseh nivojih družbenopolitičnih in samoupravnih
interesnih skupnosti od zveze do osnovne družbene celice.
V takšno politiko razvoja
sodi tudi skrb za večjo socialno varnost delavcev, izpopolnjevanje
minimalnih
standardov glede žMjenskih
in kulturnih pogojev že zaposlenih delavcev in pri zaposlovanju osnovnih ter izboljševanju pogojev za njihovo
večjo poklicno in prostorsko
gibljivost. Ob tem pa je treba razvijati politiko nagrajevanja, da bo spodbujala
storilnost in zaposlovanje v
skladu z dejanskimi potrebami ter doseženo stopnjo
tehnično-tehnološkega razvoja in organizacije dela.
3.1.3. Ob upoštevanju osnovnih izhodišč in smernic
razvoja zaposlovanja v razdobju 1976—1980 in izhajajoč iz temeljev skupne politike dolgoročnega razvoja Jugoslavije do leta 1985, ob upoštevanju nalog, ki jih določa zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer začasne brezposelnosti in družbeni dogovor o nalogah pri
oblikovanju in izvajanju kadrovske politike, ob upoštevanju usmeritev, ki jih opredeljujejo sklepi in stališča
VII. kongresa ZK Slovenije,
X. kongresa ZK Jugoslavije,
VIII. kongresa zveze sindikatov Slovenije ter sklepi
to priporočila za reševanje
problematike na področju zaposlovanja v SR Sloveniji,
naj zveza skupnosti in regionalne skupnosti za zaposlovanje, občinske sikupščine,
temeljne in druge organizacije združenega dela ter Gospodarska zbornica Slovenije na samoupravni osnovi:
— opredeljujejo razvojne
usmeritve, ki bodo zagotavljale rast zaposlenosti v mejah naravnega prirastka in
načrtnega usmerjanja delavcev v zaposlitev ter zagotavljajo takšne razvojne projekte in investicijske odločitve,
ki bodo omogočale intenziv-

nejšo rast produktivnosti ob
zmernejšem zaposlovanju novih delavcev ter tudi na manj
razvitih in manj razvitih obmejnih področjih omogočale
ustrezno rast zaposlenosti;
— zagotavljajo možnosti za
večjo prostorsko gibljivost delavcev z doslednim izvajanjem že uveljavljenega informacijskega sistema in realizacijo medrepubliškega dogovora o zaposlovanju ter
družbenega dogovora o minimalnih standardih življenjskih, delovnih in kulturnih
pogojev delavcev. Pri izvajanju nalog v zvezi z zagotavljanjem možnosti za večjo
prostorsko gibljivost delavcev bo zveza skupnosti za
zaposlovanje še posebej tesno sodelovala z Republiškim
svetom zveze sindikatov Slovenije, ki je osnovni nosilec
izdelave dogovora o minimalnih standardih življenjskih,
delovnih in kulturnih pogojev delavcev;
— zmanjšujejo obseg zaposlitev v tujini v skladu z
interesi organizacij združenega dela. v zvezi s kadrovskimi potrebami, z medrepubliškim družbenim dogovorom o osnovah in kriterijih pri zaposlovanju v tujini in nuđenju posredovalnih
uslug brezposelnim delavcem,
ki jim ne bo mogoče zagotoviti ustrezne zaposliteve doma;
— pospešujejo vračanje delavcev iz tujine s tekočim
obveščanjem o prostih delovnih mestih in pogojih dela v domačih organizacijah
združenega dela ter sodelujejo pri načrtih konkretnih
ukrepov, benifikacij in ugodnosti, ki naj bi spodbujale
delavce k naložbam prihrankov v medobčinske programe razvoja terciarnih dejavnosti, kmetijskega sektorja
in kooperiranja z organizacijami združenega dela. Pri
izvajanju nalog v zveza z zaposlovanjem v tujini in še
posebej vračanjem delavcev
iz tujine pa bo zveza skupnosti aktivno sodelovala in
tudi operativno koordinirala
izvajanje vseh nalog s komisijami za zaposlovanje v tujino pri RK SZDL, RS ZSS,
z Republiškim sekretariatom
za delo, z ustreznimi komisijami na nivoju federacije,
v okviru oblikovanja in izvajanja ukrepov za pospeševanje vračanja delavcev iz
tujine na osnovi načrtnega
širjenja možnosti za delo z
proizvodnjo pa tudi z vsemi
občtostoirni družbeno-političnimi skupnostmi, še posebej
v pogledu priprave ustreznih

srednjeročnih načrtov za razvoj terciarnega in kmetijskega sektorja gospodarstva;
— ugotavljajo presežke delavcev zaradi ekonomskih in
tehnoloških razlogov in zagotavljajo možnosti njihove
prekvalifikacije in pravočasne preusmeritve v drugo zaposlitev;
— izdelajo nomenklaturo
poklicev in profilov poklicev
za negospodarske dejavnosti,
oblikujejo in uveljavljajo metodologijo sprotnega spremljanja novosti v delitvi dela
in izpopolnjevanju nomenklature poklicev, objavljajo celotno nomenklaturo poklicev
in posameznih izdelanih profilov poklicev ter gradijo sistem sprotnega obveščanja
glede novosti na teh področjih;
— obravnavajo vse tekoče
potrebe organizacij združenega dela po delavcih po metodološko in postopkovno
enotnih sistemih zaradi spoznavanja strokovnih in psihofizičnih zahtev prostih delovnih mest ter temu ustrezno tudi posredujejo priliv
strokovnih kadrov iz srednjih, višjih in visokih šol,
oziroma omogočajo zaposlitev ostalim iskalcem zaposlitve;
— težje zaposljivim osebam
(invalidom, kategoriziranim
osebam in drugim osebam,
ki so zardi prizadetosti težje
zaposlitev) na osnovi specialistične obravnave (zdravstvene, psihološke, socialne, kombinirane) omogočajo zaposlitev. V zvezi s tem naj se
tudi izvede operacionalizacija
postopkov in metod dela
predvidenim z osnutkom Zakona o zaposlovanju in usposabljanju invalidnih oseb.
V cilju, da se poklicna struiktiura priliva iz šol in že zanoslenih delavcev hitreje prilagaja potrebam, ki bodo izhajale iz razvoinih potreb do
nosameznih nivojih in profilih poklicev, ter da se doseže ustreznejša zasedba delovnih mest, naj zveza skupnosti in regionalne skupnosti v sodelovanju s TOZD,
samoupravnimi interesnimi
skuonostmi — zlasti izobraževalno —, retrabliškim komiteiem za vzcojo in izobraževanje. zavodom SR Slovenije za šolstvo. nedafoSk'm
institutom, osnovnimi in srednjimi šolami ter oddelkom za
osjhologijo filozofske fakultete:
— prilagodiio poklicno obveščanje mladine in odraslih
reformi usmerjeneea izobraževanja in konceDtu poklicnega usmerjanja kot pomoči

delovnim ljudem pri izbiri
njihove poklicne poti;
— razširijo poklicno obveščanje na vso mladino od 7.
do 10. šolskega leta, razvijajo
specifične oblike poklicnega
informiranja za učence, ki se
bodo izobraževali v 2. fazi
usmerjenega izobraževanja, in
o poklicnem napredovanju in
možnostih permanentenga izobraževanja za že zaposlene
delavce;
— izpopolnjujejo stare in
razvijajo nove psihodiagno.stične pripomočke na področju ugotavljanja sposobnosti in drugih indikatorjev;
— okrepijo dejavnosti individualnega poklicnega svetovanja med učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, in med absolventi
štiriletnih srednjih šol;
— organizirajo in sodelujejo pri usposabljanju vodij
poklicenga usmerjanja v osnovnih to srednjih šolah,
pomagajo učiteljskim zborom
v smislu integracije poklicnega usmerjanja v vzgojnoizobraževalni proces ter pripravijo metodski priročnik
za poklicno usmerjanje, ki
bo prilagojen reformi usmerjenega izobraževanja;
— izvajajo strokovne in
tehnične naloge v zvezi z
izvajanjem družbenega dogovora in samoupravnim sporazumov o oblikovanju in izvajanju štipendijske politike
v SR Sloveniji v sporazumu
z občinskimi skupnimi komisijami in občinskimi skupščinami;
— svetujejo odraslim pri
zaposlovanju, prekvalifikacijah in pri odločitvah za vse
oblike strokovnega izobraževanja.
Izobraizlbena strokovna raven delavcev naj bi se hitreje in ustrezneje prilagajala
družbenim potrebam, da bi
se doseelo boljšo kvalifikacijsko strukturo zaposlenih in
ustreznejšo zasedbo delovnih
mest, zato naj zveza skupnosti in regionalne skupnosti
za zaposlovanje, v skladu s
programi razvoja izobraževanja in usposabljanja delavcev, v sodelovanju z izobraževalno skunnostjo, Gospodarsko zbornico Slovenije,
zvezo delavskih univerz, združenjem izobraževalnih centrov in služb v organizacijah
združenega dela:
— pospešujejo strokovno
usposabljanje brezposelnih
oseb, predvsem delavcev brez
strokovne usposobljenosti oziroma izobrazbe, ter pri tem
poenotijo, intenzivirajo in racionalizirajo postopke, meto60

de in instrumente dela na
področju strokovnega usposabljanja in izobraževanja:
— organizirajo usposabljanje in prekvalifikacije invalidnih in težje zaposljivib
oseb kot pripravo za njihovo vključevanje v delo;
— posredujejo
nadaljnje
poklicno usposabljanje oziroma preusposabljanje, glede
na družbene potrebe po strokovnih delavcih, zlasti pri
usklajevanju suficitarnih in
deficitarnih poklicev, dokvalifikacijah, specializacijah in
funkcionalnem
usposabljanju;
— v skladu z razvojem
usmerjenega
izobraževanja
usmerjajo delavce v verificirane izobraževalne oblike, po
sistemu delo — izobraževanje, izobraževanje — delo.
Skupnosti za zaposlovanje
in njihova zveza bodo v okviru določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer začasne brezposelnosti;
— zagotavljale denarna nadomestila, denarne pomoči in
pravice do priprave delavcev
za zaposlitev, plačevale prispevke za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in
priznavale druge pravice, določene v samoupravnih aktih
skupnosti;
— zagotavljale pravice iz
zavarovanja za brezposelnost
delavcem, ki postanejo brezposelni v tujini, z upoštevanjem sklenjenih meddržavnih
sporazumov;
— spremljale uresničevanje
novega sistema zavarovanja
za primer brezposelnosti, kot
ga je uveljavil zakon, ter
predlagale eventualne spremembe in dopolnitve tega sistema zaradi izboljšanja pravic delavcev v času brezposelnosti;
— strokovno povezovale in
koordinirale delo služb skupnosti za zaposlovanje, ki operativno izvajajo zakonska določila s tega področja;
— opravljale posredniške
posle v primerih uveljavljanja pravic delavcev, ki postanejo brezposelni v tujini;
— pri spremljanju uveljavitve novega sistema zavarovanja delavcev za primer
brezposelnosti bo zveza skupnosti za zaposlovanje sodelovala z drugimi organi, organizacijami in skupnostmi, katerih področje dela obsega
tudi problematiko brezposelnosti ali socialno skrb za
brezposelne delavce, in sicer
zlasti s sekretariatom za delo,
svezo sindikatov, skupnostmi

socialnega skrbstva in preko
skupnosti socialnega varstva
z družbeno-političnimi skupnostmi.

Glede predvidene spremem— Z načrtom določamo
be na področju varstva za- nosilce, sredstva in roke za
časno brezposelnih in z raz- uresničevanje sprejetih ciljev
širitvijo aktivnih pravic de- in reformnih posegov, dololavcev pri pripravi za zapo- čamo spremljanje izvajanja
3. 1. i.
slitev ocenjujemo, da bodo in vrednotenja sprejete razSkupni izdatki zveze skup- navedeni izdatki večji v ponosti in vseh regionalnih prečju še za okoli 10 odstot- vojne politike.
— V načrtu delovni ljudje
skupnosti za zaposlovanje kov letno. Razen tega se v
bodo naraščali po poprečni letu 1976 predvideva uvelja- v gospodarstvu in družbenih
letni stopnji do 8 odstotkov, vitev zakona o usposabljanju dejavnostih ugotavljajo pokar pomeni, da bodo narasli in zaposlovanju invalidov. trebe po izobraževanju in dood 90,476.246 dinarjev leta Obveznosti, ki jih bodo po ločajo načine in obseg nji1975 na največ 132,939.288 di- tem zakonu sprejele skupno- hovega zadovoljevanja.
— Z načrtom določamo renarjev leta 1980. Indeks po- sti za zaposlovanje v zvezi z
večanja izdatkov v letu 1980 zagotavljanjem pravic inva- formne posege na posameznih
v primerjavi z letom 1975 je lidnih oseb, bodo znašale po ali celotnem področju vzgoje
147. Predvideva se, da bodo že pripravljenih ocenah pred- in izobraževanja ter določadohodki nalraščali po enaki vidoma 120,000.000 dinarjev mo način in dinamiko njihostopnji kot izdatki in jih bo- letno oziroma okoli 600,000.000 vega uresničevanja.
do v celoti pokrivali. V ko- dinarjev v celotnem srednje— Z načrtom vzgoje in izlikor bi se pokazalo, da bo- ročnem obdobju.
obraževanja se vključujemo v
do izdatki za izvajanje dogoNa osnovi predvidenih iz- celovito družbeno načrtovavorjenih aktivnosti skupnosti datkov zveze skupnosti in nje, z njim dopolnjujemo
za zaposlovanje po sprejetju vseh regionalnih skupnosti načrte
družbeno-političnih
sklepov in priporočil za re- za zaposlovanje ter glede na skupnosti in usklajujemo
ševanje problematike na po- predvidene spremembe na razvojne načrte vseh nosildročju zaposlovanja večji od področju varstva začasno ne- cev načrtovanja na področju
predvidenih, bo potrebno po zaposlenih in invalidnih oseb vzgoje in izobraževanja:
poti sporazumevanja z orga- bodo po ocenah zveze skupVzgoja in izobraževanje je
nizacijami združenega dela nosti za zaposlovanje do lezagotoviti temu ustrezna , do- ta 1980 izdatki naraščali z na- prioritetno področje družbenega razvoja v obdobju do
datna sredstva..
slednjo dinamiko:
leta 1980. V tem srednjeročnem obdobju pospešeno nadaljujemo z reformo vzgoje
in izobraževanja na vseh
'5
stopnjah. Ustanovitev samoS
upravnih interesnih skupnosti
za vzgojo in izobraževanje
1. Sedanji oibseg dejavnosti
75,9 90,5 132,9 146,9 8,0 in preosnovanje izobraževal2. Povečanje pravic
nih organizacij na ustavnih
začasno brezposelnim
—
13,3
—
načelih omogoča delavcem v
3. Uveljavljanje zakona
združenem delu in občanom
o usposabljanju in
ustvarjalno sodelovati v prozaposlovanju invalidov
cesu načrtovanja vzgoje in '
—
— 139,2
—
izobraževanja. Področje vzgoSkupaj
75,9 90,5 285,4 315,4 25,8 je in izobraževanja se s svojimi
načrti enakopravno
vključuje v pripravo celovitih razvojnih načrtov naše
družbe.
3. 2. Razvoj vzgoje in izobraževanja
V obdobju 1976—1980 bo
področje vzgoje in izobraže3. 2. 1.
spremenjenih odnosov med vanja doseglo novo kvaliteVsestranski razvoj osebno- izobraževanjem in drugimi to, saj se bo ob zagotavljasti, humanizacija odnosov, področji združenega dela iz- nju ustavnega načela o praposameznika in družbe so te- haja iz ustave ter dokumen- vici do izobraževanja in razmeljni cilji razvoja samo- tov X. kongresa ZKJ in 7. voja novih oblik izobraževania vse boli prilagaialo kaupravne socialistične družbe. kongresa ZKS.
Ti cilji in pa spoznanja o
drovskim zahtevam združenega dela. Spremljati in usmerpomenu manja, strokovnosti, 3. 2. 2.
jati moramo populacijske
izkoriščanja kadrovskih poS tem načrtom konkreti- premike na vseh ravneh iztencialov v družbeno-ekonomskem razvoju so osnova raz- ziramo in opredeljujemo spo- obraževanja. kot tudi stalno
voja vzgoje in izobraževanja znanja v družbenih dokumen- vključevanje .delovnih ljudi v
v SR Sloveniji. Razvijanje tih za področje vzgoje, izo- izobraževanje in povezovanje
kvalitetnih faktorjev družbe- braževanja in usposabljanja učenja in študija z delom.
nega razvoja (izobraževanje, kadrov.
Upoštevanje
kadrovskih
Temeljne funkcije tega na- Dotreb.
raziskovalno delo, kadri ipd.)
poklicno usmerjanje
je izhodišče vrste razvojnih črta razvoja vzgoje in izo- in napori za izenačevanje
dokumentov v preteklih le- braževanja so:
možnosti izobraževanja naj v
tih.
— Načrt je osnova za spo- naši skupnosti ustvari pogoNa ustavnih določilih vzpo- razumevanje združenega dela je za načrtno kadrovsko restavljeni novi odnosi v zdru- in občanov pri zadovoljeva- produkcijo in takšno izobrazženem delu še bolj aktualizi- nju osebnih, posebnih, skup- beno strukturo vsega prebirajo pomen vzgoje in izobra- nih in splošnih potreb na po- valstva. ki ustreza razvoiu in
ževanja v procesu družbene
dročju vzgoje in izobraževa- zagotavlja, usnešno vključevaga razvoja. Idejna osnova nja.
nje mladine v združeno delo.

tudi število diplomantov. Načrtovana dinamika rasti izobraževanja, ki je prikazana
v tabelah 1—3, vodi k doseganju družbenih ciljev vzgoje in izobraževanja v obdob
ju 1976—1980.

3.2. 3.
V obdobju 1976—1980 bo v
redno izobraževanje vključeno već mladine kot v obdobju 1971—1975, tako v osnovnem kot v usmerjenem izobraževanju. Znatno večje bo

Tabela 1.
PREBIVALSTVO V REDNEM ŠOLANJU NA POSAMEZNIH
STOPNJAH VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU
1971—1975 IN 1976—1980
število v tisoč oseb

Predšolska vzgoja
Male šole
Osnovne šole
Poklicne sr. šole
Ostale sr. šole
Višje šole
Visoke šole

118,7 32,0
143,4 31,5
1088,2 218,0
176,7 36,0
179,2 40,0
15,6 3,1.
63,2 15,3

% starostne
Indeks gone*
racije

60,0 242,0 187,5 29,1 41,4
35,0 169,0 111.1 100,0 100,0
225,0 1109,0 103.2 100,0 100,0
35,0 179,0 97,2 25,8 25,2
50,0 233,0 125,0 28,6 35,9
17,0 129,0 2,0 2,9
4,0
15,0 78,5 98,0 9,9 10,8

' Otroci stari 3—7 let
Tabela II.
USPEŠNOST IZOBRAŽEVANJA — Učenci in študentje, diplomanti na posameznih stopnjah vzgoje in izobraževanja v obdobju 1971—1975 in 1976—1980
— število diplomantov
(v 1000 oseb)
1971—1915
Osnovne šole
Poklicne srednje šole
Ostale srednje šole
Višje šole
Visoke šole

110,4
51,5
33,0
6,7
6,8

1976—1980
130,5
59,3
47,4
10,6
10,5

Ob izobraževanju mladine
pa je potrebno načrtovati tudi pospešeno rast izobraževanja odraslih oziroma izobraževanje ob delu. Doseženi rezultati v obdobju
1971—1975 niso ugodni, na nivoju poklicnega strokovnega
izobraževanja pa so celo daTabela III.
IZOBRAŽEVANJE OB DELU
IN DIPLOMANTOV

Osnovne šole
Poklicne srednje šole
Ostale srednje šole
Višje šole
Visoke šole

— izobrazbeni produkt —
O/o starostne generacije,
ld uspešno dokonča
šolanje
1911—1975 1976—1980
80,7
35,5
22,8
4,5
4,5

93,0
42,8
34,4
7,3
7,3

leč pod planskimi cilji, ki so
v preteklem obdobju bili
20 do 30 tisoč diplomantov
v poklicnem izobraževanju,
6 do 7 tisoč diplomantov v
srednjih šolah in 4 do 5 tisoč
diplomantov na višjih in visokih šolah.

ŠTEVILO SLUŠATELJEV

štev. slušateljev
1910 — 1974

(v 000 oseb)
štev. diplomantov
1970 •— 1974

14,7
14,4
49,9
16,1
14,4

6.4
5,3
9,3
4.5
0,4

Čeprav smo spoznali, da že
v prejšnjem obdobju v SR
Sloveniji tudi zaradi zapostavljanja izobraževanja ob
delu nismo napredovali v
pogledu kvalifikacijske strukture zaposlenih, tudi v obdobju 1971—1975 nismo naredili pomembnega koraka
naprej. Ideja o nujnosti permanentnega.
izobraževanja
skozi vse aktivno delo človeškega življenja je živa,
vendar še nimamo zasnovanih primernih oblik in načrtov izobraževanja, kako bi
zaposlenim omogočili povezati novo znanje in sedanje delo in kako bi jih motivirali,
da se bodo v večjem številu
vključevali v izobraževanje
ob delu. Prav tako, če ne še
bolj kot v rednem izobraževanju, je problematična dosedanja uspešnost tega izobraževanja. Izobraževanje ob
delu se ne more v celoti uveljaviti v konvencionalnih šolskih oblikah usmerjenega izobraževanja (tudi reformiranega), temveč je treba najti
nove poti in metode, predvsem v ustrezni povezavi sfere izobraževanja in združenega dela ter strokovnih s1už)d,
ki delajo na tem področju
kadrovske nolitike. V obdobju 1976—1980 bi se morali
vsa i približati ciliem, ki smo
si lih zastavili že v obdobju
1971—1975: še predvsem na
poklicnem nivoju.
Predvideva se. da bo v naslednjem obdobju potrebno
predvsem:

— povečati delež znanj
srednje ravni,
— povečati racionalnost v
pridobivanju in praktični
uporabnosti znanja višje
ravni,
— intenzivno zmanjšati delež povsem nekvalificiranega
dela.
Za te cilje bo potrebno poleg nekaterih reformnih posegov na področju vzgoje in
izobraževanja (še predvsem
v okviru usmerjenega izobraževanja) intenzivirati metodično delo za povečanje
učinkovitosti vzgojno izobraževalnega dela, izboljšati
organizacijo vzgojno izobraževalnega procesa na vseh
ravneh ter temeljito povezati
razne nosilce in porabnike
vzgojno izobraževalnega dela.
Vsklajevati te interese pomeni bolj organizirano odstranjevati obstoječa strukturna
neskladja, ki ne vplivajo na
dobro usmerjanje kadrov
med zaposlene in vsklajenost
usposabljanja strokovnih kadrov s potrebami. Kolikor bi
se uresničila predvidena gibanja v izobraževanju in pridobivanju kadrov, bi se povečal delež strokovnih kadrov v skupni zaposlenosti
od 52 odstotkov v letu 1975
na cca 60 odstotkov v letu
1980.
Da bi uresničili postavljen«
cilje, je potrebno povečat
kakovost in uspešnost iz
obraževanja tako v osnovneir
kot tudi usmerjenem izobra
ževanju.

Tabela IV.
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNEM, SREDNJEM
VIŠJEM IN VISOKEM ŠOLSTVU
1974/75
šolsko leto
Koeficient učne izmene
— osnovne šole
1,5
— srednje šole
1,5
Zmogljivost šol (štev. sedežev)
— bsnovne šole
145.000
— srednje šole
57.500
Zmogljivost domov (štev. ležišč)
— dijaški domovi
11.890
— študentski domovi
3.930
Število učencev na
enega učitelja
— poklicne šole
25,1
— ostale srednje šole
18,8
— posebne šole
5,9
— višje in visoke šole
11,6

1979/80
šolsko leto
1,4
1,3
165.000
63.500
22.300
6.600
23,0
18,8
5,7
10,0

Tabela V.
USPEŠNOST IZOBRAŽEVANJA — Odstotek učencev vpisane
generacije, ki v rednem roku zaključi šolanje
šolsko leto
1974/75
Osnovne šole
Poklicne srednje šole
Osbaie srednje šole

78,0
86,0
75,0

šolsko leto
1979/80
90,0
91,0
80,0

Da bi izboljšali- razmerje
učitelj—študent na višjih in
visokih šolah, umetnostnih
akademijah in fakultetah, bi
razen z zakonom določenega

povečanja novih zaposlitev v
tem času na novo sistemizirali še 250—300 mest učiteljev. Sredstva za te namestitve bi znašala:

Tabela VIII.
1976—1980
1980
Sredstva (v mio din)

38,2
108,6
bolj je torej nujno, da se v
novem srednjeročnem obdobNaloga srednjeročnega ob- namreč povprečni osebni doju materialna osnova vzgoje dobja 1976—1980 je tudi, da hodek na pogojno nekvalifiin izobraževanja povečuje hi- se osebni dohodki zaposlenih ciranega delavca za 12,4 odtreje kot bo rastel družbeni v šolstvu izenačijo s povpreč- stotka višji kot v šolstvu).
produkt.
nimi osebnimi dohodki v SR Za to bi potregovali nasled3. 2.4.
V tabelah VI—IX je prika- Sloveniji (v letu 1974 je bil nja sredstva:
že v obdobju 1971—1975 je zana dinamika in višina sredMlo izobraževanje označeno stev potrebnih za realizacijo Tabela IX.
jot prioritetno razvojno po- ciljev in nalog, ki si jih poiročje, kateremu naj bi se stavljamo v novem srednje1980
1976—1980
sredstva hitreje večala kot bi ročnem obdobju.
rasel družbeni
proizvod.
Sredstva
(v
mio
din)
Za naloge, ki predstavlja121,7
562,0
Takšno stališče je zapisano jo v glavnem dosedanji ob;udi v Resoluciji o dolgoroč- seg dejavnosti in vključujejo:
nem razvoju SR Slovenije.
, — globalne kazalce razvoja Tabela X.
iAendar tega nismo uresniči- (rast realnih osebnih dohod- SKUPNA SREDSTVA SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPi, saj so sredstva samo- kov in materialnih izdatkov); NOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE TER NJIHOV
ipravnih interesnih skupno— vsakoletne
strukturne DELEŽ V DRUŽBENEM PROIZVODU V OBDOBJU OD
iti za vzgojo in izobraževa- spremembe na področju vzgo- LETA
1976 DO 1980
le v obdobju 1971—1975 za je in izobraževanja (izboljša»stajala za rastjo družbenega nje kvalifikacijske strukture
wmo
>roizvoda in se je njihov de- zaposlenih, nove zaposlitve,
•gSŠ?
ež z izjemo leta 1975 zmanj- novi oddelki);
■
s
eval. Večji porast sredstev
— povečanje
materialnih
s
a vzgojo in izobraževanje v izdatkov nasproti osebnim
etu 1975 izhaja predvsem iz dohodkom;
1974
1975
1980 1976-80
»renosa sredstev za investi— povečanje sredstev za
ije iz proračunov družbeno- izboljšanje opreme,
Sredstva (v mio din)
2498,5 3485,0 6006,1
25951,6
172
»litičnih skupnosti na račubi potrebovale samouprav- % v diniižb. proizvodu
3,75
3,80
4,75*
4,73»
te interesnih
skupnosti; ne interesne skupnosti za
redstva za osnovno dejav- vzgojo in izobraževanje v oblost pa tudi v tem letu osta- dobju 1976—1980 naslednja * V okviru teh sredstev so potrebna sredstva za investicije
upoštevana le delno — izobraževalne skupnosti v globalnem
ajo na istem nivoju. Tem- sredstva:
prikazu niso posebej opredelile potrebnih sredstev za inve,'abela VI.
sticijske naložbe, keir niso bili izpoilnjeni minimalni kazalci,
ki naij bi predstavljali podlago za taikšno kvantifikacijo, niso'
1980
1976—1980
upoštevana sredstva za izgradnjo dijaških domov, pri oceni
potrebnih sredstev za osnovno, srednje in visoko šolstvo pa
»redstva (v mio din)
5554,3
2430,0
so upoštevani le tisti objekti, za katere je že znano, da jih
i v družbenem proizvodu
4,45
4,47
bomo gradili; sredstva za reformo usmerjenega izobraževanja pa sploh niso upoštevana (pri reformi usmerjenega izoZa naloge, ki predstavljajo 35 odstotkov večji osebni dobraževanja je treba povečane stroške in zahtevo po večjem
azširjen obseg dejavnosti hodek kot učitelji v sedanjih
številu kadrov in prostoru ter po večjih štipendijskih sredaradi celodnevne šole:
osnovnih šolah;
stvih upoštevati zaradi odprave sedanjega periodičnega po— da bi do leta 1980 v ce— se bo moralo na novo
uka v poklicnih šolah). V poklicanih šolah imamo sedaj
)dnevno osnovno šolo vklju- zaposliti okrog 300 tehničnih
36.000 učencev. Večina teh učencev in oddelkov je sedaj v
ili 20 odstotkov osnovnošol- delavcev;
šoli le eno polletje, drugi pa so na praksi v gospodarski
cih otrok oziroma, da bo na
— se bodo materialni izdatOrganizaciji. Ti učenci ne dobivajo štipendij, pač pa jih
slodnevno šolo prešlo okrog ki v šolah s celodnevnim binagrajujejo organizacije združenega dela( s katerimi imajo
i.000 učencev v 2.000 oddel- vanjem, ki jih bodo pokrisklenjene učne pogodbe. Z ukinjanjem periodičnega pouka
ih;
vale izobraževalne skupnosti,
se nam bo torej podaljšal čas bivanja učencev v šoli na
— bi se moralo na novo povečali za 100 odstotkov,
celo šolsko leto; stroški po oddelku v celoletnih poklicnih
iposliti okrog 1.000 učite- bi bila potrebna naslednja
šolah pa so enkrat večji kot v šolah s periodično organizaev in bi učitelji v šolah s sredstva:
cijo pouka, šele pozneje se bodo pokazale pozitivne spreilodnevnim bivanjem imeli
membe, če bomo dosledno urvajali izobraževanje ob deiu,
kar bo pomenilo preusmeritev dosedanje materialne osnove
abela VII.
na nove oblike učenja in dela.
1980
1976—1980
V sredstva štipendijskih in izobraževanja, se morajo
redstva (v mio din)
291,9
981,0*
skladov pa bi bilo potrebno nosilci planiranja sporazumesedanja sredstva za ti in dogovoriti predvsem:
V teh sredstvih niso upoštevana sredstva za začetne naložibe prenesti
nagrade učencev v gospo
— o sredstvih za investiciv tem obdobju, ki naj tai od leta 1981 dalje močno integri- darstvu.
je v osnovno in usmerjeno
rale razvoj osnovnega šolstva in usmerjenega izobraževanja
Za- realizacijo nalog, na- izobraževanje; načrtno je pozaradi večje uspešnosti osnovnega šolstva.
črtovanih na področju vzgoje trebno pridobivati prostor za
Za takšen program razvoja
bo v obdobju 1976—1980 treba doseči vrsto velikih premikov na vseh področjih
vzgoje in izobraževanja.

izobraževanje tistih kadrov,
ki jih združeno delo najbolj
potrebuje, in to predvsem v
krajih, kjer mladina in odrasli nimajo dovolj možnosti za
izobraževanje oziroma so ti
pogoji slabi;
— o sredstvih za investicije v dijaške in študentske
domove, da bi čim večjemu
številu mladine omogočili nadaljnje strokovno usposabljanje in izobraževanje;
— o uvedbi celoletne male
šole, ki naj bi jo v SR Sloveniji v celoti uvedli ob
koncu novega srednjeročnega načrta; operativne načrte
razvoja male šole z določitvijo prostorov^ kadra in sredstev morajo izdelati, vse občinske izobraževalne skupnosti;
— o prehodu na osnovno
izobraževanje s 6. letom starosti, kar je v skladu z Resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije, da je treba do leta 1985 začeti osnovno šolo s 6- letom starosti;
operativne načrte, vključevanja 6-letnih. otrok v osnovno
šolo, ki morajo sloneti" "na
realnih predpostavkah (prostor, kadri, sredstva), morajo
izdelati vse občinske izobraževalne skupnosti skupaj s
krajevnimi skupnostmi in
šolami; Zavod SRS za šolstvo pa mora izdelati ustrez
ne učne načrte;
— o osnovni šoli s celo>
dnevnim programom, ki naj
bi bila v celoti uvedena do
leta 1985; občinske izobraževalne skupnosti morajo izdelati operativne načrte uvajanja tovrstne šole, ki morajo
vključevati vsebinsko in programsko zasnovo, kadrovske
in prostorske' potrebe ter
opremo, izračun sredstev in
časovno zaporedje uvajanja
celodnevne šole: Zavod SRS
za šolstvo pa mora izdelati
normative, ki bodo zagotavljali potrebno enotnost takšne
osnovne šole: do leta 1980 pa
moramo v šolo. s celodnevnim programom vključiti
vsaj 20 odstotkov vseh osnovnošolskih otrok, to pomeni,
da. mora v vsaki občini vsa.i
ena popolna osnovna šola
preiti v celoti na celodnevni
program:
— o uvedbi enotne dvoletne
srednje šole; tO šolo je treba približati demografskim
potencialom; ustrezni republiški organi morajo ob sodelovaniu združenega dela in
interesnih skupnosti izdelati
programske zasnove, učne na
črte in nredmetnikp: občinske izobraževalne skupnosti
pa bodo na svojih območjih

izdelale operativne načrte za
uvajanje
enotne dvoletne
srednje šole v sklopu reforme usmerjenega izobraževanja;
— o poklicnem usmerjanju
mladine v osnovnih in srednjih šolah na osnovi kadrovskih potreb združenega dela,
da bi zagotovili izobraževanje tistih kadrov in profilov,
ki " jih združeno delo "najbolj
potrebuje; vsaka občinska izobraževalna skupnost pa mora skupaj z osnovnimi šolami voditi tudi ustrezno politiko za lastno kadrovsko reprodukcijo, t. j. zagotoviti
zadosten vpis na kadrovskih
šolah;
— o povečanju prostorskih
in kadrovskih kapacitet kadrovskih šol; postopno bo
potrebno zagotoviti funkcionalno opremo in prostor ter
najboljše pedagoške kadre;
Izobraževalna skupnost SR
Slovenije bo izdelala posebne
razvojne načrte za te šole ob
ustrezni štipendijski politiki
in sprejemanju kandidatov
za te šole v dijaške in študentske domove;
— o reformi usmerjenega
izobraževanja, ki terja njegovo drugačno organizacijsko
in vsebinsko povezanost;
združeno delo mora tu pokazati ves svoj interes in vpliv,
da bomo čimbolj racionalno
izkoriščali kadrovske potenciale in s tem zagotavljali
potrebe po kadrih ob enakopravnem upoštevanju izobraževanja ob delu v vzgojno
izobraževalnem procesu; Izobraževalna skupnost SR
Sloveni.ie pa mora skupaj s
posebnimi
in občinskimi
skunnostmi ter ustreznimi
strokovnimi službami izdelati
mrežo zavodov usmerjenega
izobraževanja, da bo le-ta
čimbolj racionalna in funkcionalna;
— o nadaljnjem izboljšanju
delovnih pogojev visokošolskih institucij; visokošolski
zavodi morajo pripraviti načrt dopolnjevanja sistemizacije delovnih mest. načrt za
zmanjšanie fiktivnega vpisa
in dovečanje učinkovitosti
študiia: nrosrame visokošolskeza izobraževanja in svoje
izobraževalne kapacitete naj
v skladu s kadrovskimi notrebami združenega dela
usklaiuieio v samoupravnih
interesnih skurmostih za
vzgoio in izobraževanje, svojo delavnost na nai razviiaio
v skladu z interesi in potrebam* zdmženecro dela; vnis
na vMSie in visoke šole ter
fakultete na.i ne bi nresegel
30 odstotkov generacije;

— o nadaljnjem izenačevanju možnosti izobraževanja;
ob racionalnejši mreži izobraževalnih zavodov, novi
štipendijski politiki, regresiranju prevozov in oskrbnin
v domovih, kritju stroškov
zdravstvenega varstva ipd., je
treba doseči, da bo vsa sposobna mladina imela možnost
pridobiti strokovno izobrazbo
in usposobljenost.
Ob izboljšanju osnovnih
delovnih pogojev bodo potrebne tudi nekatere programske, organizacijske in
kadrovske spremembe, ki
bodo zagotovile večjo funkcionalnost in racionalnost
vzgojnoizobraževalnega dela
ter večjo racionalnost v izkoriščanju kadrovskih potencialov; potrebne bodo nove
oblike dela, dogovarjanja in
sporazumevanja. Osnovni nosilci teh ukrepov pa so: Republiški komite za vzgojo in
izobraževanje, Izobraževalna
skupnost SR Slovenije, Zavod SR Slovenije za šolstvo,
občinske in posebne izobraževalne skupnosti ter druge samoupravne interesne skupnosti v občini in republiki,
družbeno-politične skupnosti
in društva, šole, pa tudi
združeno delo samo. Vplivati

na snovanje prihodnosti slovenske družbe in na oblikovanje njenih razvojnih ciljev
mora biti ambicija in naloga
vseh.
Naposled velja opozoriti
naslednje. Celodnevna šola se
ne izvaja le zaradi višjega
standarda osnovnega izobraževanja in družine, temveč
zaradi obogatitve socialistične vzgoje in zmanjšanja nekoristnih vplivov. Zaradi izenačevanja razvojnih možnosti vse naše mladine in odpravljanja zaostajanja mladine iz vasi pred mestno mladino, zaradi povečanja vzgojnega dela vseh učiteljev
(mnogi so to prepuščali razrednikom) in zaradi boljšega povezovanja vzgoje v šoli
in v družini. Usmerjeno izobraževanje pa razvijamo zato, da bo imela dostop do
njega vsa sposobna mladina,
zaradi razvoja izobraževanja
ob delu, povečanja praktične
sposobnosti znanja, neposrednejšega vpliva znanja na
storilnost, uresničenja ideje
policentrizma in uresničenja
ciljev kadrovske politike in
socialistične vzgoje delavca
in strokovnjaka. To je hkrati tudi vprašanje usmerjenosti znanosti.

3. 3. Razvoj raziskovalne dejavnosti
3. 3. 1. IZHODIŠČA
Plan raziskovalne dejavnosti za 1976-1980 Raziskovalne
skupnosti Slovenije se opira
na usmeritev zapisano v Iz
hodiščih za pripravo družbenega plana razvoja SR Slove
nije v letih 1976-1980. V skladu s tem planom se mora
v Sloveniji razviti predvsem
tista gospodarska dejavnost,
ki terja večji delež visoko 'z
obraženega kadra in uporabo sodobne tehnologije, kajti v Sloveniji postaja delovna
sila omejitveni faktor.
Resolucija o družbeno eko
nomski politiki in razvoju
SR Slovenije daje na področ
ju raziskovalne dejavnosti osnovni poudarek prizadevanjem za krepitev ustvarjalnih
sil družbe in raziskavam za
hitrejšo rast družbene pro
duktivnosti dela, zlasti tistim,
ki krepijo surovinsko bazo
in uvajajo novo tehnologi
io
Na tej osnovi in i-,-~i!>ioč
iz resolucije X. kongresa ZKJ
in VII. kongresa ZKS so
programi RSS zasnovani na
temeljnih družbeno-ekonom-

skih izhodiščih in zasledujejo osnovno težnjo, da bode
plani gospodarstva v ključnih obdobjih svoje realizacije
našli vso potrebno oporo
v raziskovalnih potencialni,
opravljenih raziskavah in
zbranemu strokovnemu znanju na osnovi lastnih programov in programov raziskovalnih skupnosti, povezanih \
učinkovito celoto.
Sledeč predvidenemu druž
benemu razvoju, ki temelji
na pospešenemu razvoju
energetike, elektronike in ke
mije. je značilnost plana RSS
za obdobje 1976-1980 prav in
tenziviranie teh raziskav ot
trajni skrbi za raziskave, usmerjene k skladnemu delO'
van.iu in razvoju družbe, skrt
za človeka in kvaliteto nje
govega življenja. nadaljnje
mu razvoju samoupravnega
sistema, k proučevanju naci
onalne kulture in povečevanju akumulacije novega last'
nega znanja ter vzgoje kad
rov ob aktivnem raziskoval
no razvojnem delu.
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3. 3. 2. GLAVNE RAZISKOVALNE SMERI V
OBDOBJU 1976 DO 1980
Glavne raziskovalne smeri benega razvoja, zlasti na podv obdobju 1976 do 1980 slede ročjih:
iz programov družbenega raz— energetika,
voja in so:
— surovine,
— procesi in proizvodi;
a) raziskave, usmerjanje v
c) raziskave, usmerjene v
delovanje in razvoj družbeživljenjskih in
noekonomskega sistema v izboljšanje
zdravstvenih razmer:
Jugoslaviji:
— okolje in prostorsko pla— raziskave, usmerjene v
razvoj teorije in prakse so- niranje, graditeljstvo, promet
cialističnega samoupravnega in zveze,
— zdravstvo,
sistema in
— prehrana,
— raziskave, usmerjene v
— posodobljanje vzgojno-iznačrtovanje
družbeno-eko- obraževalnih procesov;
nomskega in socialnega razd) raziskave na področju
voja Slovenije in Jugoslavije; nacionalnih ved;
b) raziskave, usmerjene v
e) temeljne raziskave kot
racionalen in učinkovit raz- zasnova usmerjanja raziskovoj materialne osnove druž- valnega dela
A. Raziskave, usmerjene v delovanje in razvoj
družbenoekonomskega sistema
Raziskave, usmerjene v razvoj teorije in prakse samoupravnega socialističnega sistema, vključujejo tiste raziskave, ki pokrivajo širok
spekter filozofskih, ekonomskih, pravnih, socioloških, politoloških,
socialnopsiholoških in drugih problemov,
povezanih z delovanjem in
nadaljnjim razvojem samoupravnega socializma. Izhajajoč iz dosedanjega dela in
potreb bo nadaljevano delo
na razvoju marksistične teorije družbe in družbenih
sprememb in to na osnovi
kritičnih analiz procesov v
naši lastni družbi in v drugih socialističnih deželah ter
na osnovi analize revolucionarnih in
stabilizacijskih
procesov v deželah neuvrščenega sveta kot tudi na osnovi
analize kriz v sedanji fazi
razvoja kapitalizma.
Opisana programska usmeritev bo do leta 1980 uresničevana v posameznih raziskovalnih projektih in raziskovalnih nalogah, ki se bodo
združevale okoli naslednjih
tematskih in
problemskih
sklopov:
— filozofska vprašanja graditve samoupravnega socializma: zgodovina svetovne in
jugoslovanske marksistične
misli, proučevanje sodobne
marksistične teoretske misli
ter aplikativne raziskave etičnih in antroploških vprašanj,
povezanih s procesi spreminjanja slovenske in jugoslovanske družbe;
— teoretske in aplikativne
raziskave pojavov in proce74

sov v socialni strukturi slovenske in
jugoslovanske
družbe: raziskave sprememb
v razredni strukturi, analize
slojevitosti, družbene mobilnosti in posebnih družbenih
pojavov, neposredno povezanih z obstoječo
družbeno
strukturo; vprašanje družbenega položaja narodov in narodnosti, proučevanje jezika,
različne oblike socialne patologije, migracije, sociologija znanosti, sociologija lokalnih skupnosti in družine;
— samoupravna organizacija družbe, njeno delovanje,
učinkovitost; delavec v združenem delu v funkciji delegata ter družbeni in organizacijski pogoji njegovega delovanja, načini in obseg njegovega sodelovanja in vplivanja
na sprejemanje pomembnih
odločitev za razvoj
KS,
TOZD, občine, SIS, republike itd.;
— problemi idejnega formiranja mladih generacij strokovnjakov, vsebina idejne socializacije v srednjih, višjih
in visokih šolah
ter njen
vpliv na kvaliteto in raven
njihovega kasnejšega delovanja v organizacijah združenega dela;
— politika neuvrščenosti v
sistemu mednarodnih odnosov in vloga Jugoslavije v sodobnem svetu; sodelovanje
Jugoslavije v sodobnem svetu; sodelovanje Jugoslavije z
deželami v razvoju;
— razvoj sodobnega socializma v svetu in proučevanje delavskih in drugih naprednih gibanj v današnjem

svetu; primerjava z jugoslovansko potjo v socializem;
— pravne analize smeri razvoja družbenih pravnih odnosov, analize pravnih ureditev in priprava predlogov
za nove pravne
ureditve;
vprašanja pravnih interpetacij vprašanj, ki s predpisi
niso zadovoljivo rešena itd.
Raziskave, usmerjene v proučevanje zakonitosti družbenega in ekonomskega razvoja iščejo rešitve za teoretske
in praktične probleme planiranja in izvajanja procesov
družbenoekonomskega
razvoja. Pričakovani rezultati in
drugi izsledki teh raziskav
bodo neposreden prispevek
družbenih znanosti tako h
koncipiranju
integriranega
družbeno-ekonomskega
in
prostrorskega razvoja Slovenije in Jugoslavije kot tudi
k naporom za razvoj nove metodologije planiranja; ta metodologija naj bi upoštevala tako spremenjeni družbeni
položaj človeka v združenem
delu z njegovimi funkcijami
in odgovornostmi za procese
planiranja, prav tako pa tudi najsodobnejše rešitve, ki
jih metodologiji planiranja
nudi znanost. Raziskave s tega področja so izrazito problemsko zastavljene in zahtevajo vzpostavitev trajnejšega
delovnega sodelovanja med
delavci različnih znanstvenoraziskovalnih institutov ter
nosilci družbenega planiranja,
to je z delovnimi ljudmi v
TOZD, krajevnih skupnostih, občinah, samoupravnih
interesnih skupnostih, v republiki in zvezi ter z
družbenopolitičnimi organizacijami, s komitejem za
plan in specializiranimi planskimi institucijami v Sloveniji in Jugoslaviji.
Realizacija opisanih ciljev
bo do leta 1980 potekala v
okviru del na naslednjih skupinah projektov in raziskovalnih nalog:
— Koncept integriranega
socialnega, ekonomskega in
prostorskega razvoja Slovenije in Jugoslavije; vsebinski
in metodološki problemi socialnega planiranja, pojmovanega kot sestavni del integriranega planiranja; proučevanja funkcioniranja in razvijanja gospodarskega sistema

glede na probleme planiranja in usmerjanja gospodarskega . razvoja v Sloveniji in
Jugoslaviji; proučevanja vprašanj, pomembnih za konceptualizacijo prostorskega razvoja.
— Aplikativne raziskave,
usmerjene v konstrukcijo informacijskih sistemov za potrebe po specifičnih vrstah
informacij na različnih ravneh družbene strukture, v
različno definiranih teritorialnih enotah, samoupravnih
interesnih skupnostih in pri
drugih uporabnikih informacij.
— proučevanje jugoslovanskega političnega sistema;
značilnosti nove institucionalne strukture, posebni družbeni procesi ter nova vloga
osnovnih nosilcev razvoja
družbe, ki svoj razvoj vse
bolj gradi na Sjamodeterminirajoči vlogi občna in delavca v združenem delu.
— Problemi razvoja in funkcioniranja sistema usmerjenega izobraževanja; praktični
problemi vzgojno-izobraževalnega dela.
— Razvoj metodologije integriranega planiranja za potrebe različnih subjektov v
procesih srečujočega se planiranja, upoštevajoč pri tem
nov ustavni položaj občana
in delavca v združenem delu
ter dosežke sodobnih znanosti.
— Proučevanje posebnosti
razvojnih procesov v sodobnem svetu in posebej v Jugoslaviji in Sloveniji.
— Analize izvorov nerazvitosti na posameznih področjih.
— Razvoj in izbor modelov
pospešenega
družbeno-ekonomskega razvoja manj razvitih področij Jugoslavije.
Probleme družbene samozaščite in vprašanja povezana
z različnimi vidiki splošnega
ljudskega odpora, bodo raziskovalne skupnosti vključevale v zasnovo raziskovalnih programov in z izsledki
pospeševalne k izpopolnjevanju našega sistema družbene
samozaščite kot tudi k planiranju in izvajanju posebnih
družbeno-političnih akcij, usmerjenih v krepitev materialnih in moralnih osnov naše obrambe.

B, Raziskave, usmerjene v razvoj materialne osnove
družbenega razvoja
Prizadevanja na tem področju bodo usmerjena v zagotavljanje pogojev za opti-

malni gospodarski razvoj. Industrijska proizvodnja se bo
v prihodnjem obdobju vse

bolj usmerjala na področja
večje akumulativnosti in ta
se bo uveljavljala zlasti v
znanstveno intenzivni industriji. V skladu s tem se bodo raziskave intenzivirale zlasti na tistih področjih, ki so
ključno pomembna za to industrijo in njene razvojne
možnosti v prihodnjem 5-letnem in nadaljnjih obdobjih.
Izredno pomembno bo sodelovanje raziskovalnih skupnosti pri družbeno-ekonomskem planiranju, še zlasti
povsod tam, kjer bodo od
opredelitev odvisna osnovna
vlaganja združenih sredstev v
novo industrijo v naslednjih
planskih obdobjih, npr. programski projekti združene
kemjiske industrije, petrokemija, itd.
Specifičnost raziskovalnega
programa raziskovalnih skupnosti na tem področju je zlar
šti njegova vzpodbujevalna
vloga pri aplikativnih razizskavah in ustvarjanju pogojev za povezovanje raziskovalnih naporov v inovacijske sisteme ob potrebnem
združevanju sredstev.
Razen tega vključuje raziskovalni program raziskovalnih skupnosti uvodne temeljne raziskave, ki predstavljajo pripravo in usmeritev nadaljnjega raziskovalnega dela
ter jih nadaljevati v usmerjenih in razvojnih raziskavah zlasti tam kjer neposredni interes ni organiziran.
V skladu z večjo ali manjšo povezavo s konkretnimi
inovacijskimi sistemi bo raziskovalni program osnova za
rast družbeno potrebnega
znanja za neodvisen razvoj.
Energetika
Raziskovalni programi na
področju energetike zajemajo raziskave pogojev za razvoj energetskih potencialov
ter energetskih surovinskih
virov vključno z jedrsko
energetiko in raziskave za
prihranek energije. Posebna
skrb bo posvečena iskanju
novih energetskih virov, racionalni izrabi le-teh, problemom transporta ter distribucije energije.
Raziskave s področja energetike so vključene v programe več področnih raziskovalnih skupnosti, predvsem v
področno raziskovalno skupnost za energetiko, pa. tudi
v druge kot so: geologija,

Med novimi tehnologijami,
— farmakološko aktivne
ki jih bo mogoče osvojiti na
spojine,
— proteini in encimi, po- osnovi predlaganih raziskomembni za prehrano in far- valnih programov, bodo zlaSurovine
sti obdelava raznih elektronmacevtiko,
— anorganske snovi in no- skih elementov vključno z
Osnovni namen raziskav s
debelo-plastno in keramično
tega področja je zlasti zmanj- vi materiali,
tehnologijo ter razni novi pošanje naše odvisnosti od uvo— integrirana vezja,
v mehanski obdelavi,
za, smotrno izkoriščanje do— elektronski sestavni de- stopki
metalurgiji in kemični tehnomačih prirodnih bogastev in li.
racionalno gospodarjenje z
— elementi za avtomatiza- logiji.
Koncept našega tehnolonjimi, vključujoč izkorišča- cijo in vodenje proizvodnih
škega razvoja bomo celovito
nje sekundarnih surovin ter procesov,
snovali na osnovi domačih izreciklično tehnologijo. Prog— sistemska procesna in
ram obsega poleg raziskav aplikativna programska o- delkov in smotrnega prenosa
znanja in tehnologije od druusmerjenih v mineralne in prema,
god, pri čemer bodo odločilodpadne surovine med dru— optoelektronika,
ne razen ekonomskih vidikov
gim tudi proizvodnjo indu— telekomunikacijske na- tudi potrebe po zmanjšani
strijskih rastlin, surovin ži- prave,
odvisnosti od tujih partnervalskega izvora ter drugih
— novi motorji,
jev.
industrijskih,
biotehniških
— procesne naprave,
Raziskave so podrobneje
proizvodov in odpadkov.
— novi gradbeni materiali zajete v razvojnih programih
V prihodnjem obdobju bo' in elementi,
vseh področnih raziskovalnih
naša pozornost
usmerjena
— nove vrste metalurških skupnosti, ki so neposredno
predvsem v surovinski poten- proizvodov, zlasti specialnih ali posredno povezane s tehcial v Sloveniji in Jugoslaviji, jekel, ulitkov in podobno.
nološkimi raziskavami.
na katerem temelji proizvodnja energije in kemijske industrije tako s tehnološkega C. Raziskave, usmerjene v izboljšanje življenjskih in
vidika kot z vidika predelave zdravstvenih razmer
proizvodnih odpadkov in recikliranja. Raziskave s tega
Pospešeni gospodarski raz- pekte varstva okolja, metodopodročja bodo usmerjene v
iskanje takih rešitev, ki za- voj Slovenije in z njim po- logijo zbiranja podatkov za
gotavljajo zmanjšanje one- vezana industrializacija bodo rutinske kontrole okolja, pospre- enotiti mersko tehniko in
snaženja okolja in povezova- povzročili ekološke
nje s tehnologijo novih ma- membe, ki bodo neposredno preučiti metode za sanacijo.
terialov, s katerimi bo mo- vplivale na življenjske raz- Med cilji programa je tudi
goče spremeniti pritisk na mere in zdravstveno stanje zagotavljanje znanstvene osvseh občanov, še posebej de- nove za ustrezno zakonodajo
deficitarne surovine.
lavcev v združenem delu. Za- in preventivo.
Raziskave s področja suro- to je nujno oceniti vpliv teh
Osnovna usmeritev progravin se načrtujejo in izvajajo
okolja, izdelati mov so raziskave, povezane
zlasti v okviru področnih raz- sprememb
metode za spremljanje
in z varstvom in izboljševanjem
iskovalnih skupnosti za ge- merjenje
teh sprememb in za- življenjskega in delovnega
ologijo, rudarstvo ter kemi- snovati načine
za odpravlja- okolja, zlasti preučevanje dejo.
nje škodljivih vplivov ter nji- gradacije okolja zaradi onehovih posledic.
snaževanja in razvrednotenja
Procesi in proizvodi
V načrtih
raziskovalne krajine zaradi prostorskih
posegov. Posamezni projekti
Raziskave tega področja so skupnosti te naloge zajemajo obravnavajo raziskave kvaliceloten
slovenski
prostor
ter
usmerjene v razvoj in upotete tal, vode, zraka, urbanerabo novih proizvodov, nove pri tem povezujejo probleme ga okolja, krajine in škodprostorskega
planiranja
in
tehnologije in novih postopljivih vplivov ropota ter prokov ter tvorijo integralni del okolja, graditeljstva, prome- bleme okolja, ki so vezani
ta in zvez, zdravstva in prenaših prizadevanj za indu
na jedrsko energijo in na
strijski razvoj. V skladu s hrane. Pomemben element, skladiščenje
radioaktivnih
ki
omogoča
prilagajanje
člosplošno orientacijo na poveodpadkov.
veka
na
spremembe,
nastale
čano vlogo elektronske in
Program raziskav na podkemijske industrije v našem zaradi hitre gospodarske ragospodarstvu bodo raziskave sti, je sodobno ■ zasnovan ročju graditeljstva je usmerintenzivirane zlasti na teh vzgojno-izobraževalni proces. jen v posveševanje masovne
dveh področjih. Ob tem bo Ena njegovih pomembnih na- stanovanjske gradnje ob upoposebna skrb posvečena av- log je usposobiti človeka za števanju najboljših projektomatizaciji proizvodnih pro- reševanje kompeksnih prob- tantskih in tehnoloških pristocesov na vseh področjih ter lemov naglega tehnološkega pov k projektiranju in graditvi
sodobnih, kvalitetnih in varuvajanju sodobnih računalni- razvoja.
Okolje in prostorsko pla- nih stanovanj. Na tak način
ških metod.
graditeljstvo, promet usmerjene raziskave stanoMed novimi proizvodi, ki niranje,
zveze.
vanjske problematike bodo
bodo nastali na osnovi naših in Raziskave
tem področju omogočale tudi dosego dorazvojnih naporov do leta imajo namennaizpopolniti
po- datnih ciljev, zlasti povezo1980, bodo zlasti:
datke o sedanjem stanju in vanje in delovno sodelovanje
— domača sintetika,
na tej osnovi izdelati načrte med projektanti, industrijo
-— povečan asortiman gu- za gospodarjenje s prosto- gradbenega materiala in cenmarskih proizvodov,
rom, preučiti ekomomske as- tri gradbene operative, ka-

strojništvo, gradbeništvo, fizika in druge.
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terim se bodo morali priključiti še drugi možni izvajalci
posameznih nalog s področja
stanovanjske politike, ekonomisti, sociologi in specialisti
za organizacijo.
Vse znanstvene informacije, zbrane v raziskavah pravno-normativnih aspektov stanovanjske gradnje in procesov odločanja ter preučevanja prostorsko-urbanističnih
ter psiholoških in socioloških vidikov gradnje stanovanj in stanovanjskih naselij
se bodo stekle v informacijski sistem za potrebe razvijanja in izvajanja stanovanjske politike.
Program raziskav na področju prometa in zvez obsega študij in analizo prometnega stanja z vidika optimalnega izkoriščanja obstoječe
in načrtovane infrastrukture
v obstoječih pogojih gospodarjenja in v obstoječem in
perspektivnem ekonomskem
položaju prometa in v tej
zvezi raziskave investicijske
politike v prometu, študij
politike transportne koordinacije (integralni transport),
informacijski sistemi v prometu.
Zdravstvo
Skrb za ohranitev zdravja
delovnega človeka ter za učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo bolnika terja v naši
družbi visoko strokovno raven vseh panog zdravstva.
Zato predvidevajo programi
biomedicinskih raziskav povezovanje z drugimi, predvsem naravoslovnimi področji (biologije, biofizike, biokemije in bioelektronike) v
obliki formiranja interdisciplinarnih skupin, ki so zmožne reševati tudi kompleksnejše raziskovalne probleme.
Plan biomedicinskih raziskav združuje temeljne, aplikativne in klinične raziskave. Predvidena je usmeritev
v razvoj sodobnih metod
preventive ter preprečevanja
nesreč na eni strani ter odkrivanja in diagnosticiranja
posameznih bolezni, zlasti na
področju nacionalne patologije in poklicnih obolenj na
drugi. Nadaljevale se bodo
raziskave, ki so pomembne
za študij vzdržljivosti sistemov, raziskave novih metod
v kirurgiji ter v rehabilitaciji
invalidov, vključno z biokibernetiko ter raziskave v neurofiziologiji.
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Nadaljnji sklop raziskav
vključuje razvoj nuklearne
medicinske diagnostike in
aplikacijo računalništva v
diagnostiki, študij karakterizacije rakastih tkiv, razvoj
kriokirurgije, študij mehanizmov delovanja encimov in
regulacijskih ter transportnih
procesov v bioloških sistemih.
Razen tega je programiran študij organizacije, učinkovitosti ter ekonomičnosti
vseh vidikov zdravstvene
službe in socialnega varstva.
Prehrana
Osnovni namen raziskav
na tem področju je skrb za
povečano proizvodnjo in višjo kvaliteto živil, ter za racionalno izkoriščanje hrane.
Plan predvideva takšno usmeritev razvoja posameznih panog, ki bo omogočila zmanjševanje a, naše odvisnosti od
uvoza. Na področju biotehničnih raziskav so programirane študije, ki vodijo v tehnološko sodoben sistem agrarne in gozdarske proizvodnje
ter predelave, dalje v reševanju problemov shranjevanja hrane in oskrbe urbanih središč z zdravo prehrano po ekonomsko in socialno sprejemljivih cenah. Specifični projekti so namenjeni
smotrnemu izkoriščanju domače surovinske baze za proizvodnjo visoko kvalitetne
hrane, npr. razvoj novih vrst
sadja, ječmena in hmelja ter
produktivnih živalskih pasem. V ta okvir sodijo tudi
interdisciplinarne raziskave
novih nedestruktivnih metod
selekcije semen glede na njihovo kvaliteto, zlasti vsebnost
proteinov, olja in vlage ter
raziskave možnosti gospodarskega izkoriščanja biosfere
slovenskega prostora.
Posodabljanje
vzgojno izobraževalnih
procesov
Namen raziskav na področju vzgoje in izobraževanja je
razen pridobivanja novih spoznanj na področju teorije
vzgoje in izobraževanja zlasti
v tem, da s svojimi rezultati prispevajo k večji načrtnosti in večji uspešnosti procesov družbene preobrazbe
vzgoje in izobraževanja na
samoupravnih temeljih. Raz
iskave bodo usmerjene zlasti

v razvijanje marksistične zasnovanosti vzgojnih in izobraževalnih procesov, v povečanje učinkovitosti izobraževanja na vseh ravneh našega izobraževalnega sistema in
v povezovanje izobraževanja
z delom. Stimulirane bodo
raziskave razvoja izobraževalnega sistema ter integracijskih procesov v sistemu izobraževanja ter raziskave, namenjene poklicnemu usmerjanju mladih.
Raziskovalni program tega
področja bo do leta 1980 mimo nalog, ki jih bo narekovala vsakodnevna potreba
po posebnih raziskavah,
usmerjal raziskovalce pred-

vsem v proučevanje problemov na naslednjih področjih:
— razvijanje marksistične
zasnovanosti vzgoje in izobraževanja,
— povečanje učinkovitosti,
vzgoje in izobraževanja na
vseh stopnjah,—
— poklicno usmerjanje,
— povezovanje izobraževanja z delom,
— vertikalno povezovanje
vzgojno izobraževalnega sistema,
— razvijanje permanentnega izobraževanja, izobraževanja ob delu in specializacije,
— povezovanje šolskih in
izvenšolskih oblik izobraževanja.

D. Humanistične in zgodovinske vede
Nadaljevalo se bo sistematično delo na proučevanju
nacionalne kulture, v sodelovanju s kulturnimi skupnostmi pa bo potekalo objavljanje temeljnih del s področja
zgodovine umetnosti, etnologije, jezikoslovja, arheologije,
muzikologije in literarnih
ved. Nadaljevalo se bo delo
na proučevanju in objavlja-

nju izsledkov nacionalne zgodovine in posebej zgodovine
delavskega gibanja pri nas
in v svetu. Poseben poudarek bo veljal dokumentiranju in vrednotenju naših kulturnih spomenikov ter umetniškega ustvarjanja in njegove predstavitve domači in
tuji javnosti.

E. Uvodne temeljne raziskave kot zasnova usmerjanja
raziskovalnega dela
Temeljne raziskave so v
načelu vezane na raziskave
po področjih in usmeritvah.
Mimo raziskav, ki jih je
moč vključiti v projekte po
teh področjih, je nujen še
del temeljnih raziskav narodnega značaja, ki presegajo
okvire področij in usmeritev
ter sodijo v poseben sklop.
To so zlasti uvodne temeljne
raziskave v matematiki, naravoslovju, družboslovju in
teorijskih osnovah tehniških
ved.
Na teh področjih so bili
doslej doseženi dobri rezultati in je zato smotrno vzdrževanje raziskav, ki izhajajo
iz določene kvalitetne osnove.
Cilj tega sklopa raziskav
je predvsem odkrivanje naravnih zakonitosti, vendar te
raziskave ustvarjajo tudi prepotrebno podlago usmerjenim raziskavam in razvoju
in so večinoma neposredni
izvor aplikativno pomembnih
rezultatov. Temeljne raziskave so nepogrešljiv element
pri vzgoji kadrov, razen tega
pa omogočajo vzdrževanje
kvalitetnega nivoja znanja, ki
je potrebno pri izbiri in pre-

nosu vrhunske tehnologije v
domače okolje. Vrhunski
znanstveni dosežki pripomorejo tudi k pravilnemu vrednotenju naših delovnih sposobnosti in hkrati dvigajo
družbeno zavest vseh naših
delovnih ljudi.
Na področju matematike
predvideva plan raziskave na
več področjih čiste matematike ter razvoj novih metod
numerične in računalniške
matematike. V fiziki bo raziskovalna dejavnost potekala
na področjih eksperimentalne in teorijske fizike, kondenzirane materije in plazme, fizike jedra, fizike površin in optike. V mehaniki so
predvidene raziskave mehanike točke in sistemov, trdnega stanja in tekočin. Meteorologija in astro-geofizikalne vede vključujejo raziskave pojavov v atmosferi,
aktivnosti sonca, seizmotektonike in geomagnetizma V
kemiji so v plan vključene
raziskave strukture molekul,
razvoj novih spektroskopskih in analitskih metod ter
raziskave na področju anorganske in organske sinteze
in polimer.

3. 3. 3. RAZVOJ KADROV IN MATERIALNA
OSNOVA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI DO
LETA 1980
Po oceni Raziskovalne
skupnosti Slovenije je v prihodnjih letih mogoče priča-

kovati naslednje povečanje
ptevila raziskovalcev:
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1. Skupno število vseh
raziskovalcev v SRS
(število fizičnih oseb iz
registra raziskovalcev) 2.898
2. Skupno št. raziskovalcev
v RO, ki sodelujejo pri
uresničevanju
programa RSS
2.630
3. Skupno št. raziskova/lceiv
angažiranih pri programu
RSS in financiranih iz
združenih sredstev
920

3.1§1

3.:

122,8

4,2

2.870

3.501

122,0

4,1

1062

1.400

131,8

5,7

(v mio din)

c 1Ž
Celotna vlaganja v
raziskovalno dejavnost
v SR Sloveniji
Delež vseh sredstev
razisikovalne dejavnosti
v DP (v °/o)

745,1

Tako ocenjena rast sredstev za celotno raziskovalno
dejavnost v SR Sloveniji bo
morala temeljiti na dogovorjenih in usklajenih programih raziskovalnih in drugih
delovnih organizacij in institucij.
Pospeševanje raziskovalne
ga dela ima več vidikov, ki
jih je treba razreševati v tem
obdobju:
— povečanje
materialne
osnove raziskovalnemu delu,
— povečanje števila raziskovalcev, zlasti za razvojno
prednostna področja,

1,1

na spoznanja rezultati, ki jih
upoštevamo),
— usmeritev k vprašanjem
in problemom, ki zadržujejo
sprostitev širše ustvarjalnosti
delovnih ljudi,
— usmeritev zaradi omejenih možnosti na nekatera
prodorna področja in upoštevaje resnično pomembne
dosežke pospeševati kakovostno rast, temu primerno
pa tudi organizirati delo
(združiti premajhne enote in
odpraviti paralelizme).

3. 4. Razvoj otroškega varstva

dajočo letno stopnjo med 5
in 3 odstotki letno.
Zlasti zaradi sorazmerno
nizkih vlaganj sredstev v
zadnjih letih bo za uresničitev postavljenih ciljev na
področju raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji do leta
1980 potrebno združevati večja sredstva kot doslej.

Poprečni letni dotok raziskovalcev v prihodnjih petih letih bo po oceni znašal
od 8 do 8,5 odstotka; hkrati
bo iz raziskovalne dejavnosti zaradi visokega deleža
starejših raziskovalcev odhajal precejšen delež kadrov.
Število raziskovalnih delovnih mest bo naraščalo z opa-

za raziskovalno delo, ki je
podlaga študiju in pridobivanju znanstvenih delavcev,
— organizacija raziskovalnega dela: prehod na skupinsko delo, individualno kabinetno delo omejiti na najbolj potrebne oblike,
— večletno načrtovanje in
dogovarjanje, specifikacije,
— nagrajevanje po dosežkih in kvaliteti dela (uporabnih rezultatih raziskovalnega
dela, čeprav so tudi negativ-

932,9
1,04

2536,7

271,9

22,2

2,0

— razvijanje neposrednega
finansiranja raziskovalnega
dela oziroma gospodarstva in
družbenih dejavnosti ne zahteva združevanje vseh sredstev za ta namen v raziskovalnih skladih, temveč le primeren del zaradi neprekinjenega dela in usmerjanja (čim
več naj finansirajo uporabniki neposredno),
— ohraniti pravo razmerje
med temeljno in uporabno
usmerjeno znanostjo,
— z družbenim dogovorom
določiti način izbiranja nalog

3. 4. 1. DRUŽBENA IZHODIŠČA
Izhodišče za oblikovanje
programskih nalog je spoznanje, da je družbeno varstvo otrok sestavni del družbenoekonomskega
razvoja,
ker ni samo oblika pomoči
družinam pri vzgoji in vzdrževanju otrok, temveč je odločilno za reprodukcijo socialistične samoupravne družbe.
Cilj družbenega
varstva
otrok je, da omogočimo vsakemu otroku pravilen in popoln osebnostni razvoj, usklajen z družbenimi smotri in
možnostmi, da bi se lahko
oblikoval v takega člana
družbene skupnosti, ki bo
kot vsestransko razvita osebnost v združenem delu kar
največ prispeval k razvoju
naše socialistične samoupravne družbe. Zato moramo postopno odpravljati vse tiste
zapreke, ki zavirajo napredek
otrok in izhajajo iz neenake
razvitosti ter neugodnih razmer okolja, v katerem se
otroci rodijo in preživljajo
predšolsko obdobje, ki je odločilno za njihov kasnejši
razvoj. Urejeno otroško varstvo bo hkrati zaposlenim
staršem omogočilo bolj produktivno delo, strokovno usposabljanje in družbeno udejstvovanje.
V žarišču vseh prizadevanj
za razvoj otroškega varstva
je otrok in seveda tudi skrb
za njegovo naravno okolje, za
družino. Ker ie otrok središče vsega prizadevanja, se'
oblikujejo programi razvoja
vzgojnovarsitvene in drugih
dejavnosti za otroke po starostnih skupinah. Pri tem
moramo upoštevati dejstvo,
da je v bolj razviti družbi
potrebno razvijati dejavnosti
različnih subjektov, ki si delijo z družino naloge pri
vzgoji in varstvu otrok, in
tudi spoznanje o vlogi družbenih ustanov, ki so ena iz-

med vezi med družbenimi cilji, sistemom družbenih vrednot in družino.
Večina vseh dejavnosti, na*
menjenih otrokom, se razvija v krajevnih skupnostih,
kjer živijo družine z otroki.
Potrebe družin se vsak dan
neposredno soočajo s prizadevanji širše družbene skupnosti pri iskanju ustreznih
oblik za vzgojo, zdravstveno in socialno varstvo otrok.
V krajevni skupnosti se delovni ljudje tudi neposredno
dogovarjajo o združevanju
sredstev za uresničitev programov.
Samoupravne
skupnosti
otroškega varstva morajo skrbeti na podlagi interesov delovnih ljudi ter uveljavljanja
načela solidarnosti in vzajemnosti za zagotovitev pogojev za oblikovanje in življenje družine, pogojev za uresničevanje materinstva ter pogojev za razvoj in socialno
varnost orok.
Nekatere teh nalog izvajajo same, druge v sodelovanju
z drugimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi, i
združenim delom, z družbenopolitičnimi skupnostmi, s
družbenopolitičnimi in strokovnimi organizacijami ir
društvi na ravni občin ir
združene v zvezi skupnost:
otroškega varstva na ravn:
republike.
Samoupravne
skupnost
otroškega varstva prevzemajc
skrb za razvoj otrok od roj
stva do vstopa v šolo iin pro
gramirajo razvoj vzgojnovar
stvene dejavnosti za predšol
ske otroke ter razne obliki
pomoči družini in varstvi
matere ob rojstvu otroka
Skupnosti si prizadevajo raz
viti skrb za otroka tudi pc
vstopu v osnovno šolo, k<
podpirajo napredek socialni
funkcije šole.

3. 4. 2. URESNIČEVANJE CILJEV V OBDOBJU
1970 — 1975
Rojstvo otroka in varstvo dojenčkov
V SR Sloveniji se rodi' v
zadnjih letih okrog 29.000
otrok na leto, to je 17 na
1.000 prebivalcev. Med vzroki
za sorazmerno nizko rodnost
so predvsem neustrezni materialni pogoji za ustanovitev
in za življenje mlade družine: od stanovanjskih razmer
do premajhnih zmogljivosti
vzgojnovarstveni'h zavodov.
Mlade družine imajo malo
možnosti za primerno stanovanje, saj primerjava števila
zgrajenih stanovanj in sklenjenih zakonskih zvez po letih 1968 do 1972 kaže, da niti
četrtina mladih zakoncev ne
more upati na ustrezno družinsko stanovanje v prvih letih po oblikovanju skupnosti.
Okrog 70 odstotkov otrok
se rodi zaposlenim materam.
V vzgojnovarstvenih zavodih
imamo še vedno le 800 mest
za dojenčke. Da bi vsaj malo

omilili to stisko, smo v letu
1974 sprejeli zakon, s katerim smo podaljšali porodniški dopust na 246 dni. Sredstva za porodniški dopust
nad 105 dni' se zbirajo v
skupnostih otroškega varstva.
Potrebno pa bo še izpeljati
ustreznejšo valorizacijo nadomestil v skladu z rastjo osebnih dohodkov in omogočiti
vsaj nekaj tednov porodniškega dopusta tudi kmečkim
proizvajalkam.
Smrtnost dojenčkov je pri
nas sorazmerno nizka, saj se
je v povojni dobi znižala na
polovico in znaša le okrog
22 promil. Vendarle pa je v
70 odstotkih še vedno omejena v neonatalno dobo, predvsem kot posledica prirojenih slabosti otroka in matere pa tudi pomanjkljivega
zdravstvenega varstva novorojenčkov v porodnišnicah, kar
bo treba nujno odpraviti.

Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
— otroci v starosti od enega do treh let
Ta skupina šteje pri nas
okrog 58.000 otrok. 40.000 teh
malčkov ima zaposleno mater. V vzgojnovarstvenih zavodih je le 4.340 teh otrok
oziroma 7,5 odstotka vseh
otrok te starosti in le okrog
11 . odstotkov otrok zaposlenih mater. Ta starostna kategorij a otrok j e torej z vzgoj novarstveno dejavnostjo najmanj preskrbljena, čeprav
je najbolj nemočna in izpo-

stavljena vsakodnevnim nevarnostim življenja.
Problem zdravstvenega varstva otrok od enega do treh
let je enak problemu zdravstvenega varstva vseh predšolskih otrok, ki ni enako
intenzivno v vseh starostnih
obdobjih. Kljub široki mreži
posvetovalnic še manjka pediatrov, ki bi izvajali predvsem preventivno, zdravstveno varstvo.

— otroci v starosti od treh do šestih let
V SR Sloveniji je skupaj
okrog 83.600 otrok, ki predstavljajo najmočnejšo predšolsko skupino. Okrog 58.500
otrok te starosti ima zaposleno mater. V vzgojnovarstvenih zavodih je 21.000 otrok
te starosti, to je 25 odstotkov vseh otrok oziroma 36
odstotkov otrok zaposlenih
mater. Medtem ko se nekateri otroci do 3. leta starosti težje vživijo v kolektiv,
pa postaja življenje v skupini za otroke tega razdobja
osnovni pogoj za njihov vse-

stranski napredek v skladu
z našimi družbenimi vzgojnimi smotri.
Z uvedbo sistematičnih
zdravstvenih pregledov triletnih otrok, ki jih je spodbudila v prejšnjem srednjeročnem obdobju
republiška
skupnost otroškega varstva,
smo zajeli v poprečju nad
polovico triletnih otrok in
spoznali nekatere značilnosti
njihovega zdravstvenega stanja, ki terja poleg kurativnih predvsem šinše preventivne ukrepe.

— otroci v starosti šestih let
Skupno je v tej starosti
28.500 otrok, v vzgojnovarstvenih zavodih jih je zajetih
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že 33 odstotkov, kar pomeni,
da je v načrtnem celoletnem vzgojnoizobraževalnem

procesu zajetih že 9.400 teh
otrok.
To je gotovo najprimernejša oblika vzgojnovarstvene
dejavnosti, s katero pripravljamo otroka za šolo, odpravljamo napake in primanjkljaje predšolske vzgoje v družinah ter tako izravnavamo
razlike v možnostih otrok za
kasnejše uspešno šolanje.
Prek 90 odstotkov vseh otrok
tega starostnega obdobja pa
smo že vključili v obliko, ki
ji pravimo »mala šola« in je
različna po obsegu in času.
Skoraj vsi otroci so pred
vstopom v šolo sistematično
zdravstveno pregledani. Ugotovljeno stanje opozarja, da
so nujni preventivni ukrepi,
saj je le polovica teh otrok
telesno dobro razvita.
V tem obdobju še ne pomagamo dovolj uspešno razvojno motenim predšolskim
otrokom. Te otroke bi morali v večjem številu vključevati v vzgojnovarstvene zavode in jim s primernim strokovnim delom omogočiti
zgodnejšo habilitacijo.
Prizadevanja skupnosti otroškega varstva in izobraževalnih skupnosti za napredek
šolske prehrane se kažejo v
preskrbovanju 90 odstotkov
šolskih otrok z malicami. Ob
tem smo z urejanjem šolskih kuhihj že pripravljali pogoje za celodnevno šolo, kar
bo treba nadaljevati. Sedaj
v večini osnovnih šol še ne
morejo preskrbeti otrokom
več obrokov na dan.
V preteklem srednjeročnem
obdobju se je vzgojno varstvena dejavnost razvijala po

programu in smo z njo v
glavnem dosegli začrtane cilje.
To potrjujejo naslednja dejstva:
— število predšolskih otrok
v VVZ se je podvojilo,
— razširila se je dejavnost
vzgojiteljskih šol in pripravljeni so programi za usposab.
ljanje varuhinj,
— gradimo nove vzgojnovarstvene zavode in jih opremljamo po dogovorjenih
minimalnih zahtevah; uveljavila se je industrijska gradnja objektov,
— problem varstva
in
vzgoje otrok zaposlenih mater v prvem letu otrokovega
življenja rešujemo s podaljšanim porodniškim dopustom,
— začele so se priprave za
razvoj novih oblik vzgojnovarstvene dejavnosti, med njimi tudi družbeno usmerjeno
varstvo v drugih družinah,
— dozorelo je prepričanje,
da je treba omogočiti sistematično predšolsko vzgojo
vsakemu otroku pred vstopom v šolo,
— vzgojnovarstveni zavodi s
svojo dejavnostjo postopno
preraščajo v centre za vzgojo in varstvo vseh predšolskih otrok v njihovem okolišu.
S kadrovskimi, materialnimi in organizacijskimi sposobnostmi, ki smo jih v tem
obdobju razvili, pa kljub temu nismo zadostili naraščajočim potrebam otroškega
varstva, saj imamo v organiziranih vzgojnovarstvenih oblikah le 19.6 odstotka predšolskih otrok.

Denarne pomoči družini
V sedanjem sistemu denarnih pomoči družinam pri
vzdrževanju otrok imamo več
oblik. Pomoč za opremo
novorojenega otroka dobijo
vsi starši, višina pa je odvisna od dohodka družine.
Otroški dodatek je kot temeljna pomoč družinam pri
vzdrževanju otrok različen
tako glede pogojev za pridobitev pravice kakor tudi
glede same višine. Višina ot,škega dodatka za otroke iz
delavskih družin se giblje
glede na višino dohodkov v
družini (od 100 do 320 dinarjev — poprečno 230) in glede na število otrok v druži, ni. Otroški dodatek za otroke iz kmečkih družin se izplačuje v višini 130 dinarjev
mesečno. Za otroke, ki. prejemajo otroški dodatek, se
priznava še posebni dodatek,
op impio lp pnpcr^ hrfcnilpp

(60 dinarjev) oziroma če so
težje telesno ali duševno prizadeti' (105 dinarjev). Posebni dodatki se izplačujejo v
enaki višini za otroke delavcev in kmetov.
Pomoč za opremo novorojenega otroka bo v letu 1975
izplačana za približno 30.500
otrok. Otroški dodatek pa
bo prejemalo 290.000 otrok
delavcev ter 25.000 otrok kmetov, kar pomeni 56 odstotkov
od vseh otrok. Poleg tega pa
bo prejemalo posebni dodatek še 30.000 otrok samohranilcev ter 2.800 prizadetih orok.
Družinam pomagamo pri
vzdrževanju otrok še z drugimi oblikami. Tako je v vseh
občinah uveljavljeno diferencirano plačevanje stroškovnih cen v vzgojnovarstvenih
zavodih glede • m vjš'mo do

vanju družine ter vzdrževa- otrok v družini bo potrebno
nju otroka, kjer bodo priza- upoštevati tako pri subvendevanja usmerjena predvsem cioniranju stanarin kot pri
različnih oblikah davčnih olajk naslednjim oblikam:
in odobravanju kreditov
— za izpopolnjevanje siste- šavpridobitev
in ureditev stama varstva ob rojstvu otro- za
ka in za zagotovitev ustrezne- novanj,
— s podaljšanjem porodniga varstva v prvem letu stadopusta je sicer znat/
rosti moramo izboljšati so- škega
olajšano staršem, da zacialno varnost mater z valo- no
rizacijo nadomestila v času gotavljajo varstvo otrok do
Delež družbenih sredstev pri vzdrževanju in porodniškega dopusta, uskla- 1. leta starosti v lastni druvzgoji predšolskega otroka v primerih, če jeno z rastjo osebnih dohod- žini, vendar bo treba še urejati v gosto naseljenih omočkov,
je otrok
je otrok
varstvo
jih z intenzivnim zaposlovav varstvu
zagotavljajo
v vzgojnoV družini
—
zasnovati
in
izpeljati
je
njem po potrebi oddelke za
v drugi
varstvenem
starši
s poprečnim
družini
treba postopno izenačevanje varstvo dojenčkov v vzgojnozavodu
sami
dohodkom
(V °b)
(v %)
(v °/o)
pravic kmečke proizvajalke varstvenih zavodih in tudi
z delavko v zvezi z materin- varstvo v drugih družinah.
17,9
55.1
33,5
do 900 din
stvom ter tako zagotoviti osSkupnosti otroškega varst0,8
18.2
novno socialno varnost vsaki va se bodo za uresničitev teh
1,5
1800—2000 din
- materi,
7,0
nalog dogovarjale s krajevni24.3
13,0
2800—3200 din
— okrepiti materialno po- mi skupnostmi, stanovanjskimoč mladim, ko si ustvar- mi skupnostmi, skupnostmi
Iz prikaza se jasno vidi, ji meri prilagoditi razvoju jajo družino in jim nameniti zdravstvenega varstva in davzgojnovarstvenih
dejavnosti
da je delež družbenih sredvečji del novo zgrajenih sta- jale predloge družbenopolitičstev pri vzdrževanju in vzgo- in te oblike (subvencioniranje novanj. Število in potrebe nim skupnostim.
cene
v
vzgojnovarstvenih
zaji predšolskega otroka zelo
različen, zlasti glede na ob- vodih, otroški dodatek, davčliko varstva, ki je dostopna ne olajšave) izpeljevati tako, Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
da bomo družinam bolj izeotrokom in družini.
— otroci v sarosti ode ene- ga do treh let:
Sistem denarnih pomoči načili pogoje pri vzdrževanju
družinam bomo morali v več- otrok.
število mest v vzgojnovar- močjih intenzivnega zaposlostvenih zavodih za otroke od vanja in velike gostote naMaterialna osnova otroškega varstva
enega do treh let je treba seljenosti vsaj 70 odstotkov
za okrog 5.000 in do- otrok v organizirano vzgojDelež sredstev iz prispev- cijami o združevanju sred- povečati
okrog 16-odstotno zajetje novarstveno dejavnost. V ta
ka za otroško varstvo od stev za razširitev zmogljivosti seči
otrok te starosti v vzgo j- namen bomo morali urediti
osebnih dohodkov je v druž- vrtcev. Tako so se sredstva vseh
novarstvene
zavode. Pri tem varstvo v drugih družinah za
za
otroško
varstvo
občutno
benem proizvodu rasel in letreba upoštevati zaposle- okrog 5.000 otrok.
ta 1975 dosegel 1,49 odstot- povečala (za okoli 30 odst.) je
ka. Ta vir je pomenil mobi- in tudi omogočila hitrejši nost žensk in vključiti v oblizacijsko jedro za zbiranje tempo pri razvoju zmogljivo- — otroci v starosti od enega do treh let:
dodatnih sredstev, saj so bi- sti za varstvo in vzgojo predli v večini občin izglasovani šolskih otrok.
Sistem predšolske vzgoje di lahko sprejeli 43.000 otrok
■samoprispevki najpogosteje
bo potrebno razviti za otro- ali okrog polovico vseh otZa pospeševanje razvoja ke tega starostnega obdobja rok v starosti od 3—6 let.
v višini enega odstotka od
neto osebnih dohodkov. Skle- otroškega varstva smo na tako, da bo oh celoletni in V območjih z veliko gostote
njenih je bilo tudi več dogo- manj razvita območja usme- programirani dejavnosti, na- naseljenosti in z intenzivnim
vorov z delovnimi organiza- rili 82 milijonov dinarjev.
menjeni otrokom, ki bodo v zaposlovanjem bi morali vzgo
vzgojnovarstvenih
zavodih, jnovarstveni zavodi sprejet:
3. 4. 3. CILJI RAZVOJA V OBDOBJU OD
zraslo še niz programov dru- najmanj 70 odstotkov otrolf
L. 1976 — 1930
štev in organizacij, ki naj bi te starosti.
Razvoj . otroškega varstva vzgojnovarstvene dejavnosti. skupaj z vzgojnovanstvenimi
Z ustreznimi programi ir
v naslednjem srednjeročnem Zagotoviti je treba nenehno zavodi poskrbeli, da bo predobdobju gradimo na enakih skrb za otroke in programi- šolske vzgoje deležno kar naj- s strokovnim izpopolnjeva
njem vzgojiteljev bomo mo
izhodiščih kot v preteklem ob- rati vzgojnovarstveno dejav- več otrok.
Zmogli j ivosti vzgojnovarst- rali zagotoviti predšolske
dobju. Pri uresničevanju ci- nost tako, da se bo v dostopin rehabilitacijo raz
ljev moramo upoštevati spo- nosti in različnosti oblik in venih zavodov bomo morali vzgojo
znanje, da razvoj otroškega v njihovem obsegu laže ures- razširiti tako, da bodo zavo- vojno motenim otrokom.
varstva ne dohiteva družbe- ničil skupni družbeni interes
— otroci, stari šest let:
noekonomskih
sprememb, .pri izenačevanju razvojnih
kar ne zavira samo vsestran- možnosti vseh otrok, z upoZa vse otroke, stare šest in možnosti za njihov raz
sko zdravega razvoja celot- števanjem posebnih potreb let, bomo izpeljali celotni voj ter izpeljati strokovne
nih generacij otrok, temveč otrok iz družin zaposlenih program male šole. Za okrog usposabljanje varuhinj. V teir
tudi rast družbene produk- staršev.
60 odstotkov te generaciie obdobju je potrebno v si
tivnosti.
bomo poleg tega zagotovili stemu usmerjenega izobraže
V naslednjem srednjeroč- tudi pogoje za celodnevno bi- vanja, z upoštevanjem izobra
V novem srednjeročnem obdobju moramo pospešiti in nem obdobju naj bi dosegli vanje otrok v vzgojnovarst- zevanja ob delu, zagotovit
povečati napore za napredek naslednje cilje:
venih zavodih, zaradi zaposle- vzgojiteljem tudi možnos'
izobraževanja na višji stop
nosti njihovih staršev.
Za uresničitev tega progra- nji;
Pomoč staršem ob rojstvu otroka in
— za pridobitev novih mes
ma bomo morali:
pri varstvu dojenčka
— izšolati najmanj 4.000 v vzgojnovarstvenih zavodil
Učinkovitejšo pomoč naj roka, z izboljšanjem obpo- strokovnih vzgojiteljev in ok- razvijati predvsem industrij
bi dosegli z razvojem ustrez- rodnega zdravstvenega var- rog 1.500 varuhinj. Zato bo sko gradnjo objektov za vzgo
ne svetovalne službe mladim stva otrok in z materialno potrebno razvijati kadrovske jo in varstvo otrok ter po
pri odločanju o rojstvu ot- pomočjo družbe pri obliko- šole povsod, kjer so potrebe iskati vse možnosti ceneneg:

hodka v družini. Prav tako
se pri obdavčitvi skupnega
dohodka kot odbitna postavka za odmero davka občana
upoštevajo poprečni stroški
vzdrževanja otroka.
Učinek vseh navedenih oblik pomoči družinam pri vzdrževanju otrok (otroški dodatek, subvencioniranje cene v

vzgojnovarstvenem zavodu ter
davčne olajšave) kaže, da je
delež teh pomoči v skupnih
stroškif za otroka različen
glede na višino osebnih dohodkov in tudi glede na obliko varstva in vzgoje otroka.
Pri otrocih v starosti od 3 do
5 let te oblike pomoči učinkujejo takole:

75

pridobivanja
funkoionalno
ustreznih prostorov za vzgojnovarstveno dejavnost, zlasti
tudi v stanovanjskih objektih;
— razširiti mrežo vzgojnovarstvenih zavodov tako, da
bi v vsaki krajevni skupnosti
nastala vsaj ena stalna enota za vzgojnovarstveno dejavnost. V tem obdobju naj
bi se vzgojnovarstveni zavodi
razvili v centre za predšolsko vzgojo;
— še nadalje bo potrebno
izpopolnjevati sistem, po katerem bodo starši diferencirano pokrivali stroške v vzgojnovarstvenih zavodih glede

na njihov celokupen dohodek.
Ob zagotovitvi gospodarnega
poslovanja teh zavodov bomo skrbeli, da poprečni delež plačil staršev, ki znašajo okrog 30 odstotkov stroškovne cene, ne bi porastel.

— za povečanje zmogljivosti v posebnih zavodih za
varstvo in usposabljanje težje prizadetih otrok. *
Skupnosti otroške^ varstva bodo za uresničitev teh
nalog dajale pobude, priprav-

Skupnosti otroškega varstva bodo s skupnostmi za izobraževanje usklajevale načrtovanje razvoja teh zmogljivosti in kadrovskih šol ter
se dogovarjale o skupnih obveznostih pri zagotovitvi sredstev za subvencioniranje stroškovne cene v vzgojnovarstvenih zavodih in v drugih oblikah predšolske vzgoje.

Denarne pomoči družinam
V naslednjem srednjeročnem obdobju bomo morali
zaradi nastalih potreb pospešeno razvijati vzgojnovarstveno dejavnost in druge oblike organiziranega varstva
otrok, bo potrebno izpopolnjevati sistem denarnih dajatev družinam, tako da bo
pomoč družinam čimbolj učin.
kovita za razvoj otroka in
da bo upoštevan materialni
položaj družine.
Takšne spremembe v sistemu morajo potekati po-

Druge organizirane oblike otroškega varstva
Da bi zagotovili vsem otrokom čim boljše pogoje za
vsestranski razvoj, se bodo
skupnosti otroškega varstva
zavzele tudi za:
— razširitev programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok vseh starostnih
obdobij in za ureditev ustreznega zdravstvenega nadzora v družbenih ustanovah
(vrtcih, šolah, letovanjih itd.)
namenjenih otrokom;
— pospešeno
razvijanje
programa šolske prehrane ta-

ko, da bomo šolarjem čimpreje zagotovili v šoli še en
dnevni obrok hrane (kosilo).
Pri tem se bo treba opreti
tudi na obrate družbene prehrane v delovnih organizacijah in na živilsko industrijo;
— pridobitev 350 novih otroških igrišč in ureditev njihovega vzdrževanja ter strokovnega dela z otroki;
— razširitev obsega letovanja
otrok tako, da bomo lahko
vključili v ustrezno počitniško letovanje 6.000 predšolskih otrok in 56.000 šolarjev;

ljale načrte in se povezovale
s krajevnimi skupnostmi ter
s skupnostmi zdravstvenega
varstva, skupnostmi izobraževanja, skupnostmi za telesno kulturo in skupnostmi socialnega skrbstva.

stopno in morajo izhajati iz
stvarno ugotovljenih odnosov
med razvojem družbeno organiziranih oblik varstva in
vzgoje otrok ter materialnimi možnostmi družine.
Skupnosti otroškega varstva bodo skrbele za zagotovitev denarnih pomoči družinam in za to, da se pri
tem ne bi poslabšala že dosežena raven socialne varnosti družinam pri vzdrževanju
otrok.

Materialna osnova za uresničitev začrtanih ciljev
Za uresničitev ciljev, ki jih va z enakim odstotkom (okozačrtuje program otroškega li 2 odst.) kot doslej, (glej
varstva do leta 1980, bi mo- tabele 1,2,3) in še vnaprej
rali združevati sredstva v ob- združevati sredstva tudi s sasegu, ki bi zagotovil, da bi moprispevkom.
bilo otroško varstvo udelePri namenskem usmerjaženo v družbenem bruto pro- nju teh sredstev bo rastel deizvodu celotnega gospodarst- lež sredstev za razvoj in

Otroci v vzgojno varstvenih zavodih leta 1975
in po načrtu do leta 1980
%

Otroci v celoletni mali Soli
leta 1975 in po načrtu do
leta 1980
1980

starost otrok-leta
legenda!

!

I

vsi predšolski otroci

Z2 otroci zaposlenih mater- po oceni
otroci v VVZ po načrtu do leta 1980
otroci v VVZ v letu 1975
otroci v varstvu v drugih družinah po načrtu do leta 1980
80

otroci v celoletni
mali šoli v letu 1980
otroci v celoletni
mali šoli leta 1975

vzdrževanje vzgojnovarstvene
dejavnosti ter šolske prehrane in se počasi zniževal delež sredstev za denarne pomoči družinam. Ta usmeritev temelji na spoznanem pomenu družbeno organiziranih
oblik varstva to vzgoje za
razvoj otrok in za razbremenitev zaposlenih staršev. Z
nadaljnjim
vključevanjem
predšolskih otrok v vzgojnovarstvene dejavnosti bodo rastle potrebe po sredstvih za
naložbe in za subvencionira-

nje cene v teh 1ustanovah in
drugih oblikah. Z zagotavljanjem sredstev za ta namen bomo tudi najučinkoviteje premagovali socialne razlike med otroki.
Z združevanjem sredstev za
pospeševanje razvoja otroškega varstva na manj razvitih območjih bomo zagotovili, da se bodo v skladu z
začrtanimi cilji izenačevali
pogoji za razvoj predšolskih
otrok tudi na teh območjih.

3. 5. Razvoj zdravstvenega varstva
3. 5.1.
Ustava in zakon o zdravstvenem varstvu opredeljujeta zdravstveno varstvo kot
sestavni del družbene reprodukcije in važen dejavnik
produktivnosti dela in obrambne sposobnosti naroda.
Zato sodi med bistvene elemente politike družbenega
razvoja. Zdravstveno varstvo
obsega neposredno zdravstveno varstvo in druge oblike
socialne varnosti, ki jih delovni ljudje po načelih solidarnosti in vzajemnosti programirajo ter si jih zagotavljajo v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih.
Republiški program zdravstvenega varstva povzema
vsebino programov in politiko razvoja posameznih občinskih in regionalnih zdravstvenih skupnosti. Skupaj z nalogami, ki pomenijo splošni interes prebivalstva SR Slovenije na področju zdravstvenega varstva, predstavlja globalne okvire razvoja tega področja do leta 1980 in strokovno podlago. Na tej osnovi
delavci in občani sprejemajo
svoje programe.
3. 5. 2.
Programi razvoja zdravstvenega varstva izhajajo iz
analize dosedanjih in ocene
prihodnjih demografskih gibanj, zdravstvenega stanja
prebivalstva ter dosedanjega
in predvidenega prihodnjega
razvoja zdravstvenega varstva
v okviru celotne družbene
reprodukcije.
Pri tem so zlasti pomembne naslednje ugotovitve: slovensko prebivalstvo se razvija ob zelo 23nizkem naravnem prirastku prebivalstva,
ki je zlasti posledica nizke
23
Naravni prirastek se ie lets
1953 do leta 1970 zmanjšal od 9.7%5
na 5,7%, In je pričel ponovno rasti
ter je dosegel leta 1973 že skoraj
6,4%o.

rodnosti prebivalstva (okrog
16,5 odstotka) ter visoke
splošne umrljivosti prebivalstva (okoli 10 odstotkov) zaradi številčno močnejših kontingentov starejšega in starega prebivalstva; znižala se je
umrljivost dojenčkov in umrljivost mater zaradi nosečnosti, poroda in poporodne
dobe pa tudi mrtvorojenost
otrok; najpogostejši vzroki
splošne umrljivosti prebivalstva so bolezni srca in ožilja,
rakova obolenja, poškodbe in
nasilne smrti, bolezni dihal
in prebavil; bolezenska slika
prebivalstva pa se že vrsto
let ne spreminja, po pogostnosti bolezni si sledijo bolezni dihal, poškodbe, bolezni
kosti, mišic iti vezvia, bolezni srca in ožilja, prebavil, kože in podkožja, čutil ter mokril in spolovil; aktivni zavarovanci so zajeti v stalež
nezmožnih za delo najpogosteje zaradi bolezni, poškodb,
poroda in nege bolnega svojca; poprečno trajanje ene odsotnosti je 18 dni, dnevni
stalež za delo nezmožnih pa
je okrog 3,7 dni (brez onih,
ki jim je odobrila krajši stalež delovna organizacija oziroma delavcev iz drugih republik); število novih delovnih invalidov je letno 9,2 na
1000 aktivnih zavarovancev;
pri predšolski in šolski mladini je opazno slabo stanje
zobovja in pogostna nepravilnost rasti zob; ob izredno
nizki obolevnosti za klasičnimi nalezljivimi boleznimi v
zadnjih letih naraščajo spolne
bolezni med mladino pod 20
let starosti, doživljamo pa
tudi 2 epidemijo travmatizma. *
24
število poškodb, javljenih pri
prvih ambulantnih pregledih je
od leta 1960 do leta 973 poraslo
od 158 na 268 poškodb na 1000
prebivalcev. Na 1000 prebivalcev je
letno hospitalizirano že 16 huje
poškodovanih.

štituti, zavodi za socialno
medicino in higieno, lekarne
in naravna zdravilišča.
Nadaljnja dinamična gospodarska rast, zagotavljanje
večje stabilnosti in skladnosti celotne družbene reprodukcije v prihodnjem obdobju terja, da se tudi zdravstvena dejavnost bolje organizira in tesneje funkcionalno poveže na temelju samoupravnega odločanja in svobodne menjave dela delovnih
ljudi. Na teh izhodiščih bo
potrebno zdravstveno dejavnost tudi v prihodnjih letih
nadalje kadrovsko krepiti ter
zagotoviti skladen raavoj
zmogljivosti zlasti osnovne
zdravstvene in bolnišnične
službe.
V tem okviru je predvidena naslednja rast bolnišničnih zmogljivosti v SRS do
leta 1980:

V skladu s hitro rastjo zaposlovanja in zaposlenost
aktivnega prebivalstva v SR
Sloveniji, z razslojevanjem
kmečkega prebivalstva in
njegovim zaposlovanjem v
nekmetijskih dejavnostih se
je spremenila tudi struktura
aktivnih zavarovancev in zavarovanih oseb. Zlasti pomembna pa je tudi visoka
stopnja zaposlenosti ženskega prebivalstva. Na podlagi
demografskih prognoz in planiranega prihodnjega zaposlovanja se bo tudi v prihodnjih letih zmanjševal delež
kmetijskih in večal delež delavskih zavarovancev (priloga v dokumentaciji).
3. 5.3.
Dejavnost
zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji opravljajo naslednji zavodi:
zdravstveni domovi, bolnišnice, specialni zavodi in in-

Povprečni letni
prirast 1976 — 1980
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Glede na to, da bo v prihodnjih letih zaključen program izgradnje regionalnih
bolnišnic, onkološkega inšti
tuta in medicinske fakultete
v Ljubljani, bo mogoče poslej nameniti večja sredstva
razvoju osnovne zdravstvene
službe in njeni kadrovski
krepitvi, saj je v zadnjih letih močno zaostajala, še zla
sti zunaj večjih mestnih na
selij. Da bi dosegli večjo racionalizacijo
zdravstvenega
dela nasploh, bodo morale
zdravstvene skupnosti skupaj
z zdravstvenimi delovnimi
organizacijami pripraviti konkretne programe razvoja te
dejavnosti pa tudi dejavnosti
specialistične
ambulantne
službe, reševalne službe, specialne preventivne službe zavodov za socialno medicino
in higieno, lekarniške službe
in naravnih zdravilišč. Pri
tem bo treba v okviru real-

nih možnosti predvideti razvoj zmogljivosti na posameznih, še zlasti na manj razvitih območjih.
Velik problem je kadrovska deficitarnost zdravstvene
dejavnosti, saj, je leta 1974
manjkalo okrog 3.500 delavcev raznih profilov. Zato bodo napori celotne družbe, še
zlasti pa zdravstvenih delovnih organizacij in zdravstvenih skupnosti, usmerjeni v
prilagoditev politike vpisa, sistema šolanja in permanentnega usposabljanja ot delu,
v štipendijsko in sploh kadrovsko politiko, politiko nagrajevanja in stanovanjsko
politiko, kajti le tako bo mogoče do leta 1980 pridobiti
potrebne nove kadre in sicer
predvsem v osnovni zdravstveni službi.
Zdravstveni delavci v SRS
po pršilih in njihova rast do
leta 1980:
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trično dispanzersko službo,
da bi v večji .meri preprečevala in obravnavala socialno
patologijo (alkoholizem, narkomanijo, vedno širšo nevrotizacijo itd.).
Okrepiti bo treba urgentno
m travmatološko službo in
preventivno delovanje v zve2.660
3.135
95 3,6 zi z epidemijo travmatizma.
817
960
29 3,5 Z ustrezno usmeritvijo celot284
334
10 3,5 ne zdravstvene službe moramo zagotoviti tudi čim zgod11.239
14.671
686 6,1 nejše odkrivanje rakavih
obolenj.
Da bi povečali učinkovitost
15.000 19.100 820 5,5
celotnega zdravstvenega varstva, bo potrebno pospeševa12.400 277 3,3 ti povezovanje in racionalno
10.440
delitev dela med temeljnimi
organizacijami združenega devega okolja ter s tem poveza- la na področju zdravstva,
nega razvoja higiensko epi- učinkoviteje izkoriščati obstoječe zmogljivosti, racionaldemiološke službe;
— krepitev pripravljenosti no in intenzivneje izkoriščaza splošni ljudski odpor in ti delovni čas.
izboljšanje materialne priV skladu z ustavo bo trepravljenosti
zdravstvenih ba v zdravstveni službi in
služb za delovanje v izrednih zdravstvenih skupnostih razstanjih;
vijati nove družbenoekonom— dokončanje nedovršenih ske odnose in organizacijo.
nalog iz preteklega srednje- Uveljaviti moramo načei<i
ročnega obdobja.
svobodne menjave dela in
Tem izhodiščem in ciljem dogovarjanja med uporabnibo prilagojena celotna politi- ki in izvajalci zdravstvenega
ka financiranja ter zlasti ka- varstva z ustreznim samoudrovska in investicijska po- pravnim organiziranjem v telitika na področju zdravstve- meljnih organizacijah zdrunega varstva.
ženega dela in interesnih
Zdravstvene delovne orga- skupnostih, razvijanjem sistenizacije in zdravstvene skup- ma dohodka in delegatskih
nosti si morajo ob sodelo- odnosov.
vanju vseh družbenih dejav3. 5. 5. Skupnosti zdravstvenikov v prihodnjih letih prinega varstva so v zadnjih lezadevati za čim hitrejše iz- tih
prevzele odgovornost za
boljšanje položaja osnovnega razvoj
celotnega področja
zdravstvenega varstva in položaja zdravstvenih delavcev, zdravstvenega varstva, tako
še posebej zdravnikov sploš- financiranje redne dejavnosti
ne medicine. Z boljšo in učin- kot tudi razširjene reprodukkovitejšo organizacijo osnov- cije. Kljub novim nalogam,
ne zdravstvene službe bo mo- zlasti v zvezi z izenačevanjem
goče doseči zmanjšanje nepo- pravic do zdravstvenega vartrebnega pritiska bolnikov stva med delavci in kmeti,
na specialistično in bolniš prenosu financiranja izgradnično službo. Zato bo treba nje bolnišničnih zmogljivosti
razvijati dispanzersko meto- iz splošne porabe na zdravdo dela in preventivno delo- stvene. skupnosti in večjim
vanje; sistematičneje borni izdatkom zaradi porasta cen
začeli zgodaj odkrivati kro- in življenjskih stroškov, so
nične bolezni, posebej še pri sredstva za zdravstveno varv zadnjih letih realno
prebivalstvu, starem nad 40 stvo
stagnirala in se je njihov delet.
Vso potrebno skrb do tre- lež v družbenem proizvodu
ba posvetiti zlasti službi me- zmanjševal od 5,9 odstotka
dicine dela in zdravstvenemu v letu 1966 na 5,3 odstotka
varstvu in vzgoji delavcev v letu 1975.
nasploh, da bi z zdravstene
Zdravstvene skupnosti so
ga vidika dosegli boljšo stop- v svojih programih ocenile,
njo prilagojenosti med de- da bi bilo za uresničitev predlavcem in delovnim mestom videnih nalog potrebno v priter tako prispevali k rasti hodnjih letih nameniti za
produktivnosti, zmanjšanju zdravstveno varstvo od 5,1
absentizma in invalidizacije odstotka družbenega proizvoRazvijati bo treba psihia
da v letu 1976 do 5,5 odstotka
Povprečni letni
prirast 1916 — 1980

Zdravstveni
delavci

Zdravniki
2.565
Zatoni terapevti
789
Fammacevti (v lekarnah)
274
Drugi zdravstveni delavci
in sodelavci
10.562
Skupaj zdravstveni
delavci
14.190
Administrativno in
tehnično osebje
1.895
3. 5.4. Uresničevanje ciljev
10. kongresa ZKJ, 7. kongresa ZKS in drugih družbenopolitičnih dogovorov na področju zdravstvenega varstva
terja razvoj zdravstvenega
varstva v SR Sloveniji zlasti v naslednjih smereh:
— nadaljnje izenačevanje
možnosti za uresničevanje
pravic do zdravstvenega varstva med posameznimi območji v SR Sloveniji; za to
je potrebno tudi solidarnostno združevanje in prelivanje
sredstev, s katerimi bi zagotovili hitrejši razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvene službe, zlasti na manj
razvitih območjih;
— izpopolnitve sistema socialne varnosti s tem, da se
zdravstveno zavarovanje kmetov razširi tudi na denarna
nadomestila v času občasne
daljše nezmožnosti za delo;
— izboljševanje ravni zdravstvenega varstva prebivalstva;
pri tem moramo dati prednost osnovnemu zdravstvenemu varstvu, zlasti še kompleksnemu
zdravstvenemu
varstvu delovnih ljudi v ak
tivni delovni dobi, udeležen
cem NOB, zdravstvenemu
varstvu žena, otrok in mladine, posebno še ob usmeritvi na celodnevno šolo ter
krepiti navedene dejavnosti
predvsem izven urbanih sre
dišč;
— krepitev zobozdravstvenega varstva, s posebnim poudarkom na zobozdravstve
nem varstvu otrok in mladine;
— boljša
organiziranost
zdravstveno vzgojne dejavnosti in prevzemanja skrbi za
vsebino in
metodologijo
V- vstveno vzgojnega in izobraževalnega dela;
— urejanje in obvladovanje ožjega in širšega človeko82

v letu 1980 oziroma v povprečju okrog 5,3 odstotka
družbenega proizvoda v vseh
petih letih. V kvantifikaciji
programov po virih sredstev
in izdatkih pa so prikazana
bistveno večja sredstva tako,
da bi pomenil njihov delež
v družbenem proizvodu v prihodnjih petih letih celo
okrog 5,8 odstotka.
V tem okviru bi namenili
za razvoj osnovne zdravstvene službe vsaj 40 odstotkov
vseh investicijskih sredstev.
Sredstva za solidarnostno
prelivanje na ravni republike
pa bi združevali po stopnji
0,46 odstotka od bruto osebnih dohodkov.
Takšni finančni programi
predstavljajo več kot 10 odstotno poprečno letno rast
sredstev za zdravstveno varstvo v obdobju 1976—1980 in
so precej nad predvidevanji
izhodišč družbenega plana
SR Slovenije. To pa bo terjalo nujno uskladitev planov
razvoja zdravstvenega varstva s programi drugih družbenih dejavnosti.
Ker je bil v preteklem obdobju na področju zdravstva
poudarek na gradnji kliničnega centra in bolnišnične mreže, bo potrebno v prihodnjih
letih posvetiti več pozornosti
šolanju medicinskega kadra
in usposabljanju osnovne
zdravstvene službe.
3.5.6. Zdravstvene skupnosti v občinah, regijah in
republiki bodo zagotovile
uresničevanje dogovorjenih
razvojnih nalog na podlagi
družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov tako
znotraj samih zdravstvenih
skupnosti kot tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in družbenimi subjekti. Najpomembnejši dogovori in sporazumi
pa bodo sklenjeni zlasti:
— med
občinskimi
in
regionalnimi zdravstvenimi
skupnostmi o združevanju
sredstev za skupne naloge in
solidarnostno prelivanje sredstev;
— s skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji o zdravstvenem varstvu upokojencev;
— z izobraževalnimi skupnostmi o vprašanjih izobraževanja in vzgoje zdravstvenih kadrov, o zdravstvenem
varstvu šolskih otrok in o
zdravstvenem varstvu študentov;

— s skupnostmi otroškega
varstva o zdravstvenem varstvu predšolskih otrok in o
podaljšanem
porodniškem
dopustu;
— s skupnostmi socialnega skrbstva o zdravstvenem
varstvu uživalcev družbenih
denarnih pomoči in o zdrav-

stvenem varstvu oskrbovancev v socialnih zavodih;
—s
telesno-kulturnimi
skupnostmi o zdravstvenem
varstvu športnikov;
— s temeljnimi organizacijami združenega dela v gospodarstvu o zdravstvenem
varstvu delavcev pri delu.

3. 6. Razvoj socialnega skrbstva
3. 6. 1. VLOGA, VSEBINA IN DOSEDANJI
RAZVOJ SOCIALNEGA SKRBSTVA
Socialno skrbstvo je družbeno organizirana dejavnost,
ki jo organizirajo delovni
ljudje s ciljem, omogočiti
ogroženim
posameznikom,
družinam in drugim družbenim skupinam sredstva za
življenje, če jih le-ti sami' niso sposobni ustvariti bodisi
z delom, bodisi na osnovi z
delom pridobljenih pravic,
ter s ciljem zagotavljanja pomoči in varstva tistim subjektom, ki sami niso v celoti sposobni skrbeti zase
in jim je zato potrebna pomoč pri reševanju osebnih,
družinskih in drugih problemov, ki ovirajo njihovo polnovredno vključevanje v delo in življenje družbene
skupnosti.
Analize za nekaj let nazaj
kažejo, da je število občanov, ki prejemajo družbene
denarne pomoči, iz leta v leto približno enako. Okrog
12.000 občanov letno prejema
stalne družbene denarne pomoči; med njimi je določen
del (okrog 3600) takšnih, ki
razen družbene denarne pomoči nimajo nobenih sredstev za življenje in so torej
od te pomoči življenjsko odvisni; okrog 1000 občanov
prejema začasne pomoči in
okrog 9000 enkratne pomoči.
Koliko je občanov, ki so
odvisni zgolj od družbene denarne pomoči, ni natančno
znano, ker so občine, ki so
doslej t>ile temeljni nosilci
socialnega varstva, kriterije
za dodeljevanje pomoči morale prilagajati predvsem vsakokratnim
razpoložljivim
sredstvom.
Leta 1971 je izšel novi zakon o socialnih zavodih, ki
je med drugim vseboval določbo, da se morajo vsi obstoječi socialni zavodi sanirati, da bi zadostili minimalnim pogojem glede prostorov,
opreme in kadrov. Gradnjo
in adaptacije je finančno podprla predvsem Skupnost pokominskeon in invnlidfkpo-!'

zavarovanja, ki je velik delež sredstev iz Sklada za
gradnjo stanovanj upokojencev, v katerega se steka 4 odstotni prispevek od pokojnin
in invalidnin, namenila prav
urejanju domskega varstva
starih.
Razvojni načrt, ki je bil
narejen za razdobje 1971 do
1976, je predvideval v letu
1976 skupno 7000 postelj v
novih ali saniranih socialnih
zavodih. Ta načrt bo tudi
uresničen. Doslej je v novozgrajenih zavodih 1317 postelj, v gradnji pa je še 11
zavodov, za 5 zavodov pa se
pripravljajo načrti. Sanacija
vseh obstoječih zavodov bo
dokončana verjetno v letu
1977.
Organiziranje občinskih in
republiške skupnosti socialnega skrbstva v letu 1975
pomeni izredno pomemben
korak pri uveljavljanju novih družbenoekonomskih odnosov tudi na tem področju
posebnega družbenega pomena. V teh novih okvirih si
delovni ljudje na načelih samoupravnega odločanja v
procesu neposredne menjave
dela z vzajemnim in solidarnim združevanjem sredstev
zagotavljajo tak razvoj, ki
postaja vse trdnejši temelj
njihove socialne varnosti.
V preteklosti je bilo to
področje skrb družbenopolitičnih skupnosti, zlasti občin in remiblike, ki so to dejavnost financirale iz svojih
proračunov v omejenem in
nezadostnem obsegu. V letu
1975. ko pa so skupnosti socialnega skrbstva prevzele
vso odgovornost za socialno
skrbstvo, je bila kot prva
uspešno zastavljena naloga
— reševanje problema družbenih denarnih pomoči.
V preteklem obdobju se
je socialno delo že razvilo
in uveljavilo na vseh naštetih področjih, povsod pa se
kaže, da je število kadrov
vedno nezadostno: to ve-

Ija tudi za »matične« občinske socialne službe. Medtem
ko so 1.1966 občinske socialne službe zaposlovale okrog
240 delavcev, jih je bilo leta
1971 339, leta 1973 pa le 316
(z administrativnimi delavci
vred). Strokovni sestav se je
sicer znatno izboljšal, saj je
bilo strokovnih socialnih delavcev-leta 1966 komaj četrtina, leta 1973 pa že več kot
tri četrtine. Kljub takšnim
razvojnim rezultatom je za

dosedanji razvoj strokovnih
služb socialnega skrbstva značilno, da so se zaradi nezadostnega števila kadrov morale orientirati predvsem na
neposredno, kurativno socialno delo, manj so se lahko
posvečale organizaciji preventivnih akcij, zanemarjeno je
bilo analitično delo; o kakršnemkoli raziskovalnem delu
na področju socalnega skrbstva pa doslej praktično na
moremo govoriti.

3. 6. 2. OSNOVNI RAZVOJNI PROBLEMI NA
PODROČJU SOCIALNEGA SKRBSTVA
Iz analize in predvidevanj
občinskih skupnosti socialnega skrbstva izhaja, da moramo v bodoče računati z dejstvom, da je dosedanji razvoj povzročil v SR Sloveniji
zelo različne situacije. V razvitejših občinah ugotavljajo,
da se število ljudi, ki jim
je potrebno z družbeno denarno pomočjo zagotoviti eksistenco, ne bo povečevalo,
ampak se celo manjša; veča
pa se potreba po drugih, sodobnejših oblikah varstva,
kot so zavodsko varstvo, nega na d«hiu itd. V manj razvitih občinah pa ugotavljajo,
da so doslej pokrivali le najbolj kričeče primere in predvidevajo, da bo v naslednjih
letih število ljudi, ki potrebujejo družbeno denarno pomoč, bistveno večje. Povsod
pa opažajo, da se pojavlja
čedalje več primerov hudih
enkratnih stisk, ko je treba,
predvsem če gre za družino
z otroki, hitro nuditi pomoč,
ki se pa lahko kasneje celo
vrne.
Kljub doseženi, relativno
visoki stopnji razvoja in živlieniskega standarda naše
družbe, še vedno določeno,
čeprav majhno število ljudi,
živi v nemogočih razmerah.
Ne glede na vzrok, ki jih je
pripeljal do takega stanja,
bi bilo nesprejemljivo, da se
celotna družbena skupnost
ne bi vključila v reševanje te
problematike. Tudi 236. člen
Ustave SR Slovenije zagotavlja. osebam, ki so brez sredstev za življenje, družbeno
denarno pomoč, ki iim zagotavlja socialno varnost. To pa
terja čimprejšnje reševanje
problemov materialno ogroženih ljudi.
Kljub temu, da je že leta
1970 Skupščina SR Slovenije
sprejela smernice razvoja posebnih zavodov in kot prioriteto -Dostavila njihovo sana-

cijo, s sanacijo Centra za
rehabilitacijo in varstvo slepih v škofji Loki še vedno
nismo pričeli, niti še ni dokončno razjasnjen program
sanacije. Le-ta bi se v najboljšem primeru lahko začel
leta 1975 in končal okrog leta 1980.
Zelo težaven problem predstavlja tudi varstvo duševno
huje prizadetih otrok. Zavoda v črni in Dornavi ne moreta sprejeti vseh potrebnih.
Tretji zavod, že dalj časa
planiran in nujno potreben,
bi morali dobiti v razdobju
do leta 1980; morda tudi z
adaptacijo že obstoječih objektov, za kar so nekatere
možnosti.
Socialna služba danes ni
niti strokovno niti organizacijsko ustrezno usposobljena za učinkovito pomoč pri
reševanju osebnih, družinskih in družbenih »socialnih«
problemov ljudi. Pomanjkanje strokovnih kadrov je značilno za mnoga področja in
ker osnovni profili na tem
področju — socialni delavec
— zadovoljujejo več področij,
tudi v naslednjem petletnem
obdobju, to je do leta 1980,
kadrovska situacija ne bo v
celoti sanirana. Kljub načrtne j ši kadrovski politiki
skupnosti socialnega skrbstva pa glede na število študentov in diplomantov v razdobju 1976—1980 strokovne
službe občinskih skupnosti
socialnega skrbstva in centri za socialno delo v prihodnjih letih ne bodo mogli pridobiti vseh potrebnih kadrov.
Ob takšni kadrovski problematiki, ko so največji napori
socialnih služb usmerjeni
predvsem v neposredno,, kurativno socialno delo, ostaja
premalo časa za organizacijo
preventivnih akcij, za analitično celo in raziskovalno
delo.
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3. 6. 3. NEKATERI POMEMBNEJŠI CILJI IN
NALOGE V RAZVOJU SOCIALNEGA SKRBSTVA
Ustavna izhodišča ter zlasti cilji in naloge socialnega
skrbstva, ki sta jih opredelila
7. kongres ZKS in 10. kongres
ZKJ, predstavljajo osnovne
kazalce usmeritve razvoja socialnega varstva v prihodnjem srednjeročnem obdobju,
Poleg uveljavljanja novih
družbenoekonomskih odnosov in prevzemanja odgovornosti skupnosti socialnega
skrbstva za skladen razvoj
celotnega socialnega skrbstva, s tem povezanim prenosom financiranja vseh nalog
iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti na skupnosti socialnega skrbstva, bodo
napori na tem področju v
prihodnjih letih usmerjeni
zlasti v:
— uveljavljanje minimalnega sistema tako imenovane
»nacionalne pokojnine«, to je
minimalne pokojnine, ki jo
dobi vsaka oseba, ko doseže
določeno starost, ko se ne
more več preživljati z delom,
če nima premoženja in sorodnikov, ki bi jo bili dolžni
vzdrževati po zakonu (zakonec ali otroci);
— postopno zagotavljanje
ustreznih materialnih pogojev za življenje vseh prebivalcev, ki si tega niso sposobni zagotoviti sami s svojim tekočim ali minulim delom;
— poenotenje kriterijev za
dodeljevanje družbenih denarnih pomoči, zlasti v pri-

merih, ko je denarna pomoč
edini vir za preživljanje;
— izgradnjo novega zavoda
za varstvo duševno huje prizadetih otrok, sanacijo Centra za rehabilitacijo in varstvo slepih v Škofji Loki,
izgradnjo Delovno-varstvenega zavoda za alkoholike in
izgradnjo oziroma ustanovitev tako imenovanih delavnic,
za delo pod posebnimi pogoji
v večjih regijskih središčih;
— nadaljnjo
kadrovsko,
strokovno in organizacijsko
krepitev socialne službe v
skupnostih socialnega skrbstva, v organizacijah združenega dela, v šolah, v zdravstvu, sodstvu in »v krajevnih
skupnostih;
— pospeševanje analitičnega in raziskovalnega dela na
področju socialnega skrbstva
v okviru obstoječih raziskovalnih inštitucij ter v povezavi z bodočim razvojem študija socialnega dela na 2. stopnji;
— pospeševanje in ustvarjanje ustrezne družbene klime za nadaljnje Hfrganiziranje raznih oblik prostovoljnega, družbenega socialnega
dela, od soseske pomoči starim in bolnim osebam, do
raznih oblik preventivnega
dela z otrdki in mladino;
— organiziranje drugih akcij in oblik dejavnosti, ki
bodo omogočale prizadetim
ljudem ustrezno vključevanje
v delo in življenje.

3. 6. 4. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI
SOCIALNEGA SKRBSTVA V OBDOBJU 1976- -1980
Financiranje dejavnosti socialnega skrbstva in investicij
na tem področju je do vključno leta 1974 potekalo preko
proračunov občin in republike ter je bilo v letu 1975 le
delno preneseno na skupnosti socialnega skrbstva. Te
sistemske spremembe ne
omogočajo točnejših ocen o
potrebnih sredstvih za razvoj socialnega skrbstva v prihodnjem petletnem obdobju.
Iz samih nalog pa izhaja spoznanje, da bo tudi v prihodnjem petletnem obdobju potrebno za dejavnost in razvoj socialnega skrbstva združevati materialna sredstva v
približno enakem obsegu kot
(glej prilogo v dokumentaci84

ji) doslej. Za skupne naloge
na področju socialnega skrbstva, za solidarnostno prelivanje sredstev, ter večje potrebe na manj razvitih in obmejnih območjih, bi bilo treba tudi v prihodnjih letih
združiti večja sredstva, kot
so bila na razpolago doslej
iz republiških sredstev. Ob
tem naj bi za investicije ohranili dosedanji delež vseh
sredstev skupnosti socialnega skrbstva v občinah in republiki.
Po oceni skupnosti socialnega skrbstva bo za razvoj
socialnega skrbstva potrebno zagotoviti naslednja sredstva:
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Občinske skupnosti:
1. Dajatve
195.220
2. Socialne in huimaine
organizacije
5.400
3. Strokovne storitve 1.270
4. Osebni dohodki 22.970
5. Materialni izdatki 4.810
6. Investicije
6.970
Skupaj
236.640
Republiška skupnost:
1. Investicije (posebni
socialni zaivodii)
12.940
2. Ostalo (ocena)
1.917
Skupaj
14.857
Vsega skupaj
251.497

241.921
6.750
1.681
36.752
7.215
10.455
304.744

304.744

5,4
15,0
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Financiranje Je potekalo preko občinskih in republiškega
proračuna
' Delitev je ocenjena, ker še ni vseh podatkov in ker se
dejavnost delno financira še preko proračunov občin
Ob načrtovani poprečni letni rasti sredstev za socialno
skrbstvo za 15 odstotkov, bi
zbrali za investicije na tem
področju okrog 21 milijonov
din; delež sredstev socialnega

skrbstva v družbenem proizvodu pa bi se povečal od
0,34 odstotka v letu 1975 na
0,44 odstotka v letu 1980 in
bi v povprečju petih let znašal 0,44 odstotka.

3. 6. 5. UKREPI ZA URESNIČEVANJE RAZVOJNIH
NALOG NA PODROČJU SOCIALNEGA SKRBSTVA
Zaradi prenosov vseh materialnih obveznosti iz proračunov občin in republike na
skupnosti socialnega skrbstva ter zaradi skupnega reševanja nekaterih nalog na
področju socialnega varstva
se bodo morale skupnosti socialnega skrbstva v naslednjih fazah o tem samoupravno sporazumevati to družbeno

dogovarjati zlasti z družbeno
političnimi, skupnostmi, krajevnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela ter
samoupravnimi interesnimi
skupnostmi s področja otroškega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega
varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
zaposlovanja.

3. 7. Razvoj kulture
3. 7. 1. VLOGA IN VSEBINA TER DOSEDANJI
RAZVOJ KULTURE V SR SLOVENIJI
Z uveljavljanjem nove ustave postaja kultura pomembno interesno področje in
s tem vse pomembnejši del
življenja delovnih ljudi. S
podružbljanjem politike in
razvojem samoupravnega odločanja na področju kulture
pa ta dejavnost izgublja svoje nekdanje obeležje posebnosti in elitnosti. Kultura postaja na novih samoupravnih
temeljih vse bližja delovnim

ljudem in njihova resnična
življenjska potreba.
Razvoj kulture je v obdobju 1971—1975 dosegel na mnogih področjih vidne uspehe
v skladu s smernicami načrta razvoja kulture v SR
Sloveniji v letih 1971—1975.
Z uresničevanjem samoupravnih razmerij v celotni naši družbi so se postopno uveljavili samoupravni odnosi
tudi v kulturi. Vse bolj sa-

moupravno podobo je začelo dobivati uravnavanje
razmerij med kulturo in družbeno skupnostjo. Ustanovitev
kulturnih skupnosti v občinah in v republiki na osnovi
delegatskih razmerij zagotavlja postopno vključevanje
kulture v našo samoupravno
socialistično življenje. Delovni ljudje čedalje bolj neposredno odločajo o njeni materialni osnovi, financiranju,
politiki, napredni idejnost-i
ter usmeritvi in programiranju v okviru samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja v družbenih dejavnostih.
Razvoj kulture je v tem obdobju napredoval v literarni
ustvarjalnosti domačih literatov; v zadovoljivem deležu
izvirnih slovenskih literarnih
del, izdanih v naših založbah; v razvitosti knjižnične
mreže m v izposoji knjig:
v gledališki dejavnosti je bil
izabeiežen porast predstav,
zlasti gostovalnih in to posebno v bolj odročnih predelih; na glasbenem področju je naraslo število komornih koncertov, zborovskih nastopov, posebno tudi glasbenih koncertov za mladino in
prav tako število gostovanj;
zlasti zborovska glasbena dejavnost doživlja -praivi razmah po obsegu in kvaliteti1;
porast je viden tudi pri instrumentalnih skupinah, a to
predvsem v lahki glasbi; dokaj plodna je bila izvirna
glasbena ustvarjalnost ter njeno objavljanje in izvajanje v
ansamblih ali na radiu in telievieiji. Pomembne uspehe
in popularnost doživlja tudi
likovna dejavnost, vzporedno pa se je zelo raamahnila
likovno-galerijska dejavnost v
vse večjem številu razstavišč
in posebno v številu prenosnih razstav, kakor tudi v
povečanem obisku.
Muzejsko področje je zelo
povečalo svojo dejavnost,
obisk in število posebnih
razstav. Začelo se je tudi
preoblikovanje organizacije
mreže muzejev po vsebinskem in teritorialnem vidiku.
V spomeniškem varstvu je
pričelo bolj usklajeno delo
med posameznimi zavodi. Do
sežen je bil večji napredek
v arhivski dejavnosti pri načrtnem urejanju arhivskega

gradiva lan tudi pri organizam
ciji arhivske mreže, v katero so zajete tudi občine.
Dosežen je pregled nad celotnim gradivom, podrobneje pa je urejeno najstarejše
gradivo.
K izboljšanju prostorskih
možnosti kinematografije je
s sredstvi za adaptacije in
modernizacije nekaj prispevala kulturna skupnost Slovenije.
Radio in televizija pridobivata čedalje več naročnikov, število radijskih in televizijskih sprejemnikov nanehno narašča. Obe instituciji s svojimi programi bistveno vplivata na prebujanje in zadovoljevanje kulturnih potreb. Poleg osrednje
se je močno razvejala tudi
lokalna radijska difuzija.
Pri oživljanju in organiziranju kulturnega življenja naših delovnih ljudi je imela veliko vlogo Zveza kulturnoprosvetnih organizacij preko
združenj kulturnih dejavnosti (dramskih skupin, pevskih zborov itd.), zlasti z
načrtno dejavnostjo na mnogih manj aktivnih oziroma
manj razvitih in tudi obmejnih območjih.
Kulturno življenje Slovencev v zamejstvu je razvito
dokaj visoko. Za čim močnejše stike s slovenskimi izseljenci je bilo veliko storje
nega (pomemben delež ima
Slovenska izselienska matica). Za kulturne stike z našimi delavci na začasnem delu v tujini se je organizirano
, in uspešno zavzemala Zveza
kulturno-prosvetnih organizacij ob sodelovanju drugih
dejavnikov. Medrepubliški in
meddržavni sporazumi ter neposredni stiki z ustvarjalci,
organizacijami in ustanovami so odločilno pripomogli
k vse popolnejšemu pretoku
kulturno-umetniških vrednot
naših in drugih narodov.
Zmogljivosti posameznih
specializiranih višjih in visokih šol za izobraževanje
kadrov za kulturno dejavnost
pri nas niso premajhne za
uspešno strokovno delo v
okviru kulturnih skupnosti
in še posebe.i za raziskovalno delo na kulturnem področju.

3. 7. 2. OSNOVNI PROBLEMI IN ODPRTA
VPRAŠANJA RAZVOJA KULTURE
Osnovni problemi v razvojnem procesu kulture v
SR Sloveniji, ki se pojavlja-

jo in ki bodo. prisotni še v
naslednjem planskem obdobju, so vidni v še premalo

dosledni zadostitvi težnjam
in ciljem nove ustave ter
samoupravnega urejanja kulture za njeno čim uspešnejše približanje delovnim ljudem, zlasti tudi v okviru samoupravnih interesnih skupnosti posameznih vrst kulturne dejavnosti, pri usklajevanju interesov med ustvarjalci in porabniki ter v prepočasni presnovi dosedanjih
poslovnih in strokovnih združenj v samoupravne asociacije.
Za nove gradnje in adaptacije so bila doslej namenjena
sredstva premajhna, posebno tudi za manj razvita območja. Pomanjkanje prostorov za kulturno dejavnost je
eden bistvenih zaviralnih dejavnikov v razvijanju kulturne dejavnosti (kulturni domovi, dvorane, kinematografi, knjižnice, posamezni muzeji, arhivi, itd.). Med pereča- vprašanja šteje tudi pomanjkanje kadrov v posa-

meznih kulturnih ustanovah,
kulturoo-prosvetni dejavnosti in strokovnem delu v kulturnih skupnostih, v organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih, v organizacijah združenega dela
in krajevnih skupnostih, zlasti pa tudi za raziskovalno
delo na kulturnem področju.
Delovni ljudje oziroma združeno delo prepočasi prevzemajo v svoje roke odločanje o kulturni politiki v delovnih organizacijah in namenskem združevanju potrebnih sredstev za kulturno
dejavnost. Podobno velja tudi pri občanih v krajevnih
skupnostih.
Pri spodbujanju ustvarjalnih naporov je v kulturni
politiki še vedno premalo
upoštevana potreba po ugodnejših gmotnih možnostih in
socialnem položaju ustvarjalcev, zlasti npr. svobodnih
umetnikov, posebno v skrbi
za mlade ustvarjalce.

3. 7. 3. TEMELJNI CILJI IN NALOGE RAZVOJA
KULTURNE DEJAVNOSTI DO LETA 1980
Osnovni cilji v prihodnjem
srednjeročnem obdobju bodo na področju razvoja kulture naslednji:
— delovni ljudje morajo
postati odlofeilni samoupravni
dejavniki politike in financiranja v kulturnem razvoju v
skupnostih, občinah, organizacijah s področja kulture
in v samoupravnih interesnih
skupnostih;
— zagotavljanje družbenoekonomske enakosti delavcev
v kulturnih dejavnostih z delavci drugih področij združe
nega dela;
— uvajanje enakopravnega
aktivnega sodelovanja med
intelektualnimi ustvarjalci in
neposrednimi proizvajalci;
— nadaljnja kulturna preobrazba vasi, posebno kmetijskih delavcev;
— kulturno izobraževanje
mladih, zlasti v šolah, s sodelovanjem kulturnih inštitucij;
— dosledno uveljavljanje
družbenih socialističnih meril v kulturi in umetnosti na
podlagi razvoja marksistične
kritike;
— spodbujati in razvijati
kulturne potenciale in akcije vseh narodnosti v SR Sloveniji ter njihove materialne
in institucionalne temelje kulture;

— intenziviranje kulturnega sodelovanja z zamejskimi
Slovenci, izseljenci in z našimi delavci na začasnem delu v tujini;
— še bolj poglobljeno zbliževanje z drugimi narodi in
narodnostmi v SFR Jugoslaviji v socialistični kulturni
ustvarjalnosti ter v načelu
bratstva in enotnosti;
— še tesnejše mednarodno
sodelovanje, posebno s sosednimi narodi in državami;
— izoblikovanje operativnega sistema medsebojnega in
obveščanja nasploh, stalne izmenjave mnenj, informacij
in učinkovitega dogovarjanja.
V smislu smernic in združevanja ter uporabe sredstev
za kulturo bodo zlasti v okviru dejavnosti kulturnih
skupnosti in kulturnih ustanov organizirane akcije in dejavnost za čim širšo dostopnost resničnih umetniških in
kulturnih stvaritev delovnim
ljudem; za razvoj mnogih novih žarišč kulture (proti tradicionalni metropolizaciji kulture); za socialistično demokratizacijo kulturnega življenja (proti monopolizaciji v
kulturi); za napredno družbeno usmeritev programov
kulturnih inštitucij; za širše
vključevanje mladine in spodbujanje uveljavitve mladih
talentov v kulturnem življe85

nju in ljubiteljstvu; za točnejše določanje vloge, vsebine
in načina delovanja umetniških združenj ter kulturnih

organizacij in njihovih asociacij ter ne nazadnje za večji
vpliv na kadrovsko politiko
na področju kulture.

oziroma ZSM. Z ustanovitvijo telesnokulturnih skupnosti v občinah in republiki je
telesna kultura iztrgana iz
pristojnosti državnih organov
in. na podlagi delegatskih razmerij postala del samoup3. 7. 4. MATERIALNA OSNOVA ZA RAZVOJ
ravne organiziranosti naše
KULTURE V OBDOBJU 1976—1980
družbe. V tem smislu je njena materialna osnova vse
Občinske in republiška kul
nih ciljev ni nalog potrebo- bolj neposredno odvisna od
turna skupnost ocenjujejo, da vale naslednja sredstva (v 1000 volje delovnih ljudi, ki se
uveljavlja v samoupravnem
bi za uresničitev predvide- din):
sporazumevanju in družbenem
dogovarjanju o programiranju družbenih dejavnosti.
Pomembni premiki so bili
rt 2
rtc '-=7
doseženi pri množičnem tecL
I
■g&ss lesnokutlurnem udejstvovao, «3 nju delovnih ljudi, zlasti mladine, in prav to postaja eno
temeljnih meril uspešnosti
občinske skupnosti*
247.002 268.259 527.891 196,8 14,5 prizadevanj v telesni kulturi.
— v tem sredstva
Postopno se izboljšujejo poza investicije
27.339
16.586 122.202 736,8 49,1 goji za razvoj telesne kulture
republiška skupnost
63,904 157.846 247,0 19,8 v vžgojnoizobraževalnih usta56.178
novah, pri čemer imajo zelo
Skupaj
303.180 332.163 685.737 206,4 15,6 pomembno vlogo šolska športna društva. Telesna kultura
* Osem občinskih kulturnih skupnosti (Krško, Novo mesto, se je močno razširila med
Postojna, Ribnica, Šentjur, Skofja Loka, Tolmin in Trebnje), delavci v združenem delu.
še ni opredelilo potreb po sredstvih in so za njih le oce- V te aktivnosti se vse bolj
njena.
vključujejo krajevne skupnosti. Akcije (naučimo se plavati, trim, po poteh partiOb tako ocenjeni rasti sredPredvidena sredstva in stop- zanske Ljubljane itd.) so dostev bi se v prihodnjih le- nje rasti mnogo presegajo bile resnično množično obetih delež sredstev za kultur
okvir sredstev, ki je bil ugo- ležje. Z uveljavitvijo družbeno dejavnost v družbenem tovljen v izhodiščih za pri- nega dogovora o statusu vrproizvodu povečal od 0,37 pravo družbenega plana SR hunskega športa. V teku je
odstotkov v letu 1975 na Slovenije, pa bo zato pot- reorganizacija tekmovalnih si0,54 odstotkov v letu 1980; rebno pred sprejemom raz- stemov v smeri racionalizaza investicije v kulturne ob- vojnih programov kulturnih cije na podlagi prednostne
jekte pa bi v petih letih skupnosti odprta vprašanja razmestitve športnih panog.
V tekočem srednjeročnem
zbrali okrog 320 milijonov di- in potrebe po materialnih
obdobju je bilo v SR Slo
narjev.
sredstvih uskladiti.
veniji zgrajenih preko 150 telovadnic ter nad 20 pokritih
3. 7. 5. UKREPI ZA URESNIČEVANJE RAZVOJNIH
šolskih in drugih bazenov.
Uveden je solidarnostni siNALOG NA PODROČJU KULTURE
stem financiranja razvoja teDa bi zagotovile uresniče- doma in v tujini, o usklaje- lesne kulture na manj razvanje sprejetih dogovorjenih vanju programov na posa- vitih in nekaterih obmejnih
razvojnih programov, se bo- meznih področjih kulturne območjih (kreditni sklad).
do občinske in republiška dejavnosti s ciljem doseganja
Na Visoki šoli za telesno
kulturna skupnost samoup- večje načrtnosti in racional- kulturo in pedagoških akaravno sporazumele in druž- nosti pri izkoriščanju zmog- demijah je v tekočem petletbeno dogovorile zlasti o pra- ljivosti in porabi sredstev, pa nem obdobju diplomiralo več
vicah in obveznostih posamez- tudi o drugih vprašanjih, ki kot 200 študentov, dobili smo
nih subjektov na področju so velikega razvojnega pome- 7 magistrov in 3 doktorje
telesno-kulturnih znanosti, v
kulturne dejavnosti, o orga- na za kulturo.
tečajih je bilo usposobljenih
niziranju pomembnih akcij
več kot 5000 strokovnjakov
— amaterjev. Razvilo se je
raziskovalno delo — predvsem v okviru Inštituta za
3. 8. Razvoj telesne kulture
kineziologijo.
Krepi se telesno-kulturna
3. 8. 1. V srednjeročnem ob- kulturne dejavnosti preseženi. založniška dejavnost (centraldobju 1971—1975 so bili na
Z razvijanjem samouprav- na revija »Telesna kultura«
telesno-kulturnem področju nih razmerij v vsej družbi in druge publikacije, zlasti
v SR Sloveniji doseženi po- so se samoupravni odnosi v založbi Šolskega centra za
membni rezultati; osnovni ci- vzporedno krepili tudi v te- telesno vzgojo v Ljubljani).
lji, ki jih je bil predvidel lesni kulturi, ki so ji po3. 8. 2. Temeljni problemi,
plan razvoja telesne kulture membno pozornost v svojih ki spremljajo razvoj telesne
v SR Sloveniji 1971—1975, so dokumentih posvetile tudi kulture in ki jih bo treba
bili ne le doseženi, temveč družbenopolitične organizaci- upoštevati v prihodnjem planna mnogih področjih telesno- je, zlasti SZDL, ZK in ZM skem obdobju, se zlasti ka86

žejo v prepočasnem uresničevanju družbenih usmeritev
v sami sferi telesnokulturnih
dejavnikov, predvsem družbenih telesnokulturnih organizacij, ki so vse preveč usmerjene izključno v vrhunski šport, pa tudi razvoj samoupravljanja tam zaostaja,
še vnaprej ostaja odprto vprašanje financiranja izgradnje
telesnokulturnih objektov, saj
sredstva, ki jih delovni ljudje združujejo iz osebnih dohodkov, komaj zadoščajo za
redno dejavnost. Kljub premikom se čutijo dokajšnji
kadrovski primanjkljaji. Mnogo kategorij prebivalcev, tudi mladine, zaradi slabih kadrovskih in materialnih pogojev ostaja izven telesnokulturne aktivnosti, kar še vedno velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove. Telesna
kultura v združeneni delu je
še vedno preveč usmerjena
v razna elitna panožna in
višja tekmovanja. Krajevne
skupnosti se prepočasi uveljavljajo kot nosilec telesne
kulture občanov. Pereče je
vprašanje enotnega sistema
zdravstvenega varstva športnikov. Sredstva javnega obveščanja so še premalo usmerjena v sistematično vzpodbujanje občanov k redni telesnokulturni aktivnosti. Na
področju telesne kulture ni
razvit statistično informacijski in dokumentacijski sistem.
3. 8.3. Osnovni cilji v srednjeročnem obdobju razvoja
telesne kulture bodo:
a) nadaljnji razvoj samoupravnih odnosov, ki mora
zagotoviti osrednjo vlogo delovnega človeka na vseh telesnokulturnih področjih, ki
so pomemben element njegovih celovitih življenjskih in
delovnih pogojev;
b) množičnost na podlagi
nadaljnega razvoja šolske
telesne vzgoje, rekreacije in
vrhunskega športa;
c) usposabljanje novih in
permanentno izobraževanje
že aktivnih kadrov;
č) intenzivno združevanje
si'edstev (tudi s samoupravnimi nosilci na drugih družbenih področjih) za nove objekte;
d) uveljavljanje znanstvenih kriterijev pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev;
e) sodelovanje z zamejskimi Slovenci, drugima republikami in pokrajinami v
SFRJ, zdomci, sosednimi deželami.
3. 8. 4. Za dosego teh ciljev
oredvidevamo naslednja gibanja sredstev:

(v mio din)
(1974, 75 — tekoče cene;
1976—80 — cene 1975)
g "o
>5o a
o

DOHODKI
Prispevek iz OD iz družbenega sefetorja
Prispevek iz OD iz zasebnega sektorja
Dohodek od tekmovanj — vstopnine
Dohodki od lastne gospodarske dejavnosti
(neto)
Dohodki od samoprispevkov iz OD in
SS TOZD in DPS, TK dejavnost v TOZD
ter SIS izven TKS (izobraževalna skupnost,
skupnost otroškega varstva)
Dohodki iz naslova ekonomske propagande
Drugi dohodki

177,0
5,0
10,0

170,0
8,5
12,0

245,3
10,6
17,3

1065,3
48,6
75,2

144
124
144

7,6
4,5
7,6

15,0

18,0

25,6

111,6

142

7,3

250,0
18,0
10,0

300,0
21,6
12,5

420,7
30,2
17,5

1845,0
132,6
76,9

140
139
140

7,0
7,0
7,0

Skupaj dohodki za TK dejavnost
IZDATKI
TV in šport v šolskih športnih društvih
Izdatki za množičnost
— akcije hoje, teka, smučanja, plavanja
kolesarjenja
— redna športno-rekreacijska dejavnost
v TK organizacijah TOZD
— strokovni kadri na področju športne
rekreacije
Izdatki za tekmovalni šport
— izdatki za tekmovanja, priprave, opremo
— izdatki za strokovne kadre na področju
tekmovalnega športa
Izdatki za naložbe v TK objekte, redno
investicijsko vzdrževanje
Izdatki za propagando in založništvo
Izdatki za znanstveno-raziskovalno delo
Izdatki za organizacijske lin administrativne
kadre ter funkcionarje in operativno
dejavnost organizacij, delovnih skupnosti
v družbenih organizacijah za TK in TKS
Izdatki za šolanije in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov

485,00

542,6

767,2

3356,1

141

7,2

8,0

9,6

19,2

74,1

200

14,9

10,0

12,0

14,4

67,5

120

3,7

20,0

24,8

42,0

169,9

175

11,8

7,0

8,4

14,8

59,5

176

12,0

90,0

100,0

115,4

545,6

115

2,9

12,0

19,3

80,5

160

10,0

309,0
0,5
0,5

338,6
0,6
0,6

486,8
2,5
2,5

2123,6
7,7
7,7

143
416
416

7,6
33,1
33,1

25,0

30,0

38,3

173,8

127

5,1

46,2

200

14,9

Skupaj izdatki za TK dejavnost

485,0

3357,1

141

7,2

3. 8. 5. Predvidenim ciljem
ln gibanju sredstev bodo podrejene vse aktivnosti v telesni kulturi in to v sistemu
vzgoje in izobraževanja, pri
šprtni rekreaciji (združeno
delo, krajevna skupnost, turizem), v vrhunskem športu
(prioritetna razvrstitev športnih panog, tekmovalni sistemi), glede kadrov, objektov
in porvšin, pri raziskovalnem
delu in dokumentaciji, zdravstvenem varstvu, založništvu,
kreditnem skladu, v okviru
dogovarjanja o razvoju telesne kulture v merilu SFRJ
in pri organiziranosti nosilcev telesnokulturne dejavnosti.
3.8.6. Za realizacijo planskih usmeritev bo telesnokulturna sfera morala sprejeti več samoupravnih sporazumov:

— z izobraževalnim področjem (izobraževalne skupnosti): financiranje šolskih
športnih društev, razvoj športnih šol in športnih oddelkov,
skupna gradnja objektov;
— kulturna sfera (kulturne skupnosti): založniška dejavnost, skupna gradnja objektov;
— raziskovalna dejavnost
(raziskovalne skupnosti): raziskovalno delo;
— zdravstvo
(skupnosti
zdravstvenega varstva):'športne ambulante — zdravstveno
varstvo športnikov;
— otroško varstvo (skupnosti otroškega varstva): telesnokulturno usposabljanje
vzgojiteljskega kadra;
— skupnost pokojninsko-invalidskega zavarovanja: rekreacija upokojencev in invalidov;

5.0
542,6

767,2

— železniško gospodarstvo
in drugi odgovorni subjekti:
regresiranje potovanj mladine;
— združevanje poslovnih
bank: financiranje gradnje telesnokultarniti objektov;
— asociacije združenega de-

la s področja turizma: telesnokulturni objekti in površine v turističnih krajih;
— skupnost slovenskih občin, stanovanjske skupnosti,
izobraževalne skupnosti: normativi za telesnokulturne objekte in površine.

3. 9. Pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
3. 9. 1. VLOGA IN VSEBINA POKOJNINSKEGA
ZAVAROVANJA
V skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
ki je enotna v SE Sloveniji,
uresničujejo zavarovanci in
upokojenci ustavna načela samoupravljanja, temelječa na
delegatskem sistemu, in pra-

vico delavcev v združenem delu, da na podlagi rezultatov
minulega dela ter po načelih
vzajemnosti in solidarnosti
zagotavljajo in uveljavljajo
pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki
87

so pomembna prvina socialne varnosti.
Zavarovanci in upkojenci
v skladu z zakoni in drugimi samoupravnimi akti zagotavljajo zase in za svoje
družinske člane: starostno pokojnino — za primer starosti;
invalidsko pokojnino, poklicno rehabilitacijo in ustrezno
zaposlitev z denarnimi nadomestili — za primer izgubljene ali zmanjšane delovne sposobnosti; invalidnino — za primer telesne
okvare; družinsko pokojnino
— za primer zavarovančeve
ali upokojenčeve smrti; dodatek za pomoč in postrežbo, varstveni dodatek, pri-

spevek za rekreacijo upokojencev in drugo.
V skupnosti si zagotavlja
varstvo kakih 700.000 zavarovancev, ki prispevajo sredstva za uresničevanje svoji
pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Po
stanju ob koncu leta 1974
je bilo v Sloveniji 197.623
upokojencev, od tega 95.824
starostnih, 50.493, invalidskih
in 51.306 družinskih.
Tako pride na 3,5 aktivnih zavarovancev en upokojenec. Takšno nekoliko ugodnejše razmerje v zadnjih nekaj letih je posledica hitrejše
rasti števila zaposlenih od
stopnje rasti števila uživalcev pokojnin.

3. 9. 2. OSNOVNI PROBLEMI IN ODPRTA
VPRAŠANJA RAZVOJA POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
V zadnjih nekaj letih se
je delež izdatkov pokojninskoinvalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji v družbenem proizvodu zmanjševal
(od 7,4 odstotka v letu
1971 na 7,0 odstotka v letu
1974). Relativno zniževanje
izdatkov je bila posledica
nižje rasti števila upokojencev
od
rasti
števila aktivnih zavarovancev,
premajhnega izločanja v obratna sredstva in uskladitve
pokojnin25v letu 1973, ko so
bile pokojnine Valorizirane
za nižji odstotek, kot je bil
porast življenjskih stroškov.
Kljub ustreznim valorizacijam pokojnin v vseh ostalih

letih pa je današnje razmerje pokojnin do poprečnega
osebnega dohodka nižje kot
bi bilo družbeno opravičljivo
in bi bilo zato v prihodnjem
obdobju potrebno to razmerje nekoliko izboljšati. Pereč
problem celotnega minulega
obdobja so bila nezadostna
obratna sredstva za tekoče
financiranje in je bilo potrebno najemati draga kratkoročna posojila, ki so zniževala realno vrednost porabljenih sredstev te skupnosti. Ob teh problemih pa
tudi sam sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja še ni povsem usklajen
z načeli nove ustave.

3. 9. 3. TEMELJNA IZHODIŠČA IN CILJI RAZVOJA
V OBDOBJU 1976—1980
— gibanje števila uživalcev
Izkodišče načrtovanja razvoja pokojninskega in inva- pokojnin v obdobju 1971—
lidskega zavarovanja v obdob- 1974 in v prihodnjem srednjeju 1976—1980 je:
ročnem obdobju (gl. tabelo);
povpreč letno
štev. uživale,
pokojnin
Starostnih pokojnin
Invalidskih pokojnin
Družinskih pokojnin
Skupaj

Š-8
6. iS
sff
-Iii— «-<&<!»
95.207
49.972
50.263
195.442

97.721
52.729
53.520
203.970

114.414
64.005
65.080
244.499

117,08
122,81
121,60
119,87

3,2
4,2
4,0
3,7

— stanje in ocena vseh elementov dejavnosti skupnosti
v letu 1975 kot izhodiščem

letu srednjeročnega plana;
— nekateri drugi osnovni
kazalci razvoja
v prihodnjem
obdobju2' kot zlasti:

a V obdobju 1971—1975 je bilo doseženo naslednje razmerje
pokojnin do poprečnega osebnega dohodka: starostne pokojnine
66,2 odstotka, invalidske pokojnine 50,2 odstotka in družinske
pokojnine 43,4 odstotka.

26
V kolikor se menjajo le-ti
osnovni kazalci raznroja, se avtomatično menjajo tudi temeljni
elementi razvoja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v prihodnjem obdobju.
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— poprečna stopnja rasti
družbenega proizvoda 7,4 odstotkov, stopnja rasti družbene produktivnosti dela v
družbenem sektorju gospodarstva 4,5—5,0 odstotkov,
.stopnja rasti zaposlovanja v
družbenem sektorju gospodarstva 2,6 odstotkov, stopnja
rasti realnih bruto osebnih
dohodkov na zaposlenega
4,7 odstotkov, stopnja rasti
realnih neto osebnih dohodkov na zaposlenega 4,2 odstotkov, stopnja rasti osebne, potrošnje 6,6 odstotkov, realni
bruto osebni prejemki celotnega prebivalstva 7,3 odstotkkov;
— z ukrepi preventive, rehabilitacije in z denarnimi
nadomestili pa bi dosegli
manjši porast invalidskih
upokojencev kot je bil v minulem obdobju, ob relativno
večjem porastu izdatkov za
rehabilitacijo in za zaposlovanje delovnih invalidov;
— tekoče valoriziranje pokojnin in denarnih dajatev
na podlagi realnega osebnega
dohodka zaposlenih in ustreznejše razmerje pokojnin glede na poprečni osebni dohodek;
— prispevki za zdravstveno
varstvo upkojencev, otroški
dodatek in otroško varstvo
ter stanovanjski sklad bodo
po oceni znašali okrog 16 odstotkov od denarnih dajatev
pokojnin;
— stroški izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja so planirani v dosedanjem strukturnem odstotku;
— upoštevani so sedanji viri in osnove prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
— v rezervo za obratna
sredstva bi izločali sredstva
v zakonsko predvideni višini 10 odstotkov letnih izdatkov.
Na podlagi temeljnih načel
dejavnosti skupnosti in stanja, doseženega v letu 1975.
upoštevaje predvideni razvoj
celotne družbe in v njeje socialne varnosti, se bodo zavarovanci in upokojenci, organizirani v Skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SR Sloveniji,
zavzemali, da bodo uresničeni nekateri temeljni cilji

srednjeročnega plana in to:
— v skladu z novim družbenoekonomskim in samoupravnim položajem delavca v
združenem delu, da razpolaga z ustvarjenim dohodkom,
in pravico upokojencev, ki
jo uveljavljajo na podlagi
minulega dela, je treba oblikovati nov sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bo uveljavil tudi
nove odnose med zakonsko . in . samoupravno regulativo;
— sistemsko je treba opredeliti pokojnine in druge
denarne dajatve tega zavarovanja kot del osebne porabe, nastale na podlagi minulega dela v združenem delu sedanjih uporabnikov; ohranitev realne vrednosti pokojnin in njihovega razmerja do osebnih dohodkov zaposlenih je povezana s sistemsko opredelitvijo značaja
pokojnin glede na osebni dohodek2?;
— v celotnem sistemu in
zlasti v pokojninskih normalah je treba stimulirati daljše aktivno delo, z ukrepi na
področju invalidskega varstva, rehabilitacije in zaposlovanja pa zmanjševati rast
invalidskih upokojencev;
— zagotoviti moramo dolgoročnejše stabilno financiranje skupnosti in sistemsko
urediti prelivanje sredstev
med skupnostmi, ki so sedaj zajeta v sekundarni delitvi kot poraba ene skupnosti. dejansko pa se realizirajo v drugi skupnosti;
— dokončati je treba modernizacijo službe skupnosti,
da bo s strokovno kvalitetnimi kadri in z uporabo računalnika sposobna učinkovito in ažurno uveljavljati pravice. zavarovancev in biti v
pomoč samoupravnim organom pri snovanju in uresničevanju dejavnosti;
— sproti — letno — je
treba preverjati vsa gibanja,
ki vplivajo na obseg pravic
in uporabo sredstev.
'' V. obdobju 1976—1980 naj bi
razmer i e pokojnin do poprečnega osebnega dohodka doseglo raven: starostne pokojnine 68—69
odstotkov, invalidske pokojnine
52—53 odstotkov in družnske pokojnine 45—46 odstotkov.

3. 9. 4. FINANCIRANJE POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V OBDOBJU
1976—1980
Za uresničitev planiranih
razvojnih izhodišč in nalog
bi bilo v prihodnjih letih na

tem področju potrebno združiti naslednja sredstva:

•g"
I*
6-oŠx
I. DOHODKI
1. Izvirni dohodki iz družbenega sektorja
na podlagi družbenega dogovora
— prispevek zavarovancev
— prispevek za nesreče pil delu in
poklicne bolezni
— prispevek za zavarovalno dobo
s povečanjem
— prispevek od PS
Skupaj
2. Dohodki mimo družbenega dogovora
— dohodki iz prispevkov pogodbenih
(zasebnih) zavarovancev in iz
posebnih oblik zavarovanja
— povračila republike
— povračila federacije
— drugi dohodki
Skupaj
Skupaj vsi dohodki (1 + 2)
II. IZDATKI
Starostne pokojnine z varstv. dodatkom
Družinske pokojnine z varstv. dodatkom
Invalidske pokojnine z varstv. dodatkom
Rekreacija upokojencev
Invalidnine
Stroški za rehabilitacijo
Izdatki za izvajanje zavarovanja in delo
organov skupnosti
Izplačila v tujino
Prelivanja:
stanovanjski prispevek
prisp. za zdrav, varstvo upok.
prispevek za otroško varstvo
Izločanje v rezervo skupnosti
Skupaj izdatki
Takšne dohodke, izdatke in
obratna sredstva (poslovno
rezervo) bi bilo mogoče ob
naslednjih prispevnih stopnjah, ki so ugotovljene ob
predpostavki, da bodo realni

neto osebni dohodki na zaposlenega rasli za 4,2 odstotka
na leto in da bo število zaposlenih v družbenem sektorju raslo s povprečno letno stopnjo 2,6 odstotka:
Od tega preračunano pa OD
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1975
1976
1977 .
1978
1979
1980

14,11
14,78
14,33
15,17
15,38
15,59

11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80

1,00
1,05
1,07
1,09
1.09
1.10

1,31
1,93
2,06
2,28
2,49
2,69

Poprečje

14,99

11,80

1,07

2,12

Ob takšnem financiranju bi
se delež sredstev pokojninskega rn invalidskega zavarovanja v družbenem proizvodu povečal od 6,91 odstot-

ka v letu 1975 na 7,57 odstotka v letu 1980 ter bi v
vsem petletnem obdobju znašal 7,44 odstotka.
Predviđena stopnja rasti

3.312575

4.505.476

7.065.719

156,82

9,4

246517

305.312

478.350

156,67

9,4

76.892
475.468
4.112.252

76.328
502.000
5.389.116

120.060
786.680
8.450.809

157,29
156,71
156,81

9,4
9,4
9,4

130.305
99,053
510.489
11.597
751.444

132.900
98.450
491.604
13.000
735.954

208.450
154.650
771.320
20.170
1.154.590

4.863.696

6.125.070

9.605.399

156,85
157,08
156,90
155,15
156,88
156,82

9,4
9,4
9,4
9,2
9,4
9,4

2.110.440
740.634
855.712
59.052
72.486
111.955

2.747.740
94.507
1.118.146
77.600
124.556
145.690

4.209.265
1.501.087
1.805.328
117.099
214.140
251.588

153,19
159,09
161,46
150,90
171,92
172,68

8,9
9,7
10,0
8,6
11.5
11.6

71.556
8.819

95.687
9.500

140.595
14.765

146,93
111,82

8,0
2,3

148.346
355.484
70.180
259.032
4.604.664

192.756
453.646
86.740
129.500

301.218
736.045
135.934
178.335

9,3
10,1
15,3
6,6

5.995.570

9.427.064

156,26
162,25
203,67
137,71
157,23

sredstev in delež v družbenem proizvodu po programu
skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je
za 0,8 odstotne točke višja

9,4

od ocene v izhodiščih za pripravo družbenega plana SR
Slovenije in jo bo treba v
fazi usklajevanja uskladiti še
z drugimi nosilci planiranja.

3. 9. 5. UKREP ZA URESNIČEVANJE PROGRAMA
RAZVOJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA V OBDOBJU 1976—1980
Da bi zagotovila uresničitev predvidenih razvojnih nalog, se bo morala skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja samoupravno
dogovoriti zlasti s skupnostmi zdravstvenega varstva o
zdravstvenem varstvu upokojencev in invalidov, njihovi
rehabilitaciji ter krepitvi
zdravstvenega, varstva pri delu, s skupnostmi otroškega
varstva in Zvezo skupnosti
otroškega varstva SR Slovenije o varstvu in vzgoji
otrok ter denarnih dajatvah

za njihovo preživljanje, s
skupnostmi socialnega skrbstva o skupnem reševanju
materialnih problemov neka^
terih uživalcev pokojnin in
drugih denarnih dajatev, s
stanovanjskimi skupnostmi o
družbeno usmerjeni gradnji
stanovanj in domov za ostarele osebe, s telesnokultumimi skupnostmi o organiziranju rekreacije upokojencev
in invalidov ter s skupnostmi za zaposlovanje o skupnem reševanju zaposlovanja
rehabilitiranih oseb.
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4.

INFORMACIJSKI SISTEMI

Stanje
Se pred razvojem računalništva v Sloveniji in v svetu,
je bilo razvitih veliko posebnih informacijskih sistemov,
ki so služili in še služijo razreševanju nekaterih posebnih
sektorsko ali tudi nadsektorsko postavljenim nalogam, ki
za svoje izvrševanje potrebujejo tudi ustrezne informacije. Prav tako so že močno
razviti nekateri sistemi za informiranje (informativni sistemi, ki preko medijev posredujejo različne informacije v obliki ocen, novic in
sporočil). Za posebne namene informiranja smo tudi v
Sloveniji razvili poseben sistem dokumentacij arhivov
in podobnih dejavnosti, razvitih po principu knjižničarstva in INDOK principih
(INDOK pomeni kratico:
INfarmacija, DOKumentarija). Razvoj v svetu in tudi
v Jugoslaviji kaže, da so vse
te dejavnosti izrednega pomena in so zaradi tega tudi
z novo ustavo postale dejavnosti splošnega družbenega
pomena. V Jugoslaviji so posamezne republike in pokrajine že začele urejati to problematiko s posebnimi zakoni
in družbenimi dogovori. Jedra za realizacijo teh prizadevanj so se ustanovila tudi
v okvirih državne uprave v
različnih oblikah organiziranja in dogovarjanja. Del prizadevanj, predvsem pa izmenjava izkušenj v SFRJ poteka preko medrepubliškega
dogovora o informatiki, ki
so ga podpisale vse, republike in obe pokrajini.
Kot kaže, nekateri problemi še niso popolnoma razčiščeni, saj ugotavljamo, da
dejavnosti še ni mogoče
ustrezno opisati (definirati),
nekatere relacije med ključnimi nosilci so še v procesu
razčiščevanja
(informatika
podprta z računalniki, klasični registri, INDOK služba,
mediji in komunikacije in
podobno). Tako tudi popolnejše definicije ali omejitve
družbenega informacijskega
sistema še nimamo. V predustavni razpravi se je pojavila misel: »Družbeni informacijski sistem naj se pripravi
in sproti razvija za potrebe
samoupravnega
odločanja,
dogovarjanja, spremljanja in
kontroliranja dogajanj s pomočjo zbranih podatkov in
posredovanih
informacij
predvsem tako, da bo omogočal pripravo družbeno-poli§0

tičnih samoupravnih odločitev, utemeljeval alternative,
omogočal vsem udeležencem
v odločanju enako pristopno možnost. Vse to na hiter,
enostaven in razumljiv način.«
To pomeni, da bo družbeno informacijski sistem
(DIS) dinamičen sistem, ki
bo moral stalno slediti potrebam družbenega in samoupravnega odločanja, opuščal
preživelo in zbiral novo pomembno gradivo in informacije. Kot tak, naj bi predvsem podpiral in omogočal
tudi srečujoče planiranje in
ga omogočal na ta način,
da bodo informacije hitreje
na voljo pod enakimi pogoji
za vse sodelujoče v tem procesu. Kontinuirano planiranje pa tako, da bo zbiral in
posredoval informacije o časovno različnih trenutkih za
kontrolo planiranja in dogovarjanja in nova predvidevanja.
Večji del sestavnih komponent družbenega informacijskega sistema v naši republiki je že razvit. Dosedanji sistemi zbiranja informacij za
posebne sektorske ali nadsektorske potrebe so bili že
dosedaj uporabljani, urejeni
in financirani (primer: statistični informacijski sistem
s tremi osnovnimi registri,
sistem SDK, nekateri zemljiški informacijski sistemi
kot na primer kataster zemljišč in podobno).
Ti sistemi so predvsem živi, saj imajo v svojih dosedanjih oblikah delovanja vključeno tudi vzdrževanje, preverjanje, kontrole in nekatere druge praktične naloge
(izdelava poročil, obračunov
davkov in podobno). Lahko
trdimo, da imamo osnovne
nosilce za večino kvantificiranih (s številkami podanih)
informacij v Sloveniji že določene in da so tudi, v določeni meri, modernizirani (računalnik).
Nekateri sistemi so vseeno
upravljani tako, da zbirajo
določene informacije istočasno tudi v več registrih (ponavljanje), kar pomeni določeno neracionalnost. Nekaterih pomembnih infomracij pa
še vedno ne zbiramo v nobenem registru, če pa jih, so
v modernizaciji v določenem
zaostanku in jih zato ne moremo »hitro« uporabiti in primerjati z informacijami iz
registrov, ki so ustrezno računalniško podprti.

Če bi se hoteli organizirati
v tej smeri, bi predvsem morali uravnotežiti količine in
vrednosti informacij v treh
pomembnih smereh kot so:
— informacije o človeku,
— informacije o ekonomskih in gospodarskih dogajanjih in
— informacije o prostoru.
Usklajenost, oziroma določena neusklajenost in neupoštevanje vseh treh z informacijami podprtih in opisanih
smeri, lahko širše imenujemo
ekološko ravnotežje ali neravnotežje.
Med temeljne naloge in
cilje lahko zato uvrstimo:
— skrb za »konvergentno
evolucijo« obstoječih informacijskih in informacij skodokumentacijskih sistemov
za razreševanje perečih družbenih nalog. Obstoječi sistemi zbiranja informacij naj
bi se v srednjeročnem obdobju razvijali v dogovorjeni
smeri, da bi v skladu z možnostmi in potrebami iz različnih startnih pozicij vseeno
zbliževali sisteme med seboj,
jih postopoma razvili, oziroma zgradili tako, da bi za
njih lahko uporabili enostavnejša vprašanja, preprostejše
in usklajene oblike pri komuniciranju (ob popolnem
zavarovanju opravljanja njihove dosedanje primarne naloge).
— To bi dosegli predvsem
s
postopno
določitvijo
»informacijskih standardov«
(enake šifre za iste informacije) in uravnoteženjem vseh
treh komponent (človek, gospodarstvo, prostor).
— Modernizirati bi bilo
potrebno zaostale registre;
predvsem pa njihove osnovne nosilce.
— V tem procesu bi morali
s pomočjo različnih registrov
skrbeti za sprotno razreševanje perečih družbenih nalog in za. podpiranje njihovih razreševanj s pomočjo
Informacij.
— Razvijati tehnične rešitve: ustrezne komunikacijske
kanale in druge možnsti za
posredovanje informacij vsem
udeležencem v procesu dogovarjanja in planiranja.
— Določiti nekatere osnovne prioritete glede vsebine
informacijskih sistemov.
— Pospešeno razviti informacijsko in statistično miselnost, ne samo pri strokovnjakih, marveč pri vseh uporabnikih informacij.
— Razvijati
raziskovalno
delo in razvojno delo na tem
področju.

— Pripraviti ustrezne kadre za reševanje vsebinskih
in tehnološko-organizacijskih
problemov, s pomočjo koordinirane in koncentrirane akcije.
— Razvrati poleg pisane
oblike prikazovanja informacij (verbalni zapisi, dokumenti), še druge oblike kot so
grafikoni, grafike in splošno
vizualizacijo.
— Skrbeti za razvoj decentraliziranih informacij skodokumentacijskih centrov in
vključiti INDOK sistem.
— Koncentrirati tehnična
in druga opravila na enem
mestu, vendar samo za tiste
dodelave za katere je to racionalnejše.
— Zavarovati individualne
informacije pred zlorabo.
Naloge (konkretne);
— Pospešeno razreševati ideološko-politične probleme, ki
nastajajo z izrednim širjenjem informatike in sistemov v vsakodnevno življenje
in delo.
— Intenzivneje razvijati osnovne nosilce in jih v tem
obdobju dokončno povezati
v delujoče jedro DIS.
— Organizirati ustrezno organizacijsko obliko za spremljanje in vplivanje na razvoj
te dejavnosti v republiki
(svet ali poseben odbor pri
Komiteju za družbeno planiranje in informacijski sistem).
— Organizirati posebno strokovno delovno ekipo v Sloveniji ali v posebni Instituciji ali v drugi obliki (koncentracija kadrov).
— Poglobiti stike z nosilci
prizadevanj v SFRJ (izmenjava).
— Poglobiti razvpravo in
določiti kratkoročne operativne cilje.
— Pospešiti vzgojo kadrov
za vse naloge.
— Razvijati informacijski
sistem za delovanje državne
uprave kot podsistem DIS.
— Določiti oblike delovanja
DIS do nivoja Krajevne
skupnosti.
— Pripraviti ustrezne raziskovalne projetke, ki bi podpirali in pomagali graditi
DIS.
— Pripraviti zakon o Družbenem informacijskem sistemu. ter ustrezne spremljajoče
družbene ali samoupravne
sporazume.
— Skrbeti za večjo uporabo obstoječih informacijskih
možnosti ter za sproten razvoj sološne slovenske informacijske osnove s stalno
medsebojno kritiko med uporabniki in dajalci informacij.

TABELARNI PREGLED
Uvodna pojasnila
Statistični podatki, ocene
in predvidevanja v tem gradivu so sestavni del gradiva
»Osnutek dogovora o družbenem planu SR Slovenije za
obdobje 1976-1980« in aneksa
k družbenem dogovoru. Njihov namen je, da
— nosilce planiranja podrobneje seznanijo z prvimi
rezultati iz srednejročnih
predvidevanj združenega deia
in samoupravnih interesnih
skupnosti;
— primerjalno
prikažejo
razvojne možnosti izhajajoče iz ocene razvoja na
osnovi podatkov TOZD v minimumu kazalcev in programov SIS ter iz ocene na
osnovi Globalnih okvirov ln
možnosti razvoja SRS;
— prikažejo nekatere raz-

vojne usmeritve, ki jih ni
bilo mogoče zajeti v programih TOZD in SIS in izhajajo
iz »Globalnih okvirov in možnosti razvoja SRS.«
Temu ustrezno je tudi gradivo razdeljeno na tri skupine, ter se izbor tabel za
vsako skupino" ponavlja, glede na izvor podatkov. Zato
se nekatere vrste podatkov
ponavljajo v dveh skupinah,
predvsem zato, da se je
dobil najprej skupni pregled
predvidenega razvoja po podatkih združenega dela in
nato primerjava med programi združenega dela in globalnimi izhodišči razvoja
SRS. Podatki niso v celoti
primerljivi, predvsem tam,
kjer se primerjajo cela gospodarska področja in dejav-

nosti. Podatke ankete o programu razvoja (minimum
kazalcev) je bilo mogoče
obdelati samo po t. i. organizacijskem. načelu. To pomeni, da je celotna dejavnost
TOZD razvrščena v tisto gospodarsko področje ali panogo, ki jo pretežno opravlja.
Podatki za SRS pa so obdelani po t. i. čistih dejavnostih, t. j. počisti dejavnosti,
ne glede nato, v katerem
TOZD se opravlja. Npr.:
železarne so v podatkih po
anketi TOZD zajete v črni
metalurgiji, čeprav se v okviru železarn poleg te dejavnosti pojavljajo še mnoge
druge (proizvodnja električne
energije, kovinska industrija,
šamotarne in apnenice itd.)
nasprotno pa je v podatkih,
ki izhajajo iz Globalnih okvirov in možnosti razvoja SRS
zajet v črni metalurgiji samo

tisti del dejavnosti železarn,
ki predstavlja proizvodnjo
črne metalurgije, iz teh razlogov niso tako pomembne
osnovne številne primerjave,
temveč predvsem relativne
primerjave, ki se kažejo v
spremembah proporcev, t. j.
stopnje rasti, strukturni delež in podobno. Kot je bilo
navedeno že v uvodu k
»Aneksu osnutka dogovora o
družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1976-1980«,
so podatki iz ankete o razvojnih programih združenega
dela predhodnega značaja.
Vir podatkov za »Globalne
okvire in možnosti razvoja
SRS« so bili uradni statistični in drugi podatki, ki
do leta 1973 ali 1974 predstavljajo dejansko realizacijo,
med tem ko so delno za leto
1974 in leto 1975 ocenjeni, za
leto 1980 pa je projekcija.

A. Ocena razvoja na osnovi rezultatov ankete o minimumu
kazalcev razvoja TOZD 1976-1080

I. Zaposlenost
Tabela 1
ZAPOSLENOST PO GOSPODARSKIH P ODROČJIH
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980
— število zaposlenih
1974

1975

1980

Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
,
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Druge dejavnosti

289.401
15.396
7.592
49.465
36.334
54.023
18.413
22.825
8.582

305.783
15.976
7.713.
54.754
34.341
57.254
19.135
24.915
9.271

370.748
17.850
7.524
64.711
39.089
70.772

Skupaj

502.031

529.142

Stopnje rasti v °/o
1975
1976—1980
4.0
2.2
—0,5
3,4
2,9
4.3

23.349
31.956
11.386

5.7
3.8
1,6
10,7
—5,5
6,0
3.9
9,2
5,4

637.385

5,4

3,8

4.1
5,1
3,8
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Talbela 2
ZAPOSLENOST V INDUSTRIJI PO PANOGAH
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980

INDUSTRIJA SKUPAJ
Elektroenergi j a
Premog
Nafta
Crna metalurgija
Barvasta metalurgija
Ne&ovine
Kovinska industrija
Ladjedelništvo
Elektroindustrija
Kemična industrija
Industrija gradbenega materiala
Lesna industrija
Proizvodnja papirja
Tekstilna industrija
Industrija usnja in, obutve
Industrija gume
Živilska industrija
Grafična industrija
Tobačna industrija
Filmska industrija
Druga industrija

1974

1975

1980

1975/74

289.401
5.709
4.732
885
10.401
7.128
6.351
67.128
226
32.001
16.428
8.77i
30.048
7.384
47.644
.14.071
3.836
15.919
7.170
677
38
2.854

305.783
6.137
5.389
935
10.634
7.263
6.593
71.620
300
35.300
18.131
9.398
31.510
7.874
49.004
13.819
4.025
16.606
7.509
655
70
3.011

370.748
6.860
5.460
1.706
11.196
7.924
7.908
93.544
405
46.319
25,835
11.475 '
36.963
9.699
52.404
15.267
4.944
19.795
8.896
637
80
3.431

105,7
107,5
113,8
105,6
102,2
101,9
103,8
106,7
132,7
110,3
110,3
138,9
104,8
106,6
102,8
98,2
104,9
104,3
104,7
96,7
184,2
105,5

Indeks
1980/75
121,2
111,7
101,3
182,4
105,2
109,1
119,9
130,6
135,0
131,2
142,5
122,1
117,3
123,1
106,9
110,4
122,8
119,2
118,4
97,2
114,3
113,9

število zaposlenih
Stopnja rasti
1974-75 1976-80
5,7
7,5
13,8
5,6
2,2
1,9
3,8
6,7
32,7
10,3
10,3
38,9
4,8
6,6
2,8
—1,8
4,9
4,3
4,7
—3,3
84,2
5,5

3,9
2,3
0,2
12,7
1,0
1,7
3,7
5,5
6,2
5,5
7,4
4,1
3,2
4,2
1,4
1,9
4,2
3,5
3,4
-2,8
2,7
2,7

Tabela 3
ZAPOSLENI PO IZOBRAZBI
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvaja TOZD 1976-19S0
Število zaposlenih

ZAPOSLENI SKUPAJ*
z delovno priiuičitvijo do 1 leta — skupaj od tega:
— oaki profil 1
— oaki profil 2
— ozki profil 3
s poklicno šolo
s srednjo šolo
z viišijo šolo
z Visoko šolo

Struktura v %

Stopnje rasti v%

1074

1975

1980

1974

1975

1980

1975

504.803
279.071
81.037
105.619
92.415
157.512
50.992
8.549
8.679

536.752
290.211
82.278
110.098
97.211
169.692
56.188
10.344
10.317

644.667
327.612
84.892
125.578
117.142
211.572
73.327
16.445
15.711

100,0
55,3
16,1
20,9
18,3
31,2
10,1
1,7
1,7

100,0
54,1
15,4
20,5
18,2
31,6
10,5
1,9
1,9

100,0
50,8
13,2
19,5
18,3
32,8
11,4
2,6
2,4

6,3
4,0
1,5
4,2
5,9
7,7
10,2
21,0
18,9

• po dejanski zasedbi delovnih mest — stanje koncem leta

1976-80
3,7
2,4
0,6
2,7
3,7
4,5
5,5
9,7
8,8

II. Celotni dohodek

in

delitev

Tabela 4
CELOTNI DOHODEK IN DELITEV PO GOSPODARSKIH PODROČJIH
V L. 1975
Podatki iz ankete o miiiiimucrnu kazalcev razvoja TOZĐ 1076-1980
Vrednost v milj. din

..5
a -d
5°

°I
go
SKUPAJ GOSPODARSTVO
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Druge dejavnosti

257.073
121.662
8.532
1.924
15.957
9.307
86.255
5.896
5.656
1.884

59.430
34.391
1.576
813
5.438
4.981
7.290
1.806
2.242
893

Letna stopnja rasti 1974—1975

8.452
5.272
220
112
399
1.356
601
255
114
123

i
s

28.535
16.158
784
428
3.135
2.157
3.145
946
1.312
470

7.647
4.503
123
90
673
149
1.498
182
326
103

22.4
30,6
18,8
4,2
27.5
18.6
14.1
3,8
21.2
25,4

20,6
21,6
17,0
4,9
31.0
15.6
15,9
20.1
22,4
11.7

11.5
13,9
11,7
—3,7
24.6
1,1
10,3
16.1
25.2
—3,7

ia
»■§
24,7 26,9
26,9 29,3
15,4 38.3
11,6 -10,7
30.2 57,8
23,4 27.4
19.6
1.1,4
16.7 51,0
21.3 26,8
17,6 18,4

Tabela 5
CELOTNI DOHODEK IN DELITEV PO GOSPODARSKIH PODROČJIH

V L. 1980

Podatki Iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980
Vrednost v milj. din

Poprečna letna stopnja rasti 1976—80
•s

SKUPAJ GOSPODARSTVO
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Druge dejavnosti

!*
S J3

So
3-s

484.480
246.898
13,291
2.105
31.464
13.335
154.401
10.207
9.735
3.044

111.509
69.847
2.409
910
8.715
7.771
13.342
3.146
3.849
1.520

-3
3«
i*
!■§
17.784
12.035
358
137
651
2.502
1.289
407
211
194

45.358
26.135
1.098
459
4.769
2.891
5.497
1.582
2.139
788

=■§

S)
■e

Sš
■o-o
19.437
13.516
288
108
1.235
350
2.709
356
668
207

13,5
15,2
9,3
1,9
14,5
7,4
12,3
11,6
11,5
10,1

13,5
15,2
8,9
2,3
9,9
9,3
12,8
11,7
11,5
11,2

16,0
17,9
10,3
4,2
10,3
13,1
16,5
9,7
13,0
9,6

9,7
10,1
7,0
1,4
8,7
6,0
11,8
10,8
10,3
10,9

20,5
24,6
18,5
3,7
13,0
18,5
12,6
14,3
15,4
15,1
93

Tabela 6
CELOTNI DOHODEK IN DELITEV V INDUSTRIJI PO PANOGAH V L. 1975
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980
Vrednost v mil], din
-■S
II
INDUSTRIJA SKUPAJ
Elektroenergija
Premog
Nafta
črna metalurgija
Barvasta metalurgija
Nekovine
Kovinska industrija
Ladjedelništvo
Elektroindustrija
Kemična industrija
Industrija gradbenega materiala
Lesna industrija
Proizvodnja papirja
Tekstilna industrija
Industrija usnja in obutve
Industrija gume
Živilska industrija
Grafična industrija
Tobačna industrija
Filmska industrija
Druga industrija

121.662
3.330
1.127
964
9.960
5.370
1.233
24.685
76
13.072
10.337
3.273
10.418
4.187
12.325
4.044
1.591
11.623
2.657
541
20
829

e*
34.391
1.502
614
279
1.487
1.119
587
7.345
38
3.510
2.842
1.230
3.205
1.207
4.573
1.183
492
1.872
924
112
6
264

5.272
582
93
40
397
228
67
792
3
377
472
243
445
206
686
115
92
293
106
17
1
17

Letna stopnja rasti 1974—1975

o ts

0g
1

j?
sl

16.158
404
388
64
658
427
334
3.838
20
1.748
1.034
538
1.513
440
2.354
670
238
838
472
34
4
142

4.503
77
10
109
92
222
64
864
4
449
572
164
422
244
540
135
44
309
114
35
—
33

30,6
20p
24,3
12,6
31,4
20,0
30,0
40,9
58,1
39,5
38,1
35,5
28,4
27,7
24,4
17,5
23,9
22,3
19,1
34,8
40,3
38,1

oŠ
Is

S?
21,6
14,0
—0,1 —1,4
22,1
15,0
12,2 ' 14,2
17,9
0,1
—2,8 —15,4
28,8
27,2
33,3
27,6
69,7
73,9
43,4
21,8
25,4
16,4
31,9
23,6
—1,6
15,9
14,5
12,7
20,7
19,9
21,6
19,4
32,1
76,5
22,3
9,7
22,1
22,8
137,2
25,3
44,2 —17,3
41,8
48,1

26,9
24,0
24,4
7,5
27,3
15,6
28,8
29,2
68,7
40,4
33,5
27,4
24,4
22,7
22,2
21,4
20,1
20,8
22,4
18,0
91,3
35,9

29,3
28,1
158,2
9,0
78,2
—14,8
37,0
53,5
29,5
61,5
16,5
63,3
26,9
—0,2
5,8
36,3
130,0
51,2
20^2
—
20j!
69,5

Tabela 7
CELOTNI DOHODEK IN DELITEV V INDUSTRIJI PO PANOGAH V L. 1980
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976—1980
Vrednost v milj. din

INDUSTRIJA
Elektroenergija
Premog
Nafta
Crna metalurgija
Barv. metalurgija
Nekovine
Kovinska Industrija
Ladjedelništvo
Elektroindustrija
Kemična industrija
Ind. gradbenega ma/t.
Lesna industrija
Proizvodnja papirja
Tekstilna ind.
Ind. usnja in obutve
Industrija gume
Živilska iflđoistriija
Grafična industrija
Tobačna industrija
Filmsto industrija
Druga Industrija

f*
š*
S >d

si
ii
ts

246.898
7.583
1.627
14.208
17.462
8.197
3.107
55.846
132
26.305
24.992
6.934
19.625
8.860
16.926
5.858
3.055
19.096
4.548
731
30
1.776

69.847
3.520
807
2.458
2.842
1.984
1.467
14.872
76
7j601
7.887
2.578
6.278
2.696
6.484
1.847
990
3.247
, 1.516
165
8
524

Poprečna letna stopnja rasti 1976—80

II

-o
-sI®
T3

15,2
17,9
7,6
71,2
11,8
8,9
8,7
17,7
11,7
15,0
19,3
16,2
13,5
16,2
6,5
7,7
13,9
10,4
11,3
6,2
8,9
16,4 «

15,2
18,5
5,5
54,5
13,8
12,1
8,4
15,2
14,6
16,8
22,7
16,0
14,4
17,4
7,3
9,3
15,0
11,6
10,4
8,0
5,4
14,8

I
12.035
1.609
158
525
899
488
190
1.748
8
784
1.343
528
957
550
1.067
179
165
587
191
27
1
29

26.135
711
439
134
861
519
710
6.675
32
3.564
1.917
870
2.498
635
3.044
990
298
1.234
715
46
5
238

13.516
149
21
742
327
506
249
2.745
13
1.461
2.331
540
1.134
794
907
255
251
689
234
56
2
110

■S S
17,9
22,5
11,2
67,8
17,8
16,4
13,1
17,2
28,5
15,8
23,2
16,9
16,5
21,7
9,3
9,3
12,5
14,9
12,3
9,2
7,6
11,5

21,2
12,0
2,5
15,8
5,5
4,1
16,3
11,7
10,4
15,3 '
13,1
10,1
10,5
7,6
5,2
8,2
4,6
8,0
8,7
62
3,2
10,9

24,6
14,3
17,4
46',9
29,2
5,1
31,3
26,0
23,7
26,7
32,5
26,8
21,9
26,7
10,9
13,5
41,5
17,4
15,4
9,9
21,4
27,1

III. Investicije

v

osnovna

sredstva

Tabela 8
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA PO GOSPODARSKIH PODROČJIH
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976-1980
— v milj. din
Od tega

VSE GOSPODARSKE INVEST.
Industrija
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Druge dejavnosti

VIRI SREDSTEV
sredstva
TOZD

sredstva
OZD

druga
sredstva

25.324

6.124
325
66

37.338
22.681
976
662

84.868
59.909
2.480

3.611
16.526
8.206

136
897
595

2.480
4.616
4.094

1.111
2.266
3.170

990
11.280
3.969

4.054
1.376
2.742

218
146
171

686
310
833

794
827

3.445
864
1.733

Predračunska
vrednost

do leta
1976

1976—1980

149.537'

28.221

113.122

8.678

97.997
4.000
1.3404.567
20.140
11.271

19.749
625
182

72.567
3.049
991

839
2.683
2.484
698
479
482

4.926
2.001
3.395

po letu 1980

15.407
541
369

Tabela 9
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V INDUSTRIJI PO PANOGAH
Podatki iz ankete o minimumu kazalcev razvoja TOZD 1976-1980
Od tega
Predračunska
vrednost

do leta
1976

1976—1980

INDUSTRIJA SKUPAJ .

97.997

19.749

72.567

Elektroenergija
Premog
Nafta

22.603
1.846
6.374

4.858
776
316

15.151
1.026
6.058

Crna metalurgija
Barvasta metalurgija
Nekovine
Kovinska industrija
Ladjedelništvo
Elektroindustrija
Kemična industrija
Ind. gradbenega materiala

4.734
3.920
1.870
12.371
187
4.219
10.729
4.634

1.464
369
263
2.524
149
734
1.553
1.225

3.270
2.690
1.364
9.691
38
3.135
8.368
2.509

Lesna industrija
Proizvodnja papirja
Tekstilna industrija
Industrija usnja in obutve
Industrija gume
Živilska industrija

6.316
5.183
4.874
769
1.426
5.352

1.390
1.248
1.126
129
550
796

Grafična industrija
Tobačna industrija
Filmska industrija
Druga industrija

1.042
189
8
180

— v milj. din

VIRI SREDSTEV
sredstva
TOZD

sredstva
OZD

druga
sredstva

6.124

22.681

15.407

50.908

2.595
44

33
243
156

1.724
424
5
547
1.239
518
4.068

350
699
900

1.525
3.609
968

664
146
1.969
1.650
141
456
2.656
27
831
1.342
1.026

20.215
1.277
4.400
2.537
1.712
896
5.647
160
1.862
6.065
2.641

4.853
4.273
3.710
575
722
4.039

80
214
37

1.697
1.456
1.315

1.125
484
1.793

3.444
3.459
1.766

66
155
511

511
809
1.765

136
69
709

122
549
2.639

195
808
—
189
16
83
92

39

252
189

156

421

4
24

3
95

po letu 1980

61
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Tabela 38
— ocena na podlagi programov skupnosti otroškega varstva

— v milijonih din

-H
OCENA SREDSTEV, POTREBNIH ZA IZPELJAVO
PROGRAMA OTROŠKEGA VARSTVA V LETIH
1976—1S80

1. Vzgojno varstvena dejavnost in drage
oblike otroškega varstva
v tem:
— investicije (naložbe)
— pospeševanje razvoja na manj
razvitih območjih
— vzgojno varstvena dejavnost
(subvencioniranje cene)
— druge dejavnosti
2. Denarne dajatve družinam
3. Nadomestilo OD za podaljšan
porodniški dopust
4. Skupaj potrebna sredstva
Delež v družbenem proizvodu (v %)

>o
^ ^ eLs
0- Js !

481,0

584,5

1.188,4

203,3 15,2

144,3

185,3

366,7

197,9 14,6

44,1

25,6

35,7

230,8
61,8
020,5

324,0
49,6
895,2

715,0
71,0
1.082,7

130,5

6,9

220.7 17,2
143,1 7,4
120,9 5,4

199,8
278,9 139,6
1.101,5 1.679,5 2,550,0 151.8
2,01
1,90
1,63

6,9
8,7

Tabela 39
OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA PROGRAME SAMOUPRAVNIH
INTERESNIH SKUPNOSTI
— 1974 tekoče cene
ocena Zavoda na podlagi planov samoupravnih interesnih skupnosti
— 1975—1980 (cene 1975)
— v mio din
0 letno
1980 Skupaj
1979
1978
1975
1976
1977
Interesne skujpoasiti
1974
1976—1880
Otroško varstvo
947,4
Izobraževanje
2.498,5
Kultura
303,2
Telesna kultura
485,0
Zaposlovanje
75,9
Raziskovalna dej.
275,7
Zdravstvo
3.761,2
Socialno skrbstvo
251,5
SKUPAJ
8.598,4
Pokoj .-invalidsko
zavarovanje
4.863,7
SKUPAJ
13.462,1

1.275,5
3.485,0
332,2
542,6
90,5
342,7
4.719,0
304,7
11.092,2

1.369.6
4.417.7
384.2
581.6
209,8
398.3
5.199.8
365.7
12.926,7

1.470.6
4.808.7
444,2
623.4
226.5
523,9
5.729,7
420,5
14.247,5

1.579.0
5.167.1
513,7
668,1
244,7
688,1
6.313,5
483,6
15.657,8

1.695,5
5.564,4
594.1
715.8
264.2
842.9
6.956,9
556,2
17.190,0

1.816.0
6.006.1
685.7
767,2
285,4
1.040,0
7.665.2
611.8
18.877,4

7.930.7
25.964.0
2.621,9
3.356.1
1.230,6
3.493.2
31.865.1
2.437.8
78.899,4

1.586,1
5.192,8
524,4
671,2
246,1
698,6
6.373,0
487,6
15.779,8

6.125,0
17.217,2

6.801,0
19.787,7

7.442,0
21.689,5

8.098,0
23.755,8

8.817,0
26.007,0

9.605,4
28.482,8

40.823,4
119.722,8

8.164,7
23.944,5

Tabela 40
SREDSTVA ZA INVESTICIJSKE NALOŽBE NA PODROČJU DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI
— ocena Zavoda na podlagi planov samoupravnih interesnih skupnosti — 1974 tekoče cene
— 1975—1980 (cene 1975)
— v mio din
1979
1980 Skupaj 0 letno
1977
1978
1974
1975
1976
Interesne skupnosti
1976-1980 1976-1980
201,4
201,2
206,8
212,7 1.006,9
Otroško varstvo
144,3
185,3
190,5
195,7
Izobraževanje1
—
—
—
—
320,8
64,2
82,0
122,2
55,0
Kultura
27,3
16,6
24,7
36,9
486,8 2.123,6
454,0
424,7
423,5
Telesna kultura
309,0
338,6
365,5
393,8
Zaposlovanje
—
—
—
—
Raziskovalna dejavnost
—
—
—
—
535,7
590,2 2.453,6
486,1
490,7
Zdravstvo
346,0
353,9
400,4
441,2
21,9
105.5
21,1
20,1
21,6
Socialno skrbstvo
19,9
10,5
18,5
23.4
1.202,1
SKUPAJ
846,5
904,9
999,6
1.091,0 1.187,4 1.298,6 1.433,8 6.010,4
'Program in kvantifikacija potrebnih sredstev za vzgojo in izobraževanje v globalu vsebujeta sredstva za investicijske
naložbe, vendar ni posebej prikazan njihov obseg.
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Tabela 41
GIBANJE, OBSEG IN STRUKTURA VSEH
SREDSTEV SAMOUPRAVNIH INTERESNIH
SKUPNOSTI
— ocena Zavoda na podlagi lastnih Izhodišč ter planov samoupravnih interesnih
skupnosti —
Povprečna
letna stopnja
rasti sredstev
v obdobju
1976—1980
Ocena
Prograzavoda1
mi SIS
Otroško varstvo
Vzgoja in izobraževanje
Kultura
Telesna kultura
Raziskovanje
Zaposlovanje
Zdravstvo
Socialno skrbstvo
Skupaj
Pokojn. in inval. zavar.
Skupna poraba — skupaj
1

9.2
11,2
7,6
7,6
7,6
7,8
9.3 ^
—
8,6
9.4

7,3
14,6
15,6
7,2
25,8
24,9
10,2
15,0
11,2
9,4
10,5

To oceno je pripraviš Zavod SK.S za
planiranje v okviru gradiva »Izhodišča za pripravo družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1976—1980«,
ki pa je v razpravi doživela kritiko
z vidika prevelike obremenitve druž-

Razmerje do
družbenega
proizvoda
1976—1980
Ocena
Prograzavoda1
mi SIS
1,40
4,80
0,43
0,27
0,14
0,36
4,83
—
6,64
18,87

1,45
4,73
0,48
0,61
0,22
0,64
5,81
0,44
14,38
7,44
21,82

Struktura
sredstev po
programu SIS
Povprečno
1975
1976—80
1

11,5
31,4
3,0
4,9
0,8
3,1
42,5
2,8
100,0

10,1
32,9
3,3
4,2
1,6
4,4
40,4
3,1
100,0

benega proizvoda. Konkretna razmerja v letih 1976—1980 naj bi opredelil
Družbeni dogovor o razporejanju dohodka in osebnih dohodkov ter gibanju, obsegu in strukturi skupne
porabe.

IV. Investicije
Tabela 42
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA
V GOSPODARSTVU

Industrija brez infrastrukture
Kmetijstvo brez infrastrukture
Gozdarstvo
Gradbeništvo
Promet brez infrastrukture
Trgovina
Gostinstvo in turizem
Obrt
Skupaj brez infrastrukture
Infrastruktura
— energetika
— promet2
— vodno gospodarstvo
GOSPODARSTVO SKUPAJ
1

Podatek se raalikuje od podatka v
tekstualnem delu Aneksa (toč. 2. 8.2,).
Naknadno preverjanje investicijske
porabe po minimumu kazalcev je po.
kazalo zmanjšanje obsega za obdobje 1976—1980 v višini 436 mili j. din
v dobro porabe v letu 1975.

Programi TOZD
mio din
struktura

Globalni okviri
mio din
struktura

52.980
3.049
991
3.610
7.015
8.206 1
4.054
1.375
81.281
29.618
19.587
9.511
520
110.899

24.426
3.551
759
3.652
4.425
5.384
3.005
1.788
46.990
25.800
15.769
9.511
520
72.790

65,2
3,8
1,2
4,4
8,6
10,1
5,0
1,7
100,0
26,7
17,6
8,6
0,5
100,0

52,0
7,6
1,6
7,8
9,3
11,5
6,4
3,8
100,0
35,5
21,7
13,1
0,7
100,0

' Ker iz minimuma kazalcev ni možno
razbrati absolutne vrednosti naložb
za prometno infrastrukturo, je v tem
primeru upoštevana vrednost iz programov združenega dela na področju
prometa,
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Ocene in stališča Komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v zvezi
z razpravami o »Poročilu o delu komisije in informacij o družbeni aktivnosti
pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v obdobju
1971—1974« (ESA 341)
Izhodišča za sistem in politiko pospeševanja razvoja
manj razvitih območij srno
v Sloveniji sprejeli zlasti z
dmižbenimi dokumenti:
— resolucija o dolgoročnem
razvoju SR Slovenije 1970—
1985
— srednjeročni plan družbenega razvoja SR Slovenije
1971—1975
— ocene in stališča s tretje konference ZKS o socialnem razlikovanju
— ugotovitve in stališča
Izvršnega sveta in Skupščine SR Slovenije
S temi dokumenti je bila
izražena enotnost spoznanj
in volja subjektivnih sil, da
je enakomernejši in bolj
usklajen razvoj v objektivnem interesu vse SR Slovenije.
Na taki politični osnovi je
bil v praksi grajen in dopolnjen sistem pospeševanja raz.
voja manj razvitih območij,
ki je bil z zakonom uveljavljen v letu 1971 in, ki se v
letošnjem letu izteka. Zakon
je naložil skrb za to skupno družbeno nalogo prizadetim občinam, organizacijam
združenega dela in njihovim
asociacijam, nekaterim samoupravnim interesnim skupnostim in republiškim skladom, poslovnim bankam in
regionalnim središčem, ki
imajo interes za hitrejši razvoj manj razvitih območij.
I.
Status manj razvitih območij uživa 11 občin in sicer:
Črnomelj, Gornja Radgona,
Lenart, Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormož, Ptuj,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri
Jelšah in Trebnje.
Na njihovem območju je
živelo v letu 1971 312.688 prebivalcev, kar je 18,10 odstotka tedanjega prebivalstva
SR Slovenije. V istem letu
je bilo v teh območjih zaposlenih v družbenem in zasebnem sektorju 50.222 prebivalcev, kar je bilo le 8,6
odstotka vseh zaposlenih v
SR Sloveniji. Na drugi strani je potrebno upoštevati,
da je v letu 1971 kar 44,1
l26~

odstotka vseh kmečkih prebivalcev SR Slovenije živelo
v manj razvitih območjih.
V letu 1971 se je velik del
prebivalstva ukvarjal z aktivnostjo v zasebnem kmetijstvu, saj je bila v manj razvitih območjih udeležba kmečkega prebivalstva v skupnem
prebivalstvu kar za 49,8 odstotka, udeležba prebivalcev, zaposlenih v družbenem in zasebnem sektorju
pa je znašala 16,1 odstotka.
V SR Sloveniji je bilo tedaj 20,4 odstotka kmečkega
prebivalstva, zaposlenih pa
je bilo stoupno 33,7 odstotka
prebivalcev. Problemi, ki jih
ponazarjajo prednji podatki
o manj razvitih območjih,
so torej predvsem problemi
nezadostno razvitega sekundarnega in terciarnega sektorja gospodarstva teh območij, v določeni meri pa tudi, problemi agrarne prenaseljenosti, ki se dolgoročno
rešujejo s procesi deagrarizacije in razslojevanja vasi
ob hkratnem razvijanju in
krepitvi družbenega sektorja gospodarstva. Seveda pa
je ob tem potrebno upoštevati, da je 30,5 odstotka
kmetijske obdelovalne površine SR Slovenije locirane
v manj razvitih območjih, da
je velik del teh kmetijskih
površin v ravninski legi, da
so torej ugodni pogoji za
kmetijsko proizvodnjo in ob
organizacijskem in tehnološko tehničnem napredku kmetijstva je pričakovati ugodno
perspektivo te družbene dejavnosti nasploh.
Od tod je realno pričakovati, da se bo v nadaljnjem
razvoju teh območij spreminjala in razvijala njihova
gospodarska struktura v kompletnejšo, v njej pa bo kmetijstvo še naprej prevladujoča in zato izredno pomembna gospodarska dejavnost.
Za vse povojno obdobje je
značilno, da z določenimi odstopi udeležba prebivalstva
manj razvitih območij v prebivalstvu SR Slovenije upada.
V obdobju od leta 1948 do leta 1953 je sicer število prebivalstva teh območij še porastlo iz 317.515 na 320.424

prebivalcev, ko je bilo doseženo najvišje stanje, nato je
do leta 1961 upadlo na 310.256,
ko je bilo doseženo najnižje
stanje, je postopoma naraščalo do leta 1968 (314.444),
še upadlo do 1.1971 (312.688).
v naslednjih letih pa je po-

novno pričelo naraščati vse
do leta 1974, ko je bilo doseženo stanje 315.081 prebivalcev. S tem je bil v posameznih letih dosežen naslednji
odstotek prebivalstva manj
razvitih območij v prebivalstvu SR Slovenije:
1971

1972

1973

1974

— SR Slovenija
100,00
— manj razv. območja 19,4

100,0
18,1

100,0
17,9

100,0
17,8

100,0
17,7

Pomemben vzrok prikazanih gibanj je v zaposlovanju
prebivalstva v tujini. Po podatkih strokovnih služb pri
Skupščinah občin manj razvitih območij je bilo koncem
leta 1974 24.860 zdomcev iz
manj razvitih območij, kar je
7,9 odstotka od skupnega
prebivalstva teh območij in
41,1 odstotka v primerjavi s
številom zaposlenih na manj
razvitih območjih. V istem
času je bilo zdomcev iz vse
SR Slovenije 73.683, kar je
4,1 odstotka od skupnega
števila prebivalstva in 11,2
odstotka v primerjavi s številom vseh zaposlenih v SR
Sloveniji.
Posebej je potrebno poudariti, da je na manj razvitih
območjih dokajšnja rezerva
delovne sile. O tem dokazuje
podatek, da je bilo v letu
1974 zaposlenih le 19,2 odstotka prebivalcev v teh območjih, medtem ko v SR
Sloveniji 36,8 odstotka. Računa se, da bo v prihodnje
narasel delovni kontingent do
leta 1981 za 3 odstotke in do
leta 1991 za 6,6 odstotka.
Nadalje je v teh območjih obsežna delovna emigracija, ki
poteka preko meja občin v
razvitejša območja, saj je
bilo ob popisu leta 1971 kar
8,8 odstotka aktivnih prebivalcev teh območij vključenih v delovno migracijo. Hkrati pa je potrebno upoštevati
nadaljnjo deagrarizacijo, ki
bo sproščala delovno silo za
nekmetijska gospodarska področja. Upoštevaje navedene
okolnosti je nujno v prihodnje še intenzivirati vlaganja
v gospodarsko strukturo manj
razvitih območij ter tako zagotavljati delovna mesta za

večjo zaposlitev prebivalstva
teh območij.

1.1961

II.
1. Komisija Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, ki
opravlja zadeve SR Slovenije
v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij,
je zakon naložil, da povezuje pobude vseh družbenih nosilcev razvoja teh območij
in organizira dogovarjanje za
sodelovanje med njimi, ter
da na podlagi predloženih
programov oziroma projektov ter predhodnih dogovorov z zainteresiranimi odloča o beneficiranju obrestne
mere, o sofinanciranju investicijskih razvojnih programov in projektov, o sredstvih za konverzijo posojil kmetijskim organizacijam združenega dela, ter o uporabi sredstev, ki jih določi SR Slovenija za infrastrukturne objekte manj razvitih območij.
SR Slovenija je v letih
1971—1975 zagotovila v te namene 210,4 mfijona dinarjev. V navedenem obdobju
je tako znašala predračunska vrednost naložb na manj
razvitih območjih 2,260 milijona dinarjev (od tega so
znašali bančni krediti 911 milijonov dinarjev, razJiko pa
pomeni lastna udeležba investitorjev). Pri obravnavanih
investicijah so sodelovale tudi organizacije združenega dela iz razvitejših območij SR
Slovenije. Njihova udeležba
v skupni investicijski predračunski vrednosti je znašala 22,9, odstotka. Tako so
bile naložbe teh investitorjev
sicer znatne, vendar vseeno
izpod pričakovanj. Podatek
ilustrira intenzivnost inte-

graeij skih tokov in obsega
medsebojnega
povezovanja
gospodarstva in manj razvitih območij z gospodarstvom
in drugih območij SR Slovenije in je pričakovati, da bo
obseg takih Skupnih, na integracijah slonečih vlaganjih v
prihodnje na osnovi sikupnih
objektivnih interesov gospodarstva hitreje naraščal. Poudariti je potrebno, da so navedena vlaganja tekla po ekonomski logiki in tudi bančni krediti so bih odobrava
ni po normalnih bančnih kriterijih. Sredstva v višini
210,4 milijona pomenijo le
8,0 odstotka vrednosti vseh
naložb.
V letih 1971—1974 so bila
na manj razvitih območjih
vložena investicijska sredstva v predračunski vrednosti
2.005.482.000.- dinarjev. Daleč
največ sredstev je bilo vloženih v industrijo (79,7 ododstotka), sledijo pa: gostinstvo in turizem (8,2 odstot-

ka), gradbeništvo (5,0 odstotka), kmetijstvo (3,8 odstotka), obrt in komunala (2,3
odstotka) in promet (1,0 odstotka). Ob tej strukturi investicijskih naložb je potrebno pripomniti, da so v prednjih podatkih upoštevane le
investicije, ki jih je SE Slovenija beneficirala iz sredstev po zakonu. Tako so bila vlaganja v kmetijstvu znatno večja, vendar so bila v
prvih letih vlaganja v primarno kmetijstvo beneficirana po drugih zakonskih osnovah.
Navedena prizadevanja so
pomembno prispevala k ugodnim gospodarskim gibanjem
v manj razvitih območjih.
Stopnja rasti nominalnega
družbenega proizvoda in rast
števila zaposlenih, ki je bila
v obdobju do leta 1970 nižja od poprečne v SR Sloveniji, je bila v letih 1971—1974
višja od poprečne republiške stopnje rasti:

povprečna stopnja rasti
1. Družbena proizvod
— manj razvita območja
— SRS
2. Število zaposlenih
— manj razvita območja
— SRS

1.1963-1966 1967-1970 1971-1973

Udeležba manj razvitih območij v sikupnih dovršenih
investicijah SRS je znašala
v letih 1967 do 1970 6,0 ododstotka, v letih 1971—1973 pa
7,9 odstotka.
Seveda nas prikazana ugodna gospodarska gibanja v
manj razvitih območjih ne
morejo zadovoljiti, saj so med
temi območji in Slovenijo še
vedno velike razlike v stop
nji razvitosti. Družbeni proizvod na prebivalca na manj
razvitih območjih dosega komaj 49,1 odstotka republiškega poprečja in čeprav se
je v obdobju od leta 1962—
1970 povečalo število zapo-

slenih v manj razvitih ob
močjih le za 2.340 delavcev,
v zadnji 4-letih (1971—1974)
pa kar za 12.833 delavcev, je
še vendar bil v letu 1973 odstotek zaposlenega prebivalstva za polovico nižji kot v
poprečju SR Slovenije.

MRO
Črnomelj
Gornja
Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska
Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
pri Celju
Šmarje
pri Jelšah
Trebnje

23,9
23,8
0,54
1,56

10,5
15,5

24,4
24,6

1,26
2,28

6,2
4,2

Opozoriti velja tudi na pomembne razlike v stopnji
ekonomske razvitosti posameznih manj razvitih območij. Družbeni proizvod na enega prebivalca, izražen v indeksnem številu — poprečje
manj razvitih območij je
100,0 — je namreč bil v posameznih letih naslednji:

1.1966
100,0
128.0

1970
100,0
120,0

1971
100.0
121,9

1972
100,0
108,9

1973
100.0
109,3

111,7
55,9
99,3
98.3

83,0
48,0
103,6
94,4

111,8
42,4
100,4
109,8

143.4
42,3
98,6
100.5

135,9
47.8
106.1
96.9

90.4
75,4
133.1

103,8
76,6
129,3

107,4
76,8
110.1

106,5
73,2
106,9

101,7
78,3
108,1

78,0

76,6

81,6

77.1

83,8

81,7
92,0

84,8
91,3

106,0

96.2
106,3

95,7
103,5

V prvih štirih letih izvajanja zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij so se izboljšali pogoji razvoja tudi na področju infrastrukture in na
področju družbenih dejavnosti.
2. Cestna skupnost SR Slovenije je namenila za obnovo in modernizacijo cest na
teh območjih okoli 228 milijonov dinarjev. Obseg oprav
ljenih naložlb odkriva naslednji podatek: V SR Sloveniji
je bilo leta 1974 4790 km
magistralnega in regionalnega
cestnega omrežja, od tega
v manj razvitih območjih
948,5 km ali 19,8 odstotka,
od vseh naložb v SR Sloveniji jih je vrednostno odpadlo na manj razvita območja 25,7 odstotka, fizični
obseg pa je znašal 28,0 odstotka. Skupno je bilo v letih 1971—1974 modernizirano
98,5 km cestišča, kar je 28
odstotkov od vseh modernizacij, ki so bile v tem obdobju
opravljene v SR Sloveniji.
V letu 1971 je odpadlo na
manj razvita območja 26,0
odstotka v letu 1974 pa še 25,4
odstotka vseh maikadamisikih
cest v SR Sloveniji. Vrhu
tega je cestna skupnost vložila v tem obdobju na območju Kozjanskega 108 milijonov dinarjev v cestne ob
jekte, ki posredno prispevajo k prometnem odpiranju
tega geografskega manj razvitega predela. Vendar pa
je stanje na cestnem omrežju v nekaterih manj razvitih območjih še vedno nezadovoljivo, še zlasti na lokalnem cestnem omrežju, ki ni
v pristojnosti Cestne skup
nosti SR Slovenije lokalna
sredstva za njegovo modernizacijo pa ne zadostujejo.
3. Naložbe v vodno gospodarstvo se sicer nominalno
uresničujejo v planiranem obsegu, realno pa močno zaostajajo. Razne podražitve znatno zmanjšujejo fizični obseg
del, kar bo potrebno v prihodnjem obdobju nadoknaditi. V obdobju 1971—1974 je
Vodni sklad SR Slovenije namenil za manj razvita območja okoli 137 milijonov dinarjev in pri takem tempu
vlaganj se predvideva, da bo
uporabljeno za vlaganje na
manj razvita območja okoli
43,1 odstotka vseh sredstev,
s katerimi ta sklad razpolaga v obdobju 1971—1975 za
vso SR Slovenijo.
4. Republiška skupnost otroškega varstva je v pretek-

lih štirih letih zelo uspešno
izvajala ukrepe za izboljšanje družbene skrbi za otroke na manj razvitih območjih. Zagotavljala je večjo udeležbo pri investicijah v vzgojno varstvene objekte, odobravala je posojila za njihovo izgradnjo, medtem ko teh pogojev niso uživala razvitejša
območja. Zagotovila je izboljšanje zdravstvenega varstva predšolskih otrok, pri
šolskih malicah pa so se
manj razvita območja že približala republiškemu poprečju. Kljub vsem tem naporom
pa je zaostajanje manj razvitih območij za razvitejšimi
območji v SR Sloveniji še
vedno znatno, kar še zlasti
velja za zajetje predšolskih
otrok v varstvenih ustanovah.
5. Zaradi slabe opremljenosti osnovnih šol je osnovno šolstvo na manj razvitih
območjih še vedno na nižji
ravni kot v poprečju SR Slovenije in poprečni učni uspeh je ob sicer zmanjšanem
osipu še vedno slabši. Zaradi
nezadovoljivih takih materialnih pogojev je tudi kvalifikacijska struktura pegagoškega kadra neugodna. Premalo je storjenega za vključevanje mladine iz manj razvitih območij v srednje, poklicne, višje in visoko šolstvo,
k čemer v precejšnji meri
prispeva tudi prepočasna izgradnja dijaških domov v
SR Sloveniji.
Izobraževalna skupnost SR
Slovenije je v cilju postopnega izenačevanja pogojev za
šolanje vseh otrok izvajala
v letih 1971—1974 na manj
razvitih območjih vrsto ukrepov. Sofinancirala je vzgojno dejavnost v vzgojno varstvenih zavodih in pri tem
zagotavljala sredstva v dvakratni višini kot na drugih
območjih. Uvedla je poseben
tretman pri zagotavljanju
sredstev za pokrivanje obveznosti do osnovnega in posebnega šolstva. Pri investicijah v nove osnovnošolske
objekte je do leta 1973 sodelovala s 50 odstotki, vendar pa v letih 1974 in 1975
ni namenila nobenega investicijskega dinarja v ta namen,
kar zaradi premalo razvite
šolske mreže in mnogih zastarelih objektov povzroča
resen problem pri izenačevanju pogojev osnovnega šolanja za vse otroke.
6. Kulturna skupnost SR
Slovenije je dosegla določene uspehe pri približevanju
kulturnih dejavnosti, še posebno gledaliških predstav,
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razstav, koncertov in knjig
prebivalstva na manj razvitih območjih.
7. Tudi Raziskovalna skupnost SR Slovenije je v preteklih letih sofinancirala ali
kreditirala več raziskav, ki
so osnove za racionalno
aktiviranje še neaktiviranih
prirodnih resursov teh območij. Pomembno je, da
obseg teh sredstev iz leta v
leto narašča in da v zadnjem obdobju tudi narašča
Število raziskav, ki imajo za
1. LjuMu'araslka banka
3. Kreditna bainika Maribor
2. Dotenjsika banlka in hranilnica
i. Kreditna banka Koper
5. Kreditna banka Ptuj
SKUPAJ
IV.
Prikazani ukrepi in vložena sredstva so vsekakor pomemben prispevek k hitrejšemu razvoju manj razvitih
območij v SR Sloveniji, ki
se ugodno izraža v pozitivnih, nadpoprečnih trendih
ekonomskega, kulturnega in
socialnega razvoja teh območij. Pomembno je zlasti, da
smo nekdanje etatistično urejanje razvojnih pogojev že
v tem relativno kratkem štiriletnem obdobju uspešno nadomestili s samoupravnim pristopom in metodami. Kljub
zelo pomembnim dosežkom
in premikom pa z doseženim
ne moremo biti zadovoljni,
saj manj razvita območja še
vedno bistveno zaostajajo v
svojem razvoju in je tako
družbena skrb za njihov nadaljnji hitrejši razvoj še naprej ena temeljnih dolgoročnih in trajnih nalog vseh nosilcev družbenega razvoja v
katerih mora odigrati samoupravna struktura združenega dela vodilno vlogo.
Ocenjujoč dosedanji razvoj manj razvitih območij,
Je treba omeniti premajhno

m

ta območja neposredno aplikativno vrednost.
m.
Poleg navedenih skupnosti
so še druge, ki jih zakon
ni posebej zavezal, ki pa so
pomembno prispevale k izboljšanju pogojev za hitrejši razvoj manj razvitih območij. To so Kmetijska razvojna skupnost, Združeno
podjetje za PTT promet,
Elektrogospodarstvo Sloveni1.1971
86176
17.500
900
17.100
13.500
135.246

1972
164.277
16.600
37.770
28.616
31.900
279.163

koordinacijo naporov posameznih nosilcev razvoja. Pojavljale so se neskladnosti v
zvezi z razvojem infrastruikture. Zlasti je pereč prepočasen razvoj lokalne infrastruk
ture, kar velja tako za lokalno cestno omrežje, oskrbo z vodo kot tudi za oskrbo z 'ektrično energijo in
PTT storitvami. Kljub velikim naporom gospodarstva
in prebivalstva, ki se kažejo
na mnogih manj razvitih območjih v visokih stopnjah
samoprispevkov, zaradi velikega zaostajanja ni možno
nadoknaditi potreb v krajšem času. Zato bi bilo potrebno v zvezi s tem iskati in
razvijati razne možne oblike
solidarnostnega
prelivanja
sredstev za te potrebe. Na
nekaterih manj razvitih območjih je značilen tudi velik razkorak med razmeroma
hitrim gospodarskim razvojem in zaostajanje v razvoju
družbenih dejavnosti, kar
prav tako povzroča številne
probleme. Dodatno pa nekatere probleme v manj razvitih občinah povzroča tudi to,
da so lastne sile v pretežni

je in še zlasti poslovne banke, ki so pod posebnimi pogoji in z večjo udeležbo
kot na drugih območjih kreditirale naložbe v manj razvita območja v letih 1971—
1974 v znesku 911 milijonov
din. Poleg navedenih kreditov so poslovne banke odobrile tudi kredite za obratna
sredstva, ki niso bili predmet beneficirane obrestne
mere. Skupno so bila odobrena naslednja kreditna sredstva:
— v tisočih din
1974
1973
81.492
115.516
447.461
14.736
43.805
76.041
142.290
157.992
355.622
24.872
45.265
115.853
—
—
45.400
1.040.367
362.578
263.380
meri usmerjali predvsem v
občinska središča, nerazvite
okolice pa bi skoraj v celoti
želeli prepuščati »v reševanje« le republiškemu sistemu. Tudj vloga Gospodarske
zbornice SR Slovenije kot
koordinatorja in predlagatelja za gospodarska vlaganja
bo morala biti v bodočem
razvoju manj razvitih območij še bolj prisotna.
Zaostaja tudi izdelava kompleksnejših razvojnih programov, zlasti s stališča povezovanja manj razvitih območij v otoviru širših regionalnih usmeritev. Za interese
oziroma močnejša regionalna
središča bodo morala bolj
kot doslej prevzeti skrb in
ukrepe za koordinirano akcijo, kar bo prispevalo k bolj
[pretehtanim odločitvam in
hitrejšem napredku na teh
območjih.
V.
Z neposredno konkretno
prakso smo v preteklih letih že v dobršni meri presegli pred štirimi leti zasnovane
sistemske okvire za hitrejši
razvoj manj razvitih obmo-

čij. Nosilec te družbene akcije postaja združeno delo
samo, kar omogoča v prihodnje podružbljanje funkcije republike na področju hitrej šega razvoja manj razvitih območij in s tem enakomernejšega in bolj usklajenega razvoja vse republike.
Na že doseženih osnovah bo
potrebno v prihodnje še bolj
zavzeto in dosledno samoupravno urejati pogoje in druge ukrepe za tako politiko
razvoja, ki bo omogočila izkoriščanje vseh še neaktiviranih možnosti, vključiti v nov
sistem tudi manj razvita obmejna območja in tako zagotavljati hitrejši razvoj območij, ki so v razvojnem zaostanku kot trajno družbeno
vodilo in trajna družbena akcija. Ustava nam omogoča
in nalaga, da tak odnos krepimo in zagotovimo, da bo
postal lasten vsem nosilcem
družbenega razvoja.
V SR Sloveniji so sedaj
tri pomembne naloge, ki zadevajo pospeševanje razvoja
manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij:
— izdelava srednjeročnega
plana družbenega razvoja
1976—1980
— priprava novega zakona
o pospeševanju razvoja manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij
— sklenitev družbenega dogovora o politiki razvoja teh
območij
Vsi udeleženci morajo pri
načrtovanju razvoja za prihodnje srednjeročno obdobje do leta 1980 posebno skrbno in v najkrajšem možnem
času pripraviti ustrezne programe in dogovore, jih s tega vidika tudi obravnavati
na vseh samoupravnih ravneh ter tako aktivno prispevati k uresničevanju te družbene naloge.
Predsednik komisije
Milovam Zidar, 1. r.

Stališča Predsedstva in Izvršnega odbora Republiške konference SZDL
Slovenije o razvoju manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij
v SR Sloveniji
Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference
SZDL Slovenije sta na seji 17.
julija 1975 obravnavala Poročilo o delu komisije in informacijo o družbeni aktivnosti
pri pospeševanju razvoja
manj razvitih območij v SR
Sloveniji ter sprejela naslednje ugotovitve in stališča:
I.
V obdobju 1971—1975 je bilo razvoju manj razvitih v
Sloveniji posvečeno veliko pozornosti. Spoznanje, da je
enakomeren in usklajen razvoj celotne Slovenije družbeni
in ekonomski interes vseh delovnih ljudi in občanov v Sloveniji in hkrati eden od pogojev hitrejšega razvoja vse
naše družbene skupnosti, je
prišlo do izraza tako v resoluciji o dolgoročnem razvoju
SR Slovenije 1970—1985 in
srednjeročnem planu družbenega razvoja SR Slovenije
1971—1975, kakor tudi v ukrepih za njihovo uresničevanje
Ti dokumenti so izhajali jl
stališč ZKS in SZDL, ki sta
v okviru problematike socialne diferenciacije formulirali
..dejnopolitična izhodišča.
Preteklo obdobje nam je
potrdilo, da lahko le koordinirana akcija združenega dela, poslovnih bank, samoupravnih interesnih skupnosti,
družbenopolitičnih organizacij in ostalih dejavnikov prispeva k hitrejšemu razvoju
manj razvitih območij
in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji. Hkrati nam je potrdilo, da hitrejši
razvoj teh območij ni možen
brez njihove angažiranosti v
okviru lastnih možnosti. K doseženim uspehom so pomembno prispevali dosedanji napori delovnih ljudi v teh območjih.
Tako zasnovana družbena
akcija za pospeševanje razvoja mami razvitih območij in
mani razvitih obmejnih območii je že pokazala oomembne rezultate. Učinke in strukturne spremembe. dosežene
v efconomskem in socialnem
razvoju teh območij, ki so
pomembni to vsestranski, ni
mogoče v celoti vrednosti: že
doslej so se izrasli nredvsem
v pozitivnih rezultatih in tendencah ,Tgospodarskih eibani
in s6oj*> iesa rflTvoia na teb

območjih, njihov celovit učinek pa se bo pokazal šele v
prihodnjih letih.
Kot pomembne dosežke pospeševanja manj razvitih odmočij bi lahko navedli:
— stopnja gospodarske rasti je bila v letih 1971—73 višja od poprečne v SR Sloveniji, in sicer je bila stopnja
rasti družbenega proizvoda
manj razvitih 28,4, poprečje
za Slovenijo pa je bilo v preteklem obdobju 24,6;
— poprečna letna stopnja
rasti števila zaposlenih je na
manj razvitih območjih znašala 6,2 %, kar je znatno več
od poprečja SR Slovenije,
ki je imela stopnjo rasti zaposlovanja 4,0 %. Pomembno
je tudi, da je največji porast
dosežen v sekundarnem gospodarskem sektorju, kar vpliva na ugodnejšo sektorsko
strukturo zaposlenih;
— poprečna letna stopnja
rasti investicij je bila v preteklem obdobju za 54 % višja kot v SR Sloveniji, udeležba manj razvitih območij
v skupnih ustvarjenih investiciajh v SR Sloveniji pa se
je povzela od 6 % na 7,7 %.
Kljub sorazmerno ugodnim
gospodarskim gibanjem in organizirani aktivnosti odgovornih družbenih dejavnikov v
republiki za pospeševanje razvoja manj razvitih območij in
manj razvitih mejnih območij - - predsedstvo in izvršni odbor republiške konference SZDL Slovenije poudarjata, da z doseženi rezultati ne moremo biti povsem
zadovoljni.
— Premalo je bilo narejenega na področju usklajenega razvoja tako, da je zaostaianie razvoja gospodarske infrastrukture to družbenih delavnosti že postalo omejitveni faktor nadaljnjega razvoja
teh območij. Nerešeni problemi financiranja in gradnje
zlasti cestnega in prenosneea
energetskega, omrežia So desitimulativno vplivali na vla.ganie združenega dela in razvitih območij SR S'overaije v
mani razvita, območja.
— Na nođroči'u družbenega
standarda najbolj zaostaia
rarvoi vzsroie in izobraževanja. kamor so bila vložena
le mfnimatoa sredstva. Tako
izobraževalna "ikuron-ost Slovence v letu 1974 ni namenila

nobenih sredstev za investicije na manj razvita območja.
Velike težave povzroča neustrezen odnos nekaterih sa
moupravnih interesnih skupnosti do izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, predvsem
glede solidarnostnega prelivanja sredstev. Samoupravne
interesne skupnosti pa med
drugim tudi ne kažejo dovolj
interesa za dogovarjanje in
koordiniran pristop pri reševanju problemov družbenega
standarda na teh območjih.
Eden izmed pomembnih razlogov zaostajanja družbenega
standarda je prepočasno uveljavljanje ustavnega načela,
po katerem delavci zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje svojih skupnih potreb v
krajevnih skupnostih, v organizacijah združenega dela, v
katerih s0 zaposleni, ne glede
na to, kje prebivajo.
— V preteklem obdobju
kiju beneficirani obrestni meri in spremenjeni kreditni politiki poslovnih bank, združeno delo iz razvitih območij
SR Slovenije ni storilo dovolj za razvoj manj razvitih
tako, da je soudeležba organizacij združenega dela iz razvitih območij znašala le 22,9
odstotka vseh naložb v gospodarski razvoj manj razvitih
območij. To je predvsem posledica neizvajanja stališča,
da se mora pri investicijskih
odločitvah upoštevati celotne
stroške delovnega mesta,
vključno z družbenim standardom, kar terja alokacijo
novih naložb na tasta področja Slovenije, kjer je na voljo še dovolj delavcev.
— Analiza o dosedanjem razvoju manj razvitih območij
SR Slovenije kaže, da so vidne razlike v razvoju posa
meznih območij, zlasti zaostajajo nekatere občine, ki ne
dosegajo niiti polovico poprečnega družbenega proizvoda
na prebivalca v SR Sloveniji, medtem ko drage občine
dosegajo znatno hitrejši razvoj. Prav talko so opazne negativne težnje v pretiranem
usmerjanju razvoja le v občinske ozroma območne centre na manj razvitih območjih.
— Neprimerna je bila met-oda, po kateri se je določalo manf razvito območje samo po občinskem načelu, kaj-

ti tudi izven manj razvitih občin so območja, ki so manj
razvita. Isto velja za manj
razvita obmejna območja.
Dosedanje analize in ocene kažejo, da smo načelno
razčistili dileme o nujnosti
skladnejšega razvoja Slovenije, v praksi pa ta razvoj kot
naloga in interes vsakega nosilca samoupravnega planiranja razvoja še nista dovolj
prodrla v našo zavest in se še
niso uveljavila kot interes
združenega dela.
n.
Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference
SZDL Slovenije ob obravnavi Ocene in stališč komisije
izvršnega sveta skupščine SiR
Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v
SR Sloveniji v obdobju 1971
1974 in razprave pri oblikovanju zakona . o pospeševanju
razvoja manj razvitih in obmejnih območij in izdelavi
srednjeročnega plana družbenega razvoja 1975—1980 zavzemata naslednja stališča:
1. Izhodišča za politiko razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji morajo
temeljiti na samoupravnih osnovah tako, da bo združeno
delo imelo odločujoč vpliv in
vlogo v skrbi za skladnejši
razvoj vseh območij Slovenije.
2. Ukrepe za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij je treba vgraditi v
razvojno politiko samoupravnih interesnih skupnosti na
gospodarskem področju in področju družbenih dejavnosti,
prav tako pa morajo postati
sestavni del delovanja Gospodarske zbornice, bank in drugih asociacij združenega dela.
Ukrepi morajo biti planirani
dolgoročno, pri čemer je treba doseči večji interes združenega rtela 7l& vlaganja na ta
območja.
3. Opredelitev za samoupravno pot pospeševanja razvoja mani razvitih območij in
mani razvitih obmejnih območij postavlja vlogo republike v drugačno pozicijo, kot
le to opred°1ieno s sedanjim
zakonom. Nedvomno je bila
beneficirana obrestna mera
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učinkovit pospeševalni faktor
razvoja manj razvitih območij. V tem obdobju pripravljanja novega sistema pospeševanja razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij se mora o
načinu, ki naj nadomesti beneficirano obrestno mero dogovoriti združeno delo samo.
4. Na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih,
kjer
je še - dovolj
delavcev,
je potrebno usmerjati nove naložbe v delovno in kapitalno intenzivne investicije,
upoštevajoč pri tem surovinsko osnovo in število delavcev. Združeno delo, Gospodarska zbornica, banke in drugi
dejavniki, morajo pri odločitvah za nove investicije poleg
drugih argumentov upoštevati
predvsem število delavcev kot
pomemben element alokacije
investicij. Pri presoji o upravičenosti le-teh morajo v večji ineri upoštevati ceno kompletne investicije, torej tudi
potrebna vlaganja za družbeni standard delavcev. Proces
usmerjanja družbenih sredstev na območja, kjer so možnosti za zaposlovanje novih
delavcev, mora biti v SR Sloveniji znatno močnejši kot doslej, pri tem pa morajo poslovne banke in gospodarska
zbornica pri presojanju novih investicij bolj dosledno
spoštovati dogovorjeno politiko zaposlovanja. Pri vseh nosilcih samoupravnega planiranja mora biti opredeljena alokacija novih investicij, tudi z
upoštevanjem možnosti po zaposlovanju novih delavcev.
5. Na manj razvitih območjih se mora doseči skladnejši razvoj, kar pomeni, da
moramo posvečati več pozornosti razvoju družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture, ki so danes omejitveni faktor nadaljnjega razvoja teh območij. Samoupravne interesne skupnosti na
gospodarskem področju in
družbenih dejavnostih morajo

m

s polno odgovornostjo storiti
vse, da se zagotovi enakomernejši razvoj teh dejavnosti v
celotni republiki.
6. Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference
SZDL Slovenije menita, da
je možno uspešno politiko
razvoja manj razvitih območij doseči le, če bodo imeli
narejene razvojne programe,
kar je pomembno predvsem
sedaj, ko se pripravljajo srednjeročni programi razvoja.
7. Družbeno spodbuden in
hitrejši razvoj kmetijstva je
nujen pogoj enakomernega,
hitrega in stabilnejšega razvoja celotnega slovenskega gospodarstva. Srednjeročni program SR Slovenije mora kon
kretneje opredeliti vlogo kmetijstva na 'teh območjih. Program mora imeti za cilj hitrejše izenačevanje ekonomskega in socialnega položaja
delovnih ljudi in občanov na
teh območjih z razvitejšimi
območji. S pospeševalnimi
ukrepi je potrebno zagotoviti
izenačevanje možnosti vključevanja teh območij v tržno
kmetijsko proizvodnjo
in
možnost vključevanja v enotno jugoslovansko tržišče. Modernizacija in intenzifikacija
kmetijske proizvodnje na teh
območjih in uravnavanje stihijske deagrarizacije sta pomembna dejavnika pri zadrževanju delavcev v kmetijstvu in pri zmanjševanju pritiska na zposlovanje izvenkmetijske dejavnosti. Za dosego teh ciljev je še zlasti potrebno:
večje povezovanje
kmetijskih organizacij s tega
področja s kmetijskimi organizacijami razvitejših območij na ustavni osnovi, hitrejše proizvodno (kooperacijsko) povezovanje družbene in
zasebne kmetijske proizvodnje in razvoj samoupravnih
odnosov, povečevanje površin
s hidro in assro melioracijami
itd.
Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference
SZDL Slovenije predlagata, da

Republiški sekretariat bs
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Gospodarska zbornica proučita možnost sprejema dodatnih selektivnih ukrepov za pospeševanje kmetijske proizvodnje na manj razvitih in obmejnih območjih
(večanje investicijskih vlaganj v kmetijstvo na teh območjih, olajšave pri najemanje kreditov in
vlaganjih
kmetijskih organizacij
in
kmetov na teh območjih, zaradi trenutnih in dolgoročnih
ciljev zagotoviti ustrezno alokacijo sredstev za investicije,
ohranitev prelivanja sredstev
med območnimi vodnimi skupnostmi za realizacijo regulacijskih del itd.).
8. V novem zakonu o ukrepih za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij
in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji je treba
poleg manj razvitih Občin opredeliti tudi manj razvita geografska območja in krajevne
skupnosti, ki bi bile deležne
pri svojem razvoju pomoči
širše družbene skupnosti. Pri
opredeljevanju manj razvitih
krajevnih skupnosti in njihovem združevanju morajo občine same skrbeti za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti, ki jih po sprejetih kriterijih ni mogoče vključiti v
manj razvito območje. V enakomeren razvoj je
treba
vključiti tudi manj razvita obmejna območja, saj ne moremo dopustiti njihovo socialno
in gospodarsko zaostajanje za
drugimi območji SR Sloveni
je.
9. Osnutek družbenega dogovora ne opredeljuje zadolžitve konkretnih nosilcev družbenega dogovora. V zaključni fazi sprejemanja je treba
zagotoviti, da bo družbeni dogovor vseboval konkretne načrte in konkretne naloge in
da bo zavezoval nosilce zlasti
pa samoupravne interesne
skupnosti, da bodo v svojih
planih srednjeročnega razvoja
predvideli naloge in ukrepe

za hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij. Prav tako
je treba zagotoviti, da bo
družbeni dogovor sprejet
pred dogovorom o družbenem
planu SR Slovenije. To pa
zavezuje nosilce družbenega
planiranja, da v svojih planih predvidijo in konkretizirajo naloge za pospeševanje
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij.
10. Z ozirom na zaostajanje
na področju samoupravnega
družbenega planiranja srednjeročnega razvoja in oblikovanja konkretne '-sebine družbenega dogovora o politiki
razvoja manj razvitih in obmejnih območij je treba pospešiti priprave v samoupravnih interesnih skupnostih, organizacijah združenega dela
in občinah za izdelavo potrebnih srednjeročnih planov
razvoja, kateri morajo vključevati tudi cilje, ki jih želimo
v naslednjem srednjeročnem
obdobju doseči pri hitrejšem
razvoju manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij.
Predsedstvo in izvršni odbor republiške konference
SZDL Slovenije ugotavljata,
da je za dosego postavljenih
ciljev pri pospeševanju razvoja manj razvitih in manj razvitih obmejnih območij ter
za dosledno in odgovorno izvrševanje dogovorjenih
in
sprejetih nalog vseh nosilcev
hitrejšega razvoja teh območij potrebna maksimalna aktivnost Socialistične zveze kot
fronte na vseh nivojih njenega delovanja. Zato zavezujeta vse organizacije SZDL v
občinah in krajevnih skupnostih, da bodo delovni ljudje
v združenem delu'"na principu
solidarnosti in vzajemnosti
skrbeli za skladnejši razvoj
SR Slovenije, manj razvita
območja in manj razvita obmejna območja pa mobilizirala v največji meri vse svoje
sile za lastni hitrejši gospodarski in družbeni razvoj.

Poročilo

o

delu

pospeševanje
v SR

Sloveniji

aktivnosti
območij

pri

v SR

komisije

razvoja
in

manj

formacija

pospeševanju

Skupščine SR Slovenije
za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji v letih
1973—1974
Komisija Izvršnega sveta ugotovitve in stališča predSkupščine SR Slovenije je v ložil Skupščini SR Sloveniskladu s četrtim odstavkom je v obravnavo in potrditev.
10. člena zakona o ukrepih Skupščina SR Slovenije je
manj razvitih območij v SR predloženo gradivo obravnaSloveniji (Uradni list SRS, vala in sprejela v februarju
št. 4/71) v marcu 1. 1973 leta 1974.
predložila Izvršnemu svetu
citiranega zakoSkupščine SR Slovenije poro- naNain podlagi
še
posebej
navedenega
čilo o svojem delu v obdob- dokumenta
»Ugotovitve in
ju 1971-1972. Na podlagi pred- stališča«, komisija
za pologa koordinacijske komisije speševanje razvoja IS
razIS za gospodarstvo in ko- vitih območij v SRmanj
Sloveniji
ordinacijske komisije IS za podaja poročilo o svojem
dedružbene dejavnosti je koki ga je opravila v obmisija v septembru 1973 pred- lu,
1973-1974.
ložila Izvršnemu svetu tudi dobju
1. Komisija je znatni del
poročilo (aneks) o svojem svojega
dela tudi v obdobdelu v obdobju od 1.1. do ju 1973-1974
posvečala inici31. 8. 1973.
iranju, obravnavanju in odoIzvršni svet Skupščine SR bravanju
zahtevkov za beneSlovenije je osnovno poročilo
obrestno mero in
komisije in aneks ter pred- ficirano
programov in
loge za spremembo in dopol- sofinanciranje
ki so jih za vlanitve spredaj navedenega za- projektov,
ganja v irtanj razvitih območkona obravnaval na 44. seji jih
na podlagi raapisov kodne 4. 9. 1973, sprejel doku- misije
investitorji
ment »Ugotovitve in stališča iz manjpredložili
in drugih
Izvršnega sveta Skupščine območij v razvitih
SR Sloveniji.
SR Slovenije k poročilu o
delu komisije IS za pospeV letih 1971-1974 je repubševanje razvoja -manj razvi- lika preko svojega računa o
tih območij v SR Sloveniji sredstvih SR Slovenije za izin k predlogom za spremem- ravnavanja v gospodarstvu in
be in dopolnitve zakona o za pospeševanje nekaterih goukrepih za pospeševanje raz- spodarskih dejavnosti ozirovoja manj razvitih območij v ma iz proračuna SR SloveSR Sloveniji«. Izvršni svet je nije dala na voljo komisiji
navedeno poročilo in svoje sredstva v znesku:
leto
leto
leto
leto

1971
1972
1973
1974

Skupščine

SRS za

razvitih območij
o

družbeni

razvoja manj

razvitih

Sloveniji (ESA 341)

I. Poročilo komisije Izvršnega sveta

za
za
za
za

IS

20.000.000 din
25.000.000 din
27.500.000 din
57.935.000 din
SKUPAJ 130.435.000 din
Na podlagi zahtevkov investitorjev je komisija v letih
1971 in 1972 odobrila:
— za beneficiranje obrestne mere
35.807.600 din
— za sofinanciranje programov in projektov
4.398.400 din
— za konverzijo kreditov
1.012.800 din
SKUPAJ 41.218.800 din

Podrobni pregled odobrenih zahtevkov v prednji strukturi je bil podan v poročilu komisije iz marca 1. 1973.
2. Za leto 1973 je tako komisija razpolagala za namene po
zakonu s sredstvi:
— neizkoriščena sredstva iz 1. 1972
3.781.200 din
— razpoložljiva sredstva za 1. 1973
27.500.000 din
SKUPAJ 31.281.200 din
Na tej podlagi je komisija
sklepala o razpisu za sprejemanje zahtevkov investitorjev za 1. 1973. Razpisni rok
je sicer potekel 10. maja
1. 1973, vendar so bile vloge
investitorjev večinoma nepopolne. Komisija je sicer sklenila, da se v selekcijo zahtevkov investitorjev ne bo spuščala — to delo so opravile
poslovne banke, ki so na
podlagi svojih rednih kriterijev presoje upravičenosti investicij odobrile ustrezne investicijske kredite — pač pa
je pooblastila svojo strokovno službo, da od investitorjev zahteva predložitev popolne dokumentacije, kot je
bila določena z razpisom, ter
da v skladu z zakonom, poslovnikom komisije in z drugimi načelnimi sklepi komisije pripravi dokončen predlog za odobritev zahtevkov
investitorjev. Enak sklep je
komisija sprejela tudi glede
zahtevkov investitorjev, ki so
bili vloženi že 1. 1972, pa
so bili spričo pomanjkljive
dokumentacije še v postopku
odobravanja. Za dopolnitev
manjkajoče dokumentacije je
komisija določila investitorjem konkreten rok.
Po izločitvi zahtevkov, ki

dokumentacijsko niso bili popolni do določenega roka, ter
zahtevkov, ki po namenu niso ustrezali pogojem razpisa
oziroma poslovnika komisije, je komisija odobrila 32
zahtevkov za beneficiranje obrestne mere in 13 zahtevkov
za sofinanciranje programov
in projektov.
Skupna predračunska vrednost investicij, ki so bile
predmet zahtevkov za beneficiranje obrestne mere, je
bila 266.641.842 din. Poslovne
banke v SR Sloveniji so za
te investicijske naložbe odobrile skupno 120.360.760 din
investicijskih kreditov, kar
pomeni 45,1 odstotka udeležbo bančnih kreditov v finančni konstrukciji investicijskih vlaganj v gospodarsko
strukturo manj razvitih območij v SR Sloveniji.
Od skupno 32 investitorjev
je bilo 8 ali 25 odstotkov organizacij združenega dela iz
razvitejših območij SR Slovenije, ki so investirale ▼
manj razvita območja investicijske naložbe v predračunski vrednosti
80.332.300
din, kar pomeni 30,1 odstotka vseh naložb po predloženih zahtevkih.

Tako je komisija odobrila v 1. 1973 zahtevke investitorjev
za:
— beneficiranje obrestne mere
27.702.215 din
— sofinanciranje programov in projektov
1.321.801 din
SKUPAJ 29.024.016 din
Pri porabi razpoložljivih sredstev je potrebno upoštevati
tudi funkcionalne stroške komisije (študije in raziskave, strokovne analiz^, potni stroški, objave), ki so v obdobju 1971—
1973 znašali skupno 469.300 din ali 0,66% vseh porabljenih
sredstev.
Komisija je tako v letih 1971—1973 razpolagala skupno s
sredstvi v znesku:
72,500.000 din
poraba sredstev v istem obdobju je znašala
70,712.116 din
prenesena sredstva v 1. 1974
1,787.884 din
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3. Za beneficiranje obrestne mere kreditov poslovnih
bank in za sofinanciranje razvojnih programov in projektov, ki se nanašajo na investicijska vlaganja v manj razvitih območjih, so bila v proračunu SR Slovenije za leto
1974 določena sredstva v višini 40.000.000. din. Neangažirana sredstva iz leta 1973 so
znašala 1.787.884,00 din in je
tako sprva komisija razpolagala v te namene s sredstvi
v višini 41.787.884 din.
2e na osnovi predhodnih
prijav v letu 1974 o nameravanih investicijskih vlaganjih
na manj razvitih območjih je
komisija ugotovila nepričakovano visok interes gospodarstva. Zato se je odločila za
dva razpisna roka. Prvi, ki
je potekal 30. aprila, je tudi
dejansko pokazal, da razpoložljiva sredstva v te namene
ne zadoščajo.
V taki situaciji je komisija
dopolnila poslovnik, s katerim so regulirani pogoji odobravanja sredstev za beneficiranje obrestne mere kreditov z naslednjimi določili:
— da odobrava beneficirano mero le v višini 4 odstotkov namesto 7 odstotkov, kot
je odobravala v letu 1973

— da ne odobrava beneficirane obrestne mere za kredite za stalna obratna sredstva
— da je podlaga za izračun
beneficiranih obresti najdaljša odplačilna doba 8 let
— da se konverzija kreditov z letom 1974 odpravi in
— da se prizna beneficirana obrestna mera le za znesek letnih kreditnih tranš v
primeru, da investicija traja
dve ali več let.
Za delno omilitev pogojev,
v katerih so se znašli investitorji zaradi navedenih restriktivnih odločitev, je komisija priporočila poslovnim
bankam, da v okviru svoje
kreditne politike . določijo
kot najvišjo 8 odstotkov obrestno mero na kredite za
gospodarska vlaganja
na
manj razvitih območjih.
Hkrati je komisija predlagala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pokrene postopek za povečanje namenskih sredstev za
leto
1974. Z rebalansom proračuna SR Slovenije so bila. zagotovljena dodatna namenska
sredstva v višini 17.935.000 din
in tako je komisija za leto
1974 razpolagala z naslednjimi sredstvi:

— sredstva določena s proračunom
SR Slovenije za leto 1974
— sredstva določena z rebalansom
proračuna SR Slovenije za leto 1974
— neangažirana sredstva iz leta 1973

40.000.000 din
17.935.000 din
1.787.884 din

SKUPAJ 59.722.884 din

Na tej materialni osnovi je
komisiji v 1. 1974 odobrila
53 zahtevkov investitorjev za
beneficiranje obrestne mere
in 37 zahtevkov za sofinanciranje programov m projektov.
Predračunska investicijska
vrednost po zahtevkih investitorjev
je
znašala
1.220.499.000 din. Za te nalložbe so poslovne banke v SR
Sloveniji odobrile investicijski
kredit
v
znesku
489. 563. 000
(od
tega
348. 433. 000 din na razpolago
▼ 1. 1974 in 141.130.000,00 kot
kreditna tranša za 1. 1975),
kar pomeni 40,1 odstotka ce-

lotne predračunske investicijske vrednosti, medtem ko so
lastna sredstva in drugi viri
investitorjev bili udeleženi z
59,9 odstotka.
Od 53 investitorjev je bilo
11 organizacij združenega dela izven manj razvitih območij, ki so investirale v organizacije združenega dela v manj
razvitih območjih naložbe v
predračunski
vrednosti
188.114.526,00 din, kar pomeni 15,4 odstotkov vseh investicijskih naložb v gospodarstvo v mainj razvitih območjih v SR Sloveniji, ki so bile v 1. 1974 predmet zahtevkov investitorjev.

Komisija je na tej podlagi v letu 1974 odobrila naslednja
■redstva
— za beneficiranje obrestne mero
50.146.600 din
— za sofinancirano« programov to projektov
9.136.100 din
SKUPAJ
59.282.700 din
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Funkcionalni stroški komisije so v 1. 1974 znašali 214.056,00
din ali 0,36 % vseh porabljenih sredstev.
Glede na prikazane podatke je komisija imela v obdobju
1971—1974 na razpolago sredstva 'v višini
130.435.000 din
znesek sredstev porabljenih
v tem obdobju pa znaša
130.208.856 din
226.144 din
PRENESENA SREDSTVA v 1. 1975
4. Komisija je bila v začetku leta 1974 z dokumentom Ugotovitve in stališča,
zadolžena, da pripravi družbeni dogovor o pospeševanju razvoja manj razvitih območij, ki naj bi ga podpisali
SR Slovenija, samoupravne
interesne skupnosti iz gospodarstva in samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti,
Gospodarska
zbornica Slovenije, občine,
poslovne banke itd.
Tej nalogi je komisija v
zadnjem letu posvetila posebno pozornost. 2e v aprilu
1974 je komisija pozvala samoupravne interesne skupnosti, da se vključijo in da čim
prej pripravijo elemente, ki
bi bili vgrajeni v družbeni
plan in v družbeni dogovor
o pospeševanju razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji. Seznanjene so bile z
nujnostjo takojšnjih priprav
in izdelave družbenega dogovora, ki naj bi zagotavljal
izvajanje enotne družbene politike na tem področju in
maksimalno sproščal iniciativo ter interes vseh družbenih subjektov in omogočal
njihovo medsebojno usklajeno aktivnost v korist postopnega odpravljanja obstoječih
razlik v socialnem in ekonomskem razvoju posameznih območij naše republike.
Koordinacijska
komisija
Izvršnega sveta za družbene
dejavnosti je v juliju 1974 razpravljala o pripravah družbenega dogovora in hkrati tudi zaprosila samoupravne interesne skupnosti družbenih
dejavnosti, da do septembra
1974 izdelajo predloge materializiranih ukrepov s svojega področja, ki bi bili sestavni del celotnega družbenega dogovora.
Komisija je tudi
neposredno vodila razgovore s
predstavniki posameznih samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti.
Na teh sestankih so bili določeni roki in tudi konkretizirane naloge, do kdaj bodo
interesne skupnosti pripravile predloge za ukrepe in drugo gradivo.
Izdelava družbenega dogovora je neposredno povezana

z izdelavo družbenega plana
SR Slovenije za
obdobje
1976-1980, ki bo v okviru usmeritev regionalnega razvoja
dal poseben poudarek hitrejšemu razvoju manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij v socialistični republiki Sloveniji. Družbeni dogovor o pospeševanju
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij pa bo opredelil naloge in ukrepe podpisnikov za
uresničevanje v družbenem
planu sprejetih usmeritev.
Sočasna izdelava vseh faz obeh dokumentov
narekuje
potrebo, da se priprava in
izdelava le-teh pospeši, hkrati pa uveljavi princip samoupravnega in
usklajenega
programiranja v samoupravnih interesnih skupnostih in
pri drugih samoupravnih nosilcih planiranja.
Ugotoviti moramo, da razen
nekaterih izjem, komisiji oziroma Zavodu SR Slovenije
za planiranje še niso bili posredovani predlogi za ukrepe,
ki bi jih posamezne samoupravne interesne skupnosti
na osnovi družbenega dogovora v letih 1976-1980 tudi realizirale.
>
V taki situaciji je delovna
skupina komisije izdelala delovni osnutek družbenega dogovora, katerega je komisija
obravnavala in sprejela na
svoji seji dne 16. aprila 1975,
na kateri so sodelovali tudi
predsedniki Izvršnih svetov
manj razvitih območij in občin, ki segajo v Kozjansko
in Brkine. Komisija je hkrati sklenila in dostavila delovni osnutek družbenega dogovora vsem predvidenim udeležencem v razpravo in dopolnjevanje, z željo, da vsak
udeleženec do 10. maja 1975
pripravi in predlaga konkreten tekst, ki se nanaša na
njegovo aktivnost.
Zaradi pospešitve in usklajenosti dela je komisija predlagala Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da obveže resorne republiške sekretariate in komiteje, da s podpisniki organizirajo, da bodo
le-ti pravočasno izdelali svoje srednjeročne plane in na
tej osnovi tudi predloge nalog in ukrepov, ki bi bile

vključene v družbeni dogovor o pospeševanju razvoja
manj razvitih
območij in

manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980.

za ceste), da določi v svojih
srednjeročnih in letnih programih sredstva za ustrezne
investicije
infrastrukturnih
objektov na manj razvitih območjih.

II. Kratek pregled ukrepov in vlaganj
samoupravnih interesnih skupnosti,
s katerimi pospešujemo razvoj manj
razvitih območij v SR Sloveniji

leto

13.772.970
13.056.000
10.443.000
23.260.000
60.531.370

S tem je republiška skupnost za ceste v letih 1971-1974
vložila v cestno infrastrukturo na manj razvitih območjih 25,69 odstotka vseh sredstev, ki so bila v tem ob-

1. Črnomelj
2. Gornja Radgona
3. Lenart
4. Lendava
5. Ljutomer
6. Murska Sobota
7. Ormož
8. Ptuj
9. Šentjur pri Celju
10. Šmarje pri Jelšah
11. Trebnje
Skupno

1971

1972

1973

1974

Skupaj

1,000
2,860
—
—
—
4,400
2,567
0,180
—
5,267
2,860

1,790
3,299
1,766
4,124
—
1,563
_
—
3,800
—
1,130

2,895
—
2,134
1,168
3,798
2,357
_
9,170
3,596
2,650
1,740

1,962
2,800
2,513
4,213

3,062
1,320
3,791
5,000

7,647
8,959
6,413
9,505
3,798
9,085
2,567
12,412
8,716
11,708
10,730

19,134

17,473

29,508

25,426

91,540

•

0,765

39.260.836
42.997.000
36.800.000
42.630.000
161.687.836

53.033.406
56.053.000
47.243.000
65.890.000
222.219.406

dobju po planu namenjena
za vlaganja v cestno infrastrukturo v SR Sloveniji. V
naslednjih pregledih so prikazani doseženi učinki in naložbe:

PRIKAZ VLAGANJ
NA BRKINE PO PLANU

DOLŽINE MODERNIZIRANIH CEST V KM NA
NERAZVITIH PODROČJIH V OBDOBJU 1971—1974
Občina

— V dinarjih
rekonstrukcije
sikupaj

obnove

1971
1972
1973
1974
Vsega

1. Republiška skupnost za ceste
Zakon o ukrepih za pospe- območij, v skladu s smerševanje razvoja manj razvi- nicami in cilji srednjeročnetih območij v SR Sloveniji ga načrta družbenega razvoja
določa, da SR Slovenija so- SR Slovenije.
deluje pri graditvi infrastrukturnih objektov, ki so poV tem namenu zavezuje cemembni za gospodarski in stni sklad SR Slovenije (sesocialni razvoj manj razvitih danjo republiško skupnost

Na tej podlagi Je republiška skupnost za ceste v letih 1971-1974 vložila v cestno
infrastrukturo na manj razvitih
območjih
skupno
222.219.406 din in sicer:

INVESTICIJSKEGA
VZDRŽEVANJA ZA
OBDOBJE 1971—1974
Leto
1971

Sredstva
din
1,100.000,-

1972
1973
2,000.000,—
1974
2.700,000,—
SKUPNO 5.800.000,-

Izvršeno km
modernizacij
4,180 (površinska
prevleka)

3,800
5,120
13,100 km
Vsa sredstva so bila porabljena za modernizacijo ceste H/313 Prem—Obrov—
Golac.

PRIKAZ VLAGANJ NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH PO PLANU
INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZA OBDOBJE 1971—1974
1971
1. Črnomelj
2. Gornja Radgona
3. Lenart
4. Lendava
5. Ljutomer
6. Munska Sobota
7. Ormož
8. Ptuj
9. Šentjur pri Celju
10. Šmarje pri Jelšah
11. Trebnje
Skupno
Brkini
Skupaj
Sredstva po planu
% udeležbe
Skup. moder, po planu
Mod. na neraiz. pod.
% mod. na neraz. pod.

1.080.000
3.573.280
690.000
600.000
2.720.000
4.131.000
1.842.000
18.050.000
127.000
16.394.836
3.825.290
53.033.406
1.100.000
54.133.406
148.961.407
36.34
51.719.836
17.139.836
33.13

1972
7.043.000
3.517.000
3.300.000
2.700.000
2.360.000
2.750.000
1.900.000
16.390.000
7.295.000
6.088.000
2.710.000
56.053.000
56.053.000
182.010.000
30.80
79.437.000
27.497.000
34.61

1973
3.850.000
3.850.000
2.893.000
2.000.000
4.950.000
2.000.000
12.250.000
5.800.000
5.800.000
3.850.000
47.243.000
2.000.000
49.243.000
242.160.000
20.33
103.050.000
32.800.000
31.83

1974
3.950.000
3.850.000
6.450.000
7.280.000
6.900.000
1.430.000
2.000.000
7.750.000
6.550.000
14.380.000
5.350.000
65.890.000
2.700.000
68.590.000
314.310.000
21.82
114.160.000
42.630.000
37.34

skupaj
15,923.000
10,940.280
14,290.000
13,473.000
13,980.000
13,261.000
7,742.000
54,440.000
19,772.000
42,662.836
15,735.290
222,219.456
5,800.000
228,019.406
887,441.407
25.69
348,366.836
120,066.836
34.47
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2. Vodni sklad SR Slovenije
Republiški vodni sklad je
s posebno pozornostjo upošteval določila Zakona «
manj razvitih območjih Slovenije in je v vseh letih tega srednjeročnega obdobja
zagotavljal realizacijo predvidevanj.
Od skupno predvidenih vlaganj v vodno gospodarstvo
v SR Sloveniji za obdobje
1971—1975 v višini
din

555,645,000 bo v manj razvita območja
vloženo
217.069.000 din ali 39 odstotkov, pri čemer pa niso upoštevana sredstva za študije
in službe, ki se rinanoirajo
centralno. Za ta namen bo
v tem obdobju porabljeno
54.777.000 dinarjev. Od posameznih vej vodnega gospodarstva se največji delež namenja razvitim pri vodni

oskrbi (71,4 odstotka), ker
so ta področja večinoma tudi vodo deficitarna. Zelo visok odstotek se namenja
manj razvitim tudi pri novih investicijah — akumulacije in visokovodni nasipi —
in sicer 63,9 odstotka vseh
vlaganj v SR Sloveniji.
Tudi redno vzdrževanje
zgrajenih objektov in naprav
je napram ostalim področjem favorizirano (20,7 odstotka vseh vlaganj).

Najmanjšo udeležbo vseh
vlaganj izkazujejo kanalizacije in čistilne naprave (8,5
odstotka), ker se organizirana vodna oskrba šele izgrajuje.
V štirih letih izvajanja
srednjeročnega programa je
bilo na nerazvitih območjih
vloženo 166.045.763,00 din, kar
je 76,4 odstotka vseh sredstev predvidenih za obdob:
je 1971—1975. Vlaganja so
bila po namenu in teritorialni razporeditvi naslednja:

VLAGANJA V MANJ RAZVITA OBMOČJA PO NAMENU V LETIH 1971—1974
— v dinarjih

VLAGANJA
1971
L
2.
3.
4.

Vzdrževanje ob j. in vod.
Menjanje vodotokov
Vodna oskrba
Kanalizacija in čast. napr.

I. VODNI SKLAD
M. HMTOmelioracije v kmetijstvu
SKOPIAJ (I + JI)
HI. Reeskontni kredit
— vzdrževanje
— urejanje

1972

5,844.315
4,255.688
660.000
724.881

4,389.619
8,365.794
4,790.000
700.000

13,136.069
8,850.000
5,200.000
380.000

11,633.000
48,613.000
8,900.000
1,570.000

18,003.000
70,084.482
19,550.000
3,374.881

11,484.884

18,245.413

27,566.066
1,478.000

70,716.000
7,244.400

128,012.363
8,722.400

11,484.884

18,245.413

29,044.066

77,960.400

136,734.763

9,870.000
12,130.000

17,181.000
12,130.000

99,960.400

166,045.763

7,311.000

VSEGA (I., II., III.)

1971—1974

1974

1973

111,484.884

25,556.413

29,044.066

VLAGANJA V MANJ RAZVITA OBMOČJA V LETIH 1971—1974 PO OBČINAH
— v dinarjih
Melioracije
Vsega
Vlaganja skupaj
Skupaj
skupaj
1071—1974
1971—1974
1974
1973
1972
1973—1974
1971
MRO SKUPAJ
Radgona
Ljutomer
Murska Sobota
Lendava
Lenart
Ormož
Pt«J
Šentjur
Ttaebnja
Črnomelj
Mjetiđtoa
Ilirska Bistrica
(Biikiinrt)
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11,484.884
169.066
3,431.065
2,708.574
1,130.412
784.318
830.710
1,749.968
681.788
505.032
757.571
38.992
062.388

18,245.413
904.647
3,136.879
1,285.705
1,688.393
1,576.352
2,657.197
3,469.883
7455/18
829.203
814.341
670.000
467.2!»

27,566.066
5,532.831
2,153.966
723.753
1,431.403
2,609.682
5,194.750
3,143.567
3,378.055
1,258.765
978.088
911.008
350.198

70,716.000
7,750.000
19,785.000
10,813.000
2,200.000
7,150.000
2,793.000
1,564.000
9,951.000
3,360.000
1,850.000
1,600.000
400.000
1,500.000

128,012.363
14,356.544
26,506.910
15,526.032
6,460.208
12,120.362
11,475.657
9,927.418
14,606.361
6,043.000
4,400.000
3,220.000
1,879.881
1,500.000

8,722.400
1,294.000
1,381.400
1,618.000
4,479.000

13«,734.763
15,650.544
26,506.910
16,857.482
6,450.208
13,738.352
11,475.657
14,406.418
14,606.361
6,043.000
4,400.000
3,220.000
1,879.88*
1,500.000

PRIMERJAVA VLAGANJ REPUBLIŠKEGA VODNEGA SKLADA V MANJ
RAZVITA OBMOČJA S SKUPNIMI VLAGANJI V SR SLOVENIJI
V LETIH 1971—1975
v tisoč din
VLAGANJA
I. Srednjeročni program
1. SRS skupaj
2. Manj raz v. območja skupaj
3. %
II. Realizacija 1911/1974
4. SRS skupaj
5. Manj razvita območja
6. %
III. Plan 1975
7. SRS skupaj
8. Manj razvita območja
9. %
IV. Predvidena realizacija
71/75 (II + III)
10. SRS skupaj (4 +7)
11. Manj razv. območja (5 + 9)
12. %
Dodatni program
V. Hidromeliorac. v kmetij.
1973/1975
13. SRS skupaj
14. Manj razvita območja
15. %
VI. Vlaganja iz reeskontnega
kredita, ki ga bo Zveza
VS vračala po 1.1975
16. SRS skupaj
17. Manj razvita območja
18. %
'
REKAPITULACIJA
1. SRS (10 + 13 + 16)
2. Manj razviti (11 + 14 + 17)
3. %

Redno vzdrž.
obj. in narav,
vodotokov

Hidromelioracije v
kmetijstvu

Urejanje
vodotokov

Vodna
oskrba

184.560
43.398
23,5%

201.438
139.245
69>l°/o

31.500
18.075
57,4%

54.000
3.725
7%

471.498
204.441
43,4%

180.684
35.003
19,6%

113.177
70.084
61,9%

28.900
19.550
67,6%

35.320
3.375
9,6%

358.081
128.012
35,7%

75.000
18.006
24%

95.034
63.011
66,3%

7.900
6.740
85,4%

19.630
1.300
6,6%

197.564
89.057
45%

255.684
53.009
20,7%

208.211
133.095
63,9%

36.800
26.290
71,4%

54.950
. 4.675
8,5%

555.645
217.069
39%

38.595
18.722
48,5%

18.440
17.181
93,2%

12.130
12.130
100%

274.124
70.190
25,6%

220.341
145.225
65,9%

3. Kmetijska razvojna skupnost Slovenije
Podpisniki družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1974—1980 so
se zavezali, da bodo zaradi
uresničevanja resolucije o
dolgoročnem razvoju SRS in
z namenom, da bi zagotovili večjo količino hrane in
surovin iz kmetijstva, smotr^
nejše in učinkovitejše izkoriščanje kmetijskega prostora ter neposredne j še odločanje delovnih ljudi v razširjeni reprodukciji med drugim
— opredeljevali prednostne
usmeritve v proizvodnji in
razvoju ter obsegu vlaganj,
— določali kriterije za izbor naložb v kmetijstvu,
— dogovarjali se o obsegu in strukturi naložb, o

Kanalizacija
in čistilne
naprave

virih sredstev in kreditnih
pogojih za naložbe in
— sprejemali obveznosti,
da bodo pri naložbah upoštevali dogovorjene kriterije
in pogoje, določeno s cit.
družbenim dogovorom in s
samoupravnimi sporazumi.
Skladno s temi določili bodo upravljalci bank in hranilno kreditne službe pri odločanju o odobritvi kreditov
poleg splošnih ekonomskih
in bančnih kriterijev, med
drugim, omogočali hitrejši
razvoj kmetijstva v manj
razvitih, obmejnih in hribovitih predelih SR Slovenije.
Upoštevajoč to določilo
družbenega dogovora je Kmetijska razvojna skupnost Slovenije sklenila s poslovnimi
bankami v SR Sloveniji spo-

SKUPAJ

38.595
18.722
48,5%

30.570
29.311
95,9%
36.800
26.290
71,4%

'.4.950
4.675
8,5%

razum o obsegu, namenih in
nekaterih pogojih kreditiranja naložb v kmetijsko in
osnovno predelavo kmetijskih pridelkov v SRS v letih 1974—1980. Po tem sporazumu bodo podpisniki upoštevali
— proizvodne usmeritve v
skladu s programom kmetijskih investicij v družbeno
organizirani proizvodnji v letih 1974—1980.
— enakomerno ta učinkovitejše izkoriščanje celotnega
kmetijskega prostora ta razpoložljivega potenciala v Sloveniji,
— večja vlaganja v enajstih nerazvitih občinah ter
v obmejnih, hribovitih in
drugih manj razvitih območjih SR Slovenije;
V cit. sporazumu so ta
območja opredeljena kot »določena območja«, ta pa so:

38.595
18.722
48,5%

614.810
265.102
43,1%

— območja enajstih manj
razvitih občin: Črnomelj,
Gornja
Radgona, Lenart,
Lendava, Ljutomer, Murska
Sobota, Ormož, Šentjur pri
Celju, Šmarje pri Jelšah,
Trebnje in Ptuj;
— območje Brkinov, Kozjanskega in Kobanskega;
— višinske kmetije nad
600 m nadmorske višine ta
tiste kmetije, ki jih zakon
o kmetijskih zemljiščih uvršča med višinske kmetije.
Ugodnejši pogoji kreditiranja veljajo na teh območjih za kooperacijsko kmetijstvo in sicer:
— udeležba bank pri kreditiranju
kooperacijskega
kmetijstva v skupni naložbi
za 5 odstotnih točk večja,
kakor za kredite na drugih
območjih,
— odplačilna doba kreditov za graditev hlevov za
133

govedo in prašiče je za 4 leta daljša kot za kredite na
ostalih območjih (velja za
kredite bank in Kmetijsko
razvojno skupnost),
— Kmetijska
razvojna
skupnost je udeležena pri
kreditih za nakup kmetijske
mehanizacije samo za kooperacij sko kmetijstvo na teh
območjih.
Tako dobi na določenem
območju kmet kooperant
kredit v višini 70 odstotkov
predračunske vrednosti objekta, če gradi hlev, in odplačilu 12. let, na ostalih območjih je to 65 odstotkov
in 8 let odplačila. Priprav-

Ijeni so predlogi, ki nekoliko izboljšujejo pogoje kreditiranja
kooperacijskega
kmetijstva na določenih območjih, posebej če gre za
skupnost (vinogradniška, sadjarska, strojna ipd.). Predlogi gredo za tem, da se
poveča udeležba za nakup
kmetijske mehanizacije iz
sredstev Kmetijske razvojne
skupnosti na 15 odstotkov
(ostala območja 10 odstotkov), poleg tega pa vzpodbudi ustanavljanje proizvodnih skupnosti z večjo udeležbo, katerih delovanje je
na nerazvitih območjih objektivno možno.

4. Republiška izobraževalna skupnost
Izobraževalna skupnost SR vseh učiteljev) na 113 osSlovenije je za izboljšanje novnih šolah (od skupno
pogojev za delo in razvo.) 195 šol) od septembra do
vzgojno izobraževalnih dejav- decembra, pri čemer je znanosti v občinah Lenart, Len- šal mesečni neto dohodek
dava, Ljutomer, Murska So- od 200 do 1.000 dinarjev.
bota, Ormož, Šentjur pri Ce— Posebna namenska sredlju, Šmarje pri Jelšah, Ptuj, stva v višini 1,908.000 dinarGornja Radgona, Trebnje in jev je dodelila TIS Gornja
Črnomelj, katerih območja Radgona, Lenart, Lendava,
štejejo za manj razvita, ures- Murska Sobota, Ljutomer,
ničila naslednje ukrepe:
Ormož in Ptuj kot pomoč
v letu 1972:
otrokom družin, ki so bile
— Temeljnim izobraževal- prizadete zaradi poplav v
nim skupnostim na območ- Pomurju (za nabavo učbejih manj razvitih občin je nikov in šolskih potrebščin
za pokritje t. i. obveznega ter dodatno prehrano učenA—programa
zagotovila cev).
— Da bi omogočila hitrej83587,000 dinarjev posebnih
dopolnilnih sredstev, kar zna- šo socializacijo otrok, kamor
ša 60 odstotkov vseh teh sred- je dodelila TIS Murska Sostev, namenjenih 34 dopolnje- bota in Lendava 1,508.000 divanim TIS, oz. 21 odstotkov narjev za kritje stroškov
vzgoje in izobraževanja teh
več kot v letu 1971.
v
— Za sofinanciranje t. i. otrok, ki so vključeni
B—programa, to je dodat- predšolsko vzgojo in osnovnih vzgojno izobraževalnih no šolo (za OD pedagoških
dejavnosti (mala šola, pred- delavcev, za šolske potrebšolska vzgoja, testiranje šol- ščine in prehrano).
— Da bi omogočila hitrejskih novincev, podaljšano bivanje, vzgojno svetovanje, in- še opremljanje osnovnih šol
teresne dejavnosti, prehrana s sodobnimi učnimi sredstvi
učencev, brezplačni učbeniki in s tem pospešila moderza novo matematiko, nižje nizacijo vzgojno izobraževalglasbeno šolstvo in dela/vske nega procesa je dodelila
univerze) je tem temeljnim vsem TIS na manj razvitih
izobraževalnim skupnostim območjih po 300.000, skupaj
dodelila še dodatna posebna 3,300.000 dinarjev namenskih
dopolnilna sredstva v viši- sredstev za nabavo učil.
— Sklad
izobraževalne
ni 16,349.000 dinarjev, to je
102 odstotka več kot v letu skupnosti SR Slovenija za
1971. S tako povečanimi štipendije in posojila je pri
sredstvi se je lahko začelo štipendiranju dosledno upoizenačevanje vrednotenja teh števal prednost kandidatov
dejavnosti z dejavnostmi ob- iz manj razvitih območij in
jih usmerjal zlasti v gimnaveznega programa.
— V tem letu je pričela zije, pedagoške gimnazije in
reševati akutno vprašanje sti- srednje vzgojiteljske šole
mulacije učiteljev na šolah ter na visoki stopnji v defis težjimi delovnimi in živ- citarne pedagoške poklice,
ljenjskimi pogoji. Na podla- štipendijo je prejemalo cca.
gi sprejete kategorizacije je 1.000 srednješolcev in 250 štuzagotovila 1,223.000 dinarjev dentov, za katere je sklad
za dodatno nagrajevanje cca namenil preko 6 milijonov
780 učiteljev (38 odstotkov dinarjev.
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V tem letu so bili uvedeni tudi regresi oskrbnine v
domovih za učence srednjih
šol. Regresa je bilo deležno
okrog 500 učencev iz manj
razvitih območij, sredstva
sklada v ta namen pa so
znašala 1 milijon dinarjev.
— Na področju izgradnje
šolskega prostora je prvič
uporabila ugodnejše kriterije
za dodeljevanje kreditnih
sredstev za gradnjo osnovnih in srednjih šol na manj
razvitih območjih. Iz sredstev za gradnjo osnovnih šol
so bili občinam Črnomelj,
Gornja Radgona, Lenart,
Šmarje pri Jelšah, Šentjur
pri Celju in Trebnje odobreni krediti v višini 28,112.000
dinarjev.
Iz sredstev za gradnjo
srednjih šol pa so bili občinam Gornja Radgona, Murska Sobota in Lendava odobreni krediti v višini 7,111.000
dinarjev.
Krediti so bili odobreni za
dobo 15 let po 2-odstotni
obrestni meri do 80 odstotkov investicijske vrednosti
(drugim občinam pa za dobo 10 let po 3-odstotni obrestni meri do največ 40 odstotkov investicijske vrednosti objekta).
V letu 1973:
— Temeljnim izobraževalnim skupnostim na območjih manj razvitih občin je
za pokritje dejavnosti t. i.
A—programa zagotovila posebna dopolnilna sredstva v
višini 87,062.000 dinarjev, to
je 60 odstotkov vseh dopolnilnih sredstev, pri čemer se
je število TIS, ki so ta sredstva prejele, zmanjšalo od
34 na 30.
— Za sofinanciranje dodatnih
vzgojnoizobraževalnih
dejavnosti (B—program) je
zagotovila 19.668.000 dinarjev,
to je 67 odstotkov teh sredstev, namenjenih 30 TIS. S
temi sredstvi so bili skoraj
v celoti pokriti stroški male šole, vzgojne dejavnosti
v VVZ, podaljšanega bivanja,
v znatni meri pa tudi stroški drugih dejavnosti v smislu izenačevanja pogojev za
šolanje vseh otrok.
— Za nagrajevanje učiteljev na težavnih delovnih mestih je zagotovila za 852 učiteljev (44 odstotkov vseh učiteljev) v 123 osnovnih šolah
(66 odstotkov vseh šol) namenska sredstva v višini
3,981.000 dinariev (56 odstotkov vseh sredstev, namenjenih 30 TIS).
— Kot TKimoč otrokom družin, ipirizadetih zaradi poplav
v Pomurju v prejšnjem letu, je do konca šolskega leta zagotovila namenska sred-

stva za prehrano teh otrok
v višini 603.000 dinarjev.
— Za kritje stroškov vzgoje in izobraževanja otrok
Romov na območju občin
Murska Sobota in Lendava
je dodelila namenska sredstva v višini 1,721.000 dinarjev.
— Iz sredstev za modernizacijo je nabavila 17 minilaboratorijev za podružnične
šole s kombiniranim poukom
in fonolaboratorij v skupni
vrednosti 750.000 dinarjev, za
povečane materialne stroške
in nabavo opreme in učil
pa še posebej cca 3,000.000
dinarjev.
— Za štipendije 1.500 srednješolcev in 350 študentov
iz manj razvitih območij, ki
so večinoma vpisani na kadrovskih šolah, je zagotovila
11 milijonov dinarjev, za regresiranje oskrbnine v dijaških domovih pa še posebej 3 milijone dinarjev.
— Pri izgradnji šolskega
prostora je v letu 1973 nadaljevala politiko ugodnejšega kreditiranja na teh območjih. V tem letu je vložila v izgradnjo osnovnošolskih objektov v občinah Gornja Radgona, Lenart, Ptuj,
Šentjur pri Celju, Šmarje
pri Jelšah in Trebnje kreditna sredstva v višini 24.423.000
dinarjev.
Investicijska vlaganja v
srednješolski prostor pa so
bila minimalna, vsega 294.000
dinarjev (za zdravstveno šolo v Murski Soboti), ker v
tem letu ni bilo namenskih
investicijskih sredstev za
srednje^šolstvo.
Poleg tega pa so republiška in temeljne izobraževalne skupnosti prispevale za
izgradnjo I. etape osnovne
šole v Šmarju pri Jelšah,
kjer se je leta 1972 porušil strop v stari šolski stavbi, solidarnostna sredstva v
višini 8 milijonov dinarjev.
Ta akcija se je nadaljevala
še v leto 1974.
V letu 1974:
— V letu 1974 se je sistem financiranja vzgoje in
izobraževanja bistveno spremenil. Predšolska vzgoja, osnovno in posebno osnovno
šolstvo ter nekatere druge
dejavnosti, ki jih financirajo
temeljne izobraževalne skupnosti, se napajajo iz posebnega vira — prispevka od
bruto OD, dočim se dejavnosti usmerjenega izobraževanja, ki jih financira, republiška izobraževalna skupnost, napajajo iz drugega
vira — .dohodka TOZD. Zato
republiška
izobraževalna
skupnost v tem letu s sred-

stvl ne posega več v področja, ki jih financiraj'o TIS.
Njeno intervencijsko vlogo
dopolnjevanja TIS je prevzel solidarnostni sklad, ki
so ga ustanovile s posebnim sporazumom temeljne
izobraževalne skupnosti. Po
določilih tega sporazuma
prispevajo TIS v solidarnoni sklad sredstva po prispevni stopnji, ki ustreza stopnji 1,20 odstotka od neto
OD (v povprečju znaša ta
stopnja 0,85 odstotka). Do
pomoči iz solidarnostnega
sklada pa so upravičene tiste TIS, ki s prispevno stopnjo, katera ustreza stopnji
6,96 odstotka od neto OD
(v povprečju 4,85 odstotka)
ne morejo pokriti programa,
za katerega so se dogovorile vse temeljne izobraževalne skupnosti.
Drug pomemben premik
pomeni odpravo t. i. B—programa glede vrednotenja posameznih dejavnosti. Vse
TIS so se namreč dogovorile za program dejavnosti,
ovrednotenih po enotnih kriterijih. Še nadalje pa obstajajo razlike glede obsega oz.
razvitosti posamezne dejavnosti.
Po sedanjih izračunih dobijo manj razvita območja
iz solidarnostnega sklada v
tem letu 137 milijpnov dinarjev, to je 27 milijonov
več kot v prejšnjem letu
posebnih dopolnilnih sredstev.
— Za kritje stroškov vzgo-

je in izobraževanja otrok Romov na območju občin Murska Sobota in Lendava pa
republiška
izobraževalna
skupnost v tem letu dodeljuje TIS 1,919.000 dinarjev.
— Materialna vlaganja v
modernizacijo pouka so v
letu 1974 zaradi pomanjkanja sredstev v celoti zastala.
— Za isto število štipendistov kot v prejšnjem letu
(1.500 srednješolcev in 350
študentov) je sklad za štipendije in posojila pri republiški izobraževalni skupnosti zagotovil sredstva za
štipendije in posojila v višini 3,3 milijona dinarjev,
za regresiranje oskrbnin v
dijaških domovih pa za prvo
polletje 2,5 milijona dinarjev.
— Za investicijska vlaganja V osnovnošolski in srednješolski prostor republiška
izobraževalna skupnost v
tem letu razen anuitet od
dodeljenih kreditov iz prejšnjih let ni imela razpoložljivih sredstev. Zato ni mogla pokriti niti vseh obveznosti, sprejetih v zadnjih letih, temveč jih je sporazumno s posameznimi občinami, tudi manj razvitimi, preložila na prihodnje leto.
Za nadaljevanje akcije pri
izgradnji I. etape nove osnovne šole v Šmarju pri
Jelšah so temeljne izobraževalne skupnosti zbrale v
tem letu cca 3 milijone dinarjev solidarnostnih sredstev.

5. Raziskovalna skupnost
Raziskovalna skupnost Slovenije se je preko sklada
Borisa Kidriča vključevala
v zagotavljanje pogojev za
pospešeni razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji. Tako je v letih 1971—
1972 financirala ali kreditirala različna raziskovalna
dela iz področij rudarstva,
kmetijstva, geologije in iz
strojne industrije, livarstva
in varjenja v skupnem zne-

sku 7.394.000 din. Pomembne
raziskave (geološke, kmetijske, druge tehnične, medicinske in družboslovne) je financirala ali kreditirala tudi v letih 1973—1974 in sicer v skupnem
znesku
25.519.000 din, od
tega
14.673.000 din kot dotacijo
in razliko kot kredit pod
ugodnejšimi pogoji (odplačilna doba 7 let s 3,5-odstotno obrestno mero).

6. Kulturna skupnost Slovenije
Pospeševanje kulturne de- turnih skupnosti.
V skladu s tem in na podjavnosti na manj razvitih
območjih je bila v letih lagi spoznanj o razvitosti
1972—1974 pomembna sesta- kulturne dejavnosti ter povina programa
kulturne sameznih zvrsti v manj razskupnosti Slovenije, katere vitih območjih so bile na
temeljna značilnost je bila, posameznih področjih kulda bi se uresničile bistvene turnih dejavnosti konkretno
točke dogovora o kulturni določene naloge oziroma
akciji, katerega sta skleni- akcije, ki jih je kulturna
la Socialistična zveza delov- skupnost Slovenije sofinannih ljudi Slovenije in zveza cirala po dogovorjenem sisindikatov, ter temeljna na- stemu in merilih:
čela in programski cilji kul— na področju knjižničar-

stva: za urejanje in modernizacijo poslovanja občinkih matičnih knjižnic.
— na področju gledališke
dejavnosti: za gostovanje lutkovnih,
mladinskega in
dramskih gledališč predvsem
s predstavami za mladino in
tudi odrasle
— na področju glasbene,
operne in baletne dejavnosti: za koncerte za mladino
in odrasle ter obiskovanje
opernih predstav
— na likovnem, galerijskem in muzejskem področju: priprava potujočih razstav in postavitev razstav
— na spomeniško varstvenem in arhivskem področju:
za restavracijo in prezentacijo kulturnih spomenikov
I. kategorije z deležem 80
odstotkov pri I. kategoriji
manj razvitih območij in
65 odstotkov pri II. kategoriji manj razvitih območij
7. Republiška skupnost
Republiška skupnost otroškega varstva je vse do ustanovitve v svojih akcijskih
programih načrtovala ukrepe, s katerimi naj bi se izboljšala družbena skrb za
otroke v manj razvitih območjih. Najprej so bili njeni ukrepi osredotočeni na
izdelavo občinskih programov razvoja otroškega varstva in na pospeševanje graditve
vzgojnovarstvenih
zmogljivosti za predšolske
otroke ter na urejanje šolskih kuhinj, pozneje pa tudi
na subvencioniranje šolskih
malic, za habilitacijo prizadetih kmečkih otrok, izvajanje sistematičnih zdravstvenih pregledov 3-letnih otrok
in na denarno pomoč družinam za vzdrževanje otrok.
Vse ukrepe je republiška
skupnost otroškega varstva
utemeljila na enotnih iin javnih kriterijih. Z njimi je
vzpodbujala aktivnost družbenih dejavnikov in angažiranje materialnih možnosti
na posameznih območjih. Pri
vseh ukrepih so imele prednost manj razvite občine, ki
jim je bil priznan tudi naj
več.ii delež participacije republiške skupnosti otroškega varstva (n. pr. pri naložbah od 60 do 80 odstotkov, pri šolskih malicah za
Leto
1971
1972
1973
1974
Skupaj

pri skupno dogovorjenih
akcijah
— urejanje prostorov za
kulturne potrebe: dotacije v
višini 50 odstotkov dogovorjenega obsega del pri I. kategoriji manj razvitih območij ter 25 odstotkov dotacije in 25 odstotkov posojila
pri II. kategoriji manj razvitih območij.
Za vse te namene je skupnost namenila v 1. 1972
1.694.957 din, v 1. 1973.
2.528.900 din in v 1. 1974
4.554.908 din, skupno v vseh
treh letih njenega delovanja
torej 8.778,765 din.
Med dosedanjim uresničevanjem tega programa so se
pojavljale težave predvsem
pri območjih kot sta Kozjansko in Brkini, ki sta razdeljeni na več občin in ni
bilo neposrednih nosilcev pa
tudi ne ustreznih dogovorov
med občinami.
2 otroka tedensko, pri dodatku kmečkim družinam po
60 din na otroka mesečno
itd.).
Za 1. 1973 je republiška
skupnost otroškega varstva
sprejela poseben program
ukrepov za pospeševanje razvoja otroškega varstva na
manj razvitih področjih. V
njem je poudarila, da morajo biti v sedanjem obdobju glede na deficitarnost temeljnih oblik, družbenega
varstva otrok, prizadevanja
za izenačitev pogojev, za
uspešen telesni in umski
razvoj usmerjena zlasti na:
kadrovsko okrepitev dispanzerjev za otroke, na usposobitev osnovne šole za izvajanje izobraževalne, vzgojne in socialne funkcije ter
na razširitev male šole na
celoletni program. Republiška skupnost otroškega
varstva se je zavzela tudi
za večjo uskladitev programov republiških interesnih
skupnosti in zato okrepila
sodelovanje z republiško
izobraževalno skupnostjo. V
letih 1971—1974 je republiška skupnost otroškega varstva namenila za pospeševanje razvoja otroškega varstva; v manj razvitih območjih naslednja sredstva:

Investicije v
Subvencioniranje
vzgojnovarstvene šolske prehrane
zavode
oz. cene VVZ
11.006.000
1.510.542
1.314.450
402.808
3.861.600
13.500.000
2.828.160
29.682.140
4.741.510

Skupaj
12.516.542
1.717.348
3.861.600
16.328.160
34.423.6S0
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Republiška skupnost otroškega varstva je pospeševala izgradnjo vzgojnovarstvenih zavodov na manj razvitih območjih s tem, da je
dajala investitorjem s teh
področij posojila pod ugodnejšimi pogoji in sicer tako
glede višine posojil, kakor
tudi glede roka vračanja posojila. Tako so bila posojila v letih 1971 in 1972 dana v višini 60 odstotkov do
70 odstotkov investicijske
vrednosti (razvite občine do
40 odstotkov) za dobo . 10
let (razvite občine 5 let). V
letu 1973 in 1974 pa je dajala posojila za izgradnjo
vzgojnovarstvenih zavodov le
investitorjem z manj razvitih območij in sicer v višini 30 do 40 odstotkov investicijske vrednosti za dobo 10 let.
Subvencioniranje
šolske
prehrane je republiška skupnost otroškega varstva izvajala v letih 1971 in 1972,
medtem ko je v letu 1973
in 1974 to prevzela republiška izobraževalna skupnost.
Pomoč manj razvitim območjem je republiška skupnost otroškega varstva dajala v financiranju večjega
števila obrokov kot za druga območja (manj razvita
območja — 2 obroka; razvita območja — 1 obrok).

V letu 1974 je Zveza skupnosti otroškega varstva subvencionirala ceno na otroka
v vzgojnovarstvenih zavodih
v višini 10 odstotkov.
Poleg sredstev za pospeševanje razvoja otroškega
varstva v manj razvitih občinah, je republiška skupnost otroškega varstva izplačevala od leta 1972 dalje
tudi otroški dodatek otrokom iz kmečkih družin.
Otroški dodatek je bil izplačan v vseh občinah v SR
Sloveniji in sicer se je izplačeval v diferencirani višini glede na razvitost občine (v 1. 1972 in 1973 v višini 65 din mesečno v manj
razvitih občinah, 50 din mesečno v dotiranih občinah in
40 din mesečno za otroka
v razvitih občinah). V 1.
1974 se je otroški dodatek
za otroke iz kmečkih družin izplačeval v enakih zneskih.
Ta dodatek se je financiral iz sredstev zbranih iz
prispevka za otroško varstvo delavcev.

Leto
1972
1973
1974
Skupaj

število otrok iz kmečkih družin
4.120
4.120
8.566 (62 prizadetih)

Iz dosedanjega pregleda
so razvidna sredstva, ki jih
je republiška skupnost otroškega varstva dajala za pospeševanje razvoja na manj
razvitih območjih. Uspehi
pospeševanja razvoja pa so
najbolje razvidni iz podatkov o številu otrok v vzgoj-

1973
20,1
8,9
9,5

razvitejše občine
dopolnjevane občine
manj razvite občine
Razvoj otroškega varstva
v manj razvitih občinah je
še posebno razviden iz primerjave med številom otrok
v vzgojnovarstvenih zavodih

Iz podatkov je razviden
hiter razvoj otroškega varstva v manj razvitih območjih, saj je število otrok v

3.213.600
3.213.600
10.929.645
17.356.845

novarstvenih zavodih na
manj razvitih območjih v
primerjavi z drugimi območjiDelež predšolskih otrok v
vzgojnovarstvenih zavodih je
bil v letu 1973 in 1974 po
posameznih območjih naslednji:
1974
23,0
9,6
10,2

in številom zaposlenih žensk.
Število otrok v VVZ na 100
zaposlenih žensk je bilo po
posameznih področjih v letu
1971 in 1973 naslednje:
1971
10
10
12

Razvitejše občine
dopolnjevane občine
manj razvite občine
Od leta 1972—1974 so bila
izplačana naslednja sredstva:

Izplačana sredstva

1973
12
11
16

VVZ glede na število zaposlenih žensk v manj razvitih občinah precej večje kot
v razvitejših občinah.

PRIKAZ SREDSTEV, K« JIH JE NAMENILA REPUBLIŠKA SKUPNOST
OTROŠKEGA VARSTVA V LETIH 1971 DO 1974 ZA POSPEŠEVANJE
INVESTICIJSKE IZGRADNJE IN SUBVENCIONIRANJE V MANJ RAZVITIH
OBČINAH
Investicije v vzgojnovarstvene
zavode
1971
Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
Šmarje
Trebnje

1972

2.400.000
898.800
1.892.800
2.049.600
1.052.800
1.956.000
756.000
11.006.000

1973
528.000
806.400
518.400

525.280

864.000
748.800

308.000
481.260

396.000

1.314.540

3.861.600

* subvencioniranje cene v vzgojnovarstvenih zavodih
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Subvencioniranje šolske prehrane in drugih oblik
1974

2.040.000
2.220.000
900. OOf
600.000
2.340.000
2.580.000
600.000
2.220.000
13.500.000

1971
112.229
129.615
77.708
114.587
109.686
258,045
85.763
319422
75.468
130.482
97.537
1,510.542

1972

1973

Skupaj
1974«

56.680

100.080
291.600
134.640
368.640
235.440
702.000
236.880
480.240
80.640
120.960
77.040

5.180.309
3.495.490
2.053.875
2.471.189
2.943.110
2.743.225
4.051.923
4.128.462
2.712.108
3.931.442
712.517

402.808

2.828.160

34.423.650

47.875
42.727
95.162
29.984
130.080

PREGLED KMEČKIH OTROK Z OTROŠKIM DODATKOM IN IZPLAČANIH
SREDSTEV RSOV OD LETA 1972—1974
Izplačana sredstva

število otrok
Občina

1972

1973

1974

1972

1973

1974

Šmarje
Šentjur
Lenart
Ormož
Ptuj
Murska Sobota
Lendava
Ljutomer
Črnomelj
Trebnje
Gornja Radgona

492
228
198
211
807
1.095
513
116
110
128
222

492
228
198
211
807
1.095
513
116
110
128
222

1.194
672
671
694
1.411
1.862
735
270
345
361
351

383.760
177.840
154.440
164.580
629.460
854.100
400.140
90.480
85.800
99.840
173.160

383.760
177.840
154.440
164.580
629.460
854.100
400.140
90.480
85.800
99.840
173.160

1.969.948
968.563
825.330
587.404
1.735.530
2.292.810
904.050
332.100
427.950
444.030
441.930

4.120

4.120

8.566

3.213.600

3.213.600

10.929.645

ŠTEVILO OTROK V VVZ PO OBČINAH IN NJIHOV DELEŽ
NA 100 ZAPOSLENIH ŽENSK
Število otrok v VVZ

Občine
1971
RAZVITEJŠE
OBČINE
DOPOLNJEVANJE
OBČINE
MANJ RAZVITE
OBČINE
Črnomelj
G. Radgona
Lenart
Lendava :
Ljutomer
M. Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
Šmarje
Trebnje

Delež predšolskih
otrok v VVZ

Število otrok
v VVZ na 100
zaposlenih žensk

1973

1974*

1973

1974

1971

1973

24.088

27.544

20,1

23,0

10

12

3.430

3.602

3.877

8,9

9,6

10

11

2.458
97
251
36
417
240
714
108
363
54
63
115

3.644
116
217
136
530
324
989
270
550
90
141
181

3.933
139
405
187
512
342
975
329
667
112
158
107

9,5
5,5
12,5
6,1
16,5
14,2
14,3
10,8
6,3
4,5
3,8
8.4

10,2
6,6
16,0
8,4
16,0
15,0
14,1
13,2
7,7
5,6
4,2
5,0

12
6
17
8
36
19
14
16
7
7
3
12

11
16
17
24
36
23
18
27
10
9
6
17

18.905

1

* V letu 1974 so zajeti samo predšolska otroci, medtem ko so pri podatkih za leto 1971 in
1973 -zajeti tudi šolski otroci v varstvu v vzgojnovarstvenih zavodih.

III. Nekaj osnovnih ugotovitev o gospodarskih gibanjih v manj razvitih
območjih v SR Sloveniji
Od dne 10. 2. 1971, Kd sta
Republiški zbor in Enotni
zbor delovnih skupnosti
Skupščine SR Slovenije sprejela zakon o ukrepih za dospeševanje razvoja manj raz
vitih območij v SR Si oveni
ji so potekla 4 leta. V tem

obdobju, čeprav relativno
kratkem, za katerega je značilno izvajanje politike enakomernejšega in bolj usklajenega razvoja SR Slovenije
kot celote, so bili v občinan
ki uživajo status manj razvitih območij, doseženi nekateri vidni socialno-ekonom-

ski rezultati, med katerimi so
najpomembnejši: rast družbenega proizvoda in število

zaposlenih iznad republiškega poprečja ob večji stopnji
rasti dovršenih investicij.

Družbeni proizvod
1. V letih 1972 in 1973, torej v prvem in drugem letu

po sprejetju zakona o uferepih za pospeševanje razvoja
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mainj razvitih območij v SR
Sloveniji, je družbeni proizvod na manj razvitih območjih naraščal hitreje kot
poprečno v SE Sloveniji. Ve-

MRO
RQ
SR

1971
1970

1972
1971

1973
1972

125,2
128,0
127,7

133,5
122,2
123,1

126,6
122,7
123,1

Čeprav je bila še v letu
1971, torej v letu sprejetja zakona, rast družbenega proizvoda v manj razvitih območjih nižja kot v SR Sloveniji, je bila v naslednjih
dveh letih pod vplivom konkretnih ukrepov posameznih
nosilcev politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij taka tendenca prema1963—1966
MRO
RO
SRS

rižni indeksi nominalnega
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva so bili namreč v posameznih letih naslednji:

gana. To je toliko bolj pomembno, če upoštevamo, da
je bila vse od leta 1966 dalje
rast družbenega proizvoda v
manj razvitih območjih za
okoli eno tretjino nižja kot
poprečno v SR Sloveniji. Letne poprečne stopnje rasti
družbenega proizvoda so namreč bile naslednje:
1967—1970

23,9
23,8
23,8

če še upoštevamo, da je
bilo leto 1971 glede razvoja
manj razvitih območij v nekem smislu mejno leto — zakon je bil v tem letu že sprejet, ukrepi pa so se šele postopoma uvajali in je tako
bila dosežena v letu 1971 v
manj razvitih območjih nižja stopnja rasti družbenega
proizvoda (25,2) kot poprečno v SR Sloveniji (27,7) —

10,5
16,8
15,5

1971—1973
28,4
24,3
24,6

potem je očitno, da je pod
vplivom ukrepov po zakonu
in drugih ukrepov, katerih
nosilec je bilo predvsem združeno delo v teh območjih in
izven njih, bil dosežen pospešen razvoj manj razvitih
območij predvsem v letih
1972 in 1973. Poprečna letna
stopnja rasti družbenega proizvoda je namreč bila:

1971

1972-1973

MRO
RO
SRS

25,2
28,0
27,7

30,0
22,5
23,2

Torej, medtem ko je bila
v letu 1971 stopnja rasti nominalnega družbenega proizvoda celotnega gospodarstva na manj razvitih območjih za okoli 10 odstotkov nižja, je bila že v naslednjih
dveh letih za okoli 30 odstotkov višja od poprečne
republiške.

proizvodu SR Slovenije potrjuje prejšnje ugotovitve.
Udeležba manj razvitih območij se je od leta 1966 dalje, ko je bila najvišja, zmanjševala vse do leta do leta
1971, ko je bila najnižja, nakar se je zopet pričela povečevati. Odstotek udeležbe
družbenega proizvoda manj
razvitih in razvitejših območij v družbenem proizvodu
SR Slovenije je namreč bil
naslednji:

2. Gibanje udeležbe družbenega proizvoda manj razvitih območij v družbenem
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leto
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

MRO
9,6
9,4
8,6
8,3
- 8,0
7,8
8,5
8,7

Udeležba družbenega proizvoda manj razvitih območij v družbenem proizvodu
SR Slovenije v letih po sprejetju zakona torej narašča,
vendar pa v tako kratkem času ni bil v celoti nadoknađen izpad, ki je bil dosežen
v petletju pred sprejetjem
zakona.
3. Tudi glede sektorske
strukture družbenega proizvoda manj razvitih območij
v SR Sloveniji so biil v obdobju po letu 1970 doseženi
pomembni strukturski premiki, ki dokazujejo, da se

leto

RO

SRS

90,4
90.6
91.4
91.7
92,0
92.2
91.5
91.3

100,0
100,0
100,0
. 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

na osnovi njihovih prirodnih
danosti vse bolj krepi in povečuje primarni sektor, v katerem pripada dominantno
mesto kmetijstvu, na teh in
seveda drugih osnovah pa se
še hitreje krepita sekundarni in terciarni sektor z dominanto na industriji in vidnim mestom turističnega gospodarstva v šršem smislu
te dejavnosti. Te procese kažejo podatki o spreminjanju
gospodarske strukture, ki so
glede udeležbe osnovnih področij v družbenm proizvodu manj razvitih območij naslednji:

gospodarski sektorji — v odstotkih
primarni
sekundarni
terciarni

1966
37,3
46,5
1970
30,0
49,5
1971
26,0
49,8
1972
22,4
53,8
1973
23,8
52,6
Isti podatki za SR Slovenijo pa so naslednji:
1966
14,4
58.2
1970
9,6
58.8
1971
8,5
57.3
1972
8,3
59,5
1973
8,8
59.9
Primerjava prednjih podatkov omogoča zaključek, da
so splošne razvojne tendence na manj razvitih območjih slične kot v SR Sloveniji, slična je tudi dinamika sprememb v njihovi gospodarski strukturi, še vedno pa je znatna razlika v nivojih razvitosti posameznih
gospodarskih sektorjev. Vzroke je iskati v podedovanih
razvojnih zaostankih manj
razvitih območij, deloma pa
tudi v specifičnosti njihove
gospodarske strukture — ki
se bodo z določenimi spremembami ohranjevale tudi v
perspektivi — saj gre pri
manj razvitih območjih za
tipično kmetijska področja
in je tako tudi udeležba družbenega proizvoda kmetijstva
v manj razvitih območjih
znatno višja kot poprečna v

16,2
20,5
24,2
23,8
23,6
27,4
31,6
34,2
32,2
31,3

SR Sloveniji. V letu 1973 je
bila udeležila družbenega gospodarstva 22,8 odstotna, v
SR Sloveniji pa le 7,7 odst.
Pa tudi udeležba manj razvitih območij v družbenem proizvodu SR Slovenije je v istem letu znašala 8,7 odst.,
medtem ko je glede družbenega proizvoda kmetijstva
znašala ta udeležba kar 25,7
odst. Po kriteriju dlružbenega proizvoda je torej okoli
ena četrtina kmetijstva SR
Slovenije locirana v manj
razvitih območjih, od skupnih kmetijskih obdelovalnih
površin SR Slovenije pa odpade na manj razvita območja celo 30,8 odst. Tako je
očitno, da bo primarni sektor gospodarstva v manj razvitih območjih tudi v prihodnje imel večjo udeležbo v
sektorski strukturi družbe-

s

nega proizvoda, kar je potrebno upoštevati pri primerjanju spredaj .oavednih
podatkov in pri ocenjevanju
že doseženih rezultatov.
4. Ob ugodni stopnji rasti
nominalnega družbenega proizvoda manj razvitih območij
(v primerjavi s SR Složeni
jo) v letih 1972 in 1973 je po
trebno opozoriti na znatne
štartne razlike, ki zahtevajo
tudi v prihodnje organizirane
družbene napore in prizadevanja vseh družbenih nosilcev

MRO
RO
SRS

1966
4.385
9.604
8.622

1966
50,9
111,4
100,0

1966
5.614
4.899
2.451
4.353
4.312
3.965
3.308
5.835
3.419
3.716
4.033

MRO
Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje

100,0
128,0
111,7
55,9
99,3
98,3
90,4
75,4
133,1
78,0
84,7
92,0

1972
47,5
111,4
100,0

1971
43,3
112,5
100,0

1973
13.772
31.104
28.023

1973
49,1
111,0
100,0

območji pa še ustrezno nižji.
Tudi znotraj manj razvitih
območij so znatne razlike »
dinamiki rasti in v doseže
nih nivojih. Družbeni proizvod
na 1 prebivalca je namreč v
obravnavanih letih znašal:

1970
7.824
5.407
3.146
6.754
6.677
6.764
4.990
8.427
4.993
5.528
5.948

Diferenciacija glede nivojev
ekonomske razvitosti znotraj
manj razvitih območij je toliko bolj očitna, če prednje
absolutne vrednosti izrazimo

1972
10.901
25.580
22.955

znatne. Indeksi po tem Kriteriju doseženih nivojev razvitosti pa so sledeči:

1970
44,0
112,5
100,0

Družbeni proizvod na 1 prebivalca v manj razvitih ob
močjih je bil v vsem obrav
navanem obdobju za približno polovico (in več) nižji kot
poprečno v SR Sloveniji, v
primerjavi s t. im. razvitimČrnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje

1971
8.181
21.269
18.899

1970
6.518
16.575
14.828

Razlike v višini družbenega
proizvoda na 1 prebivalca so
med opazovanimi skupinami
MRO
RO
SRS

politike pospeševanja rizvoja teh območij in s tem zagotavljanja bolj usklajenega
in enakomernejšega razvoja
vse SR Slovenije.
Razlike v nivoju razvitosti
manj razvitih območij to SR
Slovenije je možno sintetično
— čeprav še zdaleč ne do
vsem kompleksno — meriti s
kazalcem družbenega proizvoda na 1 prebivalca, V pretek
lem obdobju je bil ustvarjen
naslednji družbeni proizvodna
1 prebivalca — v dinarjih:

1971
9.971
9.145
3.466
8.212
8.986
8.787
6.236
9.007
6.677
7.346
8.669

1972
11.868
15.627
4,609
10.753
10.958
11.614
7.979
11.651
8.40
10.491
11.588

1973
15.058
18.723
6.582
14.610
13.349
14.000
10.784
14.892
11.537
13.177
14.257

z indeksnimi števili, pri čemer je indeks družbenega
proizvoda na 1 prebivalca v
poprečju za vsa manj razvita
območja 100,0:
100,0
120,0
83,0
48,0
103,6
94,4
103,8
76,6
129,3
76,6
84,8
91,3

100,0
121,9
111,8
42,4
100,4
109,8
107,4
76,8
110,1
81,6
89,8
106,0

100,0
108,9
143,4
42,3
98,6
100,5
106,5
73,2
106,9
77,1
96,2
106,3

100,0
109,3
135,9
47,8
106,1
96,9
101,7
78,3
108,1
83,8
95,7
103,5

Zaposlovanje
1. V enajstih občinah, ki
uživajo status manj razvitih
območij, je živelo v letu 1971
312.688 prebivalcev, kar je
81,1 odst. tedanjega prebivalstva SR Slovenije V .stem
letu je bilo v teh območjih
zaposlenih v družbenem in
zasebnem sektorju 50.222 prebivalcev, kar je bile le 8,6 odstotka vseh zaposlenih v SR
Sloveniji. Na drugi strani je
potrebno upoštevati, da je v
letu 1971 kar 44,1 odst. vseh
kmečkih prebivalcev SR Slovenije živelo v manj razvitih
območjih. V letu 197] se je
velik del prebivalstva ukvar
jal z aktivnostjo v zasebnem
kmetijstvu, saj je bila v manj
razvitih območjih udeležbi
kmečkega prebivalstva v skup
nem prebivalstvu kar 49,8
odst., udeležba prebivaicev
zaposlenih v družbenem in
zasebnem sektorju pa le znašala le 16,1 odst. V SR Sloveniji je bilo tedaj 20,4 odst.
kmečkega prebivalstva, <sapo
slenih pa je bilo skupno 33,7
odst. prebivalcev. Proolemi.
ki jih ponazarjajo prednji po.
datki o manj razvitih območjih, so torej predvsem prob
lemi nezadostno razvitega
sekundarnega in terciarnega
sektorja gospodarstva ten območij, v določeni meri pa "u
di problemi agrarne prenaseljenosti, ki se dolgoročm re
šujejo s procesi deagfariznci.
je in razslojevanja vasi ob
hkratnem razvijanju in Krepitvi družbenega sektorji, gospodarstva. Seveda pa -e o!tem potrebno upoštevati du
je 30,5 odst. kmetijske o!>de
lovalne površine SR Slovenije locirane v manj razvit.'!;
območjih, da je velik dn -en
kmetijskih površin v ravnin-

2. Zaposlenost je družbena
kategorija, ki dokaj natančno ponazarja socialno ekonomska gibanja v družbi in
njenih posameznih delih. V
posameznih obdobjih pred
sprejetjem zakona o pospeševanju razvoja manj razvitih območij so bile dosežene
naslednje poprečno letne
stopnje rasti števila zaposlenih (v družbenem in zasebnem sektorju gospodarstva
in družbenih dejavnostih):
1963—1966 1967—1970
MRO
RO
SRS

Z uveljavitvijo zakona in
ukrepov na njegovi podlagi,
z razvijanjem organizacij
združenega dela in s povečanim obsegom investicijskih
naložb v gospodarstvu v manj
razvitih območjih je v letih

0,54
1,64
1,56

1,26
2,42
2,28

Prirast števila zaposlenih
se je v letih 1963—1970 koncentriral predvsem na razvitejših območjih in je število zaposlenih v manj razvitih območjih počasneje naraščalo kot v SR Sloveniji.
Tako je bila nizka udeležba
zaposlenega prebivalstva (izkazno v %) v manj razvitih
območjih:

1962
14.6
33.7
30,0

MRO
RO
SRS

MRO
RO
SRS

ski legi, da so torej ugodni
pogoji za kmetijsko proizv :onjo in ob organizacijskem in
tehnološko tehničnem napred.
ku kmetijstva je pričakovati
ugodno perspektivo te druž.
bene dejavnosti nasploh.
Od tod je realno pričakovati, da se bo v nadaljnjem
razvoju teh območij spreminjala in razvijala njihova gospodarska struktura v kompletnejšo, v njej pa bo kmetijstvo še naprej prevladujoča ali pa vsaj izredno pomembna gospodarska aktivnost.

1966
14,8
34,3
30,6

1970
16,2
312,3
312,3

1971—1974 število zaposlenih
v teh območjih znatno hitreje naraščalo kot poprečno v
SR Sloveniji. V tem obdobju
so bili doseženi naslednji verižni indeksi števila zaposlenih:

1971

1972

1973

1974

rt
^
>§
« - n§
'8 'S'.S
i! a'£S og§*9

105.3
104.4
104,4

105,4
103,3
103,5

106,0
103,2
103,5

107,9
105,2
105,4

6,2
4,0
4,2
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Poprečna letna stopnja rasti števila zaposlenih je tako
znašala v manj razvitih območjih 6,2, v SR Sloveniji pa
4,0, kar pomeni, da je brila
stopnja rasti števila zaposlenih v manj razvitih območjih kar za 55% višja kot v
SR Sloveniji. ,
Intenzivnost razvojnih procesov, ki se v zadnjih letih
odvijajo v manj razvitih območjih, še posebej nazorno
ilustrirajo naslednji podatki.
V obdobju 1962—1970, torej
v 8 letih pred sprejetjem zakona o pospeševanju razvoja
manj razvitih območij v SR
Sloveniji, se je število zaposlenih v teh območjih povečalo za 2.340 delavcev, v obdobju 1970—1974, torej v 4
letih po sprejetju zakona, pa
kar za 12.833 delavcev ald po-

prečno letno kair za 11-krat
več kot v prejšnjem obdobju.
3. V letu 1974 je bilo v
manj razvitih območjih zaposlenih 60.514 prebivalcev,
medtem so leta 1970 le 47.681.
Pomembno je, da je bil največji prirast števila zaposlenih dosežen v sekundarnem
sektorju gospodarstva (7.730
delavcev), sledijo tercirami
sektor (2.833 delavcev), porastla pa sta tudi kvartarni
sektor (1.472 delavcev) in
primami sektor (798 delav
cev).
V skladu s prikazano dinamiko in strukturo zaposlovanja se je v manj razvitih območjih pomembno spremenila tudi sektorska struktura
zaposlenih, ki je bila v primerjavi s SR Slovenijo naslednja:
1974

1970

seiktorji
primarni
sekundarni
terciarni
kvartarni

MRO

SRS

MRO

SRS

12.5
53,7
15.6
18,2
100,0

5,0
59,9
20,3
14,8
100,0

11,2
55,1
16,9
16,8
100,0

4,2
59.8
20.9
15,1
100,0

Primerjava prednjih podat,
kov dokazuje, da se na manj
razvitih območjih naglo spreminja in izboljšuje sektorska

struktura zaposlenih in se z
določenimi specifičnostmi približuje strukturi zaposlenih
v SR Sloveniji.

Investicije v osnovna sredstva
1. Glede na ugodne prirod- poprečna letna vrednost
ne danosti (zemlja, gozd, vo- ustvarjenih investicij v osda, rudnine, termalni vrelci, novna sredstva gospodarstva
naravno okolje), relativno in negospodarstva na prebinizko stopnjo zaposlenosti valca znašala po cenah iz
prebivalstva in relativno ni- 1. 1972 v SR Sloveniji 3.499
zek nivo akumuliranega druž- din (indeks 100), v manj razbenega bogastva (infrastruk- vitih območjih pa le 1.455
tura, proizvodne kapacitete, din (indeks 41,6). Vrhu tega
urbanizacija itd.) je razvoj je odstotek udeležbe manj
manj razvitih območij moč- razvitih območij v skupnih
no odvisen od obsega inve- ustvarjenih investicijah v ossticijskih vlaganj — iz last- novna sredstva v SR Sloveniji nenehno padal in je prnih in drugih virov.
V preteklosti so bila ta vič porastel šele v 1. 1971:
vlaganja dokaj nizka, saj je
1963
MRO
RO
SRS

12,0
88,0
100,0

1963—1966

1967—1970

8,5
91,5
100,0

6,0
94,0
100,0

treje naraščati obseg dovršenih investicij v osnovna sredstva na manj razvitih območjih kot globalno v SR Sloveniji. V letih 1971—1973 so
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Poprečna letna stopnja rasti ustvarjenih investicij je
tako bila v letih 1971—1973
za 54% višja kot v SR Sloveniji. V letu 1973 je sicer bila stopnja rasti dovršenih investicij v manj razvitih območjih ponovno izpod stopnje rasti dosežene v SR Sloveniji, vendar je potrebno
upoštevati, da se v tem obdobju odvija v teh območjih
1963—1970
MRO
RO
SRS

7,6
92,4
100,0

1971
6,7
93,3
100,0

4. Struktura investicij glede na naložbe v osnovna
sredstva gospodarstva in na-

MRO— družbene dejavnosti
RO — gospodarstvo
— družbene dejavnosti
SRS —gospodarstvo
— družbene dejavnosti

5. Intenzivnost investicijskih vlaganj je razvidna tudi
iz razmerja med vrednostjo
investicij v osnovna sredstva
gospodarstva in vrednostjo

38,2
24,0
24,8

13,0
40,6
38,0

45,8
0,6
3,6

60.5
34.6
36,0

MRO
RO
SRS

intenzivna investicijska
javnost, pri čemer velik
obsega investicij še ni
dokončan (investicije v
ku).

6,7
93,3
100,0

nja vseh družbenih dejavnikov v SR Sloveniji in v teh
območjih samih je pričel hi-

MRO
RO
SRS

1972

1973

9,4
90,6
100,0

7,7
92,3
100,0

1971—1973
7,9
92,1
100,0

ložbe v osnovna sredstva negospodarstva je bila v posameznih letih naslednja:
1962—1971

1972

1973

87.8
12,2
89,0
11.0
88.9
11.1

88.1
11,9
86,0
14,0
86.2
13,8

86.6
13,4
88,3
11.7
88,2
11.8

aktivnih osnovnih sredstev
gospodarstva. V zadnjih letih je bil dosežen naslednji
rezultat:

vrednost ustvarjenih investicij x 100
vrednost aktivnih osnovnih sredstev
1973
1972
1971
12.5
12,7
12.6

dedel
bil
te-

3. Odstotek udeležbe manj
razvitih območij v skupnih
ustvarjenih investicijah v osnovna sredstva v SR Sloveniji se je ob prikazanih gibanjih formiral tako:

1917

Gospodairstvo
2. Po letu 1970 se je situacija znatno izboljšala. Pod vplivom usmeritve in prizadeva-

namreč bile dosežene naslednje stopnje rasti nominalnih
ustvarjenih investicij v osnovna sredstva:

16,0
11,2
11,5

15.2
14.3
14.4

PRILOGE K POGLAVJU I.
TABELA 11
SKUPNI PREGLED ODOBRENIH SREDSTEV PO KOMISIJI IS
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SRS
ZA LETA 1971 DO 1975

lil
•og »do «>
t £ .S
1971
274,553.900,—
1972
243,787.300,—
1973
266,641.800.—
1974
1.220,499.000,—
Skupaj
2.005,482.000.—
Zaihteviki 1974 — odobreno 1975

03 a

CM
mU
I>S
*4°
O fe £

69,264.700,113,234.400,120,360.700,348,433.000,651,292.800,—

20,000.000,25,000.000,27,500.000,57,935.000,130,435.000,-

1974/75 T
1974/75 D
Skupaj
VSEGA

141,130.000254,362.860,—
118,399.383,50,000.000,254,362.860,—
259,529.383.—
50,000.000,2.259,844.860,—
910,822.183.—
180,435.000,—
K — zneska sta bila odobrena za konverzijo kreditov
T —kreditne transe za leto 1975, ki se nanašajo na zahtevke
investitorjev iz leta 1974

oC
ii
SU
05 S
5—7
12,342.800,28,876.000,29,493.30059,496.756,130,208.856,-

S
o
a

euE
te

9,528.600,26,279.000,27,702.200,50,146.600,113,656.400,—

2,553.700.1,844.700.1,321.800,9,136.100,14,856.300.—

20,004.247.—
20,004.237,—
22,909.862,—
17,592.677,—
5,317.185,42,914.099,—
37,596.914,—
5,317.185.—
151,253.314,—
20,173.485,1,696.156,173,122.955,D — zahtevki investitorjev, vloženi v letu 1974, ki so bili
dokumentacijsko perfektairani v leta 1975
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PRILOGA K TABELI 1 I
•a-3

5
J
STROŠKI KOMISIJE
Razčlenitev pozicje »ostalo«

1971/72
1973
1974

TABELA 2 I
PREGLED ODOBRENIH SREDSTEV
PO OBČINAH IZ SREDSTEV
ZA LETO 1973
Predračunska
vrednost
46,294.295,9,111.11716,829.862,2,678.669,9,438.414,33,492.950,16,453.000,25,236.613,14,693.743,65,989.074,26,424.105,266,641.842,—
Ostalo — stroški komisije

Občine
Črnomelj .
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
.Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
Šmarje
Trebnje

Bančni
kredit
26,182.076,5,680.000,10,400.000,1,504.000,2,616.000,3,600.000,2,640.000,14,033.684.8,536.000.31,169.000.14,000.000,120,360.760.—

260.500,— K
752.300 — K
469.300.—
214.056,—
1,696.156,-

10.758,827.11.585,—
6.701,—
—
18.286,—
Obračunano 1973
1974

24.400,6.205,30.605,—
7.355.—
—
37.960,—

Konverzije kreditov
1971 in 1972
Skupaj ostalo

BOM
6,332.667.1,315.356,2,145.777,211.595485.802,852.861,584.549,2,762.831,1,834.871,7,172.277,4,003.62927,702.215,-

SPP
212.346,—

130.653,287.987,148.052,30.028,521.735,1.321.801,-

•3a

200.000,—
227.110,—
427.110,— 469.300,120.000,—
80.000,—
627.110,683.356.469.300,—
214.056,—
683.356,—
1,012.800,1,696.156,-

Skupaj
6,545.013.1,315.356,2,145.777,211.595616.455,852.861,584.549,3,050.818,1,982.923,7,202.505.4,516.364,29,024.016,—
469.300,—
29,493.300.—
143

TABELA 3/1
PREGLED ODOBRENIH ZAHTEVKOV ZA BOM IN SPP PO INVESTITORJIH
ZA LETO 1973

ss

5»
El
>s

asa

s
cS5

11

II. faza izgrad.
proizv. hale na
energ. objektu
2. 402-27/72 Komunalno stanovanjsko proizv. hala za
živalstvo
podjetje Lenart
rekonstruikcija
3; 402-17/73 »Beti« Metlika
obrata »Beti«

Gornja
Radgona

4,600.000,—

3,220.000,—

803.961,—

Lenart

1,790.402.-

400.000 —

66.920,—

Črnomelj

12,228.732,-

4. 402-20/71 Trg. podjetje »Kmetijski izgradnja nove
kombinat« šemt. pri Celju hladilnice

Šentjur
pri Celju

3,310.000,-

izgr. tovarne
litega acryla

Trebnje

26,424.105 —

Črnomelj

10,750.307.

Rogaška
Slatina
Šmarje
pri Jelšah
Črnomelj

38,758.000

439.676,—
499.352,—
249.676,—
860.170,—
65.213 —
275.240,—
14.200,—
4.448,—
4.396,—
7.456,—
673.681,—
2,021.042,—
457.262.—
397.656.—
453.988,—
912.861,—
178.156,—
3,545.379,—
891.675,—
1,494.102,—
122.315,—
623.655—

Črnomelj

2,679.000

285.000,—
730.000,—
10,000.000,—

59.246,—
151.756.—
2,078.857.—

—

12. 402-40/72 ZGP »Pomurski tisk«
Murska Sobota
13. 402-6/73 Mariborska tekstilna
tovarna Maribor
14. 402-7/71 Kovinska in elektroind.
»Panonija« M. Sobota
15. 402-45/71 Gradbeno podjetje
»Ograd« Ormož

grad. obrata
tov. kondenzat,
grad. brusiilnice
in dekorimice
izgr. kamn. in
kamn. separ.
izgr. nove
proiav. hale
oprema za
gradbeništvo
grad. tovarne
pohištva
modernizacija
kartonaže
nakup serijske
opreme
grad. novih
proizv. prost,
rekonstrukcija
opekarne

2,115.000,—
2,000.000,—
1,000.000,—
3,445.112,—
448.000.—
1,324.000,—
111.000,—
84.000 —
83.000,—
83.000,—
2,000.000.—
6,000.000,—
2,000.000,—
2,000.000,—
2,000.000,—
4,391.154,—
857.000,—
15,507.000,—
3,900.000.—
6,535.000,—
535.000,—
3,000.000,—

2,200.000 .—

1,100.000,—

228.671,—

—

3,914.816..—

1,566.000,—

358.035,—

—

31,292.950..—

2,500.000,—

624.190,—

—

16,453.000,

grad. in oprema
sirarne
grad. zorilnice in
rekon. krož. peči
grad. umetne
sušilnice

Ljutomer

5,523.598,-

Gornja
Radigona
Lendava

4,511.117,-

228.626.— '
299.358.—
56.565.—
87.340.—
40.427,—
511.395,—

—

16. 402-46/72 Mariborska mlekarna
Maribor
17. 402-12/73 Opekanniško podjetje
Gornja Radgona
18. 402-30/72 SGP »Konstruktor« Mrb.
TOZD Gradbenik Lendava

1,000.000.1,440.000.200.000.600.000,450.000,2,460.000,-

19. 402-19/73 Slikarsko-pleskarsko in
antikor. podj. »Pleskar«
Prom. hotelsko turistično
20. a)
402-39/72 podj. »Viator« Ljubljana
Proim. hotelsko turistično
20. b)
402-39/72 podij. »Viator« Ljubljana
21. 402-25/72 Podj. za stroj. zem. dela
in prev. Agrotransport
22. 402-44/71 OZD proizv. podjetje
»Olga Meglič« Ptuj
23. 402-15/73 Mizarstvo
Rogaška Slatina
24. 402-35/71 Tovarna avtoopreme
Ptuj

nabava opreme

Ptuj

1,200.000.-

230.000,600.000,674.000,600.000,-

rekonstrukcija
gradu Cmomeilj
grad. avtometo.
delavnice
nabava serijske
opreme
vlaganje v serij,
opremo
adapt. mizarske
delajvnice
dogr. proizv.
hale

Črnomelj

5,849.546,—

2,800.000—

Črnomelj

4,898.300.-

Ptuj

4,031.160,-

Ptuj

3,316.000,-

Rogaška
Slatina
Ptuj

2,569.064,-

1,700.000,1,728.810.1,000.000,944.000,490.000,1,160.000,700.000,-

353.405,—
361.713.—
127.956,—
120.790,—
101.863,—
289.627.—
206.337 —

4.706.-

7,194.000,—

3,594.000,-

747.141,—

45.000,-

1. 402-11/72 Proizvodimo transportno
podjetje »Avtoradgona«

5. 402-61/71 Lesni kombinat »Novoles« Novo mesto-Straža

6. 402-5/72
7. 402-68/71
8. 402-47/71
9. 402-52/71
10. 402-43/72
11. 402-64/71
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»Iskra« Tovarna
kondenzatorjev Semič
Steklarna »Boris Kidrič«
Rogaška Slatina
Sploš. gradbeno podjetje
Rogaška Slatina
Obrtno komunalno
podjetje Črnomelj
Belokranjsko gradbeno
podjetje Črnomelj
»Marles« Maribor

Lenart
Murska
Sobota
Ljutomer
Murska
Sobota
Ormož

16,130.810
5,076.500,

15,039.460

2,678.669,-

17.700.—
53.780,—
140.115,—
76.773,—

—
142.346,—

88.652,—

406.750,—

70.000,—
—
—
—

—

—
—
—
—

1,200.207,—

25. 402-9/71
26. 402-12/72
27. 402-64/71
28. 402-28/71
29. 402-18/71
30. 402-17/72
31. 402-11/73
32. 402-10/73
33. 402-8/73
34. 402-49/71
35. 402-34/71

Prevozniško podjetje
izgr. del. in pov.
»Donat« Rog. Slatina
voznega parka
Tov. lahke obutve »Tolo« izgr. novih
Šentjur pri Celju
proizv. prost.
■
- f
Lesna, stavbna in pohišt. izgr. tovarne
ind. »Marles« Maribor
pohištva
Tov. glinice in aluminija rekonstrukcija
»Boris Kidrič« Kidričevo tovarne
»Dana« tov. rastlinskih
izgr. skladiščne
specialitet in destil. Mirna hale
Rudnik rjavega premoga grad. cementom,
»Kanižarica« Črnomelj
obrata
Gradbeno podjetje
proizv. cement,
»Drava« Ptuj
izdelkov
Opekarna Zabjak
pov. proizvod,
pri Ptuju
zmogljivosti
Podj. za izdelavo oblačil grad. proizv. hale
»Elegant« Celje
za šport, konf.
Tov. gum. in kov. izd.
dograditev
»Sigma« Ptuj
I. dela servisa
»Labod« Novo mesto
do.gr. proizv.
TOZD »Delta«, tovarna
prost., oprema
perila in konfekcije
Ptuj

Skupni znesek BOM
Skupni znesek SPP
Stroški komisije

27,702.215.1,321.801,469.300,-

VSEGA

29,493.316,—

Rogaška
Slatina
Šentjur
pri Celju

8,531.200,-

832.672,80.015,249.208.22.862.247.608.—

130.653.—

Kidričevo

—

239.175*—

Trebnje

—

105.985,—

4,930.000,-

Ljutomer

3,642.000,350.000,1,090.000,100.000,1,083.000,-

25.322,—
35.500,—

Črnomelj

4,811.910,-

2,130.000.-

442.794,—

—

Ptuj

1,808.120,-

1,265.684,-

263.115,—

—

Ptuj

2,650.000,-

1,855.000,-

385.624,—

—

Šentjur
pri Celju
Ptuj

6,453.743,-

1,795.000,2,335.000,200.000,-

410.390 —
533.850,—
25.592,—

23.900,—

Ptuj

4,555.000,-

2,140.000,785.000,-

444.875,179.475.-

3.812.-

266,641.842,—

120,360.760,—

2,770.215,—

492.333,-

1,321.801.—

TABELA 4/1
PREGLED ODOBRENIH SREDSTEV PO OBČINAH IZ SREDSTEV ZA LETO 1974
OBČINA

Predračunska
vrednost

Bančni
krediti

BOM

Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
%
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje

55,643.092,91,226.129,56,262.843,47,023.870,63,669.077,302,492.736,60,137.945,118,269.400,137,100.000.103.719.000,184.954.937,-

22,666.000,25,275.000,10,400.000,22,992.785.27,522.000.56.316.261,21,277.376.43,295.900,17,215.000,48,877.600,52,595.077-

2,780.100,2,636.336,3,753.3-58,4,825.828,8,063.314,2,597.918.6,012.704,2,241.039,8,382.736.7,509.532.1,343.752.-

235.807.1,169.553,146.390,1,000.900,1,127.991,497.995.252.533,124.135,2,109.782,2,151.603,319.400,-

3,015.907,3,805.889.3,899.748.5,826.728.9,191.305.3,095.913,6,265.237,2,365.174.10,492.518.9,661.235,1,663.152,-

348,432.999,—

50,146.617,—

9,136.089.—

59,282.706,214.056,59,496.756.—

1.220,499.029,Ostalo — stroški komisije

SPP

SKUPAJ

TABELA 5/1
PREGLED ODOBRENIH ZAHTEVKOV ZA BOM IN SPP PO INVESTITORJIH —
I. RAZPIS ZA LETO 1974
Zap,

Investitor

1. Tovarna »Belt«
2. »Iskra« tovarna kondenzatorjev, Semič
3. Obrtno komunalno
podjetje, Črnomelj
4. »žito«, živilski kombinat,
Ljubljana
5. Belokranjsko gradbeno
podjetje, Črnomelj
6. Viatar, Ljiuib&jana

1. Agrokombinat, Lenart
2. Manles

1. Tehnostroj
2. Ingrad, Ljutomer
3. SAovie VZK,
Ljutomer
4. Gostinsko podjetje
Jeruzalem, Ljutomer
5. Gostinsko podjetje
Jeruzalem, Ljutomer

Označba investicije

Kraj
investicije

Predračunska
vrednost

Krediti banke

BOM

Modernizacija in
povečanje zmogljivosti
livarne
Razširitev proizvodni e
kondenzatorjev
Gradnja proizvodne
hale
gradnja nove pekarne

ČRNOMELJ

6,190.800,—

3,380.000,—

401.516,-

ČRNOMELJ
SEMIČ
ČRNOMELJ

33,224.864,—

12,047.000,—

1,431.084,—

ČRNOMELJ

7,658.160,—

3,754.000,—

533.512,—

Razširitev in modernizacija proizvodnje
in opreme
— rekonstrukcija
gradu
— grad. avtomeh. del

ČRNOMELJ

4,948.114,—

2,030.000,—

241.144.—

Rekonstrukcija gostinskega obrata
»črni les«
Gradnja tovarne
pohištva

62.000-

88.045,-

ČRNOMELJ

LENART

52,021.938,—

21.211.000,—

2,467.990,—

250.000,-

2,607.256,—

85.762,235.807,—

24.025.—
164.500,-

LENART
2,467.990,-

400.000.-

41.957,—

164.500,-

Gradnja lakirnice
Sanacija in izgradnja
na pogorelem obratu
Gradnja sušilnice in
skladišča za žitarice
Gradnja hotela

LJUTOMER
LJUTOMER

3,299.300,-

2,000.000,-

285.344,-

462.000,—
124.000,—

LJUTOMER

11,382.860.11,211.577.-

860.888.96.308,1,400.293,-

230.400.—

LJUTOMER

6,034.000,592.000,7,275.000.-

Gradnja hotela

LJUTOMER

184.500.—
25,893.737.-

1. Elektrotoovinsko podjetje
»Kran«, Ormož
2. Tovarna plastičnih in
kovinskih izdelkov
»Jože Kerenčič«, Ormož
3. živilski kombinat »Intes«
Maribor, TOZD Pekatin

Rekonstr. osn. sred.
oz. opreme
a) raaš. proiz. hale
b) izgrad. nove tovarne »OPTYL«
Gradnja nove pekarne
v Ormožu

1. Gorenje »Elrad«,
Gornja Radgona
2. »Radenska«, Radenci

Izgradnja nove hale
za galvanike
1. gradnja novega obr.
Boračevo
2. rekonstrukcija obstoječega obrata
Boračevo

ORMOŽ

4,097.009,—

15,901.000,—

1,396.600.-

2,642.833,-

183.756.—

GORNJA
RADGONA
GORNJA
RADGONA

29.585,11.452,-

ORMOŽ
ORMOŽ

1,000.900 —

49,117.000.—

15,700.000,-

1.865.032,—

382.693,-

5,951.399,—
59.165.408,—

3,500.000,20,596.600,-

499.355,—
2,548.143,—

58.665,482.395,-

12,087.218.—
22,060.000,—

4,900.000,3,500.000,4,448.000,-

582.080,415.772,-

233.510,—

44,527.993,—
78,675.211.-

8.300.000,21,148.000,—

1,241.484,2,239.336.-

233.510,—

Zap.
št.

Investitor

1. Intes, TOZD Mlinopek,
Murska Sobota
2. KIK Pomurka, M. Sobota,
TOZD Agromerkur

Označba Investicije

Izgradnja industr.
pekarne
Dograditev in modernizacija' bojlerske
proizv. in nabava
transp. srd.
Gradnja nove mesne industrije
Rekonstrukcija hlevov
melioracija in nabava
kmet. mehanizacije
Rekonstrukcija tov.
mlečnega pratou
Izgradnja nove betonarne tipa ELBA

3. KIK Pomurka, M. Sobota,
TOZD Mesna industrija
4. KIK Pomurka, M. Sobota,
obrat za kmetijstvo,
TOZD Rakičan
5. KIK Pomurka, M. Sobota,
Tovarna mlečnega prahu
6. SGP Konstruktor Maribor .
TOZD Gradbeništvo
Pomurje, M. Sobota
Nabava kmet. meh.
7. KIK Pomurka

1. Tovarna volnenih izdelkov Rekonstrukcija del.
priprav
Majšperk
2. Tovarna avtoopreme, Ptuj Preventivna sanacija
in modernizacija tovarne
3. Komunalno podjetje, Ptuj Gradnja mehanične
delavnice, nabava
mehanih. in avtobusom
4. Labod Novo mesto,
Razširitev že obstoTOZD »Delta«, Ptuj
ječih objektov
5. Perutnina, Ptuj
a) dograditev farme
nesnic v Kidričevem
b) dograditev valilnic
v Turnišču
c) dovršitev izgradnje
hladilnice
6. Konus, Slov. Konjice
Prestrukturiranje
proizvodnje
7. Kmetijska kombinat,
Nabava opreme in
Ptuj
izgradnja objekt.
8. Gradnje, Ptuj
Nabava strojne
opreme

' 1. Lesna industrija »Bohor«
Šentjur pri Celju
2. Zdravilišče
Rogaška Slaitina
3. SGP, Rogaška Slatina
4. Steklarna »Boris Kidrič«
1. Trebanjska industrij a
»Trimo«, Trebnje
2. Ljubljanske opekarne,
Ljubljana
3. »Dana«, Mirna
4. »Novoles«, Novo mesto

Rekonstrukcija lesnega obrata mizame
Gradnja hotela »Donat« in pokritega
bazena
Kamnolom in separacije
Izgradnja brusil.

Izgradnja nove
tovarne
Gradnja tovarne
ploščic
Gradnja proizvodne
in skladiščne hale
Izgradnja tovarne
litega leakriila

Kraj
investicije

Predračunska
vrednost
i

Krediti banke

BOM

MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA

10,204.000.—

2,500.000.—

355.296.—

7,760.568.—

1,372.000.—
2,376.000,—

162.984,—
457.332,—

MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA

132,238.819.—

29,140.000.—

4,157.490,—

882.200,-

5,099.000,—

2,264.000.—

333.952,—
56.660.—

28.840.-

MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA

17,100.000,—

1,980.261.—

230.612,—

78.942-

6,570.000.—

2,000.000.—

284.236,—

—

MURSKA
SOBOTA

6,658.238,—

2,663.000,—

316.344,—

—

SEP

185,630.625,—

44,295.261,-

6,354.906,—

990.035,-

PTUJ

37,771.932.80

11,500.000.—

1,389.8115.—

—

PTUJ

6,863.310,—

2,300.000.—

299.412.—

55.000,—

PTUJ

9,940.000,-

2,500.000,2,520.000,-

296.980,—
299.356,—

—

PTUJ

9,700.000,-

2,200.000,-

260.492,—

93.928,-

PTUJ

23,674.005,-

9,800.000-

1,886.308.—

PTUJ

7,229.476,-

1,200.000.-

156.772,—

693.000,-

96.540.

PTUJ
PTUJ

2,997.047-

1,300.000,-

184.752.—

PTUJ

12,933.600,-

8,197.900,-

1,009.648,—

PTUJ

172.030,-

85.000,-

lom-

MESTINJE
ŠMARJE
ROGAŠKA
SLATINA
ŠMARJE
ŠMARJE

ili,281.400,-

42,295.900.—

12,450.000,-

4,500.000,—

587.908,—

60,291.000,-

7,960.000.—

6,632.868,—

5,894.299,-

71.000,—

219.928,—

748.032.—

24,492.000,—
642.500,—

ŠMARJE
72,741.000,—

39,952.000,-

7,220.776,—

496.750,—
1,887.232.—

TREBNJE

61,954.402,-

3,181.740,-

330.360,-

TREBNJE

91,968.826.-

16,000.000,4,572.000,23,000.000.-

3,255.925,-

1,046.793,-

MIRNA
TREBNJE
TREBNJE

22,136.000.—

7,465.077-

886.792,-

98.250.676.200,-

176.059.228,—

51,037.077,—

7,324.457,-

2,151.603,147

Zap.
št.

Investitor

Označba Investicije

Kraj
investicije

Predračunska
vrednost

Krediti banke

BOM

SPP

6
1. Viaitor, Ljubljana
2. Elma, Črnuče
3. INA-Nafta

Izgradnja avtoser.
delavnice
Rekonstrukcija
obrata
Rekonstrukcija
rafinerije

LENDAVA

8,100.000,—

5,670.000.—

805.812.—

LENDAVA

9,032.550.—

6,322.785.—

1,384.246,—
135.800,—

LENDAVA

Vsega I. razpis

17,132.550,-

11,992.785,—

2,190.058,—

781,069.087.—

268,829.623.—

39,064.021.—

135.800.—
7,501.762.-

TABELA G/I
PREGLED ODOBRENIH ZAHTEVKOV ZA BOM IN SPP PO INVESTITORJIH —
II. RAZPIS ZA LETO 1974

Investitor

1. Kimetijska zadruga,
Črnomelj
2. »Komet«, Konfekcija
Metlika

1. Gorenje Etrad,
Gornja Radgona
2. Kmetijski kombinat,
Gornja Radgona
3. SOB Gornja Radgona
4. Radenci, Radenska

Označba investicije

rekonstrukcija objektov in nabava strojne
opreme
rekonstrukcija obrata

II. faza izgradnje
proizv. hale
nabava kmetijske mehanizacije, obnova
vinogr. in rekonstr.
gov. hlevov
financiranje nadaljevanje regional. razisk.
z ECM
II. etapa gradnje zdr.
turist, centra (terapija
in vezali hodnik)

1. Lesnina Ljubljana,
rekonstrukcija in
TOZD Mizarstvo Ljutomer razš. tovarne pohištva
1. »Kristal« Maribor
2. TAM Maribor
3. Agrokombinat, Lenart

izgradnja obrata za
proizv. termoizolac.
stekla
izgradnja tovarne za
proizv. kotlov
melioriranje 336 ha
zemlje

Kraj

Predračunska
vrednost

Bančni kredit
transe 1974

4 % BOM

ČRNOMELJ .

1,632.000.—

480.000.—

57.020,—

ČRNOMELJ

1,989.154.—

975.000.—

115.824,—

GORNJA
RADGONA
GORNJA
RADGONA

SPP

3,621.154.—

1,455.000,-

172.844.—

4,966.000.—

1,000.000,—

118.790,—

—

2,171.110.5,413.808.-

482.000.1,908.000.737.000.-

65.980.—
148.735,—
63.495.—

57.000,—

—

16.665.—

GORNJA
RADGONA

862.378.—

GORNJA
RADGONA
397.000,—

936.043,—

12,550.918,—

4,127.000-

37,775.340.—

11,621.000,—

2,182.995,—

LENART

30,407.853.—

3,000.000,—

390.540.—

—

LENART

23,387.000.—

7,000.000,—

911.255.—

—

—

154.900.-

LJUTOMER

LENART

—
53,794.853.-

—
10,000.000,—

1,301.795.-

—_

154.900.—

Investitor

1. Industrija »INDIP«i
Lendava
2. »Konstruktor« Maribor,
TOZD Gradbenik Lendava
3. SOB Lendava

1. »Sigma« Ptuj

\

2. SOB Ptuj

1. »iskra« Ljubljana,
»Elektrolit« Mokronog

Označba investicije

razširitev proizv.
obrata pletarstva
rekonstrukcija in
modernizacija opekairne
financ, nadaljevanja
regional. raziskan
z ECM

I. faza izgr. obrata
za proizv. hladilnikov
financ, nadaljevanja
regional. raaiskav z
EOM

povečanje proizvodnje
— sanacija

1. »Kroj«, M. Sobota
2.
3.
4.
5.

gradnja tapetniških
delav.
»Mura«, M. Sobota
izgradnja proizv.
Oblačila in Perilo
Radenska-Zvezda, Radenci skladišče in pom.
prostori
»Irates« MMnopek,
izgradnja pekarne
Mursika Sobota
SOB Murska Sobo*"'
financ, nadalj. regio.
raziskav z ECM

Kraj

Predračunska
vrednost

1. »Kors« konfeikeija
Rogaška Slatina
2. Steklarna »Boris Kidrič«
Šmarje

1. »Bohor«
Šentjur pri Celju
2. »Alipos«
Šentjur pri Celju
3. Kmetijski kombinat
Šentjur pri del ju
4. SOB Šentjur pri Celju

nafcup strojne opreme

4 % BOM

LENDAVA

16,819.000.—

5,000.000,—

710.590,—

LENDAVA
Dolga vas

13.072.320.—

6,000.000.—

852.710,—

LENDAVA

PTUJ

10.590,—
9,891.320,—

11,000.000,—

1,563.300.—

6,988.000.—

1,000.000,—

118.405.-

PTUJ
6,988.000.—

1,000.000,—

118.405,—

8,895.709,—

1,558.000,—

185.075,—

3,350.000.—

1,000.000.—

142.120,-

107.862.111.—

8,021.000,—

1,139.932,-

5,650.000,-

3,000.000.—

426.356,-

gradnja proizv. hale

gradnja nove žage
izgradnja obrata
cevarne
gradnja goivejih hlevov (pri klko.)
financ, nadalj. reg.
raziskav z ECM

32.605.—

TREBNJE

MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA
MURSKA
SOBOTA

105.240,32.714,-

ORMD2

972.537,-

12,021.000.680.776— .

1,708.408—

137.954,—

49.775,—

financ, nadala, regio.
raziskav z ECM

razširitev proizv.

10.590.—

32.605,—

116,862.111.—
1. Modna konfekcija
Gornja Radgona
2. SOB Ormož

Bančni kredit
transe 1974

15.600,—

ŠMARJE pri
JELŠAH
ŠMARJE pri
JELŠAH

ŠENTJUR
pri CELJU
ŠENTJUR
pri CELJU
ŠENTJUR
pri CELJU
ŠENTJUR
pri CELJU

972.537,—

680.776,—

49.775,—

5,608.000,—

3,925.600,—

511.020,—

25,370.000,—

5,000.000.—

650.940,—

222.500,—

30,978.000.—

8,925.600,—

1,161.960,—

222.500,—

14,900.000.—

1,715.000.—

223.255.-

122,200.000,—

15,500.000,—

2,017.784,-

15.600.-

66.015,68.120,137,100.000.—

17,215.000,-

2,241.039,-

439,429.942,—

79,603.376,—

11,082.596.—

124.135,—
1,634.327.—

Tabela 7/1
PREGLED ODOBRENIH SREDSTEV PO OBČINAH IZ SREDSTEV ZA LETO 1975
Občina
Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur
Šmarje
Trebnje

Predračunska
vrednost

Krediti

BOM

48,926.692.—
53,724.213.—

27,190.875,34,828.000,23,400.000,11,573.000,10,296.000,58,331.000,-

5,233.700,5528.850,3,046.200,1,448.105.1,667.794.8,036.946372.476.4,612.910.2,124.420,5,525.513.-

260.340!—
641.135.—

63,387.204.—

3,800.508,35,435.000,12,504.000.42,171.000,-

310.000.—

632.816,5,254.045,2,124.420,5,835513,-

254,362.860,—

259,529.383,—

37,586.914.—

5,317.185,—

42,914.099.—

32,022.233.—
15,800.000,—
43,479532.—
7,022.926,—

SKUPAJ

SPP

5,233.700,8,420.0753,046.200.1,656.905,2,143.479,8,566.946,-

2,891.225.—
208.800.—
475.685.—
530.000.—

PRILOGE K POGLAVJU III.
TABELA l/HI

TABELA 2/III

DRUŽBENI PROIZVOD
CELOTNEGA GOSPODARSTVA

VERIŽNI INDEKS IN LETNA
POPREČNA STOPNJA RASTI
DRUŽBENEGA PROIZVODA

v tekočih cenah
v tisočih din

Črnomelj
132.429
170.887
200.529
253.617
Gornja Radgona
108.277
187.342
313391
378.735
Lenart
53.380
59.402
77.822
112.067
Lendava
182591
221.062
289.873
398.792
Ljutomer
121.796
163.135
200.769
244.760
Murska Soboba
436,105
561.028
749.650
902.961
Ormož
92.847
116.678
147.410
199.461
Ptuj
559.279
5(92.333
777.252
996.143
Šentjur pri Celju
85.309
113.137
144.05H
199.194
Šmarje pri Jelšah
169.162
224.838
319.813
402.788
Trebnje
101.621
148.238
194.787
239.177
MRO
2,042.795 2,568.160 3.4)15.347 4.322.695
RQ
23,511.340 30,084543 36,989.716 45,171.056
SRS
25,554.136 32.642.703 40,205.063 49,498.751
ISo

Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
MRO
RO
SRS

1973
1972

1971
1970

1972
1971

129,0
173,0
111,4
121,1
133,9
128,6
125,7
105,9
132,6
132,9
145,9
125,2
128,0
127,7

117,3
126,5
167,3
120,9
130,8
144,0
131,1 ' 135,8
123,1
121,9
133,6
120,5
126,3
135,6
131,2
128,2
127,3
138,3
142,2
125,9
131,4
122,8
1335
126,6
122,2
122,7
123,1
123,1

24,2
51,8
28.1
29^
26.2
27.4
29.1
21.2
32,7
33.5
33,0
28,4
24.3
245

Tabela 3/III
ZAPOSLENI V DRUŽBENEM IN ZASEBNEM SEKTORJU

1970
Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
MRO
RO
SRS

3.692
3.829
1.059
3.632
3.226
10.171
,2.018
11.988
1.697
4.292
2.077
47.681
509.508
557.189

1972

1971
3.950
3.916
1.046
3.780
3.358
10.951
2.163
12.374
1.828
4.559
2.297
50.222
531.705
581.927

1973

4.155
4.312
1-179
4.015
3.438
11.720
2.351
12.617
1.895
4.756
2.486
52.924
549.238
602.162

|-|žf
"S
5ftt

1974

4.420
4.802
1.282
4.204
3.581
12.244
2.548
13.141
2.087
4.216
2.558
55.083
567.897
622.980

4.955
5.170
1.485
4.515
3.757
13.142
2.664
14.103
2.249
5.521
2.953
60.514
596.248
656.762

134,2
135,0
140.2
124.3
116.5
129,2
132,0
117.6
132.5
128.6
142,2
126,9
l!l7,0
1(17,9

7,6
7,8
8.8
5.5
3.9
6.6
7.2
4.1
7.3
6,5
9.2
6,2
4,0
4,2

Tabela 4/III
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

Črnomelj
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
MRO
RO
SRS

skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.
skupaj
gosp.

1970

1971

1972

1973

14.257
13.594
69.999
67.505
6.143
4j634
29.786
25.264
19.973
19.340
71.565
66.157
5.777
4.826
74.316
67.389
13.052
11.401
25.190
22.790
4.790
3.527
334.848
306.427
5,586.952
5,045.219
5,921.800
5,351.646

24.279
23.597
111.866
109.250
11.015
8.970
38.469
31.540
30,382
29.217
83,285
74.975
10.738
6.220
127.617
107.921
22.736
19.781
39.371
29.012
37.563
31.102
537,321
472.185
7,518.991
6,639.483
8,056.312
7,111.668

62.326
55.555
235.503
220.943
22.808
18.115.
43.567
39.960
50.177
35.833
98.495
83.208
13.183
10.919
129.388
115.584
56.647
49.502
46.957
42.203
24.179
17.940
783.230
689.822
7,564.543
6,506.637
8,347.773
7,196.459

91.921
85.245
118.692
99.440
43.467
33.534
53.991
49.558
64.050
54-511
156.146
127.826
7.991
7.509
182.447
147.450
78.866
76.419
85.826
69.595
01.313
15.098
884.709
766.185
10,640.361
9.393.264
11,525.070
10,159.449

— v tekočih cenah
— v tisočih dim
Indeks
0 letaa stopinja
1973:1970 rasti investicij
644,7
627.1
169,6
147,3
707.6
723.7
181,3
196.2
320.7
281,9
218,2
193.2
188.3
155,6
218.6
218.8
604.2
670.3
340.7
305.4
444.9
428.1
264.2
250,0
190,4
186,2
194,6

86.1
84.4
19.2
13.8
92,0
93.5
22.0
25.1
47,5
4.1,3
29.7
24,5
11.4
15.9
29.8
29.9
82/1
88.5
50,5
45.1
64,5
63,4
38.2
35.7
24,0
23,0
24.8
23,8
151

Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji (ESA 341?
Varianta:
Osnutek zakona o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij
v SR Sloveniji
1. člen
Zaradi bolj skladnega razvoja vse republike ter postopnega izravnavanja gospodarskih, socialnih in prostorskih pogojev za delo in življenje pospešujejo delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, občinah, krajevnih skupnostih ter SR Slovenija družbeni razvoj manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij v skladu z dolgoročnimi in srednjeročnimi plani oziroma programi družbenega razvoja ter vsakoletnim določanjem politike na teh osnovah.
I. Določitev območij
2. člen
Za manj razvita območja v SR Sloveniji se štejejo
geografsko zaokrožena območja, določena s teritorialnimi
mejami občin, oziroma krajevnih skupnosti, ki izpolnjujejo
pogoje po tem zakonu.
3. člen
Občine se po tem zakonu štejejo za manj razvita območja, če izpolnjujejo najmanj po en kriterij iz najmanj treh
od naslednjih štirih skupin kriterijev:
1. gospodarska razvitost:
— da je družbeni proizvod na prebivalca manjši od 50 odstotkov poprečja SR Slovenije
— da je delež zaposlenih (skupaj z upoštevanjem dnevne migracije) najmanj 50 odstotkov manjši od poprečja SR
Slovenije
2. prebivalstvo:
— da je delež kmečkega prebivalstva v skupnem številu
prebivalstva najmanj 50 odstotkov višji kot v poprečju SR
Slovenije
— da se je v obdobju 1961-1971 (varianta: v obdobju
1961-1874) število prebivalstva zmanjšalo.
3. družbeni standard:
— da je delež predšolskih otrok v vzgojno-varstvenih
zavodih najmanj 50 odstotkov manjši od poprečja SR Slovenije
— da je delež slušateljev višjih in visokih šol v skupnem
prebivalstvu najmanj 50 odstotkov manjši kot v poprečja
SR Slovenije.
4. infrastruktura
— da je delež stanovanj z vodovodom najmanj 50 odstotkov manjši kot v poprečju SR Slovenije
— da je delež cest s sodobnim cestiščem v skupni dolžini cest v občini za najmanj 50 odstotkov manjši kot v poprečju SR Slovenije.
4. člen
Krajevne skupnosti se štejejo za manj razvite, če ležijo
v geografsko zaokroženem območju, povezanem z manj razvitim območjem iz 3. člena in so sestavni del občine, ki v
družbenem proizvodu na prebivalca in deležu zaposlenih v
skupnem številu prebivalstva najmanj za 25 odstotkov zaostaja za poprečjem SR Slovenije, ali če same sestavljajo
geografsko zaokroženo območje, ki po številu prebivalstva
ali po površini presega poprečno velikost občin v SR Sloveniji, in če izpolnjujejo naslednja dva kriterija:
— da se je v obdobju 1961 do 1971 število prebivalstva
zmanjšalo,
— da je delež kmečkega prebivalstva najmanj 50 odstotkov večji kot v poprečju SR Slovenije.
5. člen
Za manj razvita obmejna območja se štejejo krajevne
' kupnosti, ki se nahajajo pretežno v 10 kilometrskem pasu

ob državni meji in tvorijo sklenjeno območje ter izpolnjujejo enega od naslednjih dveh kriterijev:
— da se je v obdobju 1961 do 1971 število prebivalstva
zmanjšalo,
— da je delež kmečkega prebivalstva najmanj 50 odstotkov večji kot v poprečju SR Slovenije.
Varianta:
Za manj razvita obmejna območja se štejejo območja
krajevnih skupnosti, ki se nahajajo pretežno v 10 kilometrskem pasu ob državni meji in so sestavni del občine, ki
v družbenem proizvodu na prebivalca in deležu zaposlenih
v skupnem številu prebivalstva najmanj za 25 odstotkov zaostaja za poprečjem SR Slovenije in izpolnjujejo najmanj
enega od naslednjih dveh kriterijev:
— da se je v obdobju 1961 do 1971 število prebivalstva
zmanjšalo,
— da je delež kmečkega prebivalstva za najmanj 50 odstotkov večji od poprečja SR Slovenije.
6. člen
Občine in krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo kriterije
3., 4. in 5. člena tega zakona, ugotovi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije z odlokom na podlagi zadnjih razpoložljivih
uradnih statističnih podatkov (varianta: na podlagi uradnih
statističnih podatkov za leto 1974).
Opredelitev manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij iz prvega odstavka velja za razdobje srednjeročnega plana družbenega razvoja SR Slovenije v letih
1976-1980.
II. Pospeševanje razvoja
7. člen
Hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij temelji predvsem na večjih prizadevanjih
delovnih ljudi v organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih, v krajevnih skupnostih in občinah na teh območjih, opira pa se tudi na aktivnost delovnih
ljudi v organizacijah združenega dela in njihovih asociacij iz
drugih območij SR Slovenije v skladu z njihovimi interesi
in potrebami optimalnega razvoja ter na aktivnosti samoupravnih interesnih skupnosti s področja gospodarstva in
družbenih dejavnosti, na aktivnosti poslovnih bank in drugih
samoupravnih nosilcev družbenega razvoja.
8. člen
Zaradi usklajevanja programskih usmeritev in aktivnosti
pri pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj
razvitih obmejnih območij ustanovijo občine in krajevne skupnosti na teh območjih območne skupnosti krajevnih skupnosti oziroma ustrezne skupne medobčinske organe samoupravljanja.
9. člen
Za uresničevanje politike pospeševanja razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij sklenejo
samoupravni nosilci družbenega razvoja v SR Sloveniji poseben družbeni dogovor.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije začne postopek za
sklenitev družbenega dogovora.
Z družbenim dogovorom iz prvega odstavka tega člena
se ustanovi poseben odbor za spremljanje izvrševanja družbenega dogovora.
10. člen
Pospeševanje razvoja manj razvitih obmejnih območij
v občinah, ki v družbenem proizvodu na prebivalca in v

deležu zaposlenih v skupnem številu prebivalstva zaostajajo
za poprečjem SR Slovenije za manj kot 25 odstotkov, je
skrb samoupravnih nosilcev razvoja v teh občinah, oziroma
skupin občin.
Variantni dodatek:
V izjemnih in specifičnih primerih pri izvajanju nekaterih nalog za pospeševanje razvoja območij iz prejšnjega odstavka tega člena sodelujejo tudi ustrezni samoupravni nosilci razvoja v SR Sloveniji.
Opredelitev teh nalog in obseg sodelovanja se določi z
družbenim dogovorom iz 9. člena tega zakona.
11. člen
Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti ustvarjajo pogoje za hitrejši
gospodarski razvoj ter delo in življenje delovnih ljudi na
manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih
na podlagi načel solidarnostnega združevanja sredstev ter
v skladu s svojimi srednjeročnimi in letnimi programi in
srednjeročnim planom družbenega razvoja SR Slovenije.
Oblikovanje sredstev za te namene zagotavljajo samoupravne interesne skupnosti z ustreznimi družbenimi dogovori
in samoupravnimi sporazumi.
12. člen
Gospodarska zbornica Slovenije spodbuja in povezuje
razvojne pobude organizacij združenega dela na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih ter iz
drugih območij ob upoštevanju razvojnih možnosti na manj
razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih ter
potreb optimalnega razvoja SR Slovenije.
13. člen
Upravljalci poslovnih bank določijo s samoupravnimi sporazumi in drugimi akti ob upoštevanju optimalnih lokacijskih kriterijev prednostno odobravanje kreditov za investitorje, ki vlagajo na manj razvitih območjih in manj razvitih
obmejnih območjih, praviloma ob ugodnejših kreditnih pogojih.
14. člen
SR Slovenija sodeluje pri pospeševanju razvoja manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij
— z opredeljevanjem usmeritev v okviru samoupravnega
sistema družbenega planiranja,
— z ukrepi davčne politike in z drugimi ukrepi, določenimi s posebnimi predpisi.
Obrazložitev
i.
Veljavni zakon o ukrepih
za pospeševanje razvoja manj
razvitih območij v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 4/71)
je vsebinsko vezan na izvajanje srednjeročnega plana
družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje 1971—1975.
Glede na to, da je v razpravi nov srednjeročni plan
razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1980, je potrebno
v zvezi z uresničevanjem politike na področju pospeševanja razvoja manj razvitih
območij sprejeti nov zakon
o pospeševanju teh območij v prihodnjem srednjeročnem planskem obdobju.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval predvsem spremembe v razvoju
družbenega sistema ter pomembnejše izkušnje pri izvajanju veljavnega zakona,
zlasti:
— sprejetje nove ustave in
na tej podlagi samoupraven

način reševanja razvojnih
problemov, vključno problemov razvoja manj razvitih
območij;
—pospeševanje
razvoja
manj razvitih območij bi morali razširiti tudi na obmejna območja in to -v skladu
z interesi in potrebami družbenega razvoja SR Slovenije
kot celote;
— pri izvajanju dosedanjega zakona so se pojavili nekateri problemi v zvezi s teritorialnim oblikovanjem manj
razvitih območij kot tfudi problemi večje usklajenosti različnih razvojnih naporov za
pospeševanje teh območij.
Pri opredeljevanju izhodišč
za politiko razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v Sloveniji je potrebno upoštevati predvsem samoupravni
družbeni sistem, ki narekuje,
da se reševanje teh problemov izvaja predvsem preko
aktivnosti posameznih samo-

Variantni dodatek:
,
— s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov, oziroma inicialnih razvojnih načrtov na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih.
15. člen
če bi izvrševanje ciljev in nalog, opredeljenih v srednjeročnem družbenem planu in v družbenem dogovoru o pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij, bistveno zaostajalo, bo Skupščina SR Slovenije sprejela potrebne začasne odločitve oziroma ukrepe
za zagotovitev uresničevanja teh nalog s strani posameznih
samoupravnih nosilcev razvoja.
III. Končne določbe
16. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imenuje komisijo, ki
opravlja zadeve SR Slovenije v zvezi z izvajanjem tega zakona. Imenuje jo izmed predstavnikov ustreznih republiških
upravnih organov in predstavnikov manj razvitih in drugih
območij.
Komisija:
— spremlja in proučuje stanje ter potrebe na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih,
— spremlja izvajanje ukrepov na podlagi tega zakona na
manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih
ter daje pristojnim organom v republiki predloge za ukrepe
za pospešeni razvoj teh območij,
— poroča o ukrepih, izvršenih na podlagi tega zakona, in
o stanju razmer na teh območjih najmanj enkrat letno.
Variantni dodatek:
— Odloča o sofinanciranju kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih načrtov iz variantnega dodatka k 14. členu.
17. člen
Izvršni svet skupščine SR Slovenije najmanj enkrat letno poroča o izvajanju nalog in doseganju ciljev v zvezi s
pospeševanjem razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij ter predlaga potrebne ukrepe Skupščine SR Slovenije.
18. člen
Zakon začne veljati s 1. januarjem 1976. Z uveljavitvijo
tega zakona preneha veljati zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji (Ur. list
št. 4-71).
upravnih nosilcev razvoja ob
ustrezni njihovi koordinaciji.
Vloga republike bi zato morala biti čimbolj omejena in
naj bi imela usmerjevalen ter
dopolnilen značaj. Po predlogih v osnutku zakona bi
bila osnovna skrb za hitrejši razvoj na samoupravnih
nosilcih razvoja na teh območjih samih, hkrati pa tudi
na samoupravnih nosilcih z
območja celotne republike v
smeri zagotovitve skladnejšega in optimalnejšega razvoja SR Slovenije ter postopnega izravnavanja pogojev za
življenje in delo na vseh območjih.
II.
1. Poseben problem predstavlja ugotavljanje manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij, pri
razvoju katerih naj bi sodelovali delovni ljudje in občani širše družbene skupnosti. V zvezi z ugotavljanjem
teh območij se postavljajo
naslednja vprašanja:

— teritorialna enota kot
osnova za določanje stopnje
razvitosti,
— izbor kriterijev za ugotavljanje stopnje razvitosti,
— določitev nivoja, ki predstavlja mejo med manj razvitimi in drugimi območji.
a) V sedaj veljavnem zakonu so bile teritorialna podlaga za opredelitev manj razvitih območij občine (11 občin), dela ukrepov za pospeševanje razvoja manj razvitih območij pa so bila deležna tudi nekatera manj razvita geografska
območja
(Brkini, Kozjansko).
Izkušnje dosedanjega pospeševanja razvoja manj razvitih območij so pokazale, da
bi morali v prihodnje dati
več poudarka geografskim območjem s podobnimi karakteristikami manj razvitosti, ki
pa jih v nekaterih primerih
meje občin umetno prekinjajo. Zato se predlagatelj tega
osnutka zakona v načelu odloča za opredeljevanje manj
razvitih območij v okviru
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Širših geografskih manj razvitih območij. Taka območja pa bi opredeljevali s teritorialnimi mejami občin oziroma krajevnih skupnosti kot
temeljnih teritorialnih skupnosti, v katerih delovni ljudje in občani neposredno
uresničujejo svoje interese
za zadovoljevanje svojih potreb. Ob upoštevanju teh izhodišč bi manj razvita območja opredelili na podlagi
občin, ki izpolnjujejo kriterije tega zakona, teritorij pa
bi razširili s krajevnimi skupnostmi, ki zaključujejo določeno manj razvito geografsko območje, ob pogoju, da
izpolnjujejo zahtevane kriterije.
Manj razvita obmejna območja bi na podlagi osnutka zakona sestavljale krajevne skupnosti, ki so v celoti
ali pretežno v 10 kilometrskem pasu ob državni meji,
hkrati pa izpolnjujejo z osnutkom predvidene kriterije.
b) V strokovni literaturi
obstojajo zelo različni kriteriji za ugotavljanje stopnje
razvitosti. Glede na to, da
vsak kriterij vključuje določene anomalije, ki so posledica različnih faktorjev, se
vedno bolj uveljavlja širši
pristop. V predloženem osnutku se je predlagatelj za
opredelitev razvitosti občin
odločil za štiri skupine kriterijev, in sicer:
— kriterije, ki opredeljujejo gospodarski razvoj: družbeni proizvod na prebivalca,
delež zaposlenosti
— kriterije s področja demografskih gibanj:
delež
kmečkega prebivalstva, dinamika prebivalstva
— kriterije s
področja
družbenih dejavnosti: delež
predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih zavodih, delež slušateljev višjih in visokih šol
od skupnega prebivalstva
— kriterije s področja infrastrukture: delež stanovanj
z vodovodom, delež cest s
sodobnim cestiščem.
Pri izboru kriterijev je treba razen njihove primernosti
za ugotavljanje stopnje razvitosti upoštevati tudi razpoložljivost podatkov. Statistični podatki za posamezne ožje
teritorialne enote (npr. občine in krajevne skupnosti)
so zelo nekompletni. Zato je
predlagatelj za vsako od navedenih skupin kriterijev izbral tiste, ki so najbolj reprezentativni, hkrati pa tudi
razpoložljivi.
Glede na to, da so statistični podatki za krajevne
skupnosti zelo skromni, se
je predlagatelj osnutka zako-

na omejil samo na dva, in
to demografska kriterija, to
je dinamiko prebivalstva v
obdobju 1961—1971 (popis
prebivalstva) in delež kmečkega prebivalstva.
Krajevne skupnosti, ki izpopolnjujejo oba predlagana
kriterija, morajo po osnutku
zakona izpolnjevati tudi pogoj, da so sestavni del širšega geografsko zaokroženega
manj razvitega
območja.
Manj razvite krajevne skupnosti v okviru razvitejših območij oziroma občin bi morala biti sikrb samoupravnih
nosilcev razvoja na teh območjih ob njihovem povezovanju z drugimi samoupravnimi nosilci družbenega razvoja.
V zvezi z opredeljevanjem
manj razvitega obmejnega
območja pa mora krajevna
skupnost izpolnjevati pogoj,
da je sestavni del sklenjenega manj razvitega območja ob državni meji in hkrati vsaj enega od naslednjih
dveh kriterijev:
— zmanjševanje števila prebivalstva v obdobju 1961—71
— delež kmečkega prebivalstva najmanj 50 odstotkov večji kot v poprečju
SR Slovenije.
širše družbene pomoči bi
bile deležne tiste krajevne
skupnosti, ki so sestavni del
sklenjenega manj razvitega
območja ob državni meji, ne
pa posamezne manj razvite
krajevne skupnosti, ki so
otoki sredi razvitejših krajevnih skupnosti.
Izbor kriterijev za krajevne skupnosti je sicer pomanjkljiv, po mnenju predlagatelja pa vendar dovolj
reprezentativen, saj zadeva
najkarakterističnejši del problemov manj razvitih območij. To je močna udeležba kmečkega prebivalstva in
hkrati zmanjševanje števila
prebivalstva. Ustavitev praznjenja nekaterih, zlasti obmejnih območij in hfcrati tudi ustvarjanje pogojev za ponovno naraščanje prebivalstva pa je temeljna naloga
pospeševanja razvoja teh območij.
c) Naslednje vprašanje
predstavlja zgornja meja kriterijev razvitosti, do katere bi uvrstili posamezne
občine in krajevne skupnosti med manj razvite. Taka
meja je v bistvu družbena
konvencija, ki mora upoštevati tudi soodvisnost med
teritorialnim obsegom manj
razvitega območja in materialnimi možnostmi družbene skupnosti, od česar zavisi stopnja učinkovitosti do-

govorjenih ukrepov.
V osnutku zakona je predlagano, da bi kot manj razvita območja in manj razvita obmejna območja upoštevali tista, ki za najmanj
50 odstotkov zaostajajo za
poprečjem SR Slovenije.
Treba je upoštevati, da so
po svojem značaju oziroma po razvojnih problemih
manj razvita tudi nekatera
območja, ki presegajo to
mejo. Blažji kriteriji in s
tem tudi širjenje manj razvitega območja bi vplival na
večjo drobitev razpoložljivih sredstev samoupravnih
nosilcev razvoja, s tem pa
tudi na manjšo učinkovitost
naporov za pospeševanje
tistih območij, ki v razvoju najbolj zaostajajo. Ob
tem je v osnutku predvideno, da je reševanje razvoja drugih manj razvitih
območij predvsem skrb delovnih ljudi in občanov v
občini, ki taka območja
vključujejo, oziroma širših
območij, v okviru katerih bi
ta vprašanja reševali z medobčinskim sodelovanjem.
Glede vrednotenja posameznih kriterijev pri opredelitvi skupne ocene stopnje
razvitosti posameznih območij obstaja v strokovni literaturi več metod, od klasičnih ekonomskih ocen do
sodobnejših statistično matematičnih metod. Izkušnje
kažejo, da ima vsaka od teh
metod svoje prednosti in
slabosti in da je njihova
uporaba tembolj problematična čim manjše so teritorialne enote. Predlagatelj v
tej fazi priprave zatona
predlaga, da se kot manj
razvita območja štejejo tista, ki izpolnjujejo najmanj
po en kriterij iz vsaj treh
od predlaganih štirih skupin kriterijev. V nadaljnjih
fazah dela, ko bodo na razpolago ustrezni statistični
podatki, pa bodo rezultati
predlagane metode preverjeni s statistično matematičnimi metodami.
Po osnutku zakona bi ob
upoštevanju kriterijev stopnje razvitosti Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije s
posebnim odlokom določil
manj razvita območja in
manj razvita obmejna območja za obdobje 1976—1980.
Pri tem bi upošteval uradne
statistične podatke za leto
1974 oziroma po varianti
zadnje razpoložljive statistične podatke, ki bi bili dostopni ob sprejemanju odloka.
Zaenkrat
podatki
za
predlagane kriterije večino-

ma še niso na razpolago za
leto 1974, temveč pretežno
samo za leto 1973. Zato v
tej obrazložitvi tudi ni možno našteti vseh območij, tako manj razvitih kot manj
razvitih obmejnih območij,
ki bi bila opredeljena kot
manj razvita, če bi bili sprejeti predlagani kriteriji. Zato dajemo v tej obrazložitvi
samo pregled manj razvitih
območij in manj razvitih
obmejnih območij na podlagi predhodnih ocen. Kot
manj razvita območja bi bila opredeljena naslednja geografska območja, oziroma
občine in deli občin: Pomurje, Slovenske gorice in Haloze z delom Ptujskega polja, Kozjansko z Voglajnskosotelskim podoljem, del Bele krajine, del srednje Dolenjske in Brkini. Na teh geografskih območjih so občine: Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Lenart, Ormož,
Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Črnomelj, Trebnje in deli občin: Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Krško, Brežice, Postojna, Ilirska Bistrica in Sežana. Kot manj
razvita obmejna območja bi
bila obravnavana ustrezna
območja v občinah Gornja
Radgona, Maribor, Radlje ob
Dravi, Dravograd, Tolmin,
Nova Gorica in Sežana.
Kot manj razvita obmejna
območja v smislu variantnega dodatka k 5. členu pa bi
bila obravnavana obmejna
območja, ki sestavljajo dele
občin Gornja Radgona, Radlje ob Dravi in Tolmin.
III.
V skladu z ustavo osnutek
zakona predvideva reševanje
problemov pospeševanja razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih
območij z ukrepi v okviru
samoupravnega mehanizma,
za katerega bi se dogovoribi samoupravni nosilci raavoja.
Osnovna skrb za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij bi bila na
prizadevanjih delovnih ljudi
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih in
občinah na teh območjih ter
na njihovem povezovanju s
samoupravnimi nosilci razvoja z drugih območij, vključno s samoupravnimi nosilci. organiziranimi v merilu
SR Slovenije (npr. samoupravne interesne skupnosti).
Samoupravni nosilci razvoja, kot so samoupravne interesne skupnosti na pod-

ročju gospodarstva ln družbenih dejavnosti, Gospodarska zbornica SR Slovenije,
poslovne banke, občine in
SE Slovenija, ki bi jo v
tem primeru predstavljal Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, bi po osnutku tega zakona sklenili družbeni dogovor, s katerim bi
se udeleženci zavezali, kako bodo programsko opredelili in izvajali naloge ter
ukrepe na svojem področju
v zvezi s pospeševanjem
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij. Napori, ki
bi jih samoupravni nosilci
razvoja sprejeli, naj bi šli
predvsem v dveh temeljnih
smereh:
— izboljševanje
pogojev
razvoja na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti
— pospeševanje gospodarskega razvoja.
Izboljševanje pogojev razvoja na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti bi potekalo v smeri postopnega izenačevanja pogojev razvoja med manj razvitimi in drugimi območji
v SR Sloveniji ob upoštevanju samoupravno dogovorjenega solidarnostnega združevanja sredstev, pri čemer
bi morali težiti tudi k optimalnim rešitvam v okviru
širšega regionalnega razvoja.
Na področju gospodarskega razvoja bi morali v smislu osnutka tega zakona
pospeševati procese samoupravnega združevanja sred-

stev v skladu s potrebami
optimalnega razvoja SR Slovenije in v skladu z interesi
razvitih in drugih območij
SR Slovenije. V zvezi s tem
daje osnutek zakona poseben poudarek vlogi Gospodarske zbornice SR Slovenije in poslovnih bank, ki
naj bi kot specifične oblike
samoupravnega združevanja
in v skladu s svojimi pristojnimi ter ob upoštevanju
optimalnosti gospodarskega
razvoja sprejemale ustrezne
ukrepe, oz. izvajale dogovorjene naloge.
Pospeševanje razvoja manj
razvitih obmejnih območij v
občinah, ki v družbenem proizvodu na prebivalca in deležu zaposlenih v skupnem
številu prebivalstva zaostajajo
za poprečjem SR Slovenije
za manj kot 25 odstotkov,
oziroma so celo nad republiškim poprečjem, je skrb
samoupravnih nosilcev razvoja v teh občinah, oziroma
skupinah občin. Naloge teh
samoupravnih nosilcev razvoja, oziroma tudi ustreznih
občin bo potrebno po osnutku zakona opredeliti v
družbenem dogovoru. V variantnem dodatku k 10. členu pa je predvideno da v
specifičnih premerih izjemoma sodelujejo tudi ustrezni samoupravni nosilci razvoja iz SR Slovenije.
Osnutek zakona predvideva
ustanovitev območnih skupnosti krajevnih skupnosti oziroma ustreznih samoupravnih medobčinskih organov
samoupravljanja in sicer tar

ko za manj razvita območja
kot za manj razvita obmejna
območja. Vloga teh samoupravnih skupnosti bi bila
predvsem pri proučevanju potreb in možnosti razvoja, pri
sestavljanju planov oziroma
programov razvoja in pri izvajanju neposrednih aktivnosti pospeševanja razvoja teh
območij. Njihova vloga bi
bila tudi v tem, da bi sodelovale s samoupravnimi
nosilci razvoja na teh območjih in na drugih območjih pri reševanju posameznih razvojnih problemov.
Glede na to, da so po kriterjih zakona kot manj razvita območja opredeljena le
tista, ki se nahajajo v občinah, ki pomembneje zaostajajo v stopnji razvitosti za
republiškim poprečjem ali
pa so sestavni del širših geografsko zaokroženih manj
razvitih območij, bo potrebno v družbenem dogovoru
predvideti sklenitev posebnih
družbenih dogovorov v merilu občin, oziroma skupin
občin, za hitrejši razvoj tistih manj razvitih območij,
ki ne izpolnjujejo pogojev
zakona. Sklenitev posebnih
družbenih dogovorov za ožja
manj razvita območja znotraj posameznih razvitejših
občin bo prispevalo k postopnemu odpravljanju problemov manj razvitosti na celotnem območju SR Slovenije. Obstajajo tudi predlogi,
da bi tako usmeritev predvideli tudi s tem zakonom.
SR Slovenija bi sodelovala
pri pospeševanju razvoja

manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij predvsem pri opredeljevanju usmeritev razvoja v
okviru samoupravnega sistema družbenega planiranja.
Poleg tega bi stimulirala ekonomsko prelivanje sredstev
med območji z ukrepi davčne politike in drugimi ukrepi in variantno tudi s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov,
oziroma inicialnih razvojnih
načrtov. V primerih, ko bi
izvrševanje ciljev in nalog,
opredeljenih v srednjeročnem
družbenem planu SR Slovenije in v družbenem dogovoru v zvezi s pospeševanjem
razvoja teh območij, pomembneje zaostajalo, pa bi
SR Slovenija sprejala začasne odločitve, oziroma predpisala ukrepe za uresničevanje teh nalog. V takem prt
meru bi Skupščina SR Slovenije z zakonom in drugimi predpisi zavezala posar
mezne udeležence družbenega dogovora za izvajanje
posameznih konkretnih nalog.
Osnutek zakona predvideva ustanovitev komisije Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, ki bi spremljala
izvajanje ukrepov v zvezi s
pospeševanjem razvoja manj
razvitih območij in manj
razvitih obmejnih območij
ter proučevala stanje in potrebe razvoja teh območij. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa bo najmanj enkrat
letno poročal Skupščini SR
Slovenije in po potrebi
predlagal ustrezne ukrepe.

Osnutek družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji v obdobju
1976—1980 (ESA 341)
V okviru priprav srednjeročnega plana družbenega razvoja SR Slovenije za obdobje 1976 — 1980 je v pripravi tudi
nov sitsem pospeševanja razvoja manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji. Sprejet bo
nov zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja teh območij,
ki bo vseboval temeljna izhodišča sistema in politike razreševanja teh družbenih problemov. Konkretne ukrepe, naloge in sredstva za uresničevanje politike pospešenega razvoja
teh območij pa bo vseboval družbeni dogovor, ki ga bodo
sklenili samoupravni nosilci družbenega razvoja, katerim je
zaupana skrb za hitrejši razvoj manj razvitih območij v
naši republiki.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sklenil, da je potrebno zagotoviti hkrati pripravo vseh treh navedenih družbenih dokumentov, torej srednjeročnega družbenega plana, zakona in družbenega dogovora o pospeševanju manj razvitih
območij. Zato prve priprave za izdelavo družbenega dogovora
tečejo že od spomladi 1974. leta, in sicer potem, ko je Skup
ščina SR Slovenije obravnavala in sprejela predlog dokumenta: Ugotovitve in stališča Izvršnega sveta skupščine SR
Slovenije k poročilu o delu komisije Izvršnega sveta za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji in

k predlogom za spremembe in dopolnitve zakona o ukrepih
za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji. Na tej osnovi je začela komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje razvoja manj razvitih območij širše zasnovano družbeno akcijo, ki naj bd v skladu z novo ustavo zagotovila samoupravni način reševanja
hitrejšega razvoja manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij v naslednjem srednjeročnem razdobju
1976 — 1980.
Komisija je v dogovoru z izvršnim svetom skupščine
SR Slovenije in nekaterimi njegovimi organi organizirala
začetek priprav družbenega dogovora. Pozvala je vse predvidene udeležence družbenega dogovora, da se aktivno vključijo v njegovo pripravo in zlasti, da čimprej pripravijo predloge konkretnih nalog in ukrepov za njihova področja dela,
ki nao bi bili vgrajeni v družbeni dogovor, hkrati pa bi bdiH
sestavni del njihovih srednjeročnih razvojnih programov. Komisija je skupaj z Zavodom SR Slovenije za družbeno pla,niranje v ta namen pripravila tudi delovni osnutek družbenega dogovora, v katerem so podane osnovne usmeritve nalog, ki jih bodo morali udeleženci konkretizirati.
V razpravah o politiki in rezultatih pospeševanja razvo
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ja manj razvitih območij za obdobje 1971 — 1974 ter o izhodiščih sistema pospeševanja razvoja teh in manj razvitih
obmejnih območij za obdobje 1976 — 1980, ki so bile v komisiji predsedstva CK ZKS za družbenoekonomska vprašanja
in socialni razvoj, v izvršnem komiteju Predsedstva CK ZKS,
v svetu za družbenoekonomske odnose pri republiški konferenci SZDL predsedstva in izvršnem odboru RK SZDL, v
izvršnem odboru predsedstva zveze sindikatov Slovenije in
v upravnem odboru ter predsedstvu gospodarske zbornice
Slovenije, kot tudi v fazi obravnav v okviru IS skupščine
SR Slovenije in Republiškega sveta za gospodarski razvoj
in ekonomsko politiko, je bil obravnavan delovni osnutek
družbenega dogovora o pospeševanju razvoja manj razvitih
območij in manj razvitih obmejnih območij. V teh razpravah
so bila podprta osnovna izhodišča in opredeljene obveznosti
udeležencev v zvezi s pospešeno izdelavo tega dogovora. Komisija in zavod SRS za družbeno planiranje sta tudi smiselno dopolnila delovni osnutek ter ga posredovala vsem resornim republiškim komitejem in republiškim sekretariatom
ter vsem predvidenim udeležencem s prošnjo, da ga obravnavajo in dopolnijo tako, da bi bilo mogoče izdelati dokončni osnutek družbenega dogovora.
Priprave za sestavo osnutka družbenega dogovora potekajo še vedno zelo intenzivno. Komisija je tudi že prejela
nekatere predloge in pripombe udeležencev družbenega dogovora, na osnovi katerih je bilo mogoče dopolnjevati delovni osnutek, vendar akcija še ni zaključena. Na osnovi konkretnih
usmeritev posameznih udeležencev glede pospeševanja razvoja navedenih območij, ki pa so že v fazi dokončnega oblikovanja, bo potrebno v najkrajšem času delovni osnutek družbenega dogovora dopolniti in konkretizirati.
Zato, da bi delo pospešili in da bi omogočili hkrati obravnavo vseh treh prej navedenih družbenih dokumentov, je bilo sklenjeno, da družbeni dogovor predloži v obravnavo že v
obliki delovnega osnutka.
Na podlagi ustave SR Slovenije in zakona o pospeševanju
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij v SR Sloveniji.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
zvršna sveta občinskih skupščin v SR Sloveniji,
Republiška konferenca SZDL Slovenije,
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije,
Zveza socialistične mladine Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije,
Jugobanka, filiala Ljubljana,
Kreditna banka Koper,
Kreditna banka Maribor,
Ljubljanska banka,
Zavarovalna in pozavarovalna skupnost »Sava«,
Zavarovalna skupnost Maribor,
Samoupravna interesna skupnost za cestno gospodarstvo SR
Slovenije,.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije,
Samoupravna interesna skupnost za PTT gospodarstvo,
Samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo SR
Slovenije,
Zadružna zveza Slovenije,
Kmetijska ziveza Slovenije,
Kmetijska razvojna skupnost Slovenije,
Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije.
Izobraževalna skupnost Slovenije,
Kulturna skupnost Slovenije,
Raziskovalna skupnost Slovenije,
Skupnost socialnega skrbstva" Slovenije,
Tele-snokulturna skupnost SR Slovenije,
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije,
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije,
Zdravstvena skupnost Slovenije,
SKLENEJO
DRUŽBENI DOGOVOR O POSPEŠEVANJU RAZVOJA MANJ
RAZVITIH OBMOČIJ IN MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OBMEJNIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1976—1980.
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1. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora se obvezujejo, da
bodo v skladu z družbenim planom razvoja SR Sloveniji v
letih 1976 — 1980 in na podlagi svojih srednjeročnih ter letnih
razvojnih programov delovali tako, da se bo uresničevala dogovorjena politika hitrejšega razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.
Udeleženci bodo kot manj razvita območja in manj razvita obmejna območja upoštevali območja, ki izpolnjujejo
kriterije opredeljene z zakonom o pospeševanju razvoja manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij v SR
Sloveniji.
2. člen
Udeleženci dogovora bodo delovali tako, da se bodo uresničevale naslednje usmeritve razvoja manj razvitih območij
in manj razvitih obmejnih območij:
— hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racionalnega
izkoriščanja lastnih gospodarskih virov in drugih razvojnih
faktorjev ter ob sodelovanju gospodarstva iz drugih območij
s samoupravno dogovorjenim ekonomskim prelivanjem sredstev in širšim poslovnim sodelovanjem, kar bo omogočijo hitrejše vključevanje teh območij v gospodarski razvoj SR Slovenije, hkrati pa zagotovilo hitrejšo rast družbenega proizvoda in števila delovnih mest v primerjali s poprečjem SR Slovenije;
— hitrejši razvoj infrastrukture, kar bo prispevalo k boljšemu povezovanju manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij z bližnjimi in oddaljenejšimi gospodarskimi
središči ter kvalitetnejši njihovi notranji prometni povezanosti, k boljši oskrbi z energetskimi viri, k boljši oskrbi s pitno in tehnološko vodo in k izboljšanju drugih infrastrukturnih pogojev razvoja;
— izenačevanje pogojev izobraževanja in vzgoje, kulture
in telesne kulture, kar bo omogočilo enakopravnejše pogoje
za hitrejše vključevanje prebivalstva teh območij v življenje
in delo, zlasti na podlagi ugodnejše kvalifikacijske strukture
in večje delovne sposobnosti ter višje kulturne ravni;
— izenačevanje socialnega in zdravstvenega varstva občanov
3. člen
Udeleženci družbenega dogovora se obvezujejo, da bodo
s svojim delovanjem ustvarjali pogoje, za zagotovitev ciljev
in nalog hitrejšega razvoja. Zato bodo:
— s spodbujanjem gospodarskih vlaganj za razširitev in
modernizacijo obstoječih ter gradnjo novih industrijskih objektov, za razvoj terciarnih gospodarskih dejavnosti, zlasti še
turizma in malega gospodarstva, ter z modernizacijo kmetijske proizvodnje krepili poslovno sodelovanje med organizacijami združenega dela iz manj razvitih območij ter manj razvitih obmejnih območij in razvitejših območij;
— z združevanjem sredstev za razvoj infrastrukture in
družbenih dejavnosti ria podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov ob upoštevanju načela solidarnosti izboljševali pogoje razvoja na teh območjih;
— z medsebojnim usklajevanjem na podlagi kompleksnih
razvojnih programov zagotovili celovit pristop in materialne
pogoje ob razvejani pospeševalni dejavnosti na vseh področjih
družbenega dela.
4. člen
SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij:
— z opredeljevanjem usmeritev v okviru samoupravnega
sistema družbenega planiranja,
— z ukrepi davčne politike in drugimi sistemskimi rešitvami.
SR Slovenija bo te naloge izvajala predvsem preko družbenega dogovarjanja s samoupravnimi nosiloi razvoja.
5. člen
Občine, ki so v celoti ali delno opredeljene kot manj
razvita območja ali manj razvita obmejna območja ter skup
nosti več krajevnih skupnosti na manj razvitih območjih ali
manj razvitih obmejnih območjih bodo sodelovale pri pospešenem razvoju predvsem v naslednjih smereh:
— pri ustvarjanju pogojev razvoja in združevanja sredstev
ter na področju programiranja in informacij;

— pri izobraževanju kadrov in reševanju problemov zaposlovanja;
— s hitrejšim prilagajanjem urbanistične in lokacijske po.
litike zahtevam pospeševanje razvoja;
— pri razvoju lokalne infrastrukture in stanovanjskega gospodarstva;
— pri reševanju problemov samoupravno organiziranega
kmetijstva, zlasti še v zvezi s pospeševanjem tržne proizvodnje;
— pri reševanju skupnih problemov v okviru medobčinskega sodelovanja.
Občine v SR Sloveniji bodo sodelovale pri pospeševanju
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij predvsem:
— na podlagi družbenega dogovora bodo solidarnostno
združevale sredstva za splošno porabo med občinami zaradi zagotovitve izvajanja nalog določenih z ustavo in zakoni;
— s solidarnostnim združevanjem sredstev za splošno
porabo med občinami (na podlagi družbenega dogovora) zaradi zagotovitve; izvajanja nalog, določenih z ustavo in zakoni;
— pri reševanju skupnih problemov v okviru medobčinskega sodelovanja;
— v interesu enakomernejšega razvoja SR Slovenije bodo
s svojimi srednjeročnimi plani družbenega razvoja spodbujale in smerjale organizacije združenega dela k povezovanju
z organizacij ami združenega dela na manj razvitih
območjih in manj razvitih obmejnih območjih ter
k naložbam na ta območja na podlagi njihovih skupnih
interesov;
— pospeševale ekonomski in socialni razvoj manj razvitih krajevnih skupnosti na svojem območju. V ta namen
bodo sprejemale ustrezne družbene dogovore, samoupravne
sporazume, izvajale bodo politiko davčnih olajšav in sprejemale druge pospeševalne ukrepe.
6. člen
Zveza socialistične mladine Slovenije bo v skladu s svojim Družbenim dogovorom o mladinskih delovnih akcijah za
obdobje 1976—1080 prednostno sodelovala pri izgradnji regionalne in lokalne cestno-prometne in druge gospodarske
infrastrukture ter pri izgradnji šol, vzgojnovarstvenih domov,
dijaških domov in drugih objektov, ki so pomembni za hitrejši gospodarski in socialni razvoj manj razvitih območij in
manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji.
7. člen
Gospodarska zbornica Slovenije bo stolpno s svojimi medobčinskimi odbori v SR Sloveniji opravljala predvsem naslednje naloge:
— povezovanje organizacij združenega dela na področju
gospodarstva na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih, in sicer organizacijami združenega dela na
razvitejših območjih zaradi pridobivanja ustreznih informacij
o problemih in programih njihovega razvoja. Na tej osnovi
so upoštevala razvojne prednosti manj razvitih območij kot
so razpoložljivi delavoi, prirodne danosti, fiksni fondi itd., in
potrebe razvoja manj razvitih obmejnih območij;
— povezovanje z občinskimi skupščinami zaradi seznanjanja s pogoji za ekspanzijo organizacij združenega dela oziroma odpiranje novih obratov ali povezovanje organizacij združenega dela na njihovem območju z gospodarskimi organizacijami iz drugih območij in obratno;
— proučevanje problemov in možnosti razvoja na manj
razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih v okviru proučevanja možnosti in razreševanja problemov razvoja gospodarstva v celoti in po področjih ter posredovanje teh
ugotovitev zainteresiranim organizacijam združenega dela,
vključno poslovnim bankam.
8. člen
Poslovne banke bodo v skladu s svojim položajem v okviru samoupravnega sistema ter ob upoštevanju temeljnih
načel bančnega poslovanja sodelovale zlasti v naslednjih smereh:
— prednostno bodo obravnavale kredite investitorjem, ki
vlagajo na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih

območjih in upoštevanju strukturne usmeritve investicij v okviru razvojne politike in ob upoštevanju razvojnih možnosti
teh območij ter nujnosti ustvarjanja pogojev za zadržanje
prebivalstva na posameznih območjih;
— praviloma bodo obravnavale ugodnejše kreditne pogoje za investicije na manj razvitih območjih in manj razvitih
obmejnih območjih in sicer tako glede višine obrestne mere
in odplačilne dobe kot tudi glede obvezne lastne udeležbe,
odložitev začetka odplačevanja anuitet za določen čas ter
drugih olajšav;
— dajanje dinarskih in deviznih garancij z določbami
ugodnosti za investitorje;
— dajanje poslovno-tehničnih storitev manj razvitim območjem in manj razvitim obmejnim območjem pri iskanju
in poslovnem proučevanju posameznih investicijskih programov ter pri iskanju in posredovanju informacij o možnosti
proizvodnega sodelovanja in skupnih vlaganj med organizacijami združenega dela iz manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij ter razvitejših območij;
— sklepale bodo bančno-kreditne aranžmaje z domačimi
in tujimi bankami za skupno kreditiranje investicij na teh
območjih.
Poslovne banke bodo sklenile medsebojni samoupravni
sporazum, s katerim bodo konkretizirale prednje naloge po
enotnih kriterijih.
9. člen
Zavarovalne (in pozovarovalne skupnosti) v SR Sloveniji
bodo kot organizacije posebnega družbenega pomena in v
skladu s svojim položajem v samoupravnem sistemu zagotavljale ukrepe za uresničevanje družbene politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij.
V okviru enotne naložbene politike prostih sredstev, ki
začasno niso potrebna za izpolnitev zavarovalnih obveznosti,
bodo temeljne rizične skupnosti zavarovalnih (in pozavarovalnih) skupnosti v SR Sloveniji dajale manj razvitim območjem in manj razvitim obmejnim območjem posebne prednosti oziroma ugodnosti pri določanju namenov, načinov, obrestnih mer in rokov nalaganj. Temeljne rizične skupnosti bodo
v ta namen združevale del prostih sredstev, ki se oblikujejo
na njihovih območjih in jih odobravale kot kredit za investicijske naložbe, ki so pomembne za gospodarski in socialni
razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij.
Zavarovalne (in pozavarovalne) skupnosti sklenejo medsebojni samoupravni sporazum s katerim bodo konkretizirale
prednje naloge po enotnih kriterijih.
10. člen
Samoupravna interesna skupnost za cestno gospodarstvo
SR Slovenije bo v vlaganjih za modernizacijo magistralnega
in regionalnega cestnega omrežja dajala manj razvitim območjem in manj razvitim obmejnim območjem prednost predvsem z uveljavljanjem kriterija prometnega odpiranja posameznih območij.
Prednost bodo imele ceste, ki povezujejo ta območja z
bližnjimi razvojnimi središči, ter cestne povezave, ki imajo
večji pomen za hitrejši gospodarski razvoj zlasti še za razvoj kmetijstva in turizma. Samoupravna interesna skupnost za
cestno gospodarstvo bo hkrati spodbujala tudi območne cestne samoupravne interesne skupnosti za solidarnostno združevanje sredstev na podlagi samoupravnih sporazumov za
modernizacijo lokalnih cest, ki imajo pomembno vlogo za hitrejše aktiviranje manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij.
(V nadaljevanju člena dodati obseg sredstev za magistralno in regionalno cestno omrežje, obseg sredstev na osnovi
solidarnostnega združevanja med območnimi cestnimi SIS,
prioritete novogradenj in modernizacije itd.)
lil. člen
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo s svojimi letnimi
finančnimi načrti zagotavljala potrebno solidarnostno združevanje med posameznimi območnimi vodnimi skupnostmi za
realizacijo vodnogospodarskih investicijskih del na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih v skladu
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s srednjeročnim načrtom vodnogospodarskih del v Sloveniji.
Zveza vodnih skupnosti bo zlasti skrbela za to, da se poleg rednega vzdrževanja vodotokov in vodnogospodarskih objektov ter naprav zagotovijo večja vlaganja za izboljšanje
vodnega režima v pogledu obrambe pred poplavami, erozijo
in hudourniki ter v pogledu melioracij. Poseben poudarek bo
dan zagotoviti potrebnih vodnih količin na teh območjih in
finančni soudeležbi pri izgradnji regionalnih pa tudi lokalnih
vodovodov za boljšo oskrbo prebivalstva itn gospodarstva s pitno in tehnološko vodo ter za čiščenje voda.
(V nadaljevanju člena navesti obseg sredstev in prioritet
ne investicije, obseg sredstev na osnovi solidarnostnega prelivanja med območnimi vodnimi skupnostmi in druge konkretne ukrepe).
Delovni osnutek družbenega dogovora bo spopolnjen ko
bo pripravljen detajlni srednjeročni program vodnogospodarskih del.
12. člen
Samoupravna interesna skupnost za PTT promet bo spodbujala samoupravno sporazumevanje med območnimi PTT
skupnostmi, da bi na ta način zagotovili solidarnostno združevanje sredstev za modernizacijo in razširitev PTT omrežja,
ki naj bi kvalitetnejše povezovalo čim večji teritorij manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij.
(V nadaljevanju člena dodati obseg sredstev solidarnostno
združevanje med območnimi PTT skupnostmi v korist manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij in navesti prednostne investicije).
13. člen
Samoupravna interesna skupnost la elektrogospodarstvo
SR Slovenije bo s pospešeno modernizacijo in okrepitvijo prenosnega ter distribucijskega omrežja zagotovila kvalitetnejšo
oskrbljenost manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih
območij z električno energijo.
14. člen
Zadružna zveza SR Slovenije bo pri organiziranju in uresničevanju pospeševalne službe v kooperacij skem kmetijstvu
v SR Sloveniji dajala prednost in zagotavljala ugodnejše pogoje manj razvitim območjem in manj razvitim obmejnim
območjem. Hkrati bo izvajaila ali sodelovala pri izvajanju
drugih ukrepov, ki zagotavljajo hitrejši napredek zasebnega
kmetijstva in njegovo povezovanje z družbenim sektorjem
kmetijstva na teh območjih.
15. člen
Kmetijska razvojna skupnost Slovenije bo v skladu z
Družbenim dogovorom o uresničevanju dolgoročnega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za obdobje 1976 —
1980 skrbela, na podlagi konkretnih razvojnih programov temeljnih organizacij združenega dela, za razvoj kmetijstva in
predelave kmetijskih pridelkov na manj razvitih območjih.
Pri tem bo, upoštevajoč tudi gospodarsko moč območja, zagotavljala ugodnejše pogoje za najemanje investicijskih kreditov
za naložbe v kmetijstvo.
V cilju modernizacije in preusmeritve kmetijstva bo spodbujala hitrejše vnašanje strokovnih znanstvenih dognanj v razvoj
kmetijstva in razvoj kompleksneje urejenih kmetij, preusmerjenih na specializirano tržno proizvodnjo. Z namenom, da se
zagotovi perspektivnejši razvoj kooperacijskega kmetijtva in
večja ekonomska stabilnost kmetov-kooperantov, bo dajala
prednost tistim naložbam, ki v povezavi z družbenim kmetijstvom združujejo sredstva in delo. Podpirala bo Zadružno
zvezo SR Slovenije v organizirani pospeševalni dejavnosti pri
preusmerjanju kmetij.
16. člen
Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije bo posebej spodbujala aktivnost interesnih skupnosti otroškega varstva ter organizacij združenega dela, organov družbenopolitičnih skupnosti in drugih dejavnikov pri iskanju in sprejemanju ustreznih rešitev za hitrejši razvoj otroškega varstva
na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih, pri čemer bo izboljševala pogoje tudli za varstvo kmečkih
otrok. Na podlagi samoupravnih sporazumov bo zagotavljala
158

udeležbo pri vlaganju v vzgojno-varstvene objekte, sodelovala
pri ustvarjanju pogojev za polno zajetje predšolskih otrok
v mali šoli, podpirala hitrejši razvoj zdravstvenega varstva
otrok, spodbujala zboljšanje kadrovske strukture v vzgojnovarstvenih ustanovah z nagradami in štipendijami in dodeljevala dopolnilna sredstva za redno dejavnost vzgojno-varstvenih ustanov, še posebej pri urejanju šolske prehrane.
(V nadaljevanju člena dodata: obseg solidarnostnih sredstev za investicije in druge dejavnosti — navesti po vrstah dejavnosti prednostne naloge in druge ukrepe).
17. člen
Izobraževalna skupnost Slovenije bo posebej skrbela za
izenačevanje pogojev in možnosti izobraževanja na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih s pogoji
na razvitejših območjih SR Slovenije. Za izvajanje te politike
bo na podlagi družbenega dogovarjanja in samoupravnega
sporazumevanja skrbela za solidarnostno združevanje sredstev, ki naj bi omogočilo:
— hitrejše izenačevanje ravni šolanja,
udeležbo pri investicijah v osnovnošolske zmogljivosti,
— izboljšanje strukture in kvalitete kadrov na šolah,
hitrejšo modernizacijo pouka in učnih sredstev,
— hitrejše vključevanje otrok v celodnevno bivanje v
šoli,
— udeležbo pri investicij ah v zmogljivosti srednjih in poklicnih šol,
— večje vključevanje mladine iz manj razvitih in mano
razvitih obmejnih območij v višje izobraževalne stopnje
(pomoč pri kritju stroškov prevoza, izgradnje intematskih
zmogljivosti srednjih šol, povečanje štipendij, poklicno usmerjanje itd.).
(V nadaljevanju člena navesti obseg izvirnih sredstev
Izobraževalne skupnosti Slovenije, ki jih bo namenila za izboljšanje pogojev šolanja otrok in mladine iz teh območij
ter obseg združevanja sredstev na podlagi solidarnosti med
občinskimi interesnimi skupnostmi za izobraževanje. Posebej
navesti sredstva za investicije po namenu in dopolnilna sredstva za redno dejavnost in razčlenjena sredstva za izvajanje
drugih programskih nalog).
18. člen
Kulturna skupnost Slovenije bo spodbujala in pospeševala
kulturno rast prebivalstva s tem, da bo z združenimi sredstvi
sofinacirala prireditve na manj razvitih območjih in manj
razvitih obmejnih območjih, gledališka gostovanja, koncerte,
likovne in druge razstave itd., sofinancirala razvijanje knjižnic in knjižnične dejavnosti v skladu z normativi, popolno
možnost spremljanja televizijskega programa, dejavnost na
spomeniškovarstvenem področju in na drugih področjih, ki
so odločilnega pomena za nadaljnji kulturni razvoj. Kulturna
skupnost Slovenije bo z združenimi sredstvi sofinancirala tudi
gradnjo in adaptacije kulturnih domov na teh območjih.
(V nadaljevanju člena je potrebno konkretizirati program
aktivnosti in obseg sredstev za pospeševanje posameznih dejavnosti kulture).
19. Člen
Raziskovalna skupnost Slovenije bo prednostno sofinancirala študije in raziskave, ki bodo obravnavale probleme
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij in prispevale k pospešenemu aktiviranju njihovih razvojnih možnosti.
(V nadaljevanju člena opredeliti prednostne smeri raziskav in obseg sredstev za njihovo financiranje).
20. člen
Zdravstvena skupnost Slovenije bo posebej skrbela za
Izboljšanje pogojev zdravstvenega vaTstva prebivalstva na
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij in
v zvezi s tem sprejemala preventivne in kurativne ukrepe.
Skrbela bo za sistematične zdravstvene preglede otrok in mla
dine ter odraslih oseb in na podlagi samoupravnih sporazumov pospeševala solidarnostno združevanje sredstev za razširitev in izboljšanje kvalitete mreže zdravstvenih ustanov ter
povečanje obsega in kvalitete zdravstvenega kadra na teh
območjih.

(V nadaljevanju člena opredeliti konkretne ukrepe ter
obseg solidarnostnega združevanja sredstev).
21. člen
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo združevala
sredstva za zagotovitev družbenih denarnih pomoči vsem osebam v SR Sloveniji, katerim je družbena denarna pomoč
edini vir preživljanja. Do leta 1980 bodo občani, ki nimajo
drugih virov preživljanja prejemali denarno pomoč v višini
najmanj 75 % varstvene pokojnine.
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije b0 na osnovi solidarnosti zagotavljala občinskim skupnostim socialnega skrbstva na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih, ki same ne bodo mogle zbrati dovolj sredstev, dopolnilna sredstva v višini, ki bo omogočala enako rast porabe
sredstev za socialno skrbstvo, kot v razvitejših občinah.
22. člen
Telesnokulturna skupnost SE Slovenije bo omogočila
manj razvitim območjem in manj razvitim obmejnim območjem za izgradnjo telesnokulturnih objektov najetje kreditov
pod ugodnejšimi pogoji, za to bo namenila najmanj 50 %
vseh sredstev iz kreditnega sklada, ki ga bo oblikovala iz
združenih sredstev telesnokulturnih skupnosti občin iz prispevka iz osebnega dohodka.
23. člen
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo na podlagi
solidarnosti sodelovala pri reševanju tistih stanovanjskih problemov, ki neposredno pogojujejo uresničevanje pomembnejših nalog v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih
in manj razvitih obmejnih območij (izobraževanje, zdravstvo,
itd.).
(V nadaljevanju člena navesti konkretne solidarnostne ukrepe in opredeliti pogoje ter kriterije).
04. člen
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bo v procesu samoupravnega sporazumevanja s skupnostmi za zaposlovanje in drugimi dejavniki sodelovala v oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja na manj razvitih območjih in
manj razvitih obmejnih območjih SR Slovenije ter pospeševala hitrejšo rast zaposlenosti in nadaljnje zniževanje števila
brezposelnih ter v skladu z uresničevanjem programiranih ciljev zaposlovanja in potrebami celotnega družbenoekonomskega razvoja teh območij:
— tekoče ugotavljala delovne razmere med kmečkim in
drugim delovno sposobnim prebivalstvom in možnosti za njihovo zaposlitev;
— posredovala informacije o delovnih rezervah organizacijam združenega dela in njihovim asociacijam, še posebej
gospodarski zbornici Slovenije, zaradi učinkovitega izvajanja
njihovih nalog v zvezi z usmerjanjem oziroma lociranjem novih gospodarskih obratov na ta območja v skladu z ugotovljenimi delovnimi potenciali;
— ugotavljala kadrovske potrebe in sodelovala pri njihovem načrtovanju v skladu z razvojem manj razvitih območij;
razvijala intenzivne oblike informiranja učencev osnovnih in srednjih šol o kadrovskih potrebah teh območij
ter skrbela za usmerjanje učencev v poklice in nadaljnje šolanje v skladu s potrebami teh območij;
— dajala pobudo, da bodo organizacije združenega dela,
samoupravne interesne skupnosti in občinske skupne komisije podpisnic samoupravnih sporazumov o oblikovanju in
izvajanju štipendijske politike uveljavljale tako štipendijsko
politiko, ki bo zagotavljala pokrivanje kadrovskih potreb teh
območij in preprečevala, da bi se strokovni kadri izseljevali
na druga področja;
— skupnosti za zaposlovanje bodo še posebej skrbele za
razvoj in financiranje svojih dejavnosti na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih s tem, da bodo
solidarnostno namenile relativno večja sredstva za usposabljanje in pripravo delavcev za zaposlitev za ta območja.
(Ta predlog se nanaša na celotno aktivnost Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, zato bo potrebno v nadalje-

vanju člena natančneje opredeliti njene naloge, ki jih bo podvzemala na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih).
25. člen
Udeleženci se zavezujejo, da bodo v svojih letnih planih,
oziroma programih upoštevali naloge in ukrepe iz tega dogovora in tekoče analizirali izvajanje nalog, ki so opredeljene s
tem dogovorom, ter po potrebi sprejemali dodatne ukrepe za
njihovo izvajanje.
06. člen
Udeleženci tega družbenega dogovora ustanovijo koordinacijski odbor za sprejemanje izvajanja tega družbenega dogovora (V nadaljnjem besedilu: odbor)
Odbor, ki šteje 11 članov sestavljajo: predsednik Izvršnega sveta Skupščine socialistične republike Slovenije, ki odboru predseduje, ter predstavniki republiških komitejev socialistične zveze delovnega ljudstva, republiških skupnosti Zveza
sindikatov, Gospodarske zbornice Slovenije ter predstavniki
drugih udeležencev družbenega dogovora, ki jih udeleženci
pooblastijo, da zastopajo v odboru njihove interese.
Odbor ima naslednje naloge:
— spremlja uresničevanje z družbenim dogovorom sprejetih nalog in s svojimi ocenami in stališči seznanja udeležence tega dogovora;
— skrbi za enotno metodologijo za spremljanje sodaJnih
in ekonomskih gibanj na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih in predlaga ukrepe za usklajevanja
teh gibanj s cilji sprejete družbeno-ekonomske politike. Strokovna opravila v zvezi s to nalogo bo odbor opravljal Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje. Za spremljanje teh gibanj in za druga strokovna opravila lahko odbor angažira tudi drugo ustrezno strokovno institucijo;
— obravnava vprašanja, ki jih postavljajo udeleženci ter
jim predlaga rešitve;
— koordinira akcijo udeležencev.
Odbor sprejme svoj poslovnik, s katerim regulira vsa
vprašanja, ki po tem družbenem dogovoru sodijo v njegovo
pristojnost.
27. člen
Odbor je pooblaščen tolmačiti določila tega. družbenega
dogovora, če ni soglasja, skuša v posebnem postopku uskladiti stališča večine s tistimi udeleženci, katerih predstavniki
niso soglašali s tolmačenje.
08. člen
Ce posamezni udeleženci po mnenju drugih udeležencev
kršijo ta dogovor, mora o tem takoj razpravljati odbor, ča
se ob razpravi ne zagotovi odprava kršitve, obvesti odbor takoj vse udeležence dogovora o spornem primeru, hkrati predlaga tudi ustreznemu organu udeleženca, ki krši dogovor, da
o tem razpravlja.
V primeru, da tudi po tej poti ni odpravljena kršitev dogovora, lahko drugi udeleženci pred ustreznimi organi postavijo vprašanje morailnopoMtične odgovornosti kršiteljev dogovora in zahtevajo ukrepe pristojnih organov.
V primeru neodgovornega dela predstavnika organa udeleženca tega dogovora, odbor o tem obvesti organ, ki ga je
predstavnik zastopal.
29. člen
Ta družbeni dogovor se lahko spremeni ali dopolni samo
na način in po postopku, kakor je bil sklenjen.
30. člen
K družbenemu dogovoru lahko pristopijo tudi druge dražbeno-pravne osebe, če s podpisom sprejmejo pravice in obveznosti, ki iz njega izhajajo.
91. člen
Ta družbeni dogovor začne veljati osmi dan po objavi y
Uradnem listu SRS, uporablja pa se od 1. 1. 1976.
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