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Uvodna poja 

V skladu z zakonom o temeljih sistema dru- 
žbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije temelji družbeni plan republike: 

— na enem ali več dogovorih o temeljih dru- 
žbenega plana republike; 

— na samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov samoupravnih organizacij in skupnosti in 
njihovih planik; 

— na dogovorih o temeljih družbenih planov 
občin, mestnih in regionalnih skupnosti in njiho- 
vih planih; | 

— na skupno ocenjenih možnostih in pogojih 
za razvoj v republiki. 

Z dogovori o temeljih plana udeleženci dolo- 
čajo skupne interese in cilje; z njimi urejajo 
medsebojne odnose, pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti za uresničevanje teh skupnih interesov 
in ciljev. Dogovor o temeljih plana je obvezen za 
tiste, ki so ga sklenili. 

Dogovor oziroma dogovore o temeljih družbe- 
nega plana republike sklenejo pristojni organi re- 
publike, pristojni organi občine ter mestnih in 
regionalnih skupnosti, organizacije združenega de- 
la in druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti, samoupravne interesne skupnosti oblikovane 
za območje republike, ter zveze in združenja sa- 
moupravnih interesnih skupnosti oblikovani za 
območje republike, ki prevzemajo s temi dogovori 
obveznosti in naloge. 

Medtem ko dogovor o temeljih družbenega 
plana vsebuje konkretne obveznosti, ki jih spre- 
jemajo posamezni udeleženci, pa vsebuje družbeni 
plan, ki ga sprejme skupščina, temeljne razvojne 
usmeritve in politiko razvoja, ki obvezuje vse 
nosilce razvoja ter ukrepe republike kot druž- 
benopolitične skupnosti. Z družbenim planom re- 
publike se zagotavlja uresničevanje pravic delav- 

cev v temeljnih in drugih organizacijah združe- 
nega dela ter vseh delovnih ljudi, da v republiki 
odločajo o pogojih za pridobivanje in uporabo 
dohodka in da na tej podlagi določajo skupno po- 
litiko gospodarskega in družbenega razvoja v re- 
publiki. 

V skladu z zakonom o temeljih sistema dru- 
žbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije vsebujejo plani družbenopolitičnih skup- 
nosti v skladu z ustavnimi pravicami in dolžnost- 
mi družbenopolitičnih skupnosti skupne interese 
in cilje ekonomskega in družbenega razvoja dru- 
žbenopolitičnih skupnosti, ki se nanašajo zlasti na 
razvoj socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, na ugotavljanje možnosti in 
potreb združevanja dela in dohodka, da se okrepi 
materialna osnova združenega dela, da se zagoto- 
vijo pogoji za stabilno rast življenjskega stan- 
darda, povečanje zaposlenosti, povečanje osebne 
in družbene produktivnosti dela, dvig izobraže- 
vanja in kulture ter pospeševanje drugih družbe- 
nih dejavnosti, znanosti, tehnike, tehnologije; na 
predvidevanje splošnih smeri razvoja in ugotav- 
ljanje pogojev, možnosti in potreb razširjene re- 
produkcije ter na regionalni in prostorski razvoj; 
na ugotavljanje možnosti za razvoj in vključeva- 
nje v mednarodno delitev dela; na varstvo in iz- 
boljšanje življenjskega okolja; na krepitev ob- 
rambne sposobnosti in družbene samozaščite. 

Plani družbenopolitičnih skupnosti vsebujejo 
tudi obveznosti iz dogovorov o temeljih planov 
ter posebne naloge, ki so jih prevzele posamezne 
organizacije na podlagi svojega soglasja kot svojo 
obveznost za uresničevanje skupno določenih inte- 
resov in ciljev razvoja v družbenopolitičnih skup- 
nostih- Plani družbenopolitičnih skupnosti vsebu- 
jejo tudi smernice in okvire za ukrepe ekonomske 
politike in druge ukrepe, ki jih sprejemajo organi 
družbenopolitičnih skupnosti za uresničevanje 
skupnih interesov in ciljev. Družbeni plan repub- 
like vsebuje tudi obveznosti, ki jih je prevzela 



republika z dogovorom oziroma dogovori o osno- 
vah družbenega plana Jugoslavije, zlasti pri uskla- 
jevanju temeljev politike razširjene reprodukcije, 
ekonomskih odnosov s tujino ter kreditne in mo- 
netarne politike, kot tudi obveznosti republike za 
hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin ter zagotavljanje sred- 
stev v ta namen. 

Novi sistem socialističnega samoupravnega 
planiranja smo šele začeli graditi, zato je v seda- 
nji fazi dela in priprav na srednjeročni plan še 
veliko usedlin starega načina planiranja. Pri pla- 
niranju se premalo izhaja iz dejanskih dohodkov- 
nih soodvisnosti in s tem povezanega združevanja 

dela in sredstev. Dohodek šele postaja osnova in 
vsebina družbenega planiranja. Zlasti ugotavljamo, 
da zaostaja celovito planiranje v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela in v njihovih 
asociacijah, ker se njihovi plani vse preveč ome- 
jujejo na razvoj materialnih pogojev za proizvod- 
njo, zanemarjeni pa so problemi razvoja družbe- 
nih dejavnosti ter problemi prostorskega razvoja. 
Na področju družbenih dejavnosti pa ugotavlja- 
mo, da je premalo medsebojne povezanosti in 
usklajenosti med samoupravnimi sporazumi o te- 
meljih planov v samoupravnih interesnih skup- 
nostih in da zlasti programi niso usklajeni z real- 
nimi možnostmi razvoja. 

Rezultati dosedanjega razvoja 

in težnje ob prehodu v novo 

srednjeročno obdobje 

1. Delovni ljudje in občani SR Slovenije so v pre- 
teklem petletnem obdobju dosegli pomembne rezultate 
v razvoju socialističnih samoupravnih družbenoekonom- 
skih in drugih odnosov, v materialnem napredku naše 
skupnosti in v socialnem razvoju, kar daje solidno pod- 
lago za materialne in družbenoekonomske temelje za 
nadaljnje dinamično in skladnejše izboljševanje pogojev 
življenja in dela v samoupravni družbi. 

Za obdobje 1971—1975 je značilna še vedno dinamič- 
na rast materialne proizvodnje in storitev, čeprav je bila 
nekoliko počasnejša kot v preteklem petletnem obdobju. 
V pogojih globokih pretresov v mednarodnih ekonom- 
skih odnosih, ki se kažejo v močni recesiji v gospo- 
darstvu razvitih industrijskih držav in v strukturnih ne- 
ravnovesjih v svetovnem gospodarstvu, je ob koncu tega 
petletnega obdobja prišlo do upadanja gospodarske rasti 
tudi pri nas, tako da v poprečju ni bila dosežena pred- 
videna 7% rast družbenega proizvoda. Družbeni proiz- 
vod je rasel poprečno letno za okoli 6,5 %; v petih letih 
je porasel za 37 "/o; v tem industrijska proizvodnja za 
50 %. 

2. Na temelju ustavnih dopolnil, nove ustave in no- 
vih zakonov se je zlasti v drugi polovici preteklega pet- 
letnega obdobja pospešil proces ustavne preobrazbe 
združenega dela in oblikovanja samoupravnih socialistič- 
nih produkcijskih odnosov v temeljnih in drugih orga- 
nizacijah združenega dela in v celotni družbeni repro- 
dukciji. Prišlo je do preosnove celotnega finančnega si- 
stema in likvidacije državnega kapitala. V letih 1974 in 
1975 so bili doseženi pozitivni premiki v samoupravnem 
urejanju na področju družbenih dejavnosti. Pri dejav- 
nostih posebnega družbenega pomena na področju go- 
spodarstva pa se proces samoupravnega združevanja dela 
in sredstev uveljavlja počasneje. V združenem delu so 
premalo uveljavljeni samoupravni družbenoekonomski 
odnosi, zlasti še dohodkovni odnosi na osnovi medse- 
bojne povezanosti in soodvisnosti posameznih organi- 
zacij združenega dela v procesu družbene reprodukcije. 

3. Razmeroma ugodni so bili tudi rezultati pri iz- 
boljševanju življenjskih in delovnih pogojev delavcev. 
Dosežena je visoka raven zaposlenosti prebivalstva in 
močno zmanjšano odhajanje naših delavcev na delo 
v tujino, zlasti po letu 1973. Ob porastu zaposlenosti za 
24% se je povečal življenjski standard1 za okoli 32% 
oziroma 5,7 % poprečno letno. Predvsem je hitro rasel 
družbeni standard, za katerega so delovni ljudje iz do- 
hodka in predvsem iz svojega osebnega dohodka soli- 
darno zagotavljali večja sredstva zlasti za stanovanjsko 

» Življenjski standard zajema osebno potrošnjo prebivalstva ter inve- 
sticije in materialne izdatke v družbenih dejavnostih. 

izgradnjo, za zdravstveno in otroško varstvo. Zaradi upa- 
danja rasti produktivnosti dela, zaradi večjega poudarka, 
ki je bil dan rasti družbenega standarda, predvsem pa 
zaradi visoke rasti življenjskih stroškov so realni osebni 
dohodki na zaposlenega stagnirali.8 

Pomanjkljiva in nerazvita je ekonomska motivacija 
delavcev v združenem delu za učinkovito delo. Pri tem 
gre nasploh za še ne dovolj razdelano ekonomsko moti- 
vacijo pri nagrajevanju živega dela, še zlasti pa gospo- 
darjenja z minulim delom. Zaradi tega se niso uveljavili 
v pričakovanem obsegu kvalitetni dejavniki razvoja, kot 
so povečanje tehnične in tehnološke ravni, racionalna 
uporaba proizvodnih zmogljivosti, modernizacija in 
avtomatizacija proizvodnih procesov, sodobna organiza- 
cija dela, inovacijska in raziskovalna dejavnost itd., ki 
se skupno kažejo v rasti celotne družbene produktiv- 
nosti dela, ki je skozi vse obdobje padala. Delež produk- 
tivnosti v naraščanju družbenega proizvoda je znašal le 
34 % (predvideno 75 °/o). 

Zaradi intenzivne družbenopolitične akcije je po- 
membno povečan in kakovostno izboljšan stanovanjski 
standard delovnih ljudi in občanov. Zgrajenih je bilo 
nekaj nad 60.000 stanovanj, kar pomembno prispeva k 
odpravljanju stanovanjskega primanjkljaja. Pomemben 
napredek so delovni ljudje dosegli pri izobraževanju mla- 
dine in pri usposabljanju za produktivno delo. V vseh 
oblikah rednega izobraževanja je v letu 1975 bilo zajetih 
okoli 18% prebivalcev. Zaradi prepočasnih premikov v 
strukturi vzgojnoizobraževalnega sistema in zaradi še 
ne dovolj razvitih samoupravnihdružbenoekonomskih od- 
nosov v samoupravnih interesnih skupnostih na področju 
vzgoje in izobraževanja in v izobraževalnih organizacijah, 
prihaja sistem izobraževanja v razkorak s potrebami go- 
spodarstva in družbenih dejavnosti. 

To neskladje je posledica pomanjkanja neposred- 
nega vpliva združenega dela na razvojno in programsko 
usmerjanje izobraževalnih organizacij, počasne preosno- 
ve vzgojnoizobraževalnega sistema na osnovah samo- 
upravljanja in novih družbenoekonomskih odnosov ter 
reforme izobraževalnih programov in metod. Občutno 
zaostaja tudi uresničevanje nekaterih prioritetnih nalog, 
zlasti posodabljanje vzgoje in izobraževanja, vzgoje kad- 
rov za izobraževanje, pa tudi izgradnja domov za učence 
in študente. 

Na osnovi samoupravnih sporazumov, družbenih do- 
govorov in samoprispevkov za hitrejše urejanje otroš- 
kega varstva so bili na tem področju doseženi pomemb- 
ni rezultati: v dnevno varstvo je bilo v letu 1975 vklju- 
čenih okoli 20 odstotkov vseh predšolskih otrok v pri- 
merjavi z 10,3 % v letu 1970. Toda glede na potrebe po 
družbeno organiziranem otroškem varstvu, ki so zaradi 
visoke družinske zaposlenosti v SR Sloveniji zelo velike, 
je stanje varstva in vzgoje predšolskih otrok še neza- 
dovoljivo. 

2 V celotnem obdobju 1971—1975 so realni osebni dohodki na zapasle- 
nega iz rednega delovnega razmerja porasli le za 1 %>, medtem ko so drugi 
prejemki rasli hitreje. 
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V obdobju 1971—1975 so bili doseženi pomembni 
uspehi tudi na področju socialnega in zdravstvenega var- 
stva, saj so zdravstveno zavarovani vsi prebivalci v SR 
Sloveniji. Vendar pa je znotraj zdravstva prišlo do ne- 
skladnosti: medtem ko so se bolnišnične zmogljivosti 
hitreje razvijale, pa je zaostajala preventivna in osnovna 
zdravstvena služba. 

Kultura je vse bolj sestavni del vsakdanjega živ- 
ljenja delovnih ljudi, čeprav niso še izkoriščene vse mož- 
nosti, ki jih daje doseženi razvoj in tehnična opremlje- 
nost, kljub napredku zlasti radia in televizije. Zaradi 
šibke materialne osnove pa je prepočasi napredovalo 
zlasti založništvo, knjižnična dejavnost in varstvo kul- 
turne dediščine. 

4. Doseženi so bili pomembni premiki pri zmanjše- 
vanju razlik v družbenem razvoju posameznih območij. 
Rast družbenega proizvoda in zaposlovanja na gospo- 
darsko manj razvitih območjih je bila hitrejša kot po- 
prečna v SR Sloveniji. Kljub temu pa so še vedno ob- 
čutne razlike v razvoju posameznih območij v SR Slo- 
veniji. Uspehi pri izboljševanju pogojev razvoja, zlasti 
na področju infrastrukture in družbenih dejavnosti na 
manj razvitih območjih so manj ugodni kot rezultati v 
gospodarskem razvoju, ker se šele oblikujejo načela, me- 
rila in standardi za solidarnostno združevanje sredstev. 
Vse bolj so pereči problemi razvoja na nekaterih ob- 
mejnih območjih, kjer je močno odseljevanje prebival- 
stva zaradi neustreznih življenjskih in delovnih pogojev. 

Hiter razvoj industrializacije in urbanizacije ima za 
posledico tudi onesnaževanje in razvrednotenje okolja 
ter neracionalno gospodarjenje s prostorom in naravnimi 
dobrinami. K temu je največ pripomoglo premalo pre- 
udarno uvajanje tehnologije, ki povzroča velik hrup in 
onesnažuje okolje. V zadnjih letih so zato v ospredju 
prizadevanja za dosledno uvajanje čiste tehnologije in 
za učinkovito preprečevanje onesnaževanja naravnih vi- 
rov, ki so nenadomestljiva osnova za življenje in delo 
ljudi. 

5. V zadnjih letih so se ob energetski krizi in gospo- 
darski recesiji, ki je zajela pretežni del sveta, in ob 
premalo skladnem razvoju doma, močno zaoiStrili neka- 
teri pereči gospodarski problemi, ki so posledica dose- 
danjega hitrega razvoja in neusklajenosti v ekonomski 
strukturi gospodarstva in se kažejo zlasti v veliki odvis- 
nosti slovenskega gospodarstva od uvoza energije, suro- 
vin, reprodukcijskega materiala, opreme in tehnologije 
ter s tem povezanim deficitom v zunanje-trgovinski me- 
njavi. Nekatere predelovalne industrijske kapacitete so se 
razvijale na osnovi nižjih uvoznih cen surovin in energet- 
skih virov, primarna in bazična proizvodnja ter gospo- 
darska in družbena infrastruktura pa so zaostajale in 
postajajo vse bolj omejitveni faktor nadaljnjega razvoja. 
Predelovalne zmogljivosti, ki presegajo potrebe doma- 
čega tržišča, na katerem so lahko prodajale svoje izdelke 
po visokih cenah, pa niso vse dovolj konkurenčno spo- 
sobne, da si tudi z izvozom zagotovijo širše tržišče ter 
sredstva za svojo reprodukcijo. Njihov hitri razvoj v 
preteklem petletju je povečeval deficit v zunanje-trgo- 
vinski menjavi, ki pa ga je bilo moč v preteklosti sicer 

deloma pokrivati z deviznimi dohodki od neblagovnega 
izvoza in s prilivom nakazil zdomcev; postaja pa vedno 
bolj pomemben faktor, ki omejuje nadaljnji razvoj. 

Neskladnosti v materialni strukturi proizvodnje in 
zaposlovanja ter ekonomska nestabilnost, ob stagnaciji 
realnih osebnih dohodkov, vplivajo na upadanje rasti 
produktivnosti dela in na poslabševanje ekonomije dela 
in sredstev. Od leta 1973 dalje se poslabšuje položaj 
gospodarstva v delitvi, kar se kaže v poslabšani aku- 
mulativni in reproduktivni sposobnosti gospodarstva, 
zlasti v nekaterih proizvodnih grupacijah. 

Poslabšana je ekonomičnost gospodarjenja v temelj- 
nih organizacijah združenega dela predvsem zaradi hitre 
rasti materialnih in drugih proizvodnih stroškov ter 
slabše izrabe obstoječih proizvodnih zmogljivosti. Hkrati 
je v strukturi porabe (investicijske, proizvodne, osebne, 
skupne in splošne) narasel obseg tistih zvrsti porabe, 
katerih vpliv na povečevanje produktivnosti in na go- 
spodarski razvoj je relativno skromen, medtem ko je s 
prerazdelitvijo relativno zmanjšan delež tiste porabe, ki 
ima na daljši rok največji vpliv na hiter in stabilen 
gospodarski razvoj. Posamezne oblike porabe so se širile 
brez odvisnosti od gospodarskih gibanj oziroma dosež- 
kov in niso bile dovolj usmerjene v neposredno pospe- 
ševanje produktivnosti dela in gospodarskega napredka 
ter v krepitev družbenega standarda. 

Vključevanje v mednarodno menjavo in regionalni 
razpored ekonomskih odnosov s tujino nista zadovoljiva. 
Gospodarstvo je preveč odvisno od uvoza blaga, kapitala 
in znanja iz razvitih zahodnih držav, ki ga ne pokriva 
z izvozom. Uvoz iz razvitih zahodnih držav je v tem 
obdobju predstavljal okoli 80 °/o celotnega uvoza, v izvozu 
pa so bile te države udeležene z okoli 60%, v letu 1975 
pa celo samo s 55 °/o. Premalo so razvite višje in sodob- 
nejše oblike ekonomskega sodelovanja z drugimi drža- 
vami in premalo so izkoriščene možnosti za povečanje 
obsega in izboljšanje strukture ekonomskih odnosov z 
neuvrščenimi državami in deželami v razvoju. Delež dežel 
v razvoju in neuvrščenih držav v uvozu ni presegel 5 %>, 
v izvozu pa se je povečal od 6% v letu 1971 na preko 
9 °/o v letu 1975. 

Ob prehodu na novo srednjeročno obdobje, so za- 
znavne pomembne spremembe v strukturi investicij v 
smeri hitrejših vlaganj v nekatere prioritetne dejavnosti; 
doseženi so začetni uspehi pri umirjanju cen in delno 
zmanjšan deficit v blagovni menjavi s tujino. Vendar 
pa ti rezultati še niso odsev globljih strukturnih spre- 
memb v gospodarstvu, ampak so predvsem posledica 
administrativnih omejitev. 

Gospodarski položaj na prehodu v novo srednje- 
ročno obdobje je zapleten, ker se v njem prepletajo 
znaki stagnacije in inflacije. Zato bo težišče razvojne 
politike usmerjeno na reševanje strukturnih neskladij 
v gospodarstvu in družbenih dejavnostih, ob dinamični 
gospodarski rasti na kvalitetnih osnovah ter ob tem 
zlasti na večji produktivnosti celotnega družbenega dela, 
in na doslednem izpolnjevanju obveznosti in sklenjenih 
dogovorov, kar bo ustvarjalo pogoje za večjo stabiliza- 
cijo gospodarstva in družbe. 
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Upoštevaje dosežene rezultate v družbenem razvoju, 
še zlasti v razvoju samoupravnih socialističnih odnosov 
in materialne podlage družbe ter izhajajoč iz dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 in ocenjenih pogojev ter možnosti, je skup- 

ščina SR Slovenije na podlagi 318. člena ustave SR Slo 
veni je ter 59. člena zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, na sejah 
zborov združenega dela, zbora občin in družbeno-politič- 
nega zbora dne ... sprejela. 

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

OD LETA 1976-1980 

I. del 

SKUPNI INTERES! IN CILJ! DRUŽBENEGA RAZVOJA 

Temeljno izhodišče so interesi delavcev v združenem 
delu, delovnih ljudi in občanov, da z razvijanjem samo- 
upravnih produkcijskih odnosov, povečanjem produktiv- 
nosti svojega in celotnega družbenega dela, smotrnim 
gospodarjenjem z naravnimi in kulturnimi dobrinami 
zboljšujejo svoje delovne pogoje in življenjske razmere 
v organizacijah združenega dela, kjer delajo, in v kra- 
jevni skupnosti, kjer bivajo, ter da zagotavljajo in kre- 
pijo varnost samoupravne socialistične družbe. 

Upoštevaje sklepe, stališča in aktivnosti, ki se nana- 
šajo na dosedanje snovanje družbenega plana SR Slove- 
nije in SFR Jugoslavije, so temeljni cilji družbenega in 
ekonomskega razvoja v obdobju 1976—1980, ki bodo za- 
gotovili kvaliteten napredek v razvoju proizvajalnih sil 
in družbenoekonomskih odnosov, naslednji: 

— utrjevanje in kvalitetni napredek v položaju de- 
lavca v združenem delu kot odločilnega dejavnika raz- 
širjene reprodukcije, ki vodi k uveljavljanju dela in 
ustvarjalnosti ter krepitvi varnosti, družbene samoza- 
ščite in ljudske obrambe; 

— stalno izboljševanje življenjskega standarda de- 
lavcev in občanov, ob poudarjeni krepitvi družbenega 
standarda na osnovah solidarnosti ter vzajemnosti in 
socialne varnosti, zlasti na osnovi pravic iz živega in 
minulega dela; 

— intenzivnejše gospodarsko sodelovanje s tujino, 
zlasti z deželami v razvoju in z neuvrščenimi deželami, 
s tem da je povečevanje izvoza blaga in storitev, racio- 
nalno nadomeščanje uvoza ter izboljšanje plačilne bi- 
lance eden poglavitnih razvojnih kriterijev; 

— stabilnejši gospodarski razvoj na kvalitetnih osno- 
vah ob skladnejših odnosih v obsegu in strukturi pro- 
izvodnje in potrošnje s poudarkom na tistih nalogah 
skupnega pomena, ki so temeljni pogoj za dinamičen in 
stabilnejši razvoj SR Slovenije in za njeno učinkovito 
vključevanje v razvoj SPR Jugoslavije; 

— skladnejši gospodarski in socialni razvoj vseh 
območij v SR Sloveniji; 

— smotrno prostorsko razporejanje dejavnosti in 
objektov in ohranitev najmanj sedanjega obsega in kva- 
litete obdelovalnih zemljišč za kmetijske namene ter 
zmanjševanje sedanjih in preprečitev novih žarišč one- 
snaževanja okolja. 

Uveljavljanje teh ciljev bo povezano z: 
— napori za izgradnjo in uveljavljanje samouprav- 

nega združenega dela na podlagi ustave in zakona o 
združenem delu z namenom, da bi delavci obvladovali 
vse elemente družbene reprodukcije tako na področju 
materialne proizvodnje kot na vseh drugih področjih 
reprodukcije; 

— uveljavljanjem kvalitetnih faktorjev razvoja kot 
bistvenih pogojev za dolgoročni dinamični, stabilnejši in 
intenzivni razvoj; 

— odločnim odstranjevajem negativnih pojavov in 
gibanj, ki jih je potisnil na površje dosedanji razvoj, 
zlasti pa zaostrene gospodarske razmere na prehodu v 
novo petletno obdobje in ki bodo še imele močnejši vpliv 
zlasti v prvih letih tega obdobja; 

— premagovanjem težavnejših splošnih razmer, s 
katerimi bo soočena družbena in še posebej gospodarska 
struktura SR Slovenije ter protislovij, ki nastajajo iz 
potrebe po dinamičnem razvoju, objektivnih možnosti 
in kvaliteti razvojnih dejavnikov, ob latentni nevarnosti 
oživljanja prvin inflacije in ekstenzivnosti. 

1. Uveljavljanje socialističnega samoupravljanja 
Razvoj in utrjevanje ustavnega položaja delavcev v 

združenem delu ter krepitev njihove odločilne vloge no- 
silca ekonomske in politične oblasti je temeljni dejavnik 
družbenega razvoja in krepitve materialne osnove zdru- 
ženega dela. 

V tem pogledu je potrebno družbeno delovanje in 
organiziranost usmerjati v: 

— uveljavljanje delitve po delu in združevanje dela 
in sredstev na podlagi skupnih interesov v tekoči repro- 
dukciji in razvoju ter spodbujanje delavcev v združenem 
delu, da z večjo zavzetostjo, z dopolnilnim usposablja- 
njem in ustvarjalnostjo povečujejo produktivnost dela 
in racionalneje koristijo delovna sredstva in druge vire; 

— vsestranski razvoj socialističnih samoupravnih 
produkcijskih odnosov in s tem povezanih dohodkovnih 
in poslovnih povezav na podlagi samoupravnega spora- 
zumevanja in drugih načinov usklajevanja interesov na 
področju znanstvenotehničnega napredka, ekonomskih 
odnosov s tujino, blagovnega prometa, finančnega poslo- 
vanja in drugih prvin družbene reprodukcije; 

— razvijanje in uveljavljanje sistema kontinuiranega 
ter srečevalnega planiranja ter vzpostavljanje takšnih 
odnosov, da se bodo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in preko drugih opredeljenih oblik zdru- 
ženega dela na podlagi dohodka, ki ga ustvarjajo, vklju- 
čevali v celotni sistem družbene reprodukcije, da bodo 
organizirali in obvladovali delo in proizvodnjo in odlo- 
čali o svojem minulem delu v njegovem kroženju in v 
družbeni reprodukciji; 

— razvijanje samoupravnih interesnih skupnosti, ta- 
ko, da bodo vse pomembnejši in učinkovitejši sestavni 
del celotnega reprodukcijskega procesa, kar zahteva 
selektivni način dela pri izboru in uresničevanju tistih 
prednostnih nalog, ki najbolj prispevajo k večji pro- 
duktivnosti celotnega družbenega dela ter odločnejšemu 
uveljavljanju načela svobodne menjave dela; 

— razvijanje in krepitev vseh oblik aktivnosti in 
družbenih odnosov v krajevni skupnosti na način, ki bo 
zagotavljal, da bodo delovni ljudje in občani ustvar- 
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jalno vplivali na uresničevanje svojih skupnih interesov 
in na solidarnostno zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih ter stanovanjsko-komunalnih dejav- 
nosti, preskrbovanja in zaščite potrošnikov, razvijanje 
ljudske obrambe in družbene samozaščite ter na drugih 
področjih življenja in dela; 

— vzpodbujanje povezovanja in združevanje oseb- 
nega dela s sredstvi v lasti občanov med seboj in z 
združenim delom skladno s sprejetimi načeli in obli- 
kami; 

— krepitev in razvijanje sistema družbenega plani- 
ranja in obvladovanje tržne stihijnosti zlasti preko svo- 
bodne menjave dela in na podlagi znanstveno spoznanih 
možnosti razvoja ter po poti samoupravnega sporazume- 
vanja in družbenega dogovarjanja; 

— razvijanje učinkovitega družbeno — informacij- 
skega sistema, tako da bodo delavci v združenem delu 
uspešneje uveljavljali svoje ustavne pravice in dolžnosti; 

— zagotovitev učinkovitega varstva samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine ter v ta na- 
men še posebej razvijanje in krepitev samoupravnega 
sodstva. 

2. Stabilnejši, dinamičen in učinkovit gospodarski 
razvoj 

Kvalitetnejši gospodarski in družbeni razvoj bo moč 
doseči le z odločnejšim uveljavljanjem prvin, ki pri- 
spevajo k stabilizaciji gospodarskih gibanj, ob hkratnem 
vzdrževanju dinamične rasti in potrebnem prestruktu- 
riranju, kar pa bo glede na protislovnosti eden najtežjih 
problemov, ki jih bo moč premagovati le postopoma. 
To zahteva zlasti učinkovitejše gospodarjenje predvsem 
na podlagi povečanja deleža produktivnosti celotnega 
družbenega dela v prirastu družbenega proizvoda, večje 
ekonomičnosti in racionalnosti ter boljše izrabe kapa- 
citet, razvijanje omike, kulture dela iir zdravih življenj- 
skih navad in delovnih pogojev zaposlenih v skladu z 
zahtevami razvoja samoupravljanja in uresničevanja 
medsebojnih pravic in obveznosti. Pri naraščanju vseh 
zvrsti porabe je treba uveljaviti diferenciran pristop, ta- 
ko da se zagotovi prvenstveno tistim oblikam porabe, 
ki imajo večstranski učinek na pospeševanje gospodar- 
skega razvoja in produktivnosti celotnega družbenega 
dela. 

Težišče razvojnih naporov bo v izgradnji skladnejše 
gospodarske in družbene strukture, ki naj omogoči opti- 
malnejšo izrabo lastnih možnosti v republiki in uspeš- 
nejše vključevanje v proizvodno strukturo Jugoslavije 
s prilagajanjem potrebam trga, smotrno delitvijo dela 
ter združevanjem dela in sredstev in glede možnosti 
vključevanja v mednarodno delitev dela. 

Zaradi zagotovitve skladnega, kvalitetnega in dina- 
mičnega gospodarskega razvoja v SR Sloveniji bo imela 
večje razvojne možnosti proizvodnja, ki: 

— trajneje povečuje izvoz blaga in storitev, veča 
devizni priliv, racionalno nadomešča uvoz in s tem 
zmanjšuje deficit v plačilni bilanci; 

— pospešuje domačo konjunkturo in ne poslabšuje 
plačilne bilance; 

— na podlagi boljšega izkoriščanja obstoječih kapa- 
citet in novih investicij prispeva k odpravljanju neskla- 
dij v materialni proizvodnji, zlasti s povečanjem pro- 
izvodnje reprodukcijskega materiala, polizdelkov, stro- 
jev in naprav; 

— ima zagotovljene kadrovske in materialne pogoje 
za bodočo proizvodnjo (energija, surovine, voda, varstvo 
okolja); 

— se hitreje in učinkoviteje prilagaja potrebam do- 
mačega in zunanjega trga in zagotavlja ekonomičnost 
proizvodnje in poslovanja; 

— ustreza strateško-obrambnim zahtevam. 
Tem kriterijem bodo podrejene tudi naloge na tistih 

področjih, ki so posebnega pomena za realizacijo dogo- 
vorjene politike skupnega razvoja SFR Jugoslavije in o 
katerih so se dogovorili udeleženci dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980 

in ki so opredeljene v družbenem planu SFR Jugoslavi- 
je: — energetika, prometna infrastruktura in proizvod- 
nja hrane; 

— črna in barvna metalurgija, bazna kemija, neko- 
vine, strojegradnja in turizem, kolikor zagotavljajo po- 
večanje izvoza, racionalno nadomeščanje uvoza in izbolj- 
šanje plačilne bilance. 

Upoštevaje vse navedene kriterije obstajajo možno- 
sti za intenzivnejši razvoj zlasti za naslednje dejavnosti: 

— izvozno usmerjeno predelovalno industrijo ter 
storitvene in druge dejavnosti, ki prinašajo devizne do- 
hodke; 

— družbeno usmerjeno in racionalno stanovanjsko 
izgradnjo; 

— proizvodnjo elementov, podsistemov in sistemov 
elektronske in druge opreme za avtomatizacijo, regula- 
cijo, računalništvo, telekomunikacije in upravljanje s 
procesi in drugih komponent s področja profesionalne 
elektronike; 

— proizvodnjo posameznih sestavnih delov v kovin- 
ski in elektroindustriji, ki se uvažajo, za vgrajevanje v 
serijske in individualne proizvode ter opreme za vgra- 
jevanje v kompletne industrijske objekte; 

— proizvodnjo reprodukcijskega materiala za me- 
hansko in kemično predelavo lesa; 

— kemično sintezo, biosintezo in ekstrakcijo v far- 
macevtski industriji ter proizvodnjo intermediatov za 
izdelavo premaznih sredstev in lepil; 

— proizvodnjo umetnih gnojil in zaščitnih sredstev 
za kmetijstvo; 

— dogovorjeno proizvodnjo cementa, izolacijskih 
materialov in gradbenih elementov za industrializacijo 
gradenj; 

— drobno gospodarstvo; 
— turizem, mednarodni transport, gradbena dela v 

tujini, transfer tehnologije, inženiring ter konzultantske 
in druge storitve, kolikor zagotavljajo povečanje deviz- 
nega preliva; 

— maloobmejno gospodarsko sodelovanje, zlasti z 
razvijanjem višjih oblik poslovno-tehničnega in indu- 
strijskega sodelovanja. 

Tak razvoj je bistveno pogojen z večjim deležem 
strokovnega znanja in raziskovalnega dela v družbeno- 
gospodarskem razvoju, z večjim deležem sredstev za 
investicije v družbenem proizvodu in z dogovorjenimi 
strukturnimi spremembami. 

Večji delež strokovnega znanja in raziskovalnega de- 
la v družbenogospodarskem razvoju bo moč uresničiti 
predvsem: 

— z boljšo izrabo obstoječih možnosti za izobraže- 
vanje in z reformo izobraževanja; 

— s preobrazbo strokovnega izobraževanja skladno 
s potrebami gospodarskega in družbenega razvoja ter s 
povečanimi vlaganji v te namene; 

— z intenzivnejšim izobraževanjem ob delu; 
— s povečanjem deleža kvalificiranih delavcev in de- 

lavcev z višjimi stopnjami izobrazbe; 
— z intenzifikacijo raziskovalnega dela, z njegovo 

tesnejšo povezanostjo z združenim delom in odločnejšo 
naravnanostjo na smotre planiranega razvoja, da bi tako 
zagotovili hitrejši in učinkovitejši vnos dosežkov orga- 
niziranega in usmerjenega raziskovalnega dela v proiz- 
vodno in družbeno prakso ter njegov vpliv na posodab- 
ljanje proizvodnje, kar bo omogočilo povečanje deleža 
raziskovalnega dela v družbenem proizvodu. 

Osnova skupne politike skladnejšega gospodarskega 
razvoja je v uresničevanju nalog skupnega pomena za- 
radi optimalizacije razvoja celotnega gospodarstva, kar 
terja, da delavci v posameznih temeljnih organizacijah 
združenega dela kot subjekti odločanja prilagajajo svoje 
razvojne usmeritve dogovorjenim razvojnim kriterijem 

1 V nadaljnjem postopku oblikovanja tega družbenega plana bodo 
še natančneje opredeljene in konkretizirane dejavnosti, ki imajo možnosti 
intenzivnejšega razvoja glede na navedene kriterije. 
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in merilom in da v teh okvirih sprejemajo svoje plane 
in naravnavajo svojo aktivnost. 

3. Stabilna rast življenjskega standarda 
Stalno izboljševanje pogojev življenja in dela delav- 

cev in občanov kot trajni cilj razvoja samoupravne so- 
cialistične družbe je obenem tudi osnovni ekonomski 
motiv za ustvarjalno in produktivno delo in za učinko- 
vitejše gospodarjenje z družbenimi sredstvi. Dohodek 
dobiva družbeni značaj tako pri njegovem ustvarjanju 
kot razpolaganju v temeljni organizaciji in v drugih ob- 
likah združevanja dela in sredstev. 

Dosledno uveljavljanje načela delitev dohodka in 
osebnih dohodkov po rezultatih tekočega in minulega 
dela je eden od bistvenih pogojev za zmanjševanje razlik 
v dohodkih in v življenjskem standardu v primerjavi z 
razvitejšimi gospodarstvi kakor tudi za zmanjšanje mi- 
gracije in za postopno vračanje naših delavcev, ki so 
zaposleni v tujini. 

Stalno izboljševanje pogojev življenja in dela delov- 
nih ljudi bo povezano z odločno krepitvijo socialističnih 
vrednot, odpravljanjem vzrokov in posledic socialnih 
razlik, ki ne izvirajo iz dela in s krepitvijo socialne var- 
nosti delovnih ljudi. 

Splošna varnost borcev NOV in vojaških invalidov 
bo v srednjeročnem obdobju usklajena z dogovorjeno 
družbeno politiko na tem področju. 

Skladen gospodarski in socialni razvoj terja razvija- 
nje vseh tistih družbenih dejavnosti, ki posredno ali ne- 
posredno prispevajo k povečevanju družbene produktiv- 
nosti dela, kot so zlasti: 

— osnovno šolstvo po obveznem enotnem programu: 
— družbeno organizirano varstvo otrok; 
— osnovno in preventivno zdravstveno varstvo; 
— tiste kulturne dejavnosti, ki so najpomembnejše 

za oblikovanje socialistične osebnosti in pri katerih so- 
deluje najširši krog delovnih ljudi; 

— organizirana množična telesno-kulturna dejavnost. 

4. Utrjevanje sodelovanja in intenzivnejši razvoj 
menjave s tujino 

Usposabljanje gospodarstva za učinkovitejši nastop 
na mednarodnem tržišču pomeni enega najpomembnej- 
ših kvalitetnih dejavnikov dinamičnega in učinkovitejše- 
ga razvoja nasploh. Hkrati se bistveno povečuje odgo- 
vornost organizacij združenega dela in SE Slovenije za 
položaj Jugoslavije v mednarodni menjavi in za stanje 
plačilne in devizne bilance, kar vse zahteva, da bodo 
imele večje razvojne možnosti organizacije združenega 
dela, ki: 

— se v večji meri vključujejo v samoupravno zdru- 
ževanje dela in sredstev zaradi doseganja večjih deviznih 
dohodkov; 

— pomembno povečujejo devizni priliv s prodajo iz- 
delkov višje stopnje predelave in končnih izdelkov, s tu- 
rizmom, transportom in drugimi storitvami ter zagotav- 
ljajo dinamiziranje proizvodnje in ki pomembno prispe- 
vajo k večjemu pokrivanju uvoza z izvozom; 

— povečujejo izrabo domačih energetskih in suro- 
vinskih virov zaradi racionalnega nadomeščanja uvoza; 

— zagotavljajo višjo organiziranost in usposoblje- 
nost za trajnejše in učinkovito povezovanje s tujimi 
partnerji ter pospešujejo višje oblike gospodarskega so- 
delovanja in vključujejo večji delež znanja ter domačih 
ustvarjalnih potencialov; 

— zagotavljajo tako regionalno usmeritev ekonom- 
skih odnosov s tujini, ki po obsegu in strukturi ustreza 
skupno dogovorjenim ekonomskim in političnim ciljem, 
zlasti z razvijanjem odnosov z deželami v razvoju in ne- 
uvrščenimi državami ter z vključevanjem v napore za 
uresničevanje sprememb v sistemu mednarodnih eko- 
nomskih odnosov. 

Skladnejša regionalna razporeditev menjave in dru- 
gih oblik gospodarskega "odelovanja s tujino pa zahteva 
zlasti: 

— še nadaljnje intenziviranje izvozne aktivnosti v 
razvite zahodne države ob relativno znatno počasnejšem 
naraščanju uvoza iz teh držav; 

— uravnoteženje zunanjetrgovinske menjave s soci- 
alističnimi državami in razvitejše oblike gospodarskega 
sodelovanja; 

— bistveno povečanje obsega ekonomskih odnosov 
z deželami v razvoju in z neuvrščenimi deželami; 

— vsestransko razvijanje maloobmejnega prometa 
in v tem okviru višjih oblik gospodarskega sodelovanja; 

— razvijanje pogojev za čim hitrejše aktiviranje 
proste cone v Sežani. 

5. Skladnejši družbeni razvoj SR Slovenije 

Skladnejši regionalni razvoj bo temeljil na hitrej- 
šem aktiviranju razvojnih možnosti na vseh območjih v 
skladu s potrebami optimalnega razvoja SR Slovenije in 
na tej podlagi prispeval k postopnemu zmanjševanju raz- 
lik v pogojih življenja in dela delovnih ljudi ter občanov. 

Taka usmeritev zahteva intenzivnejše prilagajanje 
smeri razširjene reprodukcije razvojnim tvorcem na po- 
sameznih območjih, zlasti še možnostim za zaposlova- 
nje, surovinskim in naselitvenim pogojem, vodno-gospo- 
darskim razmeram in varstvu okolja ter pogojem opti- 
malne lokacije nasploh ob upoštevanju politike policen- 
tričnega razvoja. 

Možnosti za zaposlovanje na posameznih območjih 
v SR Sloveniji bodo odločilneje vplivale na odpiranje no- 
vih delovnih mest. Hkrati pa bodo kriteriji otpimalne 
lokacije zahtevali intenzivnejšo dnevno mobilnost delav- 
cev, v omejenem obsegu pa tudi preselitve prebivalcev 
med območji. 

Pri pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
bo posebnega pomena hitrejši razvoj manj razvitih ob- 
močij in manj razvitih obmejnih območij v SR Sloveniji 
ter njihovo intenzivnejše vključevanje v širši družbeno- 
gospodarski razvoj. Pogoj hitrejšega razvoja teh obmo- 
čij so še neizkoriščeni razvojni dejavniki s stališča opti- 
malnejšega razvoja SR Slovenije pa tudi vzdrževanje po- 
selitve zlasti v hribovitih manj razvitih območjih, na- 
rodno-obrambni interesi in interesi manjšin, kar vse daje 
pospeševanju razvoja manj razvitih območij in manj 
razvitih obmejnih območij realno politično in gospodar- 
sko vsebino. Ob gospodarskih interesih in vsestranski 
krepitvi združenega dela ter njegove reprodukcijske spo- 
sobnosti bo prisotna tudi solidarnostna družbena aktiv- 
nost pri izboljševanju pogojev življenja delovnih ljudi in 
občanov na teh območjih. 

6. Zagotavljanje zdravih pogojev za delo in 
življenje ljudi ter ohranitev naravnih virov 

Skladnejši regionalni razvoj terja bolj racionalno 
prostorsko organizacijo in načrtnejše usmerjanje osnov- 
nih pogojev bivanja in dela. 

Pri urejanju prostora bodo zavarovani naravni po- 
goji za razvoj primarnih dejavnosti, za biološko repro- 
dukcijo narave in prebivalstva. V skladu s tem bodo 
usklajene tudi prostorske potrebe za industrializacijo, 
urbanizacijo in infrastrukturne sisteme, kar bo omogo- 
čilo skladnejši dolgoročni prostorski razvoj in ekološko 
ravnovesje. Sprejeti bodo ukrepi za postopno sanacijo 
najbolj kritičnih izvorov onesnaževanja okolja. 

7. Krepitev varnosti, družbene samozaščite 
in ljudske obrambe 

Krepitev sistema družbene samozaščite in uresniče- 
vanje zasnove ljudske obrambe se mora opreti na pobu- 
de, ustvarjalnost, odgovornost in pravice delovnih ljudi. 
Sistematičen razvoj sestavin družbene samozaščite in 
ljudske obrambe v vsej družbi bo skupaj z uresničeva- 
njem razvojnih ciljev in nalog sestavni del naporov ju- 
goslovanske skupnosti za krepitev njene obrambne spo- 
sobnosti in notranje varnosti, kar bo ob političnih in 
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ekonomskih protislovjih odločilnega pomena za naš ne- 
odvisen, miroljuben in nemoten razvoj. 

Družbena samozaščita bo pomembna sestavina kre- 
pitve gospodarske in politične stabilnosti ter varnega 
razvoja in obrambe pred različnimi oblikami sovražnih, 
kriminalnih in drugih škodljivih dejanj ter njihovih no- 
silcev. 

Krepitev ljudske obrambe je sestavni del skladnega 
družbeno-ekonomskega razvoja SR Slovenije, občin in 
krajevnih skupnosti, organizacij združenega dela in nji- 
hovih asociacij, samoupravnih interesnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacij ter delovnih ljudi in ob- 
čanov. Zato bo treba nadaljevati s podružbljanjem ljud- 
ske obrambe, tako da bo vsak delovni človek in občan 
uresničeval svoje, z ustavo določene pravice in dolžnosti 
pri obrambi države skladno s svojimi sposobnostmi, s 
čimer se bo nenehno krepila obrambna sposobnost 
družbe. 

Po dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 

nije za obdobje 1976—1980 so se udeleženci dogovorili, 
da bodo v svojih planih zagotovili tudi sredstva za pro- 
izvodnjo in storitve v vojnem času, za energetske zmo- 
gljivosti, za strateške rezerve in usposabljanje ter oprem- 
ljanje delavcev in občanov za delo, bojevanje in zaščito 
v vojnih razmerah. 

8. Temeljne naloge na področju pravosodja 
in uprave 

Temeljna naloga na področju pravosodja bo ustavna 
preobrazba pravosodnih organov in zagotovitev njiho- 
vega učinkovitega dela pri varstvu zakonitosti, uveljav- 
ljanju družbene odgovornosti ter pri preprečevanju druž- 
beno škodljivih pojavov. 

Upravne organe bo potrebno v skladu z njihovim 
ustavnim položajem ter vlogo in odgovornostjo usposo- 
biti za učinkovito izvrševanje nalog na področjih, zaka- 
tera so ustanovljeni. 

II. del 

TEMELJNE NALOGE NA POSAMEZNIH PODROČJIH SKUPNE POLITIKE 

RAZVOJA IN UKREPI ZDRUŽENEGA DELA 

1. Pogoji življenja in dela delovnih 

ljudi 

1.1. Socialni in materialni položaj delovnega 
človeka in osnovna načela pri razporejanju 
dohodka 

Delovni ljudje bodo svoj socialni in materialni polo- 
žaj v prihodnjem razdobju gradili na nadaljnjem raz- 
voju socialističnih samoupravnih odnosov, ki skupaj z 
boljšim zadovoljevanjem materialnih in duhovnih potreb 
zagotavljajo razvoj in uveljavljanje celovite socialistične 
osebnosti. 

Zaposlenost je eden osnovnih pogojev za uveljavlja- 
nje družbenega položaja delavca samoupravljalca v zdru- 
ženem delu ter hkrati bistveni sestavni del in pogoj za 
povečanje njegovega življenjskega standarda. V doseda- 
njem razvoju je SR Slovenija že dosegla stanje polne za- 
poslenosti,2 razen na nekaterih manj razvitih območjih, 
kjer bodo še naprej potrebna družbena prizadevanja za 
pospešitev zaposlovanja. Demografska predvidevanja, ki 
poleg naraščanja aktivnega prebivalstva upoštevajo še 
prehod iz kmetijstva v druge dejavnosti in postopno vra- 
čanje naših delavcev iz tujine, intenzivnejše zaposlova- 
nje invalidnih oseb in drugo, nakazujejo možnost le 2% 
rasti zaposlenosti. Osnutki samoupravnih sporazumov o 
zaposlovanju po občinah pa predvidevajo, da se bo pove- 
čalo število zaposlenih v nekmetijskih dejavnostih za 
okoli 111.000 oseb oziroma za 3%> poprečno letno, kar bo 
zahtevalo tudi ustrezno zaposlovanje iz drugih območij 
SFRJ. Hitreje od poprečja se bo gibalo zaposlovanje na 
manj razvitih območjih. Nekoliko hitreje od poprečja 
bo naraščalo zaposlovanje tudi v vzgojnoizobraževalnih 
dejavnostih in v osnovnem zdravstvu, kjer močneje pri- 
manjkuje kadrov. 

Vsi nosilci razvoja morajo pri opredeljevanju svoje 
kadrovske politike upoštevati objektivno nujnost, da ob 
umirjenejšem zaposlovanju dosežejo hitrejšo rast do- 
hodka na zaposlenega, in to na podlagi izboljšanja eko- 
nomije dela in sredstev ter sploh večje produktivnosti 
dela, in da na tej podlagi izboljšajo še druge pogoje živ- 

2 Delež aktivnega prebivalstva znaša 48,5 %>, od tega je 82,3 %> zapo- 
slenih v združenem delu, upoštevaje tudi proizvajalce, ki so vključeni v 
kooperacijo. Letna stopnja rasti domačega aktivnega prebivalstva bo po 
ocenah v prihodnjem razdobju znašala vsega okoli 0,78 °/o. 

ljenja in dela delavcev. V tej smeri bo prispevalo dosled- 
no uveljavljanje sprejetega družbenega dogovora o mi- 
nimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje 
pri zaposlovanju delavcev, ki povezujejo odpiranje novih 
delovnih mest s celovitejšim urejanjem pogojev življe- 
nja in dela, zlasti še z urejanjem stanovanjskih razmer, 
možnostmi za izobraževanje, urejanjem družbene pre- 
hrane in drugim. Na ta način bo v prihodnjem obdobju 
celoviteje urejeno tudi nadaljnje zaposlovanje in zago- 
tovljena sistematična skrb organizacij združenega dela 
tudi za delavce iz drugih republik in pokrajin SPR Jugo- 
slavije. 

Skupnosti za zaposlovanje bodo z drugimi pristojni- 
mi dejavniki spremljale gibanje zaposlovanja in letno 
usklajevale stopnjo zaposlovanja. 

Predvideno povečanje deleža produktivnosti v pri- 
rastku družbenega proizvoda na okoli 57 % nasproti po- 
prečno 34°/« v preteklih petih letih (v industriji pa od 
44% na okoli 70%) sodi med strateške naloge skupne 
razvojne politike. Uresničiti ga bo moč le ob povečani 
ekonomski motiviranosti za učinkovitejše gospodarjenje: 
s spodbudno delitvijo osebnih dohodkov na osnovi rezul- 
tatov tekočega in minulega dela; s povečanjem strokovne 
usposobljenosti in ustvarjalnosti delovnih ljudi, z učinko- 
vitejšo organizacijo dela ob usmeritvi delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela na znatno boljšo opremljenost 
delovnih mest, sodobno tehnologijo in avtomatizacijo 
proizvodnih postopkov. 

Za produktivno in ustvarjalno delo bo pomembno 
tudi solidarno zadovoljevanje skupnih potreb delavcev 
v samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih 
skupnostih. 

Predvideno 6 in pol odstotno letno povečanje real- 
nega dohodka v družbenem sektorju oziroma 6% pove- 
čanje celotnega družbenega proizvoda je močno odvisno 
od politike delitve dohodka vsake posamezne temeljne 
organizacije združenega dela. V planih temeljnih organi- 
zacij združenega dela se bodo delavci, izhahajoč iz celo- 
vitosti procesa družbene reprodukcije, opredelili za 
ustrezno razmerje med krepitvijo materialne osnove svo- 
jega dela in zadovoljevanjem osebnih, skupnih in sploš- 
nih družbenih potreb. Smotri družbenega razvoja ter 
skupno dogovorjena politika republik in pokrajin v 
okviru družbenega plana Jugoslavije so uresničljivi samo 
ob predpostavki, da bodo delavci v združenem delu pri 
svojih samoupravnih odločitvah o delitvi dohodka in 
razporejanju čistega dohodka upoštevali naslednje skup- 
ne usmeritve: 
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— sredstva za razširitev materialne osnove združe- 
nega dela bodo rasla hitreje od rasti dohodka. To naj 
omogoči predvidene spremembe v strukturi proizvodnje 
in vlaganj ter je med osnovnimi predpostavkami plani- 
rane gospodarske rasti in zaposlovanja; 

— sredstva za zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnih potreb bodo rasla v prvih dveh letih počasneje 
od rasti dohodka; 

— sredstva rezerv bodo oblikovana najmanj v višini, 
določeni z zakonom za ohranitev poslovne stabilnosti, 
materialne in socialne varnosti delavcev in za kritje 
škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah. 

Ob predvideni rasti dohodka in družbenega proizvo- 
da ter smernicah za politiko delitve dohodka se bo živ- 
ljenjski standard v planiranem razdobju povečal za 
okoli 5—6 % letno. Višja stopnja ekonomske razvitosti 
in samoupravnih odnosov v prihodnjem razdobju bo za- 
htevala in omogočala krepitev vloge elementov družbe- 
nega standarda v okviru življenjskega standarda. Po- 
trebno je ustvariti pogoje, da se bo družbeni standard, 
ki vključuje skupno porabo in stanovanjsko gradnjo po- 
večal nekoliko hitreje kot osebna poraba. V te namene 
bodo delovni ljudje na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov o osnovah planov samoupravnih interesnih skup- 
nosti združevali sredstva iz dohodka temeljnih organi- 
zacij združenega dela in iz svojih osebnih dohodkov. S 
samoupravnimi sporazumi bo zagotovljeno, da bodo 
sredstva za redno dejavnost na teh področjih rasla ne- 
koliko počasneje od rasti dohodka v gospodarstvu. Večja 
stopnja rasti bo zagotovljena le pri združevanju sredstev 
za razširjeno reprodukcijo v zvezi s prioritetami, opre- 
deljenimi v dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije. 

Materialni in socialni položaj delovnih ljudi v pri- 
hodnjem petletnem obdobju bo temeljil na načelih de- 
litve po rezultatih dela ter na medsebojni vzajemnosti in 
solidarnosti pri zagotavljanju dogovorjenih skupnih ci- 
ljev na področju družbenega standarda in socialne var- 
nosti. Politiko in naloge na teh področjih so opredelili 
delovni ljudje z naslednjimi samoupravnimi dokumenti: 

— samoupravni sporazumi o politiki zaposlovanja 
po občinah; 

— samoupravni sporazumi o razporejanju čistega 
dohodka in razporejanju sredstev za osebne dohodke, 
sklenjenimi po panogah, dejavnostih in območjih; 

— samoupravni sporazumi o minimalnih standardih 
za življenjske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delav- 
cev; 

— samoupravni sporazumi o temeljin srednjeročnih 
planov stanovanjskih skupnosti; 

— samoupravni sporazumi o temeljih planov samo- 
upravnih interesnih skupnosti za področje družbenih de- 
javnosti; 

— družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega re- 
gionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

1.2. Osebni dohodki in drugi osebni prejemki 

1.2.1. Upoštevaje predvideno rast družbenega proiz- 
voda in zaposlovanja, se bodo poprečni realni osebni do- 
hodki na zaposlenega v vsem petletnem obdobju pove- 
čali za okoli 16% in bodo predvidoma porasli od 3.521 
din v letu 1975 na okoli 4100 din v letu 1980 (po cenah 
iz leta 1975). Ta porast realnih osebnih dohodkov bo 
omogočil nadaljnje spremembe v strukturi življenjskih 
stroškov, tako da bo še naprej naraščal delež izdatkov 
za trajnejše potrošne dobrine, kvalitetnejše blago in sto- 
ritve, hkrati pa bo realno povečanje osebnih dohodkov 
omogočilo sorazmerno hitrejše naraščanje deleža oseb- 
nih dohodkov, ki ga delavci in občani združujejo za po- 
krivanje skupnih potreb in zagotavljanje višjega družbe- 
nega standarda. 

Osebni dohodek posameznega delavca bo v prihod- 
njem petletnem obdobju v večji meri odvisen od njego- 
vega prispevka k produktivnosti dela temeljne organiza- 
cije združenega dela. Delavci v temeljnih organizacijah 

združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah 
bodo s samoupravnimi sporazumi uveljavili take sisteme 
delitve osebnih dohodkov, ki bodo zagotavljali nagraje- 
vanje po rezultatih dela, tekočega in minulega in bodo 
kot merilo upoštevali zlasti zahtevnost dela na posame- 
znem delovnem mestu, odgovornost pri delu, delovne 
razmere, delovni učinek delavca, prihranke pri delu in 
izrabi delovnega časa z novatorstvom in racionalizacijo. 
V osnovah in merilih za delitev osebnih dohodkov bo 
vzpostavljena neposredna zveza med osebnimi dohodki in 
gospodarjenjem z minulim delom tako v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, kjer delavec združuje svoje 
delo, kot tudi v različnih oblikah združevanja sredstev 
družbene reprodukcije. Odgovorni organi republiškega 
sveta zveze sindikatov in Gospodarska zbornica Slove- 
nije bodo pobudniki in koordinatorji dela pri izdelavi 
strokovnih osnov in meril za delitev osebnih dohodkov 
po gornjih načelih. 

Na podlagi samoupravnega sporazuma, družbenega 
dogovora in z zakonom bo vsakemu delavcu zajamčen 
osebni dohodek, katerega višina se določi glede na sploš- 
no stopnjo produktivnosti celotnega družbenega dela in 
splošne pogoje okolja, v katerem delavec zadovoljuje 
svoje osebne in skupne potrebe in ki bo najmanj tolik- 
šen, da delavcu zagotavlja materialno in socialno var- 
nost. 

1.2.2 V skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji bodo zavarovanci zagotavljali, 
upravičenci pa prejemali starostno, družinsko oziroma 
invalidsko pokojnino na podlagi zakonsko in samouprav- 
no določenih pravic ter v višini, ki se bo sproti prilaga- 
jala gibanju poprečnih realnih osebnih dohodkov zapo- 
slenih. 

Skupnost se bo skupaj z delavci v organizacijah 
združenega dela in z drugimi interesnimi skupnostmi za- 
vzemala za ukrepe na področju invalidskega varstva, re- 
habilitacije in zaposlovanja, ki bodo zmanjševali rast in- 
validskih upokojitev. Zavarovalna doba, ki se šteje s po- 
večanjem, bo določena le za tiste kategorije delovnih 
mest, kjer bo to utemeljeno. 

1.2.3. Z izpopolnjevanjem sistema starostnega zava- 
rovanja kmetov se bo krepila socialna varnost ostarelih 
kmečkih proizvajalcev na podlagi rezultata dela samih 
kmetov ter s samoupravnimi sporazumi opredeljene so- 
lidarnostne udeležbe delavcev in drugih delovnih ljudi 
pri zagotavljanju sredstev za to zavarovanje. 

1.2.4. Zdravstvene skupnosti bodo zagotavljale vsem 
prebivalcem v SR Sloveniji enake pravice do zdravstve- 
nega varstva. Delavcem pa bodo zagotavljale po enotnih 
merilih nadomestila osebnih dohodkov za čas bolezen- 
ske odsotnosti z dela nad 30 dni v dogovorjeni odvisnosti 
od osebnih dohodkov. 

1.2.5. Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
bo še naprej zagotavljala nadomestila osebnega dohodka 
delavkam za podaljšani porodniški dopust, ki bo trajal 
141 dni in se skupaj z zdravstvenimi skupnostmi zavze- 
mala za sklenitev splošnega družbenega dogovora za za- 
gotovitev porodnega varstva kmetijske proizvajalke; za- 
gotavljala bo tudi denarne dajatve za vzdrževanje otrok 
(otroški dodatek, dodatek za kmečke otroke, posebni do- 
datek za otroke, ki imajo enega samega hranilca, ter za 
težje prizadete otroke). Hkrati bo vsako leto usklaje- 
vala dohodkovne cenzuse z rastjo poprečnih osebnih do- 
hodkov, višino teh dajatev pa z rastjo življenjskih stro- 
škov po enotnih merilih na območju vse republike. 

V obdobju 1976—1980 bodo skupnosti socialnega 
skrbstva z usklajevanjem meril in kriterijev vodile 
enotno politiko o družbenih denarnih pomočeh, še zlasti 
za občane, ki jim je ta pomoč edini vir za preživljanje. 

1.3. Naloge na področju družbenega standarda 
in usposabljanje delovnih ljudi za produktivno delo 

1.3.1. Ker sta družbeni standard in socialna varnost 
delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji v preteklem ob- 
dobju dosegla — glede na materialne možnosti — že raz- 
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meroma visoko raven, bo nadaljnji razvoj na področju 
družbenih dejavnosti izraziteje naravnan k temeljnima 
razvojnima usmeritvama, to je k pospeševanju družbene 
produktivnosti dela in stabilizaciji skladno z načelom, 
da se lahko razporeja samo dejansko ustvarjeni doho- 
dek. Zato morajo samoupravne interesne skupnosti za 
družbene dejavnosti, poleg zakonsko določenih obvezno- 
sti dajati v srednjeročnem obdobju prednost nalogam 
in aktivnostim, ki najbolj vplivajo na dvig produktiv- 
nosti celotnega družbenega dela. Delavci v teh dejavno- 
stih pa morajo prevzeti nase soodgovornosti za dejanske 
učinke svojega dela. 

Uresničitev take usmeritve na področju družbenih 
dejavnosti zahteva znatne premike znotraj dosedanje 
strukture skupne porabe ter skrajno racionalnost in go- 
spodarnost pri vseh družbenih storitvah. Pravic, ki so 
povezane z izplačevanjem osebnih prejemkov občanov 
iz sredstev skupne porabe, ne bo moč širiti. 

Glede na realne materialne možnosti in nujnost, da 
se bistveno povečajo sredstva za odpravljanje osnovnih 
strukturnih neskladij v gospodarstvu, bo celotna skupna 
poraba v naslednjih letih lahko rasla največ po enaki 
stopnji kot družbeni proizvod v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela.3 

Konkretna razmerja po posameznih dejavnostih in 
oblikah skupne porabe bodo opredelili delavci s samo- 
upravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti, odvisno od dogovorjenih nalog in 
usmeritev teh'dejavnosti. Nakazana politika družbenega 
razvoja predpostavlja, da bodo v tem okviru rasla sred- 
stva za usmerjeno izobraževanje hitreje od družbenega 
proizvoda, sredstva za raziskovalno dejavnost in neka- 
tere kulturne dejavnosti pa vzporedno z družbenim pro- 
izvodom. 

Potrebne bodo posebne naložbe za reformo strokov- 
nega izobraževanja in za raziskovalne projekte oziroma 
kapacitete, kar naj bi zagotovilo združeno delo na osnovi 
ustreznih programov, dogovorov, sporazumov in pogodb. 

Za reformirano usmerjeno izobraževanje, ki bo kva- 
litetnejše in usklajeno s potrebami združenega dela, pa 
tudi pomembno za napredek posameznih panog ali de- 
javnosti in manj razvitih območij, kar bo zlasti pospe- 
ševalo izobraževanje ob delu in povezovanje usposablja- 
nja kadrov za modernizacijo vseh dejavnosti, bo treba 
zagotoviti več sredstev in višjo stopnjo rasti kot drugim 
družbenim dejavnostim. 

Tudi napredek nekaterih kulturnih dejavnosti (knjiž- 
ničarstvo in založništvo, gledališča in varstvo kulturne 
dediščine) zahteva naraščanje sredstev skladno z rastjo 
družbenega proizvoda in potreb združenega dela. 

Z neposrednim dogovarjanjem med uporabniki in iz- 
vajalci na osnovi posebnih dogovorov in sporazumov o 
združevanju sredstev, ali na osnovi pogodb ter z nepo- 
srednimi plačili za storitve pa je možno ta sredstva po- 
večati, kjer je to, glede na značaj posamezne dejavnosti, 
družbeno smotrno. 

Samoupravne interesne skupnosti so se z družbenim 
dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za- 
vezale, da bodo zaradi postopnega zmanjševanja negativ- 
nih posledic, ki izvirajo iz razlik v gospodarski in so- 
cialni razvitosti posameznih območij SR Slovenije, še na- 
dalje razvijale in uveljavljale sisteme solidarnosti in vza- 
jemnosti. Solidarnost na področju osnovnega šolstva, 
zdravstvenega varstva, socialnega skrbstva, otroškega 
varstva ter kulture in telesne kulture bo temeljila na 
enotnih dogovorjenih standardih glede obsega in kako- 
vosti tistih storitev, ki bodo pod enakimi pogoji zagotov- 
ljene vsem delovnim ljudem in občanom v SR Sloveniji 
(dogovorjeni enotni minimum družbenega standarda). 

1.3.2. Izobraževalna skupnost Slovenije in občinske 
skupnosti za vzgojo in izobraževanje bodo prvenstveno 
zagotovile, da bodo vsi šoloobvezni otroci deležni šola- 

s To pomeni, da bi znašal delež skupne porabe v družbenem proiz- 
vodu 12—13 'It. 

nja po enotnem in obveznem učnem programu skladno 
z zakonom in normativi. 

Razvojna prizadevanja na področju osnovnega šol- 
stva bodo — v okviru samoupravno dogovorjenih mate- 
rialnih možnosti — usmerjena tudi v krepitev organi- 
zirane predšolske vzgoje, v postopno odpravljanje večiiz- 
menskega pouka ter v nadaljnje uvajanje podaljšanega 
bivanja in celodnevne osnovne šole.4 

Taka razvojna usmeritev v osnovnem šolstvu bo za- 
htevala boljšo notranjo razporeditev dela, povečano pri- 
zadevnost in odgovornost učiteljev, stalno izpopolnjeva- 
nje učnih metod, ustrezno dopolnitev kadrovskih in 
učnih zmogljivosti ter urejeno šolsko prehrano, kar vse 
se mora izraziti v boljših učnih uspehih in izenačenju 
možnosti vseh otrok za šolanje na višjih stopnjah izo- 
braževanja. 

1.3.3. Izobraževalna skupnost Slovenije bo zagotovila 
normalno šolanje otrok z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju ter skrbela za ostale naloge, za katere je 
odgovorna po zakonu (šolstvo italijanske in madžarske 
narodnosti, šolanje otrok delavcev na delu v tujini, re- 
gresiranje prevozov za dijake in študente, zdravstveno 
varstvo pri praktičnem pouku, permanentno izobraževa- 
nje pedagoških delavcev itd.). 

1.3.4. Izobraževalna skupnost Slovenije bo skupaj z 
gospodarsko zbornico Slovenije ter zvezo stanovanjskih 
skupnosti Slovenije s sredstvi, ki jih bodo združevale te- 
meljne organizacije združenega dela in občinske stano- 
vanjske skupnosti, zagotovila izgradnjo dijaških in štu- 
dentskih domov z zmogljivostjo 7500 ležišč. 

1.3.5. Razvoj družbeno organiziranega varstva otrok 
v prihodnjem petletnem obdobju bo izhajal iz potreb 
delavcev po urejenem varstvu in vzgoji otrok, kar bo 
omogočilo zaposlenim staršem čimbolj produktivno de- 
lo, strokovno usposabljanje in družbeno udejstvovanje, 
otrokom pa postopno izenačevanje pogojev življenja in 
razvoja.5 

Občinske skupnosti otroškega varstva bodo podpi- 
rale prizadevanja vzgojno varstvenih zavodov in krajev- 
nih skupnosti za razširitev oblik otroškega varstva (po- 
tujoči vrtci, krajši popoldanski programi itd.) zaradi 
vključevanja tistih predšolskih otrok, ki niso stalni va- 
rovanci vzgojnovarstvenih zavodov. 

1.3.6. Glede na dogovorjene cilje v letih 1976—1980 
bodo zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji hitreje razvi- 
jale osnovno in preventivno zdravstveno dejavnost in pri 
tem opredelile naslednje prednostne naloge: 

— boljše in popolnejše zdravstveno varstvo aktiv- 
nega prebivalstva za zmanjševanje izostankov z dela ter 
omejevanje in preprečevanje nesreč pri delu ter izven 
dela, obolenj za poklicnimi boleznimi, invalidnosti in 
drugih množičnih obolenj; 

— boljše in popolnejše zdravstveno varstvo udele- 
žencev NOB; 

— preventivno zdravstveno varstvo otrok, šolarjev, 
mladine in žena v zvezi z nosečnostjo in materinstvom; 

— krepitev higiensko-epidemiološke dejavnosti, pred- 
vsem njene aktivnosti za ohranjevanje zdravega delov- 
nega in življenjskega okolja; 

— usposabljanje zdravstvene službe za delo v izred- 
nih razmerah ter v pogojih splošnega ljudskega odpora; 

— zdravstveno-vzgojna in prosvetna dejavnost. 
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene delovne orga- 

nizacije bodo ukrepale za racionalnejšo porabo zdravil, 
preprečevanje neutemeljnih izostankov z dela, za pospe- 

4 Po predvidevanjih samoupranvih interesnih skupnosti za vzgojo in 
izobraževanje bodo do leta 1980 vsi otroci pred vstopom v osnovno šolo 
deležni male šole; število otrok, ki bodo zajeti v razne oblike podaljšanega 
bivanja v šoli, se bo povečalo od 19.000 v letu 1975 na približno 50.000 v 
letu 1980; v tem bo leta 1980 vsak deseti učenec obiskoval celodnevno šolo. 

5 Po ocenah zveze skupnosti otroškega varstva bodo občinske skup- 
nosti otroškega varstva uredile od leta 1980 22.000 novih mest v vzgojno- 
varstvenih zavodih ter usposobile 4.000 vzgojiteljic in 1500 varuhinj. 
V varstvenih družinah pa bodo omogočile dnevno varstvo približno 5000 
predšolskim otrokom, zlasti mlajšim od 3 let. Tako bo ob koncu planskega 
obdobja uživalo družbeno organizirano varstvo že 67.000 predšolskih otrok. 
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Sene postopke zdravljenja v organizacijah zdravstvene I 
dejavnosti, skrajšanje čakalnih dob v ambulantnih in 
specialističnih zdravstvenih službah ter za skrajševanje 
ležalne dobe v bolnišnicah. 

Da bi zagotovili ustrezno razporeditev zdravstvenih 
delavcev ter odpravili tudi druga neskladja, bodo zdrav- 
stvene organizacije in zdravstvene skupnosti ustvarjale 
pogoje za študij in strokovno izpopolnjevanje delavcev 
v zdravstvu. 

Za zagotavljanje solidarnosti in vzajemnosti na po- 
dročju zdravstvenega varstva bodo delovni ljudje tudi v 
bodoče združevali sredstva pri občinski zdravstveni skup- 
nosti, pri regionalni zdravstveni skupnosti in pri zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije ter s tem postopoma zmanjše- 
vali razlike v možnostih pri uveljavljanju pravic iz zdrav- 
stvenega varstva. 

Zdravstvene skupnosti bodo hitreje kot v preteklem 
srednjeročnem obdobju razvijale zmogljivosti osnovne 
zdravstvene službe, ob tem pa dokončale tudi druge že 
začete gradnje iz preteklega srednjeročnega obdobja. 

Pri nadaljnjem razvoju bolnišnice ne bodo poveče- 
vale obstoječega števila postelj, ampak bodo postopoma 
nadomeščale neustrezne postelje s standardnimi. 

1.3.6.a. Skupnosti socialnega skrbstva bodo v sodelo- 
vanju z drugimi družbenimi dejavniki zagotavljale var- 
stvo zlasti za otroke in mladoletnike, za katere ne skr- 
bijo starši ali katerih starši ne morejo v zadostni meri 
zagotoviti pogojev za njihov normalni razvoj ter za 
otroke in mladoletnike, ki so prizadeti v telesnem ali du- 
ševnem razvoju in varstvo odraslih invalidnih oseb, ki 
so potrebne usposabljanja in zaposlitve pod posebnimi 
pogoji; razvijale bodo družbeno skrb za starostnike. Po- 
sebno skrb bodo skupnosti usmerile v razvoj ukrepov in 
dejavnosti, s katerimi bodo vplivale na preprečevanje ali 
zmanjševanje vzrokov za nastajanje socialnih problemov 
in motenj. 

Učinkovitejše uresničevanje nalog s področja social- 
nega skrbstva terja ustrezno organiziranost in usposob- 
ljenost socialnih služb. 

1.3.7. Na področju kulture bodo imele v prihodnjem 
petletnem obdobju prednost tiste kulturne dejavnosti, v 
katerih sodeluje najširši krog delovnih ljudi. Občinske 
kulturne skupnosti bodo s posebno pozornostjo obnav- 
ljale in opremljale prostore za kulturno dejavnost, raz- 
vijale splošno izobraževalno knjižnično mrežo, varstvo 
kulturne dediščine ter kulturno vzgojo občanov. V svoje 
kulturne akcije bodo bolj pritegnile organizacije zdru- 
ženega dela in krajevne skupnosti. Z enotno kulturno po- 
litiko bodo težile k čim večji izenačitvi pogojev za do- 
stopnost kulture občanom tudi na območjih zunaj več- 
jih kulturnih središč. 

Kulturna skupnost Slovenije bo pospeševala zlasti 
založniško dejavnost, filmsko proizvodnjo, varstvo kul- 
turne dediščine ter splošno kulturno vzgojo delovnih lju- 
di s pomočjo sodobnih sredstev množičnega obveščanja. 

1.3.8. Temeljni cilj telesne kulture je izboljševanje 
zdravstvenega stanja delovnih ljudi, razvijanje njihove 
delovne in obrambne sposobnosti ter vzgoja k aktivni 
uporabi prostega časa. Zato bo razvoj telesne kulture v 
prihodnjem petletnem obdobju izrazito naravnan v mno- 
žičnost ter k postopnemu izravnavanju možnosti za te- 
lesnokulturno dejavnost v vseh območjih Slovenije. 

Telesnokultume skupnosti bodo skrbele zlasti za raz- 
voj množične telesnokultume dejavnosti in za vzdrževa- 
nje telesnokulturnih objektov in naprav za to dejavnost. 
K pospešeni izgradnji telesnokulturnih objektov bodo 
pritegnile temeljne organizacije združenega dela, šole in 
krajevne skupnosti. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije bo predvsem po- 
speševala množično telesnokultumo dejavnost, s tem da 
bo skrbela za šolanje in izpopolnjevanje poklicnih in lju- 
biteljskih telesnokulturnih kadrov, za raziskovalno, stro- 
kovno in založniško dejavnost s področja telesne kulture. 
Z občinskimi telesnokulturnimi skupnostmi bo sodelo- 
vala pri razvijanju vrhunskega športa v medrepubliškem 
mednarodnem športnem sodelovanju. 

1.3.9. Bistven pogoj za naraščanje produktivnosti 
dela v prihodnjem obdobju je izboljšanje izobrazbene 
ravni in strokovne usposobljenosti delavcev, zlasti v ma- 
terialni proizvodnji, kar morajo zagotoviti posebne izo- 
braževalne skupnosti. 

S prilivom novih kadrov iz šol, s smotrnim razpore- 
janjem strokovno usposobljenih delavcev na ustrezna de- 
lovna mesta, še zlasti pa z intenzivnejšim in širšim izo- 
braževanjem ob delu, bi bilo moč izboljšati v organiza- 
cijah združenega dela v prihodnjih petih letih izobra- 
zbeno strukturo zaposlenih, tako da se bo delež delavcev 
širokih profilov povečal od 50 °/o v letu 1975 na približno 
57 »/o v letu 1980. 

K temu bodo morale prispevati zlasti razne oblike 
organiziranega izobraževanja ob delu, preko katerih se 
zaposleni delavci usposabljajo za poglobljeno samo- 
upravljanje, za ustvarjalno produktivno delo, za učinko- 
vito uporabo novih tehnologij ter produktivnejših, na 
znanstvenih načelih in ugotovitvah zasnovanih delovnih 
metod oziroma se po potrebi prekvalificirajo za nove 
proizvodne programe. Sredstva za tekoče potrebe izobra- 
ževanja ob delu v okviru delovnega procesa in za štipen- 
diranje bodo delavci zagotavljali iz materialnih stroškov 
in skladov skupne porabe temeljnih organizacij in skrbeli 
za smotrno uporabo teh sredstev. 

Profili na novo izšolanih kadrov bodo morali biti bi- 
stveno bolje prilagojeni potrebam predvidenega tehno- 
loškega in družbenega razvoja, kar bo moč doseči le s 
sistematičnim načrtovanjem potreb po strokovnih ka- 
drih v organizacijah združenega dela in njihovih zdru- 
ženjih ter s sodelovanjem združenega dela pri neposred- 
nem oblikovanju učnih programov preko usmerjenega 
izobraževanja in posebnih izobraževalnih skupnosti. 

V usmerjenem izobraževanju bodo imela prednost 
področja, ki usposabljajo kadre za izvrševanje prednost- 
nih nalog, opredeljenih s tem srednjeročnim družbenim 
planom (tehnični kadri širših profilov za gospodarstvo, 
kadri za vzgojno-izobraževalno delo, raziskovalno dejav- 
nost, svetovalno dejavnost pri prenosu znanja in tehno- 
logije ter za osnovno zdravstveno službo). 

Udeleženci družbenega dogovora o oblikovanju in iz- 
vajanju štipendijske politike v SR Sloveniji bodo zagoto- 
vili tako štipendijsko politiko, ki bo pospeševala uvaja- 
nje reforme srednjega in visokega šolstva, ki bo prispe- 
vala k intenziviranju izobraževanja in k čim hitrejšemu 
zadovoljevanju potreb po strokovnih delavcih na našte- 
tih področjih združenega dela. Zato bodo predvsem hit- 
reje povečevali število kadrovskih štipendij, ki jih dajejo 
organizracije združenega dela in samoupravne interesne 
skupnosti. 

Zaradi uresničitve dogovorjenih dolgoročnejših ci- 
ljev vzgoje in izobraževanja bo ena izmed prioritetnih 
nalog celotne družbe v prihodnjem obdobju preobrazba 
srednjega in visokega šolstva. 

Za uvajanje reforme strokovnega izobraževanja bo 
treba odpraviti periodični pouk v strokovnih in poklic- 
nih srednjih šolah. Izobraževalna skupnost Slovenije in 
posebne izobraževalne skupnosti bodo zagotovile nove 
zmogljivosti za okrog 12.000 učnih mest ter dogradile in 
opremile potrebne specialne učilnice in laboratorije za 
pouk fizike, kemije in biologije, ki jih zahteva reformi- 
rani pouk. Organizacije združenega dela pa bodo same 
preskrbele delavnice za proizvodno-tehnični pouk v 
usmerjenem izobraževanju ter pomagale s svojimi kadri 
pri izvedbi tega pouka. Z obstoječimi ter dopolnilnimi 
zmogljivostmi bo na podlagi načrta, ki ga bo izdelala 
izobraževalna skupnost Slovenije, oblikovana smotrna 
mreža centrov usmerjenega izobraževanja v Sloveniji. 

1.3.10. Za naraščanje produktivnosti dela, racional- 
nejšo uporabo in usklajevanje proizvodnih zmogljivosti, 
za dviganje tehnološke ravni, za modernizacijo in avto- 
matizacijo proizvodnih procesov in za večjo učinkovitost 
dela in poslovanja bodo temeljne in druge organizacije 
združenega dela sprejemale notranje ukrepe, s katerimi 
bodo spodbujale ustvarjalnost vseh zaposlenih. Pri tem 
bodo posvečale posebno pozornost uveljavljanju novega 
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znanja, posebej domačega, večji udeležbi domačih izu- 
mov in tehnično-tehnoloških izboljšav v proizvodnji. Za- 
to bodo zagotavljale pogoje za razmah organizirane ino- 
vacijske in raziskovalne dejavnosti in skrbele za njen 
materialni in kadrovski razvoj. Ob tem bodo posebej 
skrbele za tesnejše povezovanje in medsebojno sodelo- 
vanje raziskovalnih in svetovalnih organizacij na podlagi 
samoupravno dogovorjenih dohodkovnih odnosov, upo- 
števajoč realno vrednotenje raziskovalnega dela, za izme- 
njavo kadrov med raziskovalnimi in svetovalnimi orga- 
nizacijami ter prakso, za spodbuden siscem moralnega 
in materialnega nagrajevanja izumiteljev in racionaliza- 
torjev, za racionalnejšo organizacijo in poslovanje pa- 
tetnih služb na vseh ravneh in za bistveno poenostavi- 
tev poti za formalno priznanje in zaščito izumov. 

Z družbenim dogovorom o pospeševanju inovacij se 
bodo gospodarska zbornica Slovenije, raziskovalna skup- 
nost Slovenije in drugi udeleženci zavezali, da bodo s 
svojimi ukrepi pospeševali in usmerjali inovacijska pri- 
zadevanja v organizacijah združenega dela. Ključno vlo- 
go pri pospeševanju inovacij bodo poleg organizacij 
združenega dela imele zlasti občinske in področne razi- 
skovalne skupnosti. 

Raziskovalna dejavnost mora v prihodnjem petlet- 
nem obdobju več in bolj neposredno prispevati k zviše- 
vanju produktivnosti v gospodarstvu in k učinkovitosti 
družbenih storitev. Odgovornost za realizacijo tega na- 
čela nosijo vsi udleženci inovacijskih procesov v razisko- 
valnih in svetovnih organizacijah ter na področju gospo- 
darstva, družbenih dejavnosti in uprave. 

Ker je organizirano raziskovalno delo eden od po- 
membnih pogojev za večanje produktivnosti dela in dru- 
gih družbenih razvojnih ciljev, bodo organizacije zdru- 
ženega dela in drugi uporabniki v prihodnjem petletnem 
obdobju bistveno povečevali sredstva, ki jih vlagajo v 
raziskovalno delo, tako da bo delež teh vlaganj narastel 
od 1,1 °/o družbenega proizvoda v letu 1975 na 2 °/o v letu 
1980. 

Vlaganja posameznih organizacij združenega dela v 
raziskave bodo sorazmerne njihovim investicijskim na- 
ložbam, ustvarjenemu dohodku ter udeležbi raziskoval- 
nega vložka v strukturi cene njihovih proizvodov. Zaradi 
večje učinkovitosti bodo organizacije združenega dela na 
podlagi samoupravnih sporazumov ali pogodb združevale 
ta sredstva predvsem za aplikativne, problemske oziro- 
ma funkcionalno zaokrožene raziskovalne in razvojne 
projekte. 

Uresničevanje nalog pri pospeševanju dogovorjenega 
raziskovalnega dela bo zahtevalo trajnost vlaganj za ob- 
novo in razširjeno reprodukcijo znanja, hkrati pa kom- 
biniran način združevanja sredstev, odvisno od interesov 
združenega dela, tako da bodo rasla sredstva za raziska- 
ve, ki se združujejo po enotni prispevni stopnji, približno 
vzporedno z rastjo družbenega proizvoda, medtem ko se 
bo bistveno hitreje večal delež vlaganj v raziskovalno 
delo preko neposredne menjave dela oziroma s poseb- 
nimi dogovori o združevanju. 

Trajni viri sredstev za raziskovalno delo bodo glede 
na njihov značaj in namen zagotovljeni z ustreznimi spo- 
razumi v okvirih sredstev amortizacije, sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo in v drugih sredstvih organizacij 
združenega dela in skupnosti. Pomembno vlogo pri zdru- 
ževanju teh sredstev bodo imele občinske in področne 
raziskovalne skupnosti in ustrezne poslovne skupnosti, 
ki se bodo povezovale z raziskovalno skupnostjo Slove- 
nije v celovit sistem. Raziskovalna skupnost Slovenije bo 
sprejela merila za diferencirane prispevne stopnje glede 
na obseg in delež neposrednih vlaganj posameznih de- 
javnosti v raziskovalno delo. 

Z združenimi sredstvi bodo raziskovalne skupnosti 
dopolnjevale, pospeševale in usmerjale raziskovalno de- 
javnost. V ta namen bodo dajale v svojih programih 
prednost raziskavam, ki vplivajo na večanje deleža zna- 
nja v strukturi dela, tako na področju tehnologije kot 
na področju organizacije družbenega in gospodarskega 
življenja; pospeševale bodo uveljavljanje rezultatov razi- 

skovalne, inventivne in inovacijske dejavnosti v organi- 
zacijah združenega dela, razvijale informacijske sisteme, 
zagotavljale delovanje knjižnic in dokumentacijskih cen- 
trov ter pospeševale sodelovanje in smotrno delitev dela 
med raziskovalnimi organizacijami, racionalnejšo izrabo 
raziskovalnih zmogljivosti in razvoj materialne in ka- 
drovske baze za raziskovalno delo. 

1.4. Stanovanjska dejavnost 

Poglavitna naloga na tem področju bo bistveno 
zmanjšati stanovanjski primanjkljaj ter bolj prilagoditi 
nadaljnjo gradnjo potrebam novih gospodinjstev in na- 
domeščanju ter izboljšanju kvalitete stanovanj. 

Na teh osnovah bodo samoupravne stanovanjske 
skupnosti združile sredstva in usmerjale izgradnjo naj- 
manj 65.000 stanovanj do leta 1980; od tega bo približno 
70 °/o v sektorju družbene graditve stanovanj in okoli 
30 °/o stanovanj v zasebni režiji.6 

Posebna skrb bo še naprej veljala reševanju stano- 
vanjskih problemov delavcev z nižjimi dohodki oziroma 
nižjimi družinskimi dohodki, udeležencem NOB, mladim 
družinam, ostarelim občanom in invalidom. Posebej bo 
samoupravno dogovorjeno tudi reševanje stanovanjskih 
potreb tistih kadrov, ki so pomembni za pospeševanje 
skladnejšega razvoja v manj razvitih območjih SR Slo- 
venije. 

V tem obdobju bodo pred samoupravnimi stanovanj- 
skimi skupnostmi v ospredju zlasti te-le naloge: 

— izboljšanje kvalitete stanovanj in bivanja ter po- 
gojev, upoštevajoč, da je stanovanje trajna dobrina in je 
zato potrebno že pri projektiranju in gradnji upoštevati 
tudi kompleksne vzdrževalne stroške; 

— večje angažiranje zasebnih sredstev občanov in 
delovnih ljudi pri pospeševanju stanovanjske gradnje ta- 
ko glede povečanega obsega števila stanovanj v etažni 
lastnini, individualni gradnji, kot tudi z lastno udeležbo 
pri pridobitvi družbenih stanovanj; 

— gradnja zasebnih stanovanjskih hiš bo usmerjena 
podobno kot družbeno usmerjena gradnja; 

— razvoj stanovanjskega zadružništva kot pomemb- 
nega organizatorja, usmerjevalca in realizatorja zasebne 
pobude v stanovanjskem gospodarstvu; 

— sodelovanje pri kompleksnejši pripravi sosesk, 
urejanju in zaščiti bivalnega okolja ter v zvezi s tem 
skupaj z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnost- 
mi tudi pri kompletnem opremljanju sosesk z objekti 
družbenega standarda, ki so potrebni za normalno življe- 
nje, delo in počitek delovnih ljudi; 

— postopno uvajanje stroškovne stanarine, kar bo 
omogočalo normalno vzdrževanje in reprodukcijo stano- 
vanjskega sklada, hkrati pa bo izpopolnjen sistem soli- 
darnosti za socialno varnost tistih stanovalcev, ki imajo 
najnižje osebne ali skupne družinske dohodke; 

— varčevanje za stanovanjsko gradnjo z ugodnejši- 
mi pogoji za varčevalce, delnim zavarovanjem hranilnih 
vlog pred razvrednotenjem in uvajanjem drugih stimu- 
lativnih ukrepov. 

S samoupravnimi sporazumi bodo delavci v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela, upoštevaje 
potrebe in možnosti, namensko izločali v sklad skupne 
porabe sredstva v višini 6 °/o bruto osebnih dohodkov; 
del teh sredstev bodo združevali za družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu, del za kreditiranje gradnje 
ali nakup stanovanj delavcev, najmanj o, 345 °/o od bruto 
osebnih dohodkov pa za gradnjo dijaških in študentskih 
domov. 

■ Samoupravni sporazum, ki so ga sklenili samoupravne stanovanjske 
skupnosti Slovenije v Zvezi stanovanjskih skupnosti z naslovom »Samo- 
upravni sporazum o izjemnem posojilu zaradi potresov na območju skup- 
ščin Tolmin in Nova Gorica« predvideva posojilo obema stanovanjskima 
skupnostima v višini 150 milj. din. Posojilo bo zbrano do konca leta 1978 
z 2 % mero, vračljivo do leta 2004. 
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1.5. Družbena prehrana 

Proizvodnja hrane, preskrba z živili in družbena pre- 
hrana imajo zelo velik vpliv na osebni in družbeni stan- 
dard, zdravje ljudi in njihovo delovno ustvarjalnost. Za- 
to je organizirana družbena prehrana ena od dejavnosti 
skupnega pomena. 

Zaradi hitrejše racionalizacije na tem področju je 
treba v dohodkovnih odnosih razvijati samoupravno 
združevanje dela in sredstev primarne proizvodnje hra- 
ne, živilske industrije, trgovine s prehrambenimi proiz- 
vodi in potrošnikov ter drugih dejavnikov s ciljem, da 
se zagotovi redna preskrba z raznovrstnimi, kvalitetnimi 
in cenenimi živili za potrebe individualne in družbene 
prehrane. V živilski industriji in trgovini je treba pospe- 
šiti proizvodnjo in prodajo polgotovih in gotovih indu- 
strijsko pripravljenih jedil. To nalogo bo koordinirala 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

V prehranjevanju občanov je treba povečati delež 
družbene prehrane. Organiziran obrok hrane med delom 
je pomemben del družbene prehrane. 

Za prehranjevanje delovnih ljudi in občanov izven 
doma in izven delovnega časa v objektih družbene pre- 
hrane pa je treba povečevati zmogljivosti samopostrež- 
nih restavracij, usposobiti kadre in zagotoviti tej dejav- 
nosti ustrezen ekonomski položaj. Politiko ekonomskih 
ukrepov v zvezi s celotnim kompleksom proizvodnje, 
preskrbe z živili in družbeno prehrano bo izdelal Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije v sodelovanju z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije. 

1.6. Temeljne naloge na področju skladnejšega 
regionalnega razvoja 

1.6.1. Skladnejši družbeni razvoj vseh območij je v 
obdobju 1976—1980 med temeljnimi nalogami optimal- 
nejšega razvoja SR Slovenije. Težiti mora k izenačevanju 
pogojev za delo in življenje delovnih ljudi, k zmanjševa- 
nju razlik med manj in bolj razvitimi območji ter med 
mesti in podeželjem. 

Pri zmanjševanju razlik v stopnji gospodarske razvi- 
tosti med območji bodo upoštevane zaposlitvene možno- 
sti, prirodni pogoji in naravni viri ter pogoji optimalne 
lokacije in varstva okolja, čemur bo prilagojena tudi po- 
litika investicij. Pri ustanavljanju novih delovnih mest 
bodo imela prednost območja, kjer so še večje možnosti 
zaposlovanja. Na območjih, kjer je že dosežena visoka 
stopnja zaposlitve prebivalstva in se hkrati zaostrujejo 
ekološki problemi ter progresivno rastejo družbeni stro- 
ški, bodo vlaganja usmerjena predvsem v modernizacijo 
in višjo tehnično opremljenost dela. To bo hkrati pri- 
spevalo k delnemu sproščanju že zaposlenih delavcev, ki 
jih bo možno zaposlovati v skladu z optimalnim razvo- 
jem teh območij. Z večjo mobilnostjo investicij med po- 
sameznimi območji v SR Sloveniji kot tudi v SPR Jugo- 
slaviji bo, ob upoštevanju dogovorjenih kriterijev, dose- 
žena racionalnejša uporaba razpoložljivih sredstev, zla- 
sti še s stališča celovitega družbenega vrednotenja inve- 
sticij. 

SR Slovenija in občine bodo skladnejšemu regional- 
nemu razvoju prilagodile politiko urbanizacije, ki bo pri- 
spevala k smotrnejšemu in policentrično naravnanemu 
razvoju družbenih in gospodarskih dejavnosti. Tako bo- 
do ustvarjeni pogoji za učinkovitejšo funkcionalno po- 
vezanost med območji in znotraj njih. Izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije bo v sodelovanju z izvršnimi sveti 
skupščine občin pripravil predlog družbenega dogovora 
o temeljih politike urbanizacije do konca leta 1976, ki bo 
obravnaval tudi medsebojne odnose, naloge in funkcije 
nosilcev družbenega planiranja, ki bodo izhajale iz dogo- 
vorjene politike urbanizacije. 

V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v ob- 
dobju 1976—1980 bodo tudi samoupravne interesne skup- 
nosti na področju gospodarstva skrbele za skladnejši 
razvoj cestnega omrežja in drugih prometnic ter komuni- 

kacij, za boljšo oskrbo z vodo in odpravljanje odpadnih 
voda ter za kvalitetnejšo oskrbo z energijo na posame- 
znih območjih. Samoupravne interesne skupnosti na po- 
dročju družbenih dejavnosti pa bodo taki usmeritvi pri- 
lagodile razvoj svoje mreže storitev. Vse to bo prispevalo 
k hitrejšemu aktiviranju potencialnih pogojev razvoja 
na posameznih območjih ter dolgoročno omogočalo bolj 
uravnoteženo poselitev prebivalcev v SR Sloveniji in 
hkrati v skladu z narodnostnimi interesi zagotavljalo 
tudi pogoje za ohranitev prebivalstva na hribovitih ob- 
močjih, zlasti še ob državnih mejah. 

1.6.2. V okviru politike skladnejšega regionalnega 
razvoja bodo samoupravni nosilci razvoja v obdobju 
1976—1980 nadaljevali z napori za pospeševanje razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji,' kjer so razvojne 
razlike še občutne, kljub pomembnim dosežkom v pre- 
teklem srednjeročnem obdobju, njihovo premagova 
nje pa terja stalno in dolgoročno družbeno aktivnost. 

Temeljne naloge hitrejšega razvoja manj razvitih ob- 
močij so zlasti: 

— hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racional- 
nega izkoriščanja lastnih gospodarskih virov in drugih 
razvojnih faktorjev ob sodelovanju gospodarstva iz dru- 
gih območij, kar bo omogočilo hitrejšo rast družbenega 
proizvoda in števila delovnih mest v primerjavi s po- 
prečjem SR Slovenije ter hkrati zagotovilo večjo lastno 
reproduktivno sposobnost; 

— hitrejši razvoj infrastrukture, kar bo prispevalo k 
izboljševanju pogojev razvoja na teh območjih in njiho- 
vemu boljšemu povezovanju z bližnjimi in drugimi go- 
spodarskimi središči; 

— izenačevanje pogojev izobraževanja in vzgoje, kul- 
ture in telesne kulture ter socialnega in zdravstvenega 
varstva, kar bo omogočilo enakopravnejše vključevanje 
prebivalstva teh območij v življenje in delo. 

Ob razvejani pospeševalni dejavnosti na vseh področ- 
jih družbenega dela prevzemajo samoupravni nosilci raz- 
voja temeljno skrb za hitrejši razvoj teh območij in za 
njihovo učinkovito vključevanje v skupne naloge SR Slo- 
venije ob sodelovanju samoupravnih nosilcev razvoja v 
SR Sloveniji. 

Pri ustvarjanju kvalitetnejših pogojev življenja in 
dela bodo zlasti pri usmerjanju razvoja industrije ter 
višjih stopenj storitev družbenih dejavnosti upoštevani 
racionalni vidiki razvoja. Geografsko zaokrožena manj 
razvita območja v SR Sloveniji gravitirajo k različnim 
širšim razvitejšim območjem, oziroma razvojnim cen- 
trom. Zato bo večji poudarek tudi na vlogi teh središč 
pri aktiviranju razvojnih možnosti manj razvitih obmo- 
čij. Na samih manj razvitih območjih pa bo pospešen 
razvoj tistih središč, ki še niso dovolj usposobljena za 
opravljanje funkcije pospeševalcev razvoja na teh ob- 
močjih in v njihovem bližnjem sosedstvu. 

Posebna skrb bo dana pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij ob državni meji. To bo doseženo pred- 
vsem z ukrepi samoupravnih interesnih skupnosti, s ka- 
terimi bodo izboljšani pogoji na področju infrastrukture 
ter družbenih dejavnosti kot tudi z odpiranjem novih 
delovnih mest na teh območjih, oziroma v njihovi bli- 
žini, kar bo omogočilo zaustavitev dosedanjega razselje- 
vanja prebivalstva. 

Zaradi večje racionalnosti lokacije posameznih go- 
spodarskih in družbenih aktivnosti in smotrnejše upo- 
rabe prostora na manj razvitih območjih bodo občine 
ob sodelovanju rapubliških organov izdelale regionalne 
in prostorske plane, pri pripravi katerih bodo upošteva- 
ni tudi širši regionalni vidiki razvoja. 

Gospodarski razvoj na manj razvitih območjih bo 
temeljil na interesih združenega dela, pri čemer bodo 
imela prednost vlaganja za zagotovitev skladnejšega in 
kvalitetnejšega gospodarskega razvoja SR Slovenije, 
opredeljenega s tem družbenim planom. Možnosti hitrej- 

' V skladu z zakonom o pospeševanju skladnejšega regionalnega 
razvoja je sprejel Izvršni svet skupščine SR Slovenije odlok o območjih, 
ki se štejejo za manj razvita območja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
14/76). 
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šega gospodarskega razvoja so predvsem v zaposlovanju 
in v boljšem izkoriščanju prirodnih pogojev, oziroma 
naravnih virov, kar bo omogočilo pospešen razvoj indu- 
strije, storitvenih dejavnosti, zlasti turizma, ter hitrejši 
razvoj sodobnejše kmetijske proizvodnje ob krepitvi so- 
delovanja med organizacijami združenega dela iz manj 
razvitih območij in iz drugih območij. Tako usmeritev 
bodo pospeševali spodbujevalni ukrepi poslovnih bank, 
ki bodo dajale tudi iniciativo za proizvodno sodelovanje 
in združevanje dela in sredstev med organizacijami zdru- 
ženega dela iz manj razvitih in drugih območij. Pri po- 
vezovanju poslovnih pobud bo imela pomembno vlogo 
tudi gospodarska zbornica Slovenije. SR Slovenija bo 
spodbujajla gospodarska vlaganja z davčnimi olajša- 
vami. 

Na večjem delu manj razvitih območij so naravni 
pogoji za razvoj sodobnega kmetijstva zelo ugodni. Mo- 
dernizacija in preusmerjanje kmetijstva pa zahteva raz- 
vejano pospeševalno aktivnost in specializirano tržno 
proizvodnjo tako v družbenem sektorju kot v okviru 
kooperacije, širjenje produktivnejših delovnih mest v 
kmetijstvu hkrati predstavlja tudi pomembno osnovo 
za kvalitetnejše zaposlovanje, s tem pa tudi za zadržanje 
delovno sposobnega prebivalstva v kmetijstvu. V zvezi 
s pospeševanjem razvoja kmetijstva je treba upoštevati, 
da je na manj razvitih območjih večji del kmetijskih 
površin, predvidenih za melioracijo, kar daje nove spod- 
bude za hitrejši razvoj kmetijske proizvodnje. 

Glede na dosedanje izkušnje bo večji poudarek na 
izboljševanju pogojev razvoja, zlasti infrastrukture in 
družbenih dejavnosti. Hitrejši razvoj teh dejavnosti je 
nujen pogoj, ker bi sicer ustvarili nove neskladnosti in 
razvojne probleme. 

širša družbena akcija bo usmerjena v sodobnejše 
cestne povezave. Prednost bo imela modernizacija cest, 
ki povezujejo manj razvita območja z bližnjimi razvoj- 
nimi središči, ter cestne povezave, ki imajo večji pomen 
za hitrejši gospodarski razvoj, zlasti še za razvoj kme- 
tijstva in turizma. Na področju vodnega gospodarstva bo 
izboljšan vodni režim, ki je zaradi specifičnih prirodnih 
pogojev in poplav še posebno pereč. Izboljšana bo oskrba 
z vodo, zlasti v večjih krajih. Boljši pogoji razvoja bodo 
zagotovljeni tudi s kvalitetnejšo oskrbo z električno ener- 
gijo, z izboljšanjem PTT omrežja kot tudi z reševanjem 
drugih infrastrukturnih problemov. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo s samouprav- 
nimi sporazumi solidarnostno usmerili del združenih 
sredstev za izboljšanje družbenih dejavnosti na manj 
razvitih območjih. 

Poskrbele bodo, da bo znatno več otrok uživalo druž- 
beno organizirano otroško varstvo. Z razširitvijo pro- 
storskih zmogljivosti in razvijanjem potrebnih dejav- 
nosti, predvsem pa s pridobitvijo novih učiteljev, je po- 
trebno čimbolj razširiti podaljšano bivanje v šolah in 
celodnevni pouk ter povečati uspešnost vzgojno-izobra- 
ževalnih dejavnosti. Združeno delo bo neposredno odlo- 
čalo o zagotavljanju pogojev za celodnevno šolo. Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije bo skupaj s posebnimi izo- 
braževalnimi skupnostmi ustvarjala pogoje za večje 
vključevanje otrok v višje izobraževalne stopnje, zlasti 
z boljšo prostorsko razporeditvijo regionalnih centrov 
za usmerjeno izobraževanje in drugih šol ter s hitrejšo 
izgradnjo domov za učence in študente. 

Zdravstvene skupnosti bodo združevale sredstva za 
solidarnostno sofinanciranje prednostnih nalog osnovne 
zdravstvene službe na manj razvitih območjih do višine 
50 %> predračunske vrednosti investicije. Razen tega bodo 
združevale sredstva za solidarnostno sofinanciranje funk- 
cionalnih izdatkov zdravstvenega varstva na tistih manj 
razvitih območjih, ki imajo velik odstotek kmečkega 
prebivalstva in udeležencev NOB. 

Številhi socialni problemi, ki so posledica zlasti ne- 
ugodne starostne in socialne strukture prebivalstva na 
vasi, zahtevajo ustrezne ukrepe za solidarnostno zdru- 
ževanje sredstev za reševanje teh problemov, za kar bo 

skrbela samoupravna interesna skupnost socialnega 
skrbstva. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo s sodelovanjem 
posebnih in občinskih raziskovalnih skupnosti zagotovila 
potrebno preučevanje razmer, raziskovalno in razvojno 
delo za napredek manj razvitih območij. Združeno delo 
bo neposredno odločalo o zagotavljanju pogojev za iz- 
vedbo te naloge. 

Konkretnejše naloge samoupravnih interesnih skup- 
nosti na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti 
ter drugih samoupravnih nosilcev razvoja so opredeljene 
z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976— 
1980 in dogovora o temeljih družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1976—1980. 

1.7. Temeljne naloge na področju urejanja 
prostora in varstva okolja 

S smotrnim izkoriščanjem naravnih virov in pogo- 
jev za življenje in delo bodo uveljavljeni splošni interesi 
glede urejanja prostora in človekovega okolja kot skup- 
ne naloge vseh družbenih dejavnikov. Celovitejše ureja- 
nje prostora bo omogočilo njegovo smotrnejšo izrabo, 
upoštevajoč zlasti ohranitev oziroma nadomestitev z me- 
lioracijami najmanj sedanjega obsega kmetijskih površin 
za proizvodnjo hrane kot dolgoročnega razvojnega inte- 
resa. Posege v okolje zaradi urbanizacije, industrijskega 
razvoja, gradnje objektov infrastrukture in drugih dejav- 
nosti v okolju je treba uskladiti z ukrepi za ohranitev 
ekološkega ravnotežja. To terja zakonsko ureditev neka- 
terih osnov in sklenitev družbenega dogovora o temeljih 
za politiko gospodarjenja s prostorom in družbenih do- 
govorov o varstvu ter urejanju okolja, za katere bo 
predloge do konca leta 1976 s sodelovanjem drugih ude- 
ležencev pripravil izvršni svet skupščine SR Slovenije. 

SR Slovenija in občine bodo zavarovale območja, 
potrebna za uresničevanje dogovorjene politike uporabe 
prostora. Določena bodo tudi krajinska območja in ele- 
menti naravnega okolja, ki bodo pod posebnim družbe- 
nim varstvom. 

V planih organizacij združenega dela in družbenopo- 
litičnih skupnosti ter pri presojah lokacij za nove ob- 
jekte bodo dosledno upoštevana merila za varstvo in 
urejanje okolja. Naravni viri bodo upoštevani kot enako- 
vreden proizvodni dejavnik v produkcijskem procesu. 

Na podlagi zakonov o varstvu voda, zraka, tal in 
drugih elementov okolja bodo organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti in občinske skup- 
ščine, ki so odgovorne za zagotovitev zdravega okolja 
in za preprečevanje onesnaževanja, sklenile ustrezne do- 
govore in sporazume ter sprejele sanacijske programe. 
S temi bodo zagotovile odpravljanje glavnih žarišč in 
IV. stopnje onesnaževanja ter bistveno omejile onesna- 
ženost voda, ozračja in tal. Po grobih ocenah bi bila 
potrebna za izvajanje tega programa do leta 1980 na- 
slednja sredstva: 

— za odpravljanje IV. stopnje onesnaženosti zraka 
okoli 1,5 milijard dinarjev; 

— za odpravljanje IV. stopnje onesnaženosti voda 
okoli 1,2 milijarde dinarjev; 

— za ustrezno zbiranje, transport in predelavo od- 
padkov okoli 300 milijonov dinarjev; 

Pospešeno bo treba nadaljevati gradnjo komunalnih 
bioloških čistilnih sistemov ter pospeševati domačo pro- 
izvodnjo očiščevalnih naprav in uvajanje čiste tehnolo- 
gije v proizvodnji in oskrbi. 

Bivalni pogoji bodo izboljšani tudi z razvijanjem 
izobraževanja in informiranjem o spoznanjih znanosti 
v zvezi z varstvom okolja, s pospeševanjem preventiv- 
nega varstva, z napredovanjem ekonomskih in tehnolo- 
ških rešitev ter z boljšim gospodarjenjem s sredstvi in 
naravnimi viri. 

Raziskovalna skupnost SR Slovenije bo na podlagi 
širše družbeno verificiranih programov pospeševala raz- 
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iskovalno delo, ki bo omogočilo objektivne ocene in kri- 
terije za urejevanje človekovega okolja v smislu načel 
in določil ustave SR Slovenije. SR Slovenija bo skupno 
z interesnimi in drugimi skupnostmi" vzpostavila sistem 
zbiranja in posredovanja podatkov o poglavitnih izvorih 
onesnaževanja okolja kot tudi ustrezni dokumentacijski 
center, ki bo sestavni del družbenega informacijskega 
sistema. 

Izpopolnjena bo evidenca posameznih naravnih zna- 
čilnosti in človeških posegov v prostoru. Osnove za in- 
ventarizacijo prostora in prostorski informacijski sistem, 
kot sestavni del družbenega informacijskega sistema, bo 
zagotovila geodetska služba. Naloge podrobneje oprede- 
ljuje srednjeročni program geodetskih del za območje 
SR Slovenije. 

SR Slovenija bo z drugimi republikami in avto- 
nomnima pokrajinama sodelovala pri reševanju skupnih 
vprašanj v zvezi z urejanjem prostora in varovanja 
okolja ter drugimi skupnimi obveznostmi. V sodelovanju 
s SR Hrvatsko in sosednjimi deželami pa bo usklajevala 
elemente prostorskega urejanja, ki so pomembni za 
skupni razvoj. 

t. 8. Temeljne naloge na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

Ljudska obramba in družbena samozaščita se gradi 
kot enoten in celovit sistem notranje trdnosti in var- 
nosti ter pripravljenosti države za obrambo pred agre- 
sijo, kakor tudi za zaščito, reševanje in pomoč ob narav- 
nih in drugih hudih nesrečah. Zato je krepitev varnosti, 
družbene samozaščite in vseh struktur ljudske obrambe 
pomembna sestavina gospodarske in politične stabilnosti 
ter sestavni del celotnega družbenoekonomskega razvoja 
republike in drugih družbenopolitičnih skupnosti, samo- 
upravnih interesnih skupnosti, zlasti pa še delovnih lju- 
di in občanov v krajevnih skupnostih ter v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela. 

1.8.1. Temeljne naloge na področju ljudske 
obrambe so: 

— organiziranje, oboroževanje, opremljanje ter urje- 
nje štabov in enot teritorialne obrambe in vojnih enot 
milice in narodne zaščite; 

— organiziranje, opremljanje, usposabljanje in urje- 
nje civilne zaščite in službe za opazovanje, javljanje, 
obveščanje in alarmiranje; 

— obrambna vzgoja in izobraževanje prebivalstva in 
še posebno mladine za vključevanje v pripravo na sploš- 
no ljudsko obrambo ter zaščitnih ukrepov in reševanja; 

— zagotovitev oborožitve ter osebne in skupne opre- 
me, potrebne za delo organov in vodstev družbenopolitič- 
nih skupnosti in organizacij v vojnih razmerah; 

— nadaljnje izpopolnjevanje vseh vrst vojnih ra- 
dijskih, žičnih — PTT in kurirskih zvez ter kriptoza- 
ščite; 

— zagotovitev proizvodnje sredstev vojne tehnike v 
vojni; 

— pospeševanje hitrejšega razvoja konjarstva za 
oborožene sile in gospodarstvo v vojnih razmerah; 

— nadaljnje razširjanje materialne osnove za delo- 
vanje informativno-propagandne dejavnosti v vojni; 

— priprave zdravstva in socialnega varstva za delo 
v vojnih razmerah (zagotovitev potrebne opreme in re- 
zerve zdravil); 

— zagotovitev rezerv neborbenih materialnih sred- 
stev za štabe in enote teritorialne obrambe in drugih 
komponent splošnega ljudskega odpora v začetnem voj- 
nem obdobju. 

Za namene ljudske obrambe bo v SR Sloveniji upo- 
rabljeno okoli 0,5 °/o narodnega dohodka v tem obdobju. 

8 Zveza SIS za varstvo voda, zveza SIS za varstvo zraka, inštitut 
ITEO pri gospodarski zbornici Slovenije. 

1.8.2. Izhajajoč iz načel družbene samozaščite in var- 
nostnih razmer, bodo temeljne in druge organizacije 
združenega dela, samoupravne skupnosti in družbenopo- 
litične skupnosti izoblikovale sistem zaščitnih kriterijev, 
načrtov, ukrepov in nalog za varovanje ustavnega reda, 
ljudi in premoženja in organizirale delovne ljudi in ob- 
čane za izvrševanje teh nalog. Organi za notranje zadeve 
bodo pri tem sodelovali s strokovno pomočjo, z daja- 
njem elementov nosilcem družbene samozaščite, z infor- 
miranjem o varnostnih razmerah za njihovo aktivnost in 
z doslednim izvajanjem svojih zakonskih pooblastil na 
vseh področjih. 

Varstvo družbenega premoženja, na katerem temelje 
samoupravni socialistični družbenoekonomski odnosi, 
samoupravne pravice delovnih ljudi in občanov, mora 
postati sestavni del vsakodnevne samozaščite aktivnosti 
delovnih ljudi in občanov, vseh oblik njihovega združe- 
vanja in samoupravnega odločanja. Krajevne skupnosti 
in temeljne organizacije združenega dela bodo v ta na- 
men oblikovale, opremile ter usposobile enote narodne 
zaščite iz vrst delavcev in občanov. 

Družbenopolitične skupnosti bodo za učinkovito delo 
organov za notranje zadeve pri preprečevanju in odkri- 
vanju kriminalnih, sovražnih ali drugih škodljivih poja- 
vov zagotavljale potrebne kadrovske, materialne in druge 
pogoje v skladu z varnostnimi ocenami in razmerami. 

V letu 1976 bodo formirane republiška ter občinske, 
oziroma medobčinske skupnosti za varstvo pred poža- 
rom. Posebno pozornost bodo požarno-varnostne skup- 
nosti posvečale strokovnemu izobraževanju požarno-var- 
nostnega kadra ter tehničnemu izpopolnjevanju gasilskih 
enot v skladu s tehničnim razvijanjem in potrebami 
občanov. 

1.9. Temeljne naloge na področju pravosodja 
in uprave 

V okviru nalog na področju pravosodja bo potrebno 
zlasti zagotoviti učinkovitejše varstvo samoupravnih pra- 
vic delovnih ljudi in občanov ter družbene lastnine in 
usmeriti razreševanje sporov iz samoupravnih in poslov- 
nih razmerij na samoupravna sodišča. 

Delovanje upravnih organov bo usmerjeno predvsem 
k aktivnemu spremljanju stanja in obvladovanja dela na 
področjih, za katera so odgovorni. Zato bodo dajali po- 
bude in predloge vsem nosilcem odločanja za učinkovi- 
tejše uresničevanje ciljev zadanega družbenoekonom- 
skega razvoja. 

1.10. Izgradnja družbenega informacijskega 
sistema 

Za uresničevanje in spremljanje družbenega plana 
SR Slovenije in drugih planov ter za kontinuirano in 
hkratno planiranje, upoštevajoč povečevanje učinkovito- 
sti družbenega dela in družbene produktivnosti, bodo 
izrednega pomena področni, območni in drugi informa- 
cijski sistemi, ki so sestavni del družbenega informacij- 
skega sistema. 

Optimalen razvoj na tem področju bo dosežen tako, 
da bodo vsi udeleženci v procesu družbenega planiranja 
in odločanja: 

— hkrati in ob medsebojni odvisnosti sodelovali pri 
oblikovanju (projektiranju in razvoju) svojih in družbe- 
nega informacijskega sistema; 

— zbirali, obdelovali in posredovali svoje podatke v 
takih oblikah in tako, da jih bodo racionalno izmenjavali 
med seboj; 

— sproti pripravljali in predlagali primerne informa- 
cijske standarde ter osvojene in dogovorjene standarde 
izpolnjevali in obvezno uporabljali; 

— pri modernizacijah svojih, računalniško podprtih 
informacijskih sistemov, z dogovori in sporazumi uskla 
jevali vsebinske in tehnične probleme, racionalno razpo- 
rejali kadre, izmenjavali in dograjevali računalniške pro 
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grame, koordinirali raziskovalno in razvojno delo in 
racionalno razporejali računalniško opremo;8 

— imeli pravico in dolžnost skupaj graditi in se pri- 
ključevati v racionalno računalniško mrežo v Sloveniji 
in Jugoslaviji. 

SR Slovenija bo pospešila delo na izgradnji nekate- 
rih ključnih podsistemov družbenega informacijskega 
sistema in sicer: socialni informacijski sistem, sistem za 
spremljanje ekonomskih in gospodarskih dogajanj, pro- 
storski informacijski sistem in sistem za spremljanje 
ekoloških posledic.9 Statistični informacijski sistem SR 
Slovenije, ki vsebuje večino informacijskih sestavin druž- 
benega informacijskega sistema bo moderniziran sklad- 
no s svojo sedanjo vlogo in novimi nalogami na tem 
področju. 

Za realizacijo teh nalog bo SR Slovenija pospeševala 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje 
in pripravila predloge zakonov za posamezne elemente 
družbenega informacijskega sistema. 

Za pripravljanje najpomembnejših podatkov, potreb- 
nih za odločanje v samoupravnem delegatskem sistemu, 
bodo v vseh občinah v republiki ustanovljeni in usposob- 
ljeni centri za shranjevanje in posredovanje informacij 
v delegatskem sistemu (indok centri). Tu bo lahko vsak 
udeleženec v delegatskem sistemu odločanja pridobival 
ustrezne informacije in številčne podatke. 

2. Naloge in smernice za ukrepanje 

na področju skupne politike 
gospodarskega razvoja 

2.1. Gospodarska rast, ekonomska stabilizacija 
in povečanje produktivnosti celotnega 
družbenega dela 

Globalne analize možnosti razvoja SR Slovenije ka- 
žejo, da je v letih 1976—1980 mogoče predvideti narašča- 
nje družbenega proizvoda celotnega gospodarstva po 
stopnji okoli 6 %> letno, tako da bi se poyečal od okoli 
82 milijard dinarjev v letu 1975 na okoli 110 milijard 
dinarjev v letu 1980. To predvidevanje upošteva ocene 
srednjeročnega razvoja v merilu SFR Jugoslavije ter 
predpostavlja sorazmerno večja gospodarska vlaganja v 
sredstva za delo kot v preteklem razdobju ter učinko- 
vitejšo samoupravno organiziranost in združevanje sred- 
stev družbene reprodukcije pri uresničevanju dogovor- 
jene strukture vlaganj. 

Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja bo gospo- 
darska rast v prvih letih plana nižja od predvidene po- 
prečne letne rasti. Materialne možnosti pa dopuščajo 
tudi višjo stopnjo rasti, zlasti v zadnjih letih tega sred- 
njeročnega obdobja, ob ugodnejših splošnih gospodar- 
skih razmerah, predvsem ob ugodnejših možnostih za 
večje vključevanje v mednarodno menjavo. 

• a) Organizacije združenega dela na področju gospodarstva bodo s 
samoupravnim sporazumom o vzpostavljanju, organiziranju in povezova- 
nju računalniško zasnovanih informacijskih sistemov (teze so že v raz- 
pravi, predlagatelj je gospodarska zbornica Slovenije) uskladile najpo- 
membnejše naloge na tem področju. 

b) Za potrebe boljšega delovanja javne uprave in njeno moderni- 
zacijo ter za postopno izgradnjo družbenega informacijskega sistema na 
tem' področju bo izvršni svet skupščine SR Slovenije predložil družbeni 
dogovor, s katerim bi med drugim reševali tudi problematiko informacij- 
skih sistemov in računalništva v javni upravi (rok do konca leta 1976). 

c) S posebnim samoupravnim sporazumom (alternativa zakon) 
bodo zagotovljeni tehnični in materialni pogoji za vzpostavitev računal- 
niške mreže, ki bo služila potrebam združenega dela, javne uprave in 
drugih partnerjev. Ta mreža bo povezana z jugoslovansko računalniško 
mrežo in omogočala medsebojno izmenjavo računalniških storitev in po- 
daittav med repuMiSkaml in federacijo ter talko tudi izgradnjo družbenega informacijskega sistema Jugoslavije. 

» Intanmacijsiki sistem, ki spremlja razvoj na področju zavarovanja 
okolja imenujemo strokovno tudi monitoring sistem za okolje. 

Učinkovitejše gospodarjenje in rast produktivnosti 
celotnega družbenega dela kot temeljne osnove za pove- 
čanje družbenega proizvoda, stabilizacijo gospodarskih 
tokov in izboljšanje pogojev za življenje in delo delov- 
nih ljudi bo možno uresničiti predvsem z izpolnjevanjem 
naslednjih nalog: 

— z uveljavljanjem takšnih sistemov in politike de- 
litve osebnih dohodkov, ki bodo zagotavljali, da se 
osebni dohodki oblikujejo po prispevku k delu in od- 
visno od rezultatov dela in poslovanja, zlasti z upošte- 
vanjem rezultatov vlaganj delavcev v temeljni organiza- 
ciji združenega dela in rezultatov združevanja dela in 
sredstev z drugimi organizacijami združenega dela; 

— z varčevanjem, racionalnejšo porabo in boljšim 
tehnološkim izkoriščanjem surovin, reprodukcijskega 
materiala in energije ter z usmeritvijo na večjo uporabo 
možnosti substitutov in odpadnih surovin; 

— s krepitvijo materialne osnove združenega dela, z 
združevanjem dela in sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela; 

— s samoupravnim usmerjanjem investicij v dejav- 
nostih, ki so posebnega pomena za uresničevanje dogo- 
vorjene razvojne politike in z odločno usmeritvijo v pre- 
obrazbo proizvodne strukture; 

— z racionalnejšimi investicijskimi odločitvami, ki 
bodo ustrezale potrebam domačega in tujega trga na 
osnovi predhodnih analiz o družbeni, ekonomski in pred- 
vsem plačilno bilančni, tehnološki in ekološki upraviče- 
nosti investicij, ob uporabi vseh strokovnih in razisko- 
valnih potencialov in z učinkovitejšim projektiranjem in 
racionalnejšim izvajanjem investicijskih del; 

— s sodobno organizacijo in modernizacijo sredstev 
za delo, z boljšim izkoriščanjem kapacitet, z odpravljar 
njem ozkih grl v proizvodnji in z racionalnejšim gospo- 
darjenjem s sredstvi v gospodarstvu in v družbenih 
dejavnostih; 

— s hitrejšim oblikovanjem blagovnih rezerv, ki so 
pomembne iz stabilizacijskih in obrambnih vidikov, ob 
hkratnem sproščanju sredstev in racionalizaciji poslov- 
nih zalog na raven, ki je potrebna za normalno odvijanje 
proizvodnje in poslovanja; 

— z boljšo funkcionalno povezanostjo proizvodnje, 
menjave in prometa v okviru dohodkovno in poslovno 
povezanih celot in na tej osnovi z zmanjševanjem sred- 
stev, vezanih v zalogah, terjatvah in drugih obratnih 
sredstvih; 

— s krepitvijo sposobnosti gospodarstva za enako- 
pravnejše vključevanje v mednarodno delitev dela na 
osnovi hitrejše rasti izvoza blaga in storitev, z izboljša- 
njem razmerij med izvozom in uvozom ter izboljšanjem 
regionalne strukture blagovne menjave s tujino; 

— z racionalnejšim zaposlovanjem, z uveljavljanjem 
sodobnih metod dela in z racionalnejšim izkoristkom de- 
lovnega časa in znanja zaposlenih; 

— z izboljšanjem izobrazbene strukture in ravni za- 
poslenih, s prilaganjem izobraževalnega procesa zahte- 
vam družbeno-ekonomskega razvoja in zlasti s pospeše- 
vanjem izobraževanja ob delu; 

— z večjim in bolj organiziranim vključevanjem sve- 
tovalne, raziskovalne in inovacijske dejavnosti v proces 

- družbene reprodukcije; 
— z oblikovanjem sistema znanstvenih, tehnoloških 

in drugih strokovnih informacij; 
— s poenotenjem in izboljšanjem družbeno-informa- 

cijskega sistema tako v organizacijskem in metodolo- 
škem kot v tehničnem smislu; 

— s skrajno racionalnim in restriktivnim ravnanjem 
pri uveljavljanju novih socialnih pravic; 

— z razvijanjem splošne omike in kulture dela in 
zdravih življenjskih navad in delovnih pogojev zaposle- 
nih v skladu z zahtevami razvoja samoupravljanja in 
uresničevanja medsebojnih pravic in obveznosti. 
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2. 2. Usmeritev razširjene reprodukcije 
k ustvarjanju pogojev za skladnejši 
dolgoročni razvoj 

V skladu s skupnimi interesi in cilji, opredeljenimi 
v srednjeročnem družbenem planu razvoja SR Slovenije 
in Jugoslavije ter nalogami, ki jih prevzemajo posa- 
mezni nosilci družbene reprodukcije z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976 
do 1980, bo temeljna usmeritev nosilcev razvoja v raz- 
širjeni reprodukciji slonela na ustvarjanju materialnih 
pogojev za skladnejši, učinkovitejši in s tem tudi sta- 
bilnejši družbeno-ekonomski razvoj. To predvsem pred- 
postavlja oblikovanje optimalnega obsega in strukture 
investicijskih sredstev na podlagi samoupravnega zdru- 
ževanja sredstev za naloge, ki so posebnega pomena za 
uresničevanje dogovorjene razvojne politike ter uresni- 
čevanje strukture vlaganj po skupno dogovorjenih kri- 
terijih. 

Na podlagi analiz globalnih okvirov in možnostih 
razvoja bodo znašala sredstva za materialna vlaganja v 
gospodarstvu, vključno zasebni sektor, 28,5 odstotka 
družbenega proizvoda. Poleg tega bo treba za investi- 
cije v družbenih dejavnostih in na področju stanovanj- 
ske gradnje nameniti predvidoma 9,4 odstotka družbe- 
nega proizvoda. 

Skupna sredstva za vlaganja v osnovna sredstva in 
zaloge znašajo po ocenah za razdobje 1976—1980 okoli 
139 milijard din, za investicije v družbenih dejavnostih 
in za stanovanjsko izgradnjo pa 46 milijard din po cenah 
iz leta 1975. Razen tega bo potrebno oblikovati obratna 
in rezervna sredstva v predpisanih razmerjih ter sred- 
stva za pokritje kratkoročnih terjatev ter drugih tokov 
kratkoročnih sredstev. Skupni dolgoročni interesi in 
skupni razvojni programi pa zahtevajo, da gospodarstvo 
bistveno pospeši proces samoupravnega združevanja 
dela in sredstev z drugimi socialističnimi republikami in 
avtonomnima pokrajinama, obenem pa tudi proces 
samoupravnega združevanja sredstev za sovlaganja v 
deželah v razvoju. 

Temeljne organizacije združenega dela v raznih obli- 
kah povezav in združevanja sredstev ter upravljalci v 
poslovnih bankah bodo sredstva za materialna vlaganja 
ob upoštevanju smernic za razporejanje dohodka zago- 
tovili, s tem da bodo iz amortizacije in čistega dohodka 
za enostavno in razširjeno reprodukcijo izločali v nasled- 
njih letih večji delež sredstev kot v letu 1975, to je 27,3 °/o 
družbenega proizvoda, preko inozemskih kreditov in 
skupnih vlaganj pridobili poprečno okoli 19,2 °/o investi- 
cijskih sredstev, iz denarnega varčevanja občanov pa pri- 
tegnili sredstva vsaj v sedanjih razmerjih. Inozemska 
sredstva bodo sorazmerno hitreje koriščena v prvem 
obdobju tega plana predvsem zaradi specifičnosti struk- 
ture investicij, v katerih se močno povečujejo vlaganja 
v infrastrukturne objekte. Podrobneje bo zadolževanje 
v tujini opredeljeno z medrepubliškim dogovorom. 

V skladu s stabilizacijskimi programi in nalogami 
bo potrebno zmanjšati prekomerne zaloge v organiza- 
cijah združenega dela in s tem tudi odstotek sredstev 
družbenega proizvoda, ki se letno vlaga za te namene. 
Tako bo moč pomembno izboljšati učinkovitost gospo- 
darjenja in sprostiti vezana sredstva za gospodarski raz- 
voj. Delež družbenega proizvoda za vlaganje v osnovna 
sredstva gospodarstva bi združeno delo tako lahko pove- 
čalo s 17,8 odstotka v obdobju 1971—1975 na 19,7 od. 
stotka v obdobju 1976—1980. To je po ocenah tudi zgor- 
nja meja možnega oblikovanja investicijskih sredstev v 
prihodnjem razdobju in objektiven okvir za usklajeva- 
nje srednjeročnih planov organizacij združenega dela10 

in poslovnih bank. 
Od uresničitve navedenih razmerij pri oblikovanju 

sredstev so v veliki meri odvisne možnosti za predvideno 
10 Anketa o minimalnih kazalcih razvoja TOZD iz februarja 1976 kaže, 

da TOZD predvidevajo 133 milijard din gospodarskih investicij v osnovna 
sredstva nasproti 87 milijardam din v tem planu. 

gospodarsko rast in za uresničevanje premikov, ki so 
potrebni v strukturi investicij med oddelkoma za proiz- 
vodnjo delovnih sredstev in potrošnih dobrin ter po 
področjih proizvodnje. Postopna stabilizacija gospodar- 
stva namreč predpostavlja pospešeno in kontinuirano 
reševanje razvojnih nalog, povezanih zlasti z doseda- 
njim zaostajanjem gospodarske infrastrukture, pred- 
vsem na področju energetike in transporta, s potrebami 
po zmogljivostih v bazični industriji ter na drugih pod- 
ročjih proizvodnje surovin in reprodukcijskega mate- 
riala ter v zvezi s povečanjem proizvodnje hrane in raz- 
voja kmetijstva. 

Ob upoštevanju skupnih smernic in prednostnih 
nalog, opredeljenih v družbenem planu Jugoslavije za 
izboljšanje gospodarske strukture in v dogovoru o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije, bo v tem srednjeroč- 
nem razdobju v globalu doseženo naslednje razmerje v 
strukturi investicij v osnovna sredstva: 

Struktura v % Vrednost 
mlird din 

— cene L975 
1971—75 1976—80* 1976—80 

1. vlaganja v gospodarsko 
infrastrukturo 

2. vlaganja za povečanje 
proizvodnje hrane 

3. vlaganja za modernizacijo 
zmogljivosti in povečanje 
proizvodnje surovin in re- 
produkcijskega materiala 
Skupaj 1—3 

4. ostalo 
v tem: 
— strojegradnja 

in ladjedelništvo 
— inozemski turizem 

Skupaj gospodarstvo 
Delež vlaganj v DP 

18,1 

6,0 

6,4 
30,5 

69,5 

5,3 
2,2 

100,0 
18,0 

34,3 

8,8 

9,4 
52,5 

47,5 

4,8 
2,3 

100,0 
19,7 

30,1 

7,7 

8,2 
46,0 

41,6 

4,2 
2,0 

87,6 

* Zaradi primerljivosti s strukturo vlaganj, predvideno v družbenem 
planu SFRJ, so v prvi skupini zajeta vlaganja v energetiko, prometno 
infrastrukturo in vodno gospodarstvo, v drugi skupini kmetijstvo, ribištvo 
in predelava sladkorja in mleka, v tretji skupini vlaganja v črno in barvno 
metalurgijo, bazično kemijo in proizvodnjo nekovin. Ce upoštevamo še 
strojegradnjo in inozemski turizem, ki po družbenem planu SFRJ spadata 
med naloge, ki imajo poseben pomen pri uresničevanju dogovorjene raz- 
vojne politike, znaša udeležba teh dejavnosti 59,6 '/«. Struktura vlaganj 
je še v fazi proučevanja predvsem z namenom, da se ublaži problem pred- 
videnih padajočih vlaganj za modernizacijo in povečanje zmogljivosti dru- 
gega gospodarstva. 

Večje spremembe v strukturi investicij so predvi- 
dene v obdobju do leta 1978, ko se osredotočajo vlaganja 
po programu razvoja v energetiko. V tem obdobju se bo 
hkrati občutno povečalo oblikovanje investicijskih sred- 
stev gospodarstva in angažiranje tujih sredstev, zlasti za 
energetiko, pa tudi za izgradnjo prometne infrastrukture 
in surovinske osnove. 

Oblikovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo ter 
spremembe v strukturi vlaganj v tem družbenem planu 
bo temeljilo predvsem na uresničevanju sporazumov o 
temeljih planov dejavnosti, ki imajo poseben pomen pri 
uresničevanju dogovorjene razvojne politike, dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije, družbenega 
dogovora o kriterijih investicijske politike in samouprav- 
nega sporazuma o skupni politiki bank na območju 
SR Slovenije ter njihovih samoupravnih sporazumih o 
temeljih srednjeročnih planov in na uresničevanju druž- 
benega dogovora o pospeševanju in spremembi struk- 
ture izvoza, racionalnem nadomeščanju uvoza in o vla- 
ganju tujih sredstev. Pomemben vpliv na razvoj dejav- 
nosti, ki so posebnega pomena za uresničevanje dogo- 
vorjene razvojne politike, pa bodo imeli tudi ukrepi 



družbenopolitičnih skupnosti, ki so predvideni v druž- 
benem planu SFR Jugoslavije in SR Slovenije. 

2.3. Ekonomski odnosi s tujino 

Večja in učinkovitejša usmerjenost združenega dela 
na mednarodni trg je objektivna razvojna nujnost, ki jo 
narekujejo ne le usklajevanje razvoja, uravnovešanje 
plačilne bilance in stabilizacija, temveč tudi potrebe in 
pogoji nadaljnjega intenzivnega razvoja slovenskega go- 
spodarstva. Le tako bo mogoče zagotoviti stabilnejšo 
rast proizvodnje, boljše izkoriščanje in optimalnejši raz- 
voj zmogljivosti ter uvajanje sodobnejših tehnologij. 

Temeljna naloga na področju ekonomskih odnosov s 
tujino je hitrejše naraščanje skupnega realnega obsega 
izvoza blaga in storitev od rasti proizvodnje in uvoza. 
V letih 1976—1980 je potrebno doseči povečanje real- 
nega obsega izvoza blaga za najmanj okoli 8% letno. 
Hkrati je treba na osnovi racionalnega nadomeščanja 
uvoza, to je pospeševanja razvoja proizvodnje, s katero 
je moč ob enaki kvaliteti in ceni nadomestiti uvožene 
surovine, reprodukcijski material in opremo, doseči, da 
bo uvoz blaga naraščal počasneje od rasti družbenega 
proizvoda, to je za okoli 5 %> letno. Tako bo ob koncu 
petletnega obdobja doseženo izboljšanje razmerja med 
izvozom in uvozom blaga oziroma 60 %-no pokritje uvoza 
z izvozom blaga. 

Poleg izvoza blaga bo v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju imela pomembno mesto v skupnem deviznem 
prilivu tudi neblagovna menjava s tujino, zlasti inozem- 
ski turizem, mednarodni transport, gradbena dela v tu- 
jini, transfer tehnologije, inženiring ter konzultantske in 
druge storitve, kar naj bi zagotovilo okoli 9°/o letno po- 
večevanje skupnega neblagovnega deviznega priliva v 
prihodnjih petih letih. Pospešeno se bo razvijalo tudi ob- 
mejno gospodarsko sodelovanje zlasti z razvijanjem viš- 
jih oblik poslovno-tehničnega in industrijskega sodelova- 
nja. 

Prevladujoči dejavnik izvozne rasti bo tudi v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju industrija. Osnovni nosilci 
izvozne aktivnosti bodo predvsem kovinska in elektroin- 
dustrija ter v tem okviru strojegradnja, zlasti z gradnjo 
in opremljanjem kompletnih objektov za tuje naročnike 
na podlagi združevanja dela in sredstev v okviru jugo- 
slovanske strojegradnje in kooperacije ter sovlaganj s 
tujimi partnerji, kar bo omogočilo večji delež ustvarjal- 
nega dela v izvozu. Nadalje bodo nosilci slovenske iz- 
vozne aktivnosti tudi barvna metalurgija, kemična in 
lesna industrija, tekstilna industrija, usnjarsko-obutvena 
in druga predelovalna industrija, ki prispeva k poveče- 
vanju deviznega priliva. 

V strukturi izvoza se bo predvsem povečal delež 
proizvodov višje stopnje predelave, ki vključujejo večji 
delež domačega znanja, ter zmanjšal delež surovin in re- 
produkcijskega materiala, ki še vedno tvori okoli polo- 
vico izvoza. V okviru navedenih panog bodo intenzivirale 
izvoz zlasti naslednje grupacije proizvodnje: oprema, go- 
spodarska in osebna vozila, avtomobilske stanovanjske 
prikolice, elektronika, kovinske konstrukcije, farmacevt- 
ski proizvodi in proizvodi bazne kemije, proizvodi barv- 
nih kovin, pohištvo, bela tehnika, konfekcija, usnjarski 
proizvodi ter kmetijski proizvodi. 

Za okrepitev konkurenčnosti naše proizvodnje na 
mednarodnem trgu bo z investicijsko politiko omogočena 
modernizacija in avtomatizacija proizvodnje ter obliko- 
vanje modernih ter konkurenčno sposobnih proizvodnih 
programov. 

Racionalno nadomeščanje uvoza in s tem počasnejšo 
rast uvoza bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju moč 
doseči s pospešenim razvojem proizvodnje, s katero je 
moč v racionalnih okvirih nadomeščati uvožene surovine, 
reprodukcijski material in opremo. Delavci v organizaci- 
jah združenega dela bodo s samoupravnim združevanjem 
dela in sredstev in skupnimi vlaganji zagotavljali hitrejši 
razvoj domače surovinske osnove z razvijanjem ustrez- 
nih zmogljivosti v SR Sloveniji in v drugih republikah 

ter hkrati z dolgoročnejšim poslovnim povezovanjem in 
neposrednimi vlaganji dosegli stabilnejše odnose v me- 
njavi s tujino. Prednost bo imel tudi razvoj in večja upo- 
raba proizvodov domače strojegradnje, kjer ta po tehno- 
loških rešitvah in ekonomskih kriterijih zadovoljuje po- 
trebe investitorjev. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju bomo dosegli 
skladnejšo regionalno razporeditev menjave in drugih 
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino. Prioritetnega 
pomena je zlasti sodelovanje z deželami v razvoju oziro- 
ma neuvrščenimi deželami, kjer se ob spremenjenih sve- 
tovnih razmerah odpirajo številne možnosti za sodelova- 
nje na podlagi obojestranskih interesov. Poleg povečanja 
menjave bo sodelovanje s temi deželami usmerjeno zlasti 
na krepitev dolgoročnejših oblik gospodarskega sodelo- 
vanja, ki vključujejo industrijsko kooperacijo in poslov- 
no-tehnično sodelovanje, finančno sodelovanje, konzul- 
tantske storitve, skupna vlaganja in izvajanje investicij- 
skih del, skupne nastope s proizvajalci iz razvitih dežel 
pri realizaciji posameznih projektov v deželah v razvoju 
in druge oblike sodelovanja na gospodarskem in drugih 
področjih. 

Intenzivirali bomo tudi izvozno aktivnost v razvite 
zahodne države, da bi tako ob relativno počasnejšem na- 
raščanju uvoza iz teh držav lahko do konca petletnega 
obdobja znatno povečali pokritje uvoza blaga z izvozom. 
V sodelovanju s socialističnimi državami bomo težili k 
uravnoteženju zunanjetrgovinske menjave. S krepitvijo 
zlasti višjih oblik gospodarskega sodelovanja s sosednji- 
mi državami pa bomo okrepili vsestranski razvoj in so- 
delovanje s temi deželami. 

Osnovni nosilec odločitev in akcij v ekonomskih od- 
nosih s tujino bodo temeljne organizacije združenega 
dela. Le-te bodo zagotovile predvideno povečanje prodaje 
v tujino z večanjem produktivnosti dela, z ustreznejšo 
kvaliteto, z dolgoročnejšimi oblikami povezovanja s tu- 
jimi partnerji, kot so dolgoročna proizvodna koopera- 
cija, poslovno—tehnično sodelovanje ter skupna vlaganja 
doma, nadalje z boljšo organiziranostjo in enotnejšim 
nastopom na zunanjih trgih ter z ustreznejšim usmerja- 
njem in izobraževanjem kadrov. 

Organizacije združenega dela bodo v okviru Gospo- 
darske zbornice Slovenije svojo dejavnost prioritetno 
usmerile v povečanje izvoza in racionalno nadomešča- 
nje uvoza. V ta namen bodo zagotovile: 

— izdelavo programov, v katerih bo opredeljena 
proizvodna, izvozna in uvozna politika organizacij zdru- 
ženega dela na podlagi selektivnega pristopa k razvijanju 
tehnološko razvite velikoserijske proizvodnje, ki omogo- 
ča večje vrednotenje domačega dela in povečanje kon- 
kurenčnosti na tujih tržiščih ob čim manjši uvozni sub- 
stanci; 

— izdelavo programov raziskovalnih del in drugih 
ukrepov za prehod na domače surovinske vire in za na- 
domeščanje dragih surovin s cenejšimi, reševanje tehno- 
loških problemov, ki se pri tem pojavljajo, ob hkratnem 
usklajevanju in delitvi proizvodnih programov. V to de- 
lo bodo združenja temeljnih organizacij združenega dela 
vključila raziskovalno dejavnost; 

— učinkovitejše zbiranje odpadnega materiala, kot 
npr. odpadnih metalurških proizvodov (staro železo, alu- 
minij, baker, svinec), starega papirja (časopisov), od- 
padkov tekstila, odpadnega stekla in steklenic ter njiho- 
vo uporabo in predelavo; 

— izdelavo programov štednje vseh organizacij zdru- 
ženega dela z energijo, surovinami in reprodukcijskim 
materialom, predvsem pa za nafto, metalurške proizvode 
in les; 

— izvajanje kvalitetne preobrazbe slovenskega go- 
spodarstva za zmanjšanje odvisnosti slovenskega gospo- 
darstva od uvoza. 

Prioritetne naloge, zlasti na področju energetike, su- 
rovinske osnove in usposabljanja za vključitev v med- 
narodno tržišče, pa terjajo, da združeno delo v prihod- 
njem obdobju okrepi poslovne odnose s partnerji v raz- 
vitih državah in deželah v razvoju z najemanjem kredi- 
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tov in skupnimi vlaganji. Organizacije združenega dela 
in poslovne banke se bodo zadolževale v okviru motno- 
sti, da kredite odplačujejo z lastnimi, združenimi deviz- 
nimi sredstvi ali sredstvi, s katerimi bodo v ta namen 
razpolagale v skladu z zakonskimi ali drugimi predpisi. 

2. 4. Energetika 

Ker je energija eden najvažnejših materialnih pogo- 
jev za družbeno-gospodarski razvoj je zagotavljanje 
energetske oskrbe najpomembnejša skupna razvojna na- 
loga, ki mora imeti prednost pred reševanjem vseh dru- 
gih strukturnih problemov gospodarstva. Ta naloga sodi 
hkrati med skupne razvojne interese vse SFR Jugosla- 
vije. 

Razvoj energetike bo slonel na dolgoročni in zanes- 
ljivi preskrbi z vsemi vrstami energije na osnovi kori- 
ščenja domačih virov, vlaganj v energetske zmogljivosti 
v drugih republikah, racionalnosti proizvodnje, nujne 
mednarodne izmenjave, usklajenega razvoja energetike v 
SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji, optimizacije energetskih 
objektov in sistemov ter racionalnega koriščenja ener- 
gije in izvajanja ukrepov za varstvo okolja. 

Pri uresničevanju razvojnih programov bodo njiho- 
vi nosilci uvajali sodobno tehnologijo, sodobne metode 
raziskovanja in organizacije zaradi doseganja največjih 
možnosti gospodarskih učinkov. 

Po ocenah bo v tem petletju rasla poraba koriščene 
energije po stopnji 4,2 %> letno ter v tem okviru naj- 
hitrejša poraba naravnega plina, katerega delež se bo od 
sedanjih 3 %> povečal na okoli 17 °/o v letu 1980. Zaradi 
sorazmerno skromnih domačih energetskih virov se bo 
povečal tudi delež uvožene primarne energije, in sicer od 
42 «/o v letu 1975 na 48 % v letu 1980. S tem se bodo v teh 
letih predvidoma povišali izdatki za uvoz energije od 170 
v letu 1975 na okoli 250 milijonov dolarjev v letu 198011. 

Cene energetskih virov in energije bodo oblikovane 
tako, da bodo pokrivale vsaj stroške enostavne repro- 
dukcije, ob upoštevanju poprečne produktivnosti dela v 
gospodarstvu in družbeno dogovorjenih kriterijev za for- 
miranje cen v energetiki. Tako bodo organizacije zdru- 
ženega dela lahko realnejše predvidevale in planirale 
svoj razvoj, kar še zlasti velja za energetsko intenzivne 
dejavnosti, na področju energetike pa bodo odpravljene 
izgube. 

2.4.1. Na področju elektrogospodarstva bo poglavitna 
naloga uresničiti program izgradnje elektroproizvodnih 
in prenosnih objektov, ki je obsežen v samoupravnem 
sporazumu o razvoju elektroenergetike v letih 1976—1980 
in je v skladu s smernicami za razvoj energetike v druž- 
benem planu Jugoslavije. Tako bomo lahko sledili, na 
podlagi elektroenergetske bilance, predvidenemu porastu 
porabe električne energije od 6800 GV/h v letu 1975 na 
okoli 9800 GWh'2 v letu 1980. V ta namen bodo za po- 
trebe SR Slovenije zgrajene zmogljivosti za okoli 990 MW, 
od tega okoli 100 MW v SR Bosni in Hercegovini. 

Program zajema tudi načrt gradnje prenosne mreže 
110 in 220 KV ter slovenski del 380 KV mreže, ki bo 
končno povezala jugoslovanski elektrosistem v celoto ter 
omogočila racionalnejšo izrabo in programiranje proiz- 
vodnih zmogljivosti, povezanost našega sistema s sosed- 
njimi državami in učinkovitejše ukrepanje v primeru iz- 
padov večjih proizvodnih enot. 

Zaradi kontinuitete preskrbe z električno energijo po 
letu 1980 bomo v tem petletnem obdobju pričeli uresni- 
čevati program izgradnje proizvodnih objektov, po kate- 
rem bi se povečala moč za okoli 1000 MW, ter ustrezno 
prenosno in distributivno omrežje. Zato bo SIS za elek- 
trogospodarstvo pravočasno sprejela optimizacijo objek- 
tov, ki bo upoštevala skupne interese porabnikov elek- 

n Energetska bilanca 1976—1980. 
*« Računano na generatorju. 

trične energije, elektro-gospodarstva, premogovnikov in 
vodnega gospodarstva ter urejanje prostora, ob maksi- 
malni izrabi vodnih in drugih razpoložljivih virov. 

2.4.2. V premogovništvu se bo v naslednjem petlet- 
nem obdobju nadaljevalo z modernizacijo premogovni- 
kov ob istočasnem povečanju njihovih proizvodnih 
zmogljivosti. Opravljene bodo tudi tehnološke in geolo- 
ške raziskave. 

Na tej osnovi bo proizvodnja premoga povečana od 
6273 tisoč ton v letu 1975 na 6765 tisoč ton v letu 1980. 
S tem bodo pokrite potrebe v elektrogospodarstvu in 
delno drugih porabnikov. Proizvodnja premoga pa ne 
bo mogla pokriti vseh drugih potreb, zaradi česar bo 
treba z dolgoročnimi pogodbami pravočasno zagotoviti 
manjkajoče količine iz drugih republik. 

Za preskrbo JE Krško z jedrskim gorivom so že za- 
četa dela za odprtje uranovega rudnika žirovski vrh. 
Prva koristna eksploatacija je predvidena v letu 1980. 

Nakazana razvojna politika na področju energetike, 
predvsem pa naloge in združevanje sredstev ter zagotav- 
ljanje še drugih sredstev, je podrobnejše opredeljena v 
samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev za fi- 
nanciranje graditve objektov po samoupravnem planu 
razvoja elektroenergetike za razdobje 1976—1980 in v sa- 
moupravnem sporazumu o urejanju medsebojnih odno- 
sov na področju razvoja proizvodnje in porabe premoga 
v obdobju 1976—1980. 

2.4.3. V SR Sloveniji stalno narašča potreba po tekočih 
in plinastih gorivih. Poraba surove nafte oziroma njenih 
derivatov je od leta 1960 dalje zelo hitro naraščala in se 
je delež tekočih goriv v strukturi koriščene energije po- 
večal od 7,9 odstotka v letu 1960 na več kot 50 odstotkov 
v letu 1975. Po energetski bilanci bo v letu 1980 na nafto 
odpadlo okoli 45% energetskih potreb v SR Sloveniji, 
na naravni plin pa 17 %>. Tako bo v letu 1980 znašala po- 
raba naftnih derivatov okoli 2,2 milijona ton, zemeljske- 
ga plina okoli 720 milj. Nm3, tekočega naftnega plina pa 
okoli 90 tisoč ton. Ekonomska rešitev tega vprašanja 
terja povezovanje slovenskega naftnega in plinskega si- 
stema preko SR Hrvatske z jugoslovanskimi sistemi. To 
bo naloga SIS za nafto in plin SR Slovenije in Republi- 
škega komiteja za energetiko. 

Po samoupravnem sporazumu o temeljih samo- 
upravnih planov SIS za nafto in plin SR Slovenije bodo 
v tem petletnem obdobju intenzivneje izvajane geološke 
raziskave, povečane rafinerijske ter skladiščne zmoglji- 
vosti za nafto in naftne derivate, zgrajen bo večji del pri- 
marnega in sekundarnega plinskega omrežja s povezavo 
na hrvaški plinovodni sistem ter povečane rezervoarske 
zmogljivosti za transport in razdeljevanje tekočega 
naftnega plina. V letu 1978 bo stekla oskrba s plinom iz 
ZSSR in bo v letu 1980 dosegla 700 milj. Nm3. Pravo- 
časno bo treba poskrbeti še za druge vire po letu 1980. 

Zaradi izboljšanja plačilne bilance z razvitimi deže- 
lami v obdobju po letu 1980, povečanja obsega gospo- 
darske menjave z deželami v razvoju in neuvrščenimi 
deželami, razvoja petrokemične industrije v krepitve 
energetske osnove, zmogljivosti predelave surove nafte v 
SR Sloveniji, ker ne pokrivajo potreb po derivatih, je 
predvidena fazna gradnja pretežno izvozne rafinerije kot 
skupne naložbe v Kopru. 

Ko bodo tehnične, ekonomske in ekološke študije 
dokončane, zagotovljena dolgoročna rentabilnost vlaganj 
in doseženo soglasje partnerjev o skupni naložbi, bodo 
partnerji v letu 1979 predvidoma začeli z gradnjo. SOZD 
Polikem Ljubljana bo v okviru poslovne interesne skup- 
nosti skupaj z drugimi partnerji zagotovil sredstva za 
izgradnjo rafinerije Koper—Sermin. 

2. 5. Promet 

Bistvenega pomena za skladnejši in racionalnejši go- 
spodarski, socialni in regionalni razvoj bo ustvarjanje 
pogojev za učinkovitejši promet in za njegovo vključe- 



vanje v mednarodne gospodarske tokove. To terja zla- 

— celovitejši razvoj prometa in smotrnejšo delitev 
dela med posameznimi prometnimi področji po načelih 
družbene uspešnosti, in sicer zlasti na sektorju tovorne- 
ga prometa; 

— načrtnejši razvoj prometne infrastrukture zlasti 
magistralnih prometnic in prometnic, ki vplivajo na 
skladnejši regionalni razvoj; 

— večje uveljavljanje prometnih storitev v izvozu; 
— tehnološko celovitost ter standardizacijo mobil- 

nih sredstev informacijskih in telekomunikacijskih siste- 
mov in druge infrastrukture; 

— samoupravno združevanje sredstev za razvoj pro- 
metne infrastrukture; 

— boljšo povezanost in samoupravno organiziranost 
nosilcev in uporabnikov prometnih storitev ob inicialni 
in organizacijski odgovornosti in vlogi gospodarske zbor- 
nice Slovenije, republiškega komiteja za promet in zveze 
ter organizacij združenega dela s področja prometa in 
zvez; 

— programiranje raziskav s področja optimalnega 
izkoriščanja infrastrukture, družbene rentabilnosti pro- 
metnih storitev, vpliva prometa na gospodarski razvoj, 
dajanja osnov za investicijsko politiko in vključevanja 
SR Slovenije v mednarodno omrežje. 

2.5.1. železnica se bo razvijala tako, da bo železniški 
promet postajal najpomembnejši nosilec prometnih sto- 
ritev, predvsem v transportih težkega in masovnega 
blaga, sicer pa pri prevozih na daljše relacije in v tran- 
zitu. Zato bo modernizirano železniško omrežje, tako da 
bodo magistralne proge usposobljene najmanj na 20-ton- 
ski osni pritisk in najmanj na tehnično hitrost 80 km na 
uro. Dokončana bo elektrifikacija glavnih železniških 
prog, modernizirane bodo signalnovarnostne naprave, 
ranžirne postaje in prometna vozlišča. 

Skladno s potrebami gospodarstva po prevoznih 
zmogljivostih in izboljšanju kvalitete bo železnica poso- 
dobila in razvila vozna sredstva za kombiniran tran- 
sport blaga. 

železnica bo posodobila in racionalizirala tudi ob- 
navljanje in vzdrževanje sredstev dela železniške pre- 
vozne dejavnosti in izpopolnila svoj informacijski sistem. 

Z uresničevanjem take politike bo povečana racio- 
nalnost, hitrost in varnost prevoza. 

Z ukrepi organizacij združenega dela v železniškem 
prometu in samoupravne interesne skupnosti ter z ures- 
ničevanjem dogovora o skladnejšem razvoju prometa bo 
zaradi večje in racionalnejše izrabe zmogljivosti v želez- 
niškem prometu, sodobnejše organizacije in racionalnej- 
šega poslovanja zagotovljeno postopno lastno pokrivanje 
stroškov reprodukcije v tem sektorju. 

2.5.2. Cestni prevoz bo obdržal sedanje mesto, pri pre- 
vozu potnikov v mestnem, primestnem in medkrajevnem 
prometu. Zaradi učinkovitejšega prevoza potnikov v 
mestnem in primestnem prometu in varstva okolja bo 
pomembno povečevanje deleža ustreznega javnega pro- 
meta na račun individualnega prometa. Tovorni promet 
pa bo prevzel pomembnejšo vlogo v okviru nadaljnjega 
razvoja integralnega transporta v sistemu od vrat do 
vrat. Prednost bo obdržal v prevozih lahko pokvarljivih 
tovorov ter tovorov na relacijah, ki ne potekajo vzpo- 
redno z železniškimi progami. 

Pri izgradnji in modernizaciji cestne infrastrukture 
bo prednostno upoštevano učinkovito vključevanje v ju- 
goslovansko in mednarodno cestno omrežje ter sklad- 
nejši regionalni razvoj, predvsem z izgradjo avtocest in 
tretjih pasov. 

2.5.3. Luka Koper se bo razvijala glede na potrebe 
gravitacijskega zaledja in tranzitnih storitev zlasti z 
Madžarsko, Avstrijo, Cehoslovaško in ZR Nemčijo. Na 
razvoj luke bodo vplivale tudi nove možnosti sodelova- 
nja z neuvrščenimi državami in drugimi prekomorskimi 
deželami. Vse to zahteva povečanje zmogljivosti luke in 
izboljšanje njene infrastrukture. 

2.5.4. V PTT prometu bo do konca planskega obdob- 
ja izboljšana dostopnost PTT zmogljivosti uporabnikom, 
povečane in modernizirane telegrafske in telefonske pre- 
nosne in komutacijske naprave na vseh nivojih, poveča- 
no število telegrafskih in telefonskih naročnikov ter iz- 
boljšana tehnična opremljenost v poštnem prometu. PTT 
promet bo prevzel vlogo usklajevalca in nosilca razvoja 
vseh sistemov zvez v SR Sloveniji, zato bo moral hitreje 
prilagajati svoj razvoj potrebam uporabnikov. 

Da bi to dosegli, bodo zgrajeni oziroma povečani ne- 
kateri pomembni infrastrukturni objekti, med njimi nova 
vrsta novih koaksialnih kablov ter RR in VF sistemov. 

2.5.5. Trgovska mornarica bo v cilju močnejše po- 
morske orientacije celotnega našega gospodarstva pri 
povezovanju z deželami v razvoju in neuvrščenimi drža- 
vami povečala svoje prevozne zmogljivosti za okoli 
150.000 BRT. S tem bo povečala delež pri prevozu blaga 
za izvoz kakor tudi pri ustvarjanju večjega deviznega 
priliva. 

2.5.6. Letališka infrastruktura bo usposobljena na ob- 
stoječih letališčih skladno z naraščajočim potniškim in 
blagovnim prometom. Razširjene in posodobljene bodo 
letališke zmogljivosti osrednjega slovenskega letališča 
Ljubljana—Brnik in dokončano letališče v Mariboru 
skladno s potrebami družbeno-gospodarskega razvoja 
gravitacijskega območja in z dogovorjeno prometno po- 
litiko v SR Sloveniji. Nadaljevala se bo izgradnja terciar- 
nih letališč za potrebe športne in turistične aviacije. 
Sredstva za izvedbo teh nalog bodo zagotovile organiza- 
cije združenega dela letališke dejavnosti na podlagi med- 
sebojnega samoupravnega sporazuma o temeljih plana1* 
skupaj z upravljalci poslovnih bank in zainteresiranimi 
organizacijami združenega dela, v ta namen pa se usmeri 
tudi del sredstev iz poštnohranilnih vlog. 

2.5.7. Nadaljnja izgradnja skupnih transportnih ter- 
minalov bo pripomogla k bolj usklajenemu razvoju pro- 
meta. Nadaljevala se bo izgradnja skupnih transportnih 
terminalov v Ljubljani, Mariboru, Sežani, na Jesenicah 
in v Kopru. Potrebna sredstva bodo zagotovile med se- 
boj povezane organizacije združenega dela s področja 
prometa in skladiščenja blaga na podlagi medsebojnega 
samoupravnega sporazuma14 o osnovah plana skupaj z 
drugimi zainteresiranimi organizacijami združenega dela 
in z upravljalci poslovnih bank. 

2.5.8. V skladu s pripravami za izvajanje jugoslovan- 
sko-italijanskih sporazumov za ustanovitev proste cone 
pri Sežani bosta izvršni svet skupščine SR Slovenije in 
gospodarska zbornica Slovenije skupno z organi federa- 
cije zagotovila izdelavo in izvajanje programov izgradnje 
prometne in druge infrastrukture, ki bo omogočila 
ustrezno povezavo z jugoslovanskim zaledjem. 

2. 6. Kmetijstvo in živilstvo 
Razvojna politika na področju kmetijstva in živilstva 

predstavlja nadaljevanje izvajanja sprejete družbenoeko- 
nomske usmeritve in dolgoročnega programa do leta 
1990 ter nalog iz preteklega srednjeročnega obdobja in 
temelji na planih združenega dela na področju kmetij- 
stva in živilstva, ki se sprejemajo v skladu s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih planov v poslovnih skupno- 
stih kmetijstva in živilstva na skupnem samoupravnem 
sporazumu o temeljih srednjeročnega plana razvoja kme- 
tijstva in živilstva pri Kmetijski razvojni skupnosti SR 
Slovenije in je v skladu z obvezami, sprejetimi v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije in z do- 
govorom o temeljih družbenega plana SFRJ na področju 
agroindustrijskega kompleksa. 

Upoštevaje družbene potrebe, razvojne možnosti in 

18 Samoupravni sporazum o temeljih plana je še v pripravi. 
14 Samoupravni sporazum o temeljih plana je še v pripravi. 
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v navedenih dokumentih sprejete odgovornosti SR Slo- 
venije za zagotavljanje zadostnih količin hrane in suro- 
vin iz kmetijstva, bo dejavnost vseh nosilcev razvoja 
kmetijstva in živilstva v SR Sloveniji osredotočena na 
naslednje temeljne naloge: na doseganje stabilnosti v 
prehranski bilanci in izboljšanje plačilne bilance; na hi- 
trejše večanje produktivnosti in zmanjšanje proizvodnih 
stroškov v kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji in 
prometu s prehrambenimi artikli ter s tem na rast re- 
produktivne sposobnosti celotnega področja, na rast do- 
hodka zaposlenih v kmetijstvu ter na postopno zmanj- 
ševanje deleža družinskih izdatkov za prehrano in izbolj- 
šanje kakovosti prehrane; 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 pre- 
obrazbe vasi v smeri podružbljanja proizvodnje oziroma 
širšega vključevanja delavcev in kmetov v temeljne or- 
ganizacije združenega dela, zadruge in obrate za koope- 
racijo ter samoupravnega odločanja na vseh ravneh. Po- 
večanje produktivnosti in zmanjševanje proizvodnih stro- 
škov bo možno na večjih zaokroženih kompleksih obde- 
lovalnih zemljišč in trajnih nasadov, s koncentracijo ži- 
vilske proizvodnje v večjih obratih, na temelju sodobnih 
proizvodnih postopkov in tehnologije in ob trajnem raz- 
vijanju in aplikaciji raziskovalnega dela ter izobraževa- 
nja kmetijskih proizvajalcev. 

Temeljni nosilci navedenih razvojnih nalog so druž- 
bena gospodarstva, ki jih bo treba še naprej usposabljati 
za razvijanje visoko produktivne in smotrne kmetijske 
proizvodnje. Na ta način bodo postala ta gospodarstva 
še pomembnejši ponudnik kmetijskih proizvodov, nosilec 
razvijanja dohodkovnih odnosov z živilsko industrijo in 
trgovino ter usmerjevalec intenzifikacije in moderniza- 
cije celotne kmetijske proizvodnje. Nosilci prizadevanj 
za napredek proizvodnje, produktivnosti in za hitrejši 
razvoj socialističnih samoupravnih in dohodkovnih od- 
nosov v zasebnem kmetijstvu pa so kmetijske zadruge in 
temeljne organizacije kooperantov, ki bodo razvijale raz- 
lične oblike združevanja dela in sredstev kmetov med 
seboj in s temeljnimi organizacijami združenega dela. 
Takšno organiziranje bo omogočilo postopno izenačeva- 
nje pogojev in rezultatov dela kmetov in delavcev. V" na- 
slednjem obdobju se bo nadaljevalo s procesom moder- 
nizacije in usmerjanja kmetij, ki se bodo na dohodkovni 
podlagi povezovale med seboj in z organizacijami zdru- 
ženega dela, predvsem v hribovitih območjih. 

Nosilci razvoja bodo s svojimi plani in skupnimi 
plani v poslovnih skupnostih zagotovili intenzifikacijo in 
povečanje vse poljedelske proizvodnje, še zlasti tržne 
proizvodnje krušnih žit in krompirja, dogovorjeno pro- 
izvodnjo sladkorne pese ter večji obseg in boljšo kvali- 
teto voluminozne in zrnate krme. Z melioracijami druž- 
bene zemlje in v poljedelskih skupnostih združene zem- 
lje kmetov bo pridobljenih 15.000 ha obdelovalnih površin 
za družbeno organizirano proizvodnjo, še zlasti v seve- 
rovzhodni Sloveniji, kjer naravne danosti omogočajo 
razvoj intenzivnega tržnega poljedelstva. 

Pospešena bo gradnja žitnih sušilnih centrov in skla- 
dišč, skladišč za krompir in nabava linij za strojno ob- 
delavo, kar je pogoj za smotrno obdelavo večjih kom- 
pleksov zemljišč na družbenih obratih in v proizvodnih 
skupnostih kmetov v okviru temeljnih zadružnih enot in 
obratov kooperantov. Za boljšo in rednejšo oskrbo z vrt- 
ninami bo treba razširiti družbeno organizirano proiz- 
vodnjo vrtnin, kar bo moč zagotoviti z oblikovanjem po- 
slovne skupnosti in z neposrednim družbenim dogovar- 
janjem delovnih organizacij s področja proizvodnje, pre- 
delave in prometa vrtnin z občinami in porabniki v več- 
jih središčih. 

Občine bodo skupaj s kmetijskimi zemljiškimi skup- 
nostmi vodile tako zemljiško politiko, ki bo zasnovana 
na sprejetih prostorskih planih, usklajenih z družbenimi 
plani, ter bo zaščitila obseg in kvaliteto produktivnih 
kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji. 
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V živinoreji bo glede na prirodne pogoje naj- 
pomembnejša usmeritev govedoreja, ki smotrno omogo- 
ča izrabo največjega dela kmetijskega prostora, pred- 
vsem travnatega sveta v hribovitih in gorskih predelih. 
Govedoreja se bo usmerila v proizvodnjo mleka, mesa in 
rejo plemenske živine. Večanje proizvodnje prašičjega 
mesa bo temeljilo na razširitvi pridelovanja koruze in 
razširitvi kapacitet družbeno organizirane proizvodnje. 
Proizvodnja perutninskega mesa pa se bo razvijala v 
skladu z možnostmi prodaje in na temelju dolgoročnega 
povezovanja s proizvajalci krme. 

Razvoj proizvodnje v trajnih nasadih bo temeljil na 
organiziranju večjih proizvodnih enot na družbenih obra- 
tih in v skupnostih kmetov. V proizvodnji sadja bo po- 
večan delež kvalitetne tržne proizvodnje ob uvedbi so- 
dobne tehnologije zlasti v nasadih jabolk, breskev in ja- 
godičevja. Vinogradniška obnova bo potekala v skladu s 
povpraševanjem po kvalitetnih vinih. Večjo proizvodnjo 
hmelja bomo dosegli z večjim pridelkom na enoto po- 
vršine na podlagi uvajanja novih sort. 

Zaradi nezadostne proizvodnje surovin za živilsko in- 
dustrijo, je le-ta dolžna v naslednjem obdobju odločneje 
poskrbeti, na podlagi združevanja dela in sredstev s kme- 
tijskimi delovnimi organizacijami, za razvoj lastne suro- 
vinske podlage, predvsem na podlagi skupnega planira- 
nja proizvodnje, skupnih vlaganj in delitve skupno 
ustvarjenega dohodka in rizika v republiki in na celot- 
nem jugoslovanskem trgu. Njena temeljna orientacija v 
naslednjem obdobju mora izhajati iz potrebe povečeva- 
nja kvalitete, širjenja sortimentov izdelkov in boljše iz- 
rabe surovin. Med novimi vlaganji so prioritetne izgrad- 
nje sladkorne tovarne in razširitev kapacitet za prede- 
lavo mleka v skladu z rastočim odkupom. 

2. 7. Vodno gospodarstvo 
V skladu s potrebami v tem družbenem planu pred- 

videnega družbenoekonomskega razvoja in na osnovi 
samoupravnih sporazumov o osnovah plana območnih 
vodnih skupnosti bo vodno gospodarstvo povečevalo 
varnost pred poplavami in erozijo, izboljševalo odtočne 
razmere in nadomeščalo izgubljeni naravni retenzijski 
prostor z zadrževanjem voda. 

Zaradi zavarovanja mest in industrijskih centrov 
pred 100-letnimi vodami, kmetijskih in drugih površin pa 
najmanj pred 10-letnimi oziroma glede na branjene vred- 
nosti pred 50-letnimi vodami bo vodno gospodarstvo 
nadaljevalo s sistematičnimi vodnogospodarskimi deli, 
predvsem v severovzhodni Sloveniji in na pomembnejših 
vodotokih na drugih območjih. Nadaljevalo bo tudi z 
izgradnjo večnamenskih zadrževalnikov. S temi posegi 
bo do leta 1980 usposobljenih za večjo kmetijsko proiz- 
vodnjo okoli 17.000 ha15 sedaj zamočvirjenih kmetijskih 
površin. 

Z bogatenjem in odkrivanjem vodnih virov ter z 
lastno finančno soudeležbo bo vodno gospodarstvo ob 
sodelovanju komunalnih in drugih skupnosti ter poslov- 
nih bank spodbujalo izgradnjo vodooskrbnih objektov, 
tako da bodo vključena v organizirano vodooskrbo vsa 
večja naselja v Sloveniji, zlasti na manj razvitih in vodo- 
deficitarnih območjih. 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije bo vodno gospodarstvo sodelovalo pri iz- 
gradnji novih čistilnih sistemov, hkrati pa odločneje 
usmerjalo onesnaževalce k spremembi neustreznih indu- 
strijskih in drugih proizvodnih tehnologij. 

Izvedba vodnogospodarskega programa bo terjala 
poglobljeno raziskovalno dejavnost vodnega gospodar- 
stva v sodelovanju z Raziskovalno skupnostjo Slovenije 
in drugimi interesenti kakor tudi zagotovitev strokovnih 
temeljev za solidnejše projektiranje, nadaljnjo moderni- 
zacijo hidrološke službe in sistematično urejanje vodno- 
gospodarskih katastrov. 

" Po programu Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 



2. 8. Surovinska osnova 

Zaostajanje v razvoju proizvodnje produkcijskih 
sredstev ter v zvezi s tem zlasti pomanjkanje surovin in 
reprodukcijskega materiala na jugoslovanskem trgu je 
v preteklem obdobju zaviralo naš gospodarski razvoj, 
povzročalo neskladja med oddelki družbene reproduk- 
cije in prekomerno obremenjevalo našo plačilno bilanco. 
Svetovna energetska in surovinska kriza je ta problem 
še bolj zaostrila. 

Srednjeročni plani razvoja temeljnih organizacij 
združenega dela za obdobje 1976—1980 in predvidevanja 
za vso SFR Jugoslavijo kažejo, da bodo tudi v prihod- 
njem razdobju še naprej rasle potrebe po proizvodih 
črne in barvaste metalurgije, bazne organske in anor- 
ganske kemije, osnovnem gradbenem materialu, po 
proizvodih gozdarstva, celuloze, lesnih tvorivih, tekstilnih 
surovinah, koži in gumi. Zaradi tega je poleg energetike, 
prometne infrastrukture in proizvodnje hrane razvoj 
surovinske baze 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 intenzivi- 
ranjem gospodarskega sodelovanja z deželami v razvoju 
in z neuvrščenimi državami. Izhajajoč iz dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976—1980 ter smernic srednjeročnega družbenega plana 
SFR Jugoslavije ter družbenih planov Jugoslavije za raz- 
voj dejavnosti, ki so posebnega pomena za uresničevanje 
dogovorjene razvojne politike, bodo temeljne in druge 
organizacije združenega dela uresničevale te naloge, 
opredeljene in konkretizirane v ustreznih samoupravnih 
sporazumih, z dolgoročnim povezovanjem s komple- 
mentarnimi proizvajalci v okviru SR Slovenije in iz dru- 
gih republik, z združevanjem sredstev za vlaganja v 
ustrezne zmogljivosti v okviru SR Slovenije in na drugih 
območjih Jugoslavije. 

2.8.1. V gozdarstvu bo osnovna naloga optimalna iz- 
raba lesno proizvodnega potenciala gozdov ob pogojih 
ohranjanja biološkega in ekološkega ravnovesja v gozdo- 
vih in s tem postopna krepitev splošno koristnih funkcij 
gozdov kot ene najpomembnejših prvin zdravega člove- 
kovega okolja. Ob upoštevanju teh načel in racionalnih 
vlaganj dela in sredstev v gozdove bo zagotovljeno večje 
pokrivanje potreb po lesu v lesno-predelovalni industriji 
in drugih porabnikov lesa iz domačih virov. To bo dose- 
ženo z intenziviranjem gospodarjenja z gozdovi, z inten- 
zivnejšimi vlaganji v razširjeno biološko reprodukcijo, 
v izgradnjo gozdno-cestnega omrežja in tehnično oprem- 
ljenost gozdarstva, z združevanjem sredstev gozdarstva, 
lesno-predelovalne industrije, trgovine in drugih porab- 
nikov lesa. Tako povečana vlaganja, predvsem v gradnjo 
novih gozdnih prometnic, so eden izmed osnovnih pogo- 
jev, da bo sečnja naraščala za 2 %> letno in da bo v letu 
1980 v SR Sloveniji znašala 3,600.000 m3. To bo zagotov- 
ljeno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
gospodarjenja z gozdovi in o osnovah za usklajevanje 
razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva v obdobju 
1976—1980. 

Povečanje obsega sečenj na 3,600.000 m3 v letu 
1980 bo doseženo pretežno s povečano sečnjo v zaseb- 
nih gozdovih. 

Zato je uresničevanje nalog v gozdarstvu tudi moč- 
no odvisno od organiziranosti združenega dela skladno z 
ustavnimi načeli in določili zakona o gozdovih. To zlasti 
velja za organiziranje zasebnega sektorja in uveljavlja- 
nje samoupravnih odnosov v obratih za kooperacijo. 
Obrate za kooperacijo bo treba zainteresirati za sečnjo 
z ustrezno politiko cen. 

Temeljna usmeritev v lesno-predelovalnem kom- 
pleksu je uskladitev novih proizvodnih zmogljivosti z 
razpoložljivo surovino, pretežno iz domačih virov, večja 
uporaba manj kvalitetnih sortimentov in lesnih ostankov 
ter povečanje deleža plošč in vlaknin v strukturi proiz- 
vodnje zaradi zmanjšanja uvoza. Glede na to, da domači 

viri ne pokrivajo vseh potreb, bodo porabniki zagotovili 
manjkajoče količine iz uvoza ter z dobavami iz drugih 
republik na podlagi pogodb in samoupravnih sporazu- 
mov v primerih medsebojnih dohodkovnih odnosov s 
proizvajalci. Ekonomičnejša in kvalitetna proizvodnja 
zahteva bolj koncentirano proizvodnjo v primarni meha- 
nični predelavi. V proizvodnji tvoriv (plošč in vseh vrst 
furnirja) ter vlaknin (celuloza, polceluloza, lesovina) bo 
osnovna naloga zadostiti potrebam domače predelave ter 
z izvozom kriti pogodbene obveznosti. Predelava lesnih 
tvoriv in vlaknin bo usmerjena v proizvodnjo zahtev- 
nejših končnih proizvodov, katerih delež v izvozu bo 
treba stalno povečevati. Proizvodnja lesnega stavbarstva 
se bo gibala odvisno od obsega stanovanjske in druge 
gradnje. Tako v primarni kot v finalni proizvodnji bodo 
usmerjena sredstva v modernizacijo proizvodnih proce- 
sov in racionalizacijo proizvodnje. 

2.8.2. Neskladje med domačo proizvodnjo in porabo 
kovin zlasti prizadeva kovinsko-predelovalno industrijo, 
posredno pa tudi druge predelovalce. Zato je pomembno, 
da se črna in barvasta metalurgija razvijata v smeri 
krepitve surovinske osnove v SR Sloveniji. 

2.8.2.1. V skladu s politiko in cilji dogovora o osno- 
vah družbenega plana Jugoslavije za razvoj črne meta- 
lurgije v obdobju 1976—1980 bo treba z gradnjo, razširit- 
vami in specializacijo zmogljivosti za proizvodnjo jekla 
ter ob znatno večji naslonitvi na domače vire energije 
in osnovne surovine postopno zmanjševati uvoz, tako da 
bi do leta 1980 v Jugoslaviji krili okoli 80 odstotkov 
potreb po jeklu z domačo proizvodnjo in hkrati izvozili 
določene sortimente. V to se vključuje program razvoja 
slovenskih železarn z usmeritvijo v izdelavo pretežno 
kvalitetnih jekel ter v višjo stopnjo predelave izdelkov 
ob povečanju celotnega obsega proizvodnje. Glede na 
tako usmeritev pa bo morala naša predelovalna indu- 
strija še naprej kriti precejšen del potreb z dobavami iz 
drugih območij Jugoslavije oziroma iz uvoza. To zah- 
teva dolgoročno in samoupravno urejevanje razmerij 
med porabniki in proizvajalci metalurških izdelkov v 
SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji ter usmerjanje investicij 
v prestrukturiranje proizvodnje, postopno usklajevanje 
proizvodnih programov med proizvajalci in predelovalci 
proizvodov črne metalurgije, da bi tako dosegli večji 
delež porabe domačih jekel v predelovalni industriji. 

Omenjene usmeritve so upoštevane v samoupravnem 
sporazumu o srednjeročnem planu razvoja slovenskih 
železarn in v dogovoru o temeljih družbenega plana raz- 
voja SR Slovenije v letih 1976—1980. Po teh dokumentih 
bo razvoj črne metalurgije slonel na usmeritvi v veča- 
nje deleža kvalitetnih vrst jekel in višje stopnje prede- 
lave ob tesnejšem sodelovanju s predelovalno industrijo. 
Temelj hitrejšega razvoja bodo modernizacija, rekon- 
strukcija in izgradnja proizvodnih zmogljivosti; v jeklar- 
nah z zamenjavanjem SM postopka, predvsem za proiz- 
vodnjo plemenitih jekel, tehnološko posodobitvijo in šir- 
jenjem elektro-jekiarstva; v primarni predelavi z uskla- 
ditvijo proizvodnih naprav z zmogljivostjo surovega 
jekla, v hladni predelavi z dograditvijo hladne valjarne 
in uskladitvijo vlečnih zmogljivosti. Proizvodnja suro- 
vega jekla se bo v tem petletju povečala za 25 °/o, v tem 
delež plemenitih jekel za 9 strukturnih točk. S samo- 
upravnim sporazumom v okviru poslovne skupnosti za 
izdelavo in predelavo jekla bodo natančneje opredeljene 
naloge, sredstva in obveznosti, ki jih prevzemajo organi- 
zacije združenega dela za uresničevanje takšnega razvoja 
črne metalurgije. 

2.8.2.2. Zaradi omejenih naravnih virov bo razvoj 
barvaste metalurgije temeljil predvsem na modernizaciji 
in optimizaciji proizvodnje, povečanjem deleža izdelkov 
z višjo stopnjo predelave in na večji kvaliteti, na večji 
uporabi odpadnih surovin in zmanjšanju porabe elek- 
trične energije na enoto proizvoda. Barvasta metalurgija 
bo preko samoupravnih sporazumov tesno povezana s 
sorodnimi delovnimi organizacijami v drugih republikah. 



Pri tem bo osnovna naloga doseči večjo skladnost med 
proizvajalci in predelovalci barvnih kovin in znotraj njih 
zadostiti zahtevam domačega trga, v izvozu pa doseči 
večji učinek s prodajo izdelkov višje stopnje predelave, 
oziroma zamenjavo z deficitarnimi surovinami. V skladu 
s tem bodo proizvajalci v SR Sloveniji povečali proizvod- 
njo aluminija in njegovih izdelkov, ferolegur in izdelkov 
bakra, medtem ko bodo proizvodne zmogljivosti svinca 
in živega srebra ostale na isti ravni. Manjkajoče suro- 
vine bodo pretežno pokrite iz drugih republik. 

Razvoj industrije, predvsem pa strojegradnje, je 
tesno povezan z razvojem livarstva. Livarne se vedno 
bolj usmerjajo v specializacijo ter na dražje vrste litine. 
Osnovna naloga livarjev v tem srednjeročnem obdobju 
je modernizacija ter mehanizacija proizvodnje zaradi 
zmanjševanja sorazmerno visokih stroškov ter izboljša- 
nja težavnih delovnih pogojev. S tem bo dosežena večja 
konkurenčnost izvoza višjih stopenj predelave. 

2.8.3. V preteklem obdobju je za razvojem predelo- 
valne industrije zelo zaostajala bazna kemija. Zato se je 
stalno slabšala preskrba s surovinami in osnovnimi in- 
termediati ter večala odvisnost od uvoza, s katerim 
pokrivamo že preko polovico potreb po kemikalijah v 
industriji. Podoben položaj v merilu vse SPR Jugosla- 
vije je narekoval, da se hitrejši razvoj bazne kemije 
uvrsti med naloge, ki so posebnega pomena za razvojno 
politiko SFR Jugoslavije. 

V okviru razvoja, bazne kemije bo poudarek na iz- 
gradnji nekaterih najvažnejših proizvodnih zmogljivosti 
na področju alkalij, žveplene kisline, umetnih gnojil, 
metanola, ftal-anhidrida, umetnih smol, poliamidnih vla- 
ken farmacevtskih surovin, natrijevega tripolifosfata. 
Predvidena je tudi izgradnja novih zmogljivosti za pro- 
izvodnjo dimetiltereftalata po uskladitvi te proizvodnje 
z ustreznimi organizacijami združenega dela s področja 
kemije iz SR Hrvatske. Ob koncu tega petletja (1979) je 
predviden tudi začetek gradnje pretežno izvozne rafine- 
rije SERMIN, ki bo pomembna tudi za razvoj organske 
bazne kemije. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo vzpodbudila 
sporazumevanje organizacij združenega dela s področja 
kemije in tudi drugih tehnološko in dohodkovno pove- 
zanih dejavnosti v skupnost združenega dela za medse- 
bojno plansko in poslovno sodelovanje, ki naj bi zago- 
tavljalo vlaganja v navedenih smereh. 

2.8.4. Uresničitev investicijskih načrtov na področju 
gospodarske in družbene infrastrukture ter pri gradnji 
stanovanj v naslednjem obdobju kot tudi zahteve po 
hitrejši, kvalitetnejši in ceneni gradnji narekujejo v 
gradbeništvu in industriji gradbenega materiala moder- 
nizacijo proizvodnih procesov ter uvajanje novih tehno- 
logij, materiala in sortimentov proizvodov, ki omogo- 
čajo industrializacijo gradnje. Taka usmeritev je pogo- 
jena s tesnim sodelovanjem in usklajevanjem programov 
med industrijo gradbenega materiala, gradbeno opera- 
tive in projektivnimi organizacijami. To je tudi po- 
trebno, da bi preprečili širjenje tistih proizvodnih zmog- 
ljivosti znotraj panoge, ki so neperspektivne z vidika 
sodobne gradbene tehnologije in projektive. 

Z investicijskimi vlaganji bo treba predvsem pospe- 
šiti razvoj proizvodnje .deficitarnega materiala ter omo- 
gočiti racionalizacije z rekonstrukcijami obstoječih pro- 
izvodnih zmogljivosti in preusmerjanje proizvodnje na 
porabo domačih surovin. 

Hitrejši razvoj industrije prefabriciranih gradbenih 
elementov terja od industrije gradbenega materiala, da 
pravočasno zagotovi zadostno proizvodnjo cementa. Zato 
bodo v letu 1977 dograjene nove proizvodne zmogljivosti 
v cementarni Anhovo, ki bodo v letu 1980 skupaj s 
cementarno Trbovlje dosegle proizvodnjo okoli 1620 
tisoč ton cementa. 

Iz ekoloških razlogov ter zaradi kontinuitete pre- 
skrbe s cementom po letu 1980 bo cementarna Trbovlje 
še v tem petletju začela z rekonstrukcijo in moderniza- 
cijo obrata. 

2.8.5. Pomemben vir surovin in reprodukcijskega 
materiala za gradbeništvo, industrijo gradbenega mate- 
riala in drugo industrijo so nekovine, ki so v glavnem 
naslonjene na domače vire. Kvaliteta in ekonomičnost 
izkoriščanja ter potrebe po nekovinskih rudninah terjajo 
povečanje proizvodnje in oplemenitenje. Razvijati bo 
treba tudi proizvodnjo tistih nekovin, ki jih za zdai še 
uvažamo. Povpraševanje na širšem trgu kot tudi sred- 
njeročni programi organizacij združenega dela kažejo 
da bo treba pospeševati proizvodnjo kremenčevega 
peska, kaolina, bentonita, morske soli, steatita, embalaž- 
nega in kristalnega stekla, izolacijskih materialov na bazi 
rudnin, steklena vlakna, ognjeodpornih materialov, abra- 
zivov (na bazi korunda, karborunda in kremena), umet- 
nih brusov in drugega materiala s področja nekovin. Ta 
industrija se bo še naprej uveljavljala v izvozu. V zvezi 
s tem pa je nujno to panogo obravnavati enakopravno 
z drugimi izvozniki, za kar bo treba sprejeti ustrezne 
ukrepe. 

Uresničevanje teh nalog bo terjalo vlaganja pred- 
vsem v rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječih 
obratov ter v uvajanje sodobnih tehnologij ob večjem 
angažiranju razvojnoraziskovalnega dela in le v manjši 
meri na izgradnjo novih zmogljivosti. Organizacije zdru- 
ženega dela se bodo morale intenzivneje povezovati s 
porabniki zaradi potrebnega združevanja sredstev in za- 
gotovitve dolgoročnega plasmaja svojih proizvodov. 

2. 9. Modernizacija gospodarstva in 
prestruktuiranje predelovalnih dejavnosti 

2.9.1. Usmeritev v višjo stopnjo predelave in večjo 
kvaliteto izdelkov, na modernizacijo zmogljivosti, proiz- 
vodnje in poslovanja ter na višjo produktivnost dela ob 
ustrezni zaščiti okolja je temeljna skupna usmeritev 
organizacij združenega dela na vseh področjih gospodar- 
stva. To izhaja predvsem iz potreb po intenzivnejšem 
vključevanju v mednarodno menjavo in v zvezi s tem 
iz nujnosti povečanja konkurenčne sposobnosti našega 
gospodarstva na mednarodnih trgih. Uresničevanje teh 
nalog predpostavlja boljše izkoriščanje obstoječih kad- 
rov in znanja v gospodarstvu ter v izobraževalni in razi- 
skovalni sferi ter intenzivnejše, neposrednejše vključe- 
vanje znanja v proizvodne procese kakor tudi odloč- 
nejše in neposrednejše vključevanje dejavnosti blagov- 
nega prometa, denarnega gospodarstva in transporta v 
reprodukcijske tokove. 

Modernizacija gospodarstva se ne omejuje zgolj na 
nabavo novih sredstev za delo, temveč vključuje in pred- 
postavlja nove razvojne koncepte na podlagi dolgoroč- 
nejših proizvodnih in raziskovalno-razvojnih usmeritev, 
sodobnejše organizacije poslovanja in dviga tehnološke 
ravni. Poudarek velja predvsem avtomatizaciji proiz- 
vodnje, ker obstoječa struktura delovnih sredstev, v ka- 
teri odpade visok delež na stroje na ročni pogon, meha- 
nizirano ročno orodje in stroje z ročnim oskrbovanjem, 
pogojuje ekstenzivno zaposlovanje ter nezadovoljivo 
produktivnost in konkurenčnost. Zlasti v industriji in 
transportu bo nujno doseči večjo stopnjo avtomatizacije 
delovnih sredstev16 in proizvodnih postopkov, v gradbe- 
ništvu in nekaterih drugih dejavnostih pa industrializa- 
cijo proizvodnje in večjo stopnjo mehanizacije. Vlaganja 
v delovno intenzivno proizvodnjo pa bodo še naprej 
usmerjena predvsem na tista območja, kjer še obstaja 
agrarna prenaseljenost. Organizacije združenega dela 
bodo morale na tej osnovi oblikovati skupne razvojne 
programe v okviru širših asociacij združenega dela. 

Razvojna naloga, skupna in v interesu vseh nosilcev 
razvoja je, da v prihodnje: ustvarimo vzpodbudne druž- 
bene razmere za inovacijske pobude delavcev ter raz- 

" Čeprav smo za obnovo zastarelih strojev in naprav v SR Sloveniji 
v preteklih letih vlagali sorazmerno velik delež sredstev in so bile skoraj 
v celoti obnovljene posamezne dejavnosti proizvodnje, pa hkrati z obnovo 
delovnih sredstev ni rasla stopnja avtomatiziranosti gospodarstva in je 
tako SR Slovenija npr. po stopnji avtomatizacije industrije na zadnjem 
mestu v SPR Jugoslaviji. 
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■ ojno-raziskovalno dejavnost v organizacijah združenega 
dela in v raziskovalni sferi; dosežemo večjo usmeritev 
raziskovalnega potenciala na probleme razvoja gospo- 
darstva; uveljavimo v združenem delu vzpodbudne 
sisteme materialnega in moralnega nagrajevanja za ino- 
vacijske pobude in njihovo realizacijo. Potrebno je poe- 
nostaviti in skrajšati poti za patentiranje izumov in za 
priznanje drugih inovacij. Inovacijska dejavnost mora 
biti bistven del združenega dela in njihovih asociacij." 

2.9.2. Tudi v naslednjem razdobju bo industrija vo- 
dilni sektor gospodarstva ter v še večji meri kot doslej 
nosilec tehničnega napredka in kvalitetnih sprememb. 
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 ver- 
tikalno povezanostjo z viri surovin tako v republiškem 
kot v jugoslovanskem merilu. Zato se bo morala prede- 
lovalna industrija usposobiti za konkurenčno nastopa- 
nje na zunanjih trgih, kar zlasti velja za velike izvoznike 
v okviru kovinske in elektroindustrije, lesne industrije, 
kemične, gumarske, tekstilne in industrije usnja in 
obutve, ki so nosilci slovenske izvozne strukture in naj- 
več prispevajo k izboljševanju naše plačilne bilance. To 
bo tudi bistven pogoj za njen nadaljnji dinamični razvoj. 

V teh prizadevanjih bo v središču pozornosti kom- 
pleks kovinske in elektroindustrije, predvsem pa tisti 
njen del, ki proizvaja stroje, naprave in opremo za drugo 
industrijo in gospodarstvo ter je s tem eden od nosilcev 
tehnično-tehnološkega napredka. Proizvodnja te indu- 
strije, ki ima za sedaj preširok spekter končnih izdelkov, 
ob številnih vzporednih predelovalnih kapacitetah v SFR 
Jugoslaviji nima dovolj razvite specializacije in izdelova- 
nja delov, sklopov in agregatov. Vse to terja zožitve pro- 
gramov in boljše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti na 
temelju dolgoročnih usmeritev, večjo delitev dela v SFR 
Jugoslaviji in intenzivno vključevanje v mednarodno in- 
dustrijsko kooperacijo. Tudi v vertikalni smeri bo treba 
usklajevati programe, zlasti z razvojem metalurgije in 
potrošnikov kovinsko-predelovalnega kompleksa. 

Strojegradnja se bo morala intenzivno usmerjati v 
izdelavo in gradnjo kompleksnih objektov, za kar bodo 
velike možnosti plasmaja v deželah v razvoju in v raz- 
vitejše sodelovanje z domačimi in tujimi komplementar- 
nimi proizvajalci iz drugih panog industrije s projektant- 
skimi organizacijami in raziskovalnimi institucijami. V 
ta namen bodo tudi združena in usmerjena sredstva za 
kreditiranje prodaje opreme doma in v tujini. S samo- 
upravnimi sporazumi bodo morali slovenski proizvajalci 
opreme med seboj in v razmerju do drugih, z njimi v 
reprodukciji povezanih grupacij, opredeliti osnove raz- 
voja na posameznih področjih strojegradnje. Na teh 
osnovah bo potrebno postopno uresničiti tudi enotnejši 
jugoslovanski program in delitev dela pri proizvodnji 
gospodarskih vozil. Razvoj industrije osebnih vozil v SR 
Sloveniji pa bo še nadalje slonel predvsem na dolgoroč- 
nih mednarodnih kooperacijah, da bi bila možna veli- 
koserijska proizvodnja delov in rentabilna proizvodnja 
sorazmerno majhnih serij vozil, ob vse večji delitvi dela 
v SFR Jugoslaviji. Proizvajalci kmetijske mehanizacije 
bodo morali proizvajati široki — enotni sortiment ob 
bolj standardizirani proizvodnji. V prodaji pa se bodo 
morali uveljaviti na vsem jugoslovanskem trgu. 

Začrtan razvoj slovenske strojegradnje je pogojen s 
tem, da bodo domači proizvajalci, zlasti individualne 
opreme, dosegli podobne pogoje prodaje opreme, kot jih 
imajo drugi jugoslovanski in tuji proizvajalci. Tu gre za 
opremo, ki po tehnoloških rešitvah in ekonomskih kri- 
terijih zadovoljuje potrebe investitorjev. 

» V ta namen bo na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije Se v 
letu 1976 sprejet družbeni dogovor o inovacijah v SR Sloveniji. 

Elektroindustrija, zlasti pa nekatere veje profesio- 
nalne elektronike, imajo vse večjo vlogo pri posodab- 
ljanju proizvodnje in širjenju avtomatizacije. Organiza- 
cije združenega dela s tega področja bodo osvojile in 
uvedle v proizvodnjo nekatere ključne tehnologije (mi- 
kroelektronika, računalništvo, opto-elektronika), moder- 
nizirale tehnologije za proizvodnjo elementov in pod- 
sklopov s posebnim poudarkom na višjo raven kvalitete 
izdelkov in se usmerile k izdelkom z večjo udeležbo 
intelektualnega dela ter h kompleksnejšim napravam, 
sistemom in ponudbam. To zahteva samoupravno zdru- 
ževanje sredstev za financiranje uvajanja v proizvodnjo 
ključnih tehnologij, kar je na nekaterih področjih že 
zagotovljeno s samoupravnimi sporazumi. Potrebno bo 
tudi usklajevati proizvodne programe v okviru vse Jugo- 
slavije. 

Tekstilna industrija bo morala povečati delež izdel- 
kov z višjo stopnjo predelave (konfekcija, zlasti vrhnja 
oblačila) in se ažurno preusmerjati v modne artikle ter 
povečati kvaliteto, izdelkov preko vseh tehnoloških faz in 
še naprej modernizirati proizvodnjo — s poudarkom na 
avtomatizaciji in po tej poti odpraviti nočno delo žena. 
Za zagotavljanje surovin na dolgoročnejši osnovi se bo 
morala tesneje povezovati, hkrati pa razvijati domače 
vire surovin in reprodukcijskega materiala, kar bodo 
organizacije združenega dela — proizvajalci in porabniki 
v okviru panoge in izven nje — uredile z ustreznimi 
samoupravnimi sporazumi. Predvsem na teh osnovah se 
bo lahko tekstilna industrija uspešno uveljavljala na 
domačem trgu in povečevala izvoz. 

Usnjarsko-obutvena industrija se bo še naprej 
usmerjala v večjo specializacijo proizvodnje na osnovi 
še ožje delitve dela in intenzivnejše kooperacije med pro- 
izvajalci v tej panogi v SR Sloveniji in drugih območjih 
Jugoslavije. Organizirala bo tudi nove skupne proizvodne 
programe. Za uspešno uresničitev te naloge bo morala 
skupno planirati razvoj in proizvodnjo ter zmanjšati 
uvoz reprodukcijskega materiala in surovin, za kar se 
bo morala vertikalno bolj povezati in s samoupravnimi 
sporazumi zagotoviti dolgoročno oskrbo. Potrebno bo 
zboljšati organizacijo odkupa surovih kož. 

2.9.3. Gradbeništvo bo moralo uvajati nove tehnolo- 
gije, ki bodo omogočile industrializacijo gradnje, boljšo 
kvaliteto gradbenih del, krajše roke gradnje ter rela- 
tivno cenejšo gradnjo. V ta namen bo moralo tudi izbolj- 
šati in hitreje izvajati zaključna dela. Industrializacijo 
stanovanjske izgradnje bo pospešilo predvideno uvajanje 
velikoserijske proizvodnje celičnih stanovanj in podob- 
nih oblik tipizirane industrijske gradnje. V cilju sodob- 
nejše, hitrejše in cenejše gradnje bodo poudarjene na- 
slednje aktivnosti: izdelava urbanističnih, tehničnih in 
komercialnih standardov za racionalno velikoserijsko 
kvalitetno gradnjo stanovanj in stanovanjskih sosesk ter 
celovitejšo in pravočasno pripravo stavbnih zemljišč. 

Gradbeništvo bo moralo povečati udeležbo na zuna- 
njih trgih, posebno v deželah v razvoju, za kar se bo 
moralo ustrezno organizirati. 

2.9.4. Komunalna dejavnost v mestih in naseljih bo 
v srednjeročnem obdobju naravnana predvsem na 
kompleksno urejanje sosesk, zavarovanju okolja in v 
pripravljanje novih bivalnih in industriji namenjenih 
površin. 

V ta namen bodo komunalne interesne skupnosti18 

izvajale predvsem naslednje naloge; 
— zagotovile bodo komunalno pripravo zemljišč za 

stanovanjsko in industrijsko gradnjo skladno s prostor- 
skimi zemljiškimi načrti in urbanističnimi načrti; 

— obnoviti dotrajane komunalne naprave in odprav- 
ljati primanjkljaje pri primarnih in sekundarnih komu- 
nalnih napravah; 

18 Komunalne interesne skupnosti bođo ustanovljene do konca leta 
1976, v prehodnem času pa bodo tam, kjer jih še ni, te naloge opravljale 
občinske skupščine. 
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— s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi komu- 
nalnih interesnih skupnosti zgraditi ustrezen sistem 
financiranja; 

— organizirati skupaj s stanovanjskimi samouprav- 
nimi skupnostmi ustrezne servisne dejavnosti, poenote- 
nje delovanja vzdrževalnih služb in enotno inkaso službo. 

2.9.5. Poleg vrste ekonomskih in družbenih učinkov 
bo prispevek turističnega gospodarstva k izravnavanju 
plačilne bilance še naprej najmočnejši razlog za pospe- 
šeni razvoj turizma v tekočem srednjeročnem planskem 
razdobju. Organizacije združenega dela bodo na pod- 
ročju inozemskega turizma razvijale vse bolj pestro in 
zaokroženo ponudbo, hkrati pa se bo vzporedno razvijal 
tudi domači turizem kot izrazita oblika rekreacije, ki je 
najtesneje povezana s produktivnostjo dela. 

Domači turistični promet bo po številu prenočitev v 
planskem razdobju predvidoma rasel po poprečni stop- 
nji okoli 6 °/o, promet tujih gostov po stopnji okoli 5'"/o, 
njihova devizna potrošnja pa po stopnji okoli 8°/o po- 
prečno na leto. 

Za zagotovitev teh rezultatov in deviznega priliva 
okoli 4250 milijonov din (okoli 250 milijonov dolarjev 
ZDA) v letu 1980 bodo organizacije združenega dela s 
področja turističnega gospodarstva v letih 1976—1980 po- 
večale receptivno zmogljivost za okoli 11.900 ležišč, od 
tega 6900 v komercialnih, ostalo pa v komplementarnih 
zmogljivostih, v vrednosti okoli 2500 milijonov din 
(vključno z ožjo turistično infrastrukturo) v skladu z 
razvojem popraševanja in predvsem v obstoječih turi- 
stičnih središčih in njihovem akcijskem območju. 

Ob iniciativi gospodarske zbornice Slovenije se bodo 
organizacije združenega dela s področja turističnega 
gospodarstva poslovno organizirale in s samoupravnimi 
sporazumi urejale načrtovanje razvoja turizma, propa- 
gandne in poslovne nastope na domačem in tujem 
tržišču, ustvarile trajne kooperantske odnose z zasebnim 
sektorjem in s samoupravi j alci v, poslovnih bankah zago- 
tovile sredstva za realizacijo načrtovanih zmogljivosti 
ob oblikovanju zaokrožene turistične ponudbe. 

2.9.6. V izhodišču politike razvoja drobnega gospo- 
darstva je njegov pomen kot komplementarne dejavnosti 
z vidika kooperacije z industrijskimi in drugimi večjimi 
organizacijami združenega dela, njegova komplementar- 
nost industrijskim izdelkom pri neposrednem zadovo- 
ljevanju potreb na trgu in povečevanju možnosti za 
zaposlovanje, še zlasti na manj razvitih območjih. V iz- 
vajanju politike razvoja drobnega gospodarstva bo dan 
poudarek proizvodnji deficitarnih izdelkov in storitev 
ter izrabi potencialnih možnosti, ki jih ta ima z vklju- 
čevanjem v izvoz in z nadomeščanjem uvoza. V okviru 
politike razvoja drobnega gospodarstva bo spodbujan 
razvoj samostojnega osebnega dela ter pri tem zlasti raz- 
ličnih oblik povezovanja samostojnega osebnega dela z 
združenim delom, še posebej pogodbene organizacije 
združenega dela. Planiranje razvoja drobnega gospodar- 
stva bo potekalo v povezavi s planiranjem v večjih indu- 
strijskih, gradbenih in drugih organizacijah združenega 
dela in z vključevanjem v družbene plane občin. Delovni 
ljudje v krajevnih skupnostih bodo še bolj kot doslej 
postali nosilec politike razvoja tega področja dela ter se 
bodo vključevali v reševanje tekočih problemov, še zlasti 
na področju storitvenih dejavnosti. Skladno s takšno 
politiko razvoja drobnega gospodarstva bodo ukrepi 
družbenopolitičnih skupnosti glede na njihove pristoj- 
nosti usmerjeni k ustvarjanju stimulativnih in stabilnih 
razmer za razvoj drobnega gospodarstva in v njem 
samostojnega osebnega dela. V tem okviru bo na razvoj 
drobnega gospodarstva vplivalo nadaljnje izvajanje druž- 
benega dogovora o pospeševanju drobnega gospodar- 
stva v letih 1976—1980. 

Ukrepi bodo usmerjeni predvsem na: povečanje pro- 
duktivnosti dela in za to potrebno modernizacijo — s 
kreditiranjem in povečanjem uvoznih možnosti za de- 
lovna sredstva, ki jih doma ne izdelujemo; na davčno 
politiko, ki naj prispeva k ustreznejši akumulativnosti 
določenih dejavnosti, ter k spremembi dosedanjih tren- 

dov stagniranja samostojnega osebnega dela; na odpira- 
nje obrtnih con v urbanih naseljih in na. zagotavljanje, 
da pride drobno gospodarstvo do poslovnih prostorov; 
na diferenciacijo najemnin za poslovne prostore, ki bo 
vplivala na ohranitev nekaterih tradicionalnih obrtnih 
dejavnosti; na, možnost nadaljnjega poklicnega izobra- 
ževanja kvalificiranih delavcev v obrti; na organziranje 
skupnih servisov za knjigovodske, administrativne in 
druge storitve; in poenostavitev vodenja poslovnih knjig 
ter na preprečevanje nelegalnega opravljanja obrti.19 

2.10. Tržišče in cene 
2.10,1. Pogoj za stabilnejšo rast proizvodnje in živ- 

ljenjskega standarda v predvidenih okvirih je boljša in 
učinkovitejša organiziranost tržišča, ki med drugim 
vključuje tudi večji izbor blaga na tržišču in hitrejše pri- 
lagajanje proizvodnje zahtevam potrošnje. 

Tako usmeritev bo moč zagotoviti le na osnovi med- 
sebojne dohodkovne povezave vseh nosilcev gospodar- 
ske aktivnosti z jasno opredeljeno skupno poslovno in 
razvojno politiko ter delitvijo odseženega dohodka in po- 
krivanjem rizikov iz tako dogovorjene razvojne usme- 
ritve. 

Pomemben prispevek za stabilnejše razmere na trži- 
šču je povečanje in optimalnejša razporeditev zalog, zla- 
sti osnovnih prehrambenih proizvodov ter osnovnega re- 
produkcijskega materiala. Njihova razmestitev mora biti 
taka, da omogoča v primeru občasnega sunkovitega po- 
večanja povpraševanja ali občasne prekinitve dobav hi- 
tre intervencije. 

Pomembno mesto pri izboljšanju organiziranosti tr- 
žišča imajo organizacije združenega dela s področja trgo- 
vine, ki prevzemajo ne le odgovornost za stabilnejši in 
pestrejši izbor blaga na tržišču, temveč tudi za raziskavo 
tržišča in za posredovanje zahtev tržišča proizvodnji. Za- 
to bodo na temelju združevanja dela in sredstev traj- 
neje sodelovale s proizvodnimi in drugimi organizacijami 
z vseh območij države. 

Pri skuppem načrtovanju razvoja trgovine bo imela 
prednost modernizacija vseh faz pretoka blaga od tran- 
sporta do uskladiščenja in izgradnje maloprodajnih 
zmogljivosti za promet s prehrambenimi proizvodi ter 
predmeti vsakodnevne uporabe v novih stanovanjskih 
naseljih. Pomemben pogoj za funkcioniranje enotnega 
jugoslovanskega tržišča je širša prepletenost trgovin- 
skega omrežja ter izgradnja novih prodajnih zmogljivo- 
sti za promet z industrijskimi izdelki. 

Trajnejše sodelovanje med proizvodnjo in trgovino 
na temelju združevanja dela in sredstev je tudi osnova 
za hitrejše reševanje prekomerne vezave sredstev v za- 
logah. Ob hitrejšem prenašanju zalog iz proizvodnje v 
trgovino, kar zagotavlja potrošnikom boljši izbor in pri- 
speva k hitrejši realizaciji ter s širšim vključevanjem 
trgovine v oskrbo proizvodnje z reprodukcijskim in dru- 
gim materialom, tam, kjer je to ekonomsko utemeljeno 
in racionalno, bo moč postopno sproščati sredstva, ve- 
zana v prekomernih zalogah. 

K poboljšanju razmerij na tržišču bodo pripomogle 
tudi organizacije potrošnikov, ki se bodo vse bolj pove- 
zovale z organizacijami združenega dela, s samouprav- 
nimi interesnimi skupnostmi ter z drugimi samouprav- 
nimi organizacijami in skupnostmi, ki bodo dolžne so- 
delovati pri zadovoljevanju interesov in potreb potroš- 
nikov. Vse večje vključevanje organizacij potrošnikov in 
neposrednih porabnikov v reševanje problematike tržišča 
bo močna opora za preprečevanje zapiranja trži- 
šča in monopolnih pojavov. Za izboljšanje preskrbe ob- 
čana z osnovnimi živili, predvsem pa s kmetijskimi pri- 

19 Termin drobno gospodarstvo se je v praksi začel uveljavljati kot, 
izraz, ki tehnološko pokriva proizvodno in storitveno obrt, drobno indu- 
strijsko proizvodnjo ter manjše obrate v gostinstvu, in to tako v zdru- 
ženem delu kot samostojnem osebnem delu ter oblikah njegovega povezo- 
vanja v združeno delo. Tako je ta izraz po svoji družbenoekonomski vse- 
bini različen od podobnih izrazov, ki se uporabljajo v nekaterih drugih 
državah. 
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delki, bodo organizirane samoupravne poslovne skupno- 
sti v večjih mestih in industrijskih središčih. Občine 
bodo pospeševale samoupravno organiziranost na tem 
področju oziroma z ukrepi zagotavljale ustrezno pre- 
skrbljenost z osnovnimi prehrambenimi izdelki. 

2.10.2. Z oblikovanjem novega sistema cen, ki bo po- 
vezoval objektivne ekonomske zakonitosti in družbeno- 
ekonomske opredelitve in s tem prispeval k razvoju 
družbenoekonomskih in dohodkovnih razmerij, bo zago- 
tovljen prevladujoč vpliv združenega dela na oblikova- 
nje in nivo cen. Na takšnih temeljih izgrajen sistem cen 
bo zagotovil delavcem v organizacijah združenega dela, 
da postanejo temeljni nosilci odločitev o cenah svojih 
izdelkov in storitev. V skladu s tako dogovorjenim siste- 
mom cen bodo delavci v organizacijah združenega dela 
oblikovali cene za svoje proizvode in storitve na podlagi 

dohodkovnih odnosov med organizacijami združenega 
dela, objektivnih zakonitosti socialistične blagovne pro- 
izvodnje in razvoja socialističnih samoupravnih odnosov 
ter v skladu s pogoji za pridobivanje dohodka, ki jih 
bodo oblikovali v samoupravnih sporazumih in družbe- 
nih dogovorih. 

Odločitve o cenah svojih izdelkov in storitev bodo 
delavci sprejemali v okviru družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, s katerimi bodo poleg cen ure- 
jali medsebojna razmerja, usklajevali skupne interese in 
urejevali odnose širšega družbenega pomena. Z družbe- 
nimi dogovori in samoupravnimi sporazumi kot temelj- 
nimi oblikami urejanja cen, bodo samoupravni nosilci 
odločitev o cenah urejali pogoje in razmerja v cenah ter 
druga vprašanja, ki so pomembna za cene. Pri tem bodo 
izhajali iz sistema cen, tekoče ekonomske politike in se 
ravnali v skladu s politiko ekonomske stabilizacije. 

III. del 

SMERNICE IN OKVIRI ZA UKREPANJE SR SLOVENIJE 

1. Splošna načela 

1.1. V okviru procesa prilagajanja družbenoekonom- 
skega sistema ustavnim načelom prevzemajo delavci v 
združenem delu vse bolj funkcijo urejanja gospodarskih 
tokov in oblikovanja pogojev gospodarjenja in s tem tudi 
odgovornost za izvajanje sprejete družbenoekonomske 
politike. Na tej podlagi opredeljujejo s samoupravnimi 
sporazumi in družbenimi dogovori tiste prednostne raz- 
vojne usmeritve v gospodarstvu in družbenih dejavno- 
stih, s katerimi se zagotavlja skladen in dinamičen druž- 
beni razvoj. Ti procesi potekajo v organizacijah združe- 
nega dela v materialni in nematerialni sferi, kjer se obli- 
kujejo osnove za celovito reševanje razvojnih proble- 
mov in opredeljujejo naloge na podlagi poslovne in do- 
hodkovne soodvisnosti. V te procese so vključene tudi 
vse oblike finančnih asociacij združenega dela in Gospo- 
darska zbornica Slovenije. 

Temeljne smeri in okviri ukrepov ekonomske poli- 
tike, s katerimi SR Slovenija samostojno ali pa dogo- 
vorno z drugimi republikami in avtonomnima pokraji- 
nama na ravni federacije v skladu z ustavnimi poobla- 
stili in odgovornostjo usklajuje in usmerja celovit pro- 
ces razširjene reprodukcije, izhajajo iz samoupravno 
opredeljenih razvojnih usmeritev vseh temeljnih sub- 
jektov, upoštevajoč objektivne ekonomske zakonitosti in 
enotnost jugoslovanskega trga. Njihov namen je uresni- 
čevanje v tem družbenem planu začrtane razvojne poli- 
tike. 

V skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostjo za 
izvajanje razvojne in tekoče ekonomske politike bo SR 
Slovenija aktivno sodelovala pri oblikovanju ukrepov 
ekonomske politike v merilu Jugoslavije in sprejemala v 
skladu z obveznostmi, ki jih prevzema z družbenim pla- 
nom Jugoslavije in na podlagi dogovorov z drugimi re- 
publikami in avtonomnima pokrajinama v merilu fede- 
racije. 

1.2. Pri oblikovanju in sprejemanju ukrepov repub- 
like za usmerjanje družbenoekonomskega razvoja bo ve- 
ljalo temeljno načelo, da razen na področjih gospodar- 
skega sistema, ki spadajo med pristojnosti republike kot 
družbenopolitične skupnosti, nastaja v skladu s 25. in 
89. členom ustave SR Slovenije obveznosti republike za 
sprejemanje zakonskih ukrepov le v izjemnih razmerah, 
kadar glede razvojno strateških področij, ciljev, smernic 
in nalog skupnega interesa ne pride do samoupravnega 
sporazuma oziroma dogovora in je izvršitev nalog nujna 
za usklajenost tokov družbene reprodukcije, seveda po- 
tem, ko so ustrezne organizacije izčrpale vse možnosti 
za izvršitev teh nalog. 

Med taka razvojno pomembna področja, smernice in 
naloge skupnega pomena sodijo zlasti: 

a) temeljno razmerje na področju delitve dohodka 
za tekočo porabo in razširitev materialne osnove združe- 
nega dela v primeru, ko odstopanja od družbenega plana 
bistveno ogrožajo uresničevanje temeljnih ciljev družbe- 
nega razvoja, določenih v tem planu; 

b) oskrba z električno energijo v obsegu, ki zadovo- 
ljuje nujne potrebe proizvodnje, prometa, družbenih de- 
javnosti, javnih služb in prebivalstva; 

c) zagotovitev osnovnih prehrambenih proizvodov in 
rezerv; 

d) likvidnost v plačevanju s tujino in izboljšanje 
plačilne bilance; 

e) železniški transport; 
f) zagotavljanje z zakonom določenih pravic na po- 

dročju skupne in splošne porabe; 
g) zagotavljanje delovanja družbenih dejavnosti v 

obsegu določenih minimalnih standardov; 
h) zagotavljanje temeljnih nalog na področju ljud- 

ske obrambe. 
V navedenih primerih bo SR Slovenija z zakonom v 

skladu z ustavo začasno omejila razpolaganje z delom 
sredstev družbene reprodukcije, določila obvezno zdru- 
ževanje dela sredstev družbene reprodukcije ter določila 
tudi druge ukrepe za izvršitev teh nalog. 

2. Smernice in okviri za ukrepe na področju sistema 
davkov in financiranja splošne porabe 

2.1. Obveznosti za zadovoljevanje splošnih družbenih 
potreb, ki se poravnavajo iz dohodka, bodo določene v 
odvisnosti od sposobnosti gospodarstva, da v skladu s 
splošnimi obveznostmi, rezultati dela in uspehom zago- 
tovi zadovoljevanje osebnih in skupnih interesov delav- 
cev ter potreb celotne družbene reprodukcije. 

Iz splošne porabe bodo postopoma prenesene na sa- 
moupravno financiranje vse tiste naloge, ki niso oprede- 
ljene kot funkcija družbenopolitičnih skupnosti. Zato 
bodo prek proračunov financirane samo še splošne druž- 
bene potrebe federacije, republike in občin. Pri oblikova- 
nju sredstev proračunov mora vsak zavezanec prispevati 
svoj delež pod enakimi pogoji in glede na svoje mate- 
rialne možnosti. Davčni viri, namenjeni za financiranje 
splošnih družbenih potreb, morajo biti trajni in ustav- 
ljeni. 

2.2. Politika proračunske porabe na ravni republike 
bo usklajena z usmeritvijo, da mora splošna poraba v 
tem srednjeročnem obdobju rasti počasneje od rasti 
družbenega proizvoda. Z vsakoletnim medrepubliškim 
dogovorom o splošni porabi in zakonom o republiškem 
proračunu bodo, ob upoštevanju tekoče ekonomske poli- 
tike, dogovorjena konkretna razmerja. 
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V skladu z ustavo in zakoni bo usmerjena poraba 
sredstev republiškega proračuna na izvajanje naslednjih 
nalog: 

— na osnovi dogovora med republikami in pokraji- 
nama po načelu enakopravnosti in skupne odgovornosti 
bo republika v skladu z ustavo in zakoni prispevala 
sredstva za financiranje dogovorjenih splošnih družbenih 
potreb v federaciji; 

— sredstva za pokrivanje osebnih dohodkov zaposle- 
nih v republiških organih in organizacijah bodo rasla 
skladno z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu; ob 
racionalni porabi sredstev za materialne izdatke je treba 
skrbeti predvsem za posodabljanje in zboljšanje oprem- 
ljenosti dela; zaradi izboljšanja pogojev delovanja re- 
publiške uprave bodo modernizirani in razširjeni uprav- 
ni prostori; 

— sredstva za zaščito borcev in vojaških vojnih in- 
validov bodo zagotovljena v skladu s pravicami, ki izha- 
jajo iz ustreznih predpisov; 

— na področju družbenih dejavnosti bo republika fi- 
nancirala le tiste obveznosti, ki izhajajo iz že sprejetih 
zakonov oziroma sklenjenih dogovorov; 

— v okviru intervencij v gospodarstvu bo republika 
še naprej izpolnjevala obveznosti po sprejetem programu 
prenosa izvenproračunske bilance federacije in drugih 
obveznosti po sprejetih zakonih. Na področju kmetijstva 
bo republika zagotavljala preko skupnosti samoupravno 
organiziranega kmetijsko-živilskega gospodarstva sofi- 
nanciranja pospeševalne službe, podporo krepitvi hranil- 
no-kreditnih služb kmetijskih in gozdnogospodarskih or- 
ganizacij, podporo preorientaciji proizvodne preusme- 
ritve v živinoreji preko živinorejske poslovne skup- 
nosti Slovenije, pospeševanje izvajanja melioracij, uva- 
janja in pospeševanje proizvodnje skladkorne pese in po- 
speševanje proizvodnje mleka ter zagotavljala sofinan- 
ciranje pogozdovanja Krasa; 

— za naloge na področju krepitve varnosti, družbene 
samozaščite in ljudske obrambe bo zagotovila skupno z 
drugimi nosilci nalog in obveznosti sredstva za naloge na 
področju teritorialne obrambe, civilne zaščite in obramb- 
ne vzgoje, vojnih zvez ter za nekatere specialne naloge s 
področja gospodarskih in družbenih dejavnosti in bla- 
govne rezerve; 

— z negospodarskimi investicijami in drugimi ukrepi 
bo SR Slovenija skupaj z ostalimi nosilci izpolnjevala 
zakonske obveznosti in sprejete dogovore v okviru 
splošne porabe. Zato bo predložil izvršni svet skupščine 
SR Slovenije skupščini SR Slovenije do 31.12.1976 
5-letni program negospodarskih investicij, s katerimi bo 
zagotovljeno učinkovitejše delovanje državnih organov, 
dogovorjenih s tem planom (izgradnja družbeno-infor- 
macijskega sistema, modernizacija poslovanja, kadrov- 
ska politika, delovni prostori). 

2.3. Za določanje posameznih davkov bodo upošte- 
vana naslednja izhodišča in ekonomska merila: 

— prometni davki bodo v večji meri uporabljeni kot 
ekonomski regulator končne porabe. V skladu z druž- 
benim planom bo z nižjimi stopnjami in davčnimi olaj- 
šavami pospešena proizvodnja oziroma poraba tistih 
proizvodov, ki so izdelani iz domačih surovin in mate- 
riala in so posebnega pomena za zmanjšanje uvoza in iz- 
boljšanje plačilne bilance nadalje proizvodov, ki so po- 
membni za stabilnost tržišča, za življenjski standard ter 
tistih proizvodov in storitev, ki se izvažajo. Republika se 
bo v skladu z nalogami prometne politike zavzemala za 
postopno in diferencirano povečevanje prometnega 
davka na pogonska goriva in za namensko uporabo tega 
povečanja za razvoj cestne infrastrukture. Instrument 
prometnega davka bo uporabljen tudi kot ukrep za izvr- 
ševanje ciljev socialne politike; 

— za uresničevanje načela enakomernosti obreme- 
nitve bodo pri davkih iz osebnega dohodka občanov z 
ustrezno politiko obdavčitve doseženega dohodka načel- 
no izenačeni občani, ki opravljajo dejavnost z osebnim 

delom in delovnimi sredstvi v lasti občanov, z delavci v 
združenem delu. Z davčnimi olajšavami in oprostitvami 
bo SR Slovenija spodbujala zlasti razvoj kmetijstva, ma- 
lega gospodarstva in kmečkega turizma; 

— pri obdavčevanju dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela je treba doseči dosledno realizacijo ob- 
davčevanja rezultatov poslovanja; višina obveznosti pa 
mora biti neposredno odvisna od ekonomske moči zave- 
zanca,. Sistem odbitnih nalog skupnega interesa v proiz- 
vodnji energije, surovin, hrane in v železniškem pre- 
vozu; zmanjšana bo davčna osnova izvoznikom v skladu 
s prispevkom k izboljšanju odnosov v devizni in plačilni 
bilanci republike; davčne olajšave bodo upoštevane še 
pri vlaganjih za varstvo okolja, v raziskovalno dejav- 
nost, pri naložbah in združevanju sredstev za potrebe 
splošnega ljudskega odpora in zavarovanja premoženja 
ter pri investicijah na manj razvita območja v SR Slo- 
veniji in SFR Jugoslaviji; 

drugih davkih in virih dohodkov proračunov 
bodo kot izhodišče upoštevana splošna načela obdavče- 
vanja. 

3. Smernice in okviri ukrepov na področju ekonomskih 
odnosov s tujino 

3.1. V skladu s povečano odgovornostjo republik in 
pokrajin za položaj Jugoslavije v mednarodni menjavi 
ter za stanje devizne in plačilne bilance Jugoslavije in 
njeno zunanjo likvidnost bo izvršni svet skupščine SR 
Slovenije sprejemal v okviru svojih pristojnoti ukrepe 
za realizacijo predvidenih odnosov v plačilno-bilančnem 
m deviznem položaju republike na podlagi kriterijev, do- 
govorjenih med republikami in pokrajinama. 

Zato si bo SR Slovenija prizadevala za sodelovanje 
in odločanje republik in pokrajin pri reguliranju eko- 
nomskih odnosov s tujino, zlasti za njihov odločilen 
vpliv na politiko plačilne bilance, na režim uvoza in iz- 
voza blaga in storitev, na instrumente plačilno-bilančnih 
omejitev, mehanizme pospeševanja izvoza, zadolževanje 
v tujini, carinsko politiko in politiko tečaja dinarja. 

3.2. V prizadevanjih za povečanje izvoza in za izbolj- 
šanje stanja v devizni in plačilni bilanci Jugoslavije in 
republike se bo SR Slovenija še nadalje zavzemala za iz- 
popolnjevanje oblik, načina in obsega mehanizmov za se- 
lektivno politiko pospeševanja izvoza blaga in storitev, 
predvsem pa: 

— za izpopolnjevanje mehanizmov za oprostitev pla- 
čil davkov, prispevkov in drugih dajatev za izvoz blaga 
in storitev; 

— za izpopolnitev vrst, načina in obsega povračil 
davkov, prispevkov in drugih dajatev za izvoz blaga in 
storitev, posebej pa še za posebne, dodatne olajšave za 
izvoz finalnih izdelkov kot tudi za opredelitev virov po- 
vračil; 

— za izpopolnitev sistema povračila carin pri uvozu 
blaga na ta način, da višino povračila čim bolj pribli- 
žamo dejanskim poprečnim carinskim obremenitvam po 
ožjih proizvodnih grupacijah; 

— za izpopolnitev kreditne politike v smeri poveča- 
nja-reeskontnih stopenj in ustreznih rokov za reeskont 
izvoznih kreditov kot tudi kreditov za pripravo blaga in 
storitev za izvoz; z dopolnitvijo instrumentarija re- 
eskontnih kreditov je treba močneje pospeševati tudi 
prodajo iz konsignacijskih skladišč v tujini ter izvoz se- 
rijske opreme in trajnih potrošnih dobrin na kredit; 

— za izpopolnitev sistema zavarovanja valutnih in 
nekomercialnih rizikov; 

— da pri uvozu reprodukcijskega materiala, name- 
njenega proizvodnji za izvoz, mehanizmi in postopek pri 
povezovanju uvoza z izvozom ne bodo ovirali kontinui- 
rane preskrbe proizvodnje in da bo izvoznik preko vsega 
leta po hitrem postopku dobil možnost za dodaten uvoz 
tudi tistega reprodukcijskega materiala, ki je na restrik- 
tivenih uvoznih režimih, če bo le-ta služil za potrebe po- 
večane proizvodnje, namenjene izvozu; 
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— za uveljavitev mehanizmov, ki bodo pospeševali 
višje oblike mednarodnega sodelovanja (dolgoročno pro- 
izvodno kooperacijo, skupna vlaganja itd.), ki izboljšu- 
jejo plačilno bilanco. 

3.3. Za spodbujanje izvoza v države v razvoju in ne- 
uvrščene države bodo v SR Sloveniji poleg večje stopnje 
organiziranosti organizacij združenega dela in večjega 
združevanja sredstev v okviru samoupravnega spora- 
zuma za združevanje sredstev za gospodarsko sodelova- 
nje z državami v razvoju in neuvrščenimi državami za- 
gotovljena sredstva za dolgoročno kreditiranje skupnih 
naložb in stalna obratna sredstva mešanih podjetij v teh 
deželah. Organizacije združenega dela bodo oproščene 
družbenih dajatev v sorazmerju s sredstvi, ki jih vla- 
gajo ta podjetja v raziskavo tržišč. 

3.4. SR Slovenija se bo zavzemala, da bodo ukrepi, 
povezani z uvozom blaga, zagotovili izvajanje razvojne 
politike ob upoštevanju možnosti plačilne bilance države 
in plačilno-bilančnega in deviznega položaja socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin, njihove 
regionalne usmerjenosti ter zunanje-trgovinske strukture. 
V tej smeri bo SR Slovenija po potrebi zaradi ohranitve 
plačilno-bilančnega ravnovesja in zunanje likvidnosti dr- 
žave predlagala ukrepe za plačilno-bilančne omejitve fi- 
nančnih transakcij s tujino na podlagi enotno dogovor- 
jenih meril. 

Pri reformiranju carinske tarife kot osnovnega in- 
strumenta carinske zaščite, ki bo izdelana do konca leta 
1976, se bo SR Slovenija zavzemala, da bo carinska za- 
ščita obravnavana kot instrument razvojne politike in da 
bodo temu prilagojene carinske stopnje za posamezne 
proizvode, še nadalje se bo zavzemala za znižanje carin- 
skih stopenj za uvoz surovin in polizdelkov, da le-te ne 
bodo kot stroškovni element premočno obremenjevale 
cene končnih izdelkov. Prizadevala si bo tudi za nižje ca- 
rinske stopnje pri uvozu specifične opreme za speciali- 
zirano predelovalno industrijo in ji s tem omogočila na 
podlagi rekonstrukcije in modernizacije proizvodnje iz- 
enačevanje konkurenčnih pogojev s tujimi proizvajalci. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo v okviru svoje 
pristojnosti podvzel vse potrebno za ustanovitev samo- 
upravne interesne devizne skupnosti Slovenije. 

SR Slovenija se bo zavzemala, da se za drobno go- 
spodarstvo in v njem za samostojno osebno delo pove- 
čajo uvozne možnosti za nabavo delovnih sredstev, ki jih 
doma ne proizvajamo, so pa bistvenega pomena za po- 
večanje produktivnosti dela na tem področju. 

3.5. Izvršni svet skupščine SR Slovenije si bo priza- 
deval za zagotovitev takšne evidence in statistike zuna- 
njetrgovinske menjave ter deviznih tokov v republiki, ki 
bo omogočila vpogled v celotno gibanje ekonomskih od- 
nosov s tujino na ravni posameznih OZD in družbenopo- 
litičnih skupnosti ter evidenco o stanju devizne in pla- 
čilne bilance republike ob upoštevanju ustrezne ažurno- 
sti in aktualnosti podatkov. 

3.6. Na področju zadolževanja v tujini bo SR Slove- 
nija v skladu s politiko zadolževanja Jugoslavije, opre- 
deljeno v družbenem planu Jugoslavije in dogovoru 
o globalni razporeditvi zadolžitev na republike in po- 
krajine, dajala prednost tistim področjem in raz- 
vojnim nalogam skupnega pomena, ki jih opredeljuje 
družbeni plan SR Slovenije. Pri tem pa bo možnost za- 
dolževanja organizacij združenega dela pogojena z nji- 
hovo sposobnostjo za vračanje kreditov. Posojila Medna- 
rodne banke za obnovo in razvoj ter nekaterih drugih 
finančnih institucij bodo uporabljena za financiranje 
predvsem energetskih objektov, cestnih magistralnih po- 
vezav, železniške in luške infrastrukture, inozemskega 
turizma ter za skupni projekt kmetijstva. Z družbenim 
dogovorom bo opredeljena politika in usmeritev skupnih 
vlaganj s tujimi partnerji. 

4. Smernice in okviri ukrepov denarne in kreditne 
politike 

4.1. V skladu z družbenim planom Jugoslavije bo s 
skupno denarno in kreditno politiko zagotovljena go- 
spodarstvu potrebna količina denarja z monetizacijo pre- 
nosnih vrednostnih papirjev organizacij združenega dela 
in s krediti. Denarna in kreditna politika bo podpirala 
vsestranski razvoj gospodarskih odnosov s tujino v skla- 
du z dogovorjenimi nalogami na področju plačilne bi- 
lance. Emisijska, denarna in devizna politika, opredeljena 
v družbenem planu Jugoslavije, ter skupne osnove kre- 
ditne politike bodo podlaga za izvajanje tekočih nalog 
in ukrepov. Pri tem bo SR Slovenija, kot soodgovorna za 
oblikovanje in izvajanje kreditno-monetarne politike na 
ravni federacije, izhajala iz načela, da je treba kreditne 
intervencije narodnih bank omejevati na najnujnejši ob- 
seg. V okviru ugotovljenih potreb po povečanju denarne 
mase je treba sproščati kreditni potencial poslovnih 
bank za eskont prenosnih vrednostnih papirjev in za kre- 
ditiranje tržno sposobne proizvodnje in povpraševanja, 
ki temelji na ustvarjenem dohodku. Pri tem si bo SR 
Slovenija prizadevala za večji prenos odgovornosti in 
pristojnosti pri izvajanju denarno-kredit.ne politike na 
republike in pokrajini. 

S politiko primarne emisije Narodne banke Jugosla- 
vije bo zagotovljena rast denarne mase v okvirih, pred- 
videnih z vsakoletno politiko ekonomskega razvoja na 
način, ki bo v skladu z realnimi potrebami združenega 
dela, ki izhajajo iz blagovno-denarnih in kreditnih po- 
slov med organizacijami združenega dela. Zagotovljen 
bo prevladujoč vpliv organizacij združenega dela preko 
poslovne politike bank na politiko primarne emisije Na- 
rodne banke. 

Na podlagi mehanizmov, opredeljenih s samouprav- 
nimi sporazumi bank o izvajanju nalog skupnega pome- 
na na področju kreditiranja, bo določena selektivna kre- 
ditna politika, ki jo bo podpirala Narodna banka z ugod- 
nimi pogoji za monetizacijo in drugimi oblikami usmer- 
janja plasmaja poslovnih bank, določenih s skupno de- 
narno in kreditno politiko. 

Za izvajanje nalog, ki ne bodo zajete v samouprav- 
nih sporazumih bank na ravni Jugoslavije, bodo po- 
slovne banke v Sloveniji sklepale vsako leto posebne sa- 
moupravne sporazume, s katerimi bodo medsebojno 
uskladile kreditne intervencije in druge bančne posle. 

4.2. Narodna banka Slovenije bo skupaj z Narodno 
banko Jugoslavije podpirala hitrejše obračanje finančnih 
sredstev, tako da bo vplivala zlasti na: 

— ustvarjanje ugodnih pogojev za nakup in prodajo 
vrednostnih papirjev, za hitro in ekspeditivno poslovanje 
in za večjo varnost v poslovanju s prenosnimi vred- 
nostnimi papirji; 

— uvajanje učinkovitejšega mehanizma ugotavljanja 
kreditne sposobnosti izdajateljev vrednostnih papirjev in 
njihovih garantov. 

4.3. Politika potrošniških posojil bo podrejena poli- 
tiki ekonomske stabilizacije in usklajena z gibanjem 
kupne moči prebivalstva ter sposobnostjo proizvodnje, 
da krije potrebe prebivalstva po obsegu in strukturi. 
Osnovni nosilci politike potrošniških posojil bodo uprav- 
1 j alci v poslovnih bankah; s sporazumom med poslov- 
nimi bankami v okviru celotne države pa bodo_ določena 
merila za politiko potrošniških posojil, pri čemer bo 
treba omogočiti, da se s politiko potrošniških posojil za- 
gotovijo enotni pogoji plasmaja blaga na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. 

5. Smernice in okviri ukrepov na področju tržišča 
in cen 
5.1. Vsi ukrepi SR Slovenije na področju tržišča in 

cen bodo usmerjeni na zagotavljanje delovanja enotnega 
jugoslovanskega tržišča. S tem namenom bodo pristojni 
organi SR Slovenije predlagali zveznim organom spreje- 



manje ukrepov in predpisov za preprečevanje pojavov 
monopola in špekulacije na tržišču ter upoštevali ta 
načela tudi v zakonodaji. 

Za stabilnejše in učinkovitejše delovanje enotnega 
tržišča ter zavarovanje pred problemi, ki lahko nasta- 
nejo v izrednih razmerah, bo treba še nadalje dopolnje- 
vati sistem blagovnih rezerv ustreznih industrijskih in 
kmetijsko-živilskih proizvodov ter rezerv v živi živini. 
Blagovne rezerve bodo oblikovane na ravni federacije, 
republik in občin, pri čemer pa bo dan večji poudarek 
oblikovanju rezerv na ravni republike in občin. 

Sistem rezerv, povezan z oblikovanjem večjih rezerv 
v organizacijah združenega dela, bo zagotavljal prepre- 
čevanje motenj v preskrbi gospodarstva in prebivalstva 
v primeru izrednih razmer. Pri tem bo naloga tržnih 
rezerv predvsem v zagotavljanju globalnega in struk- 
turnega ravnotežja na tržišču. 

SR Slovenija in občine bodo vzpodbujale ustanovitev 
samoupravnih poslovnih skupnosti za preskrbo, oziroma 
sklenitev družbenih dogovorov in samoupravnih spora- 
zumov o proizvodnji, predelavi in prodaji živil in kmetij- 
skih pridelkov ter bodo v okviru svojih pristojnosti z 
ukrepi pomagale organizacijam združenega dela s tega 
področja. 

Republika bo v okviru pristojnosti s tega področja 
sprejela zakon o blagovnih rezervah in program rezerv. 
Programe rezerv bodo izdelale in sprejele tudi občine. 

S programom stalnih blagovnih rezerv bo republika 
določila vrste, količine in vrednost blaga, ki se bo hra- 
nilo kot republiška stalna blagovna rezerva, sredstva, po- 
trebna za njihovo oblikovanje, rok za oblikovanje in nji- 
hovo teritorialno razmestitev ter načrt gradnje skladišč. 
Republiške stalne blagovne rezerve bodo teritorialno 
razmeščene v skladu s potrebami ljudske obrambe. 

5.2. S svojo aktivnostjo bo republika pospeševala 
samoupravno dogovarjanje o cenah zlasti v dejavnostih 
skupnega pomena in s tem ustvarjala pogoje za realiza- 
cijo dogovorjenih razvojnih usmeritev. Le izjemoma bo 
republika urejala oblikovanje cen s predpisi. 

Še nadalje bo republika zagotavljala sredstva za 
kompenzacije v skladu z dogovori med republikami in 
pokrajinama. V primerih, ko bo sprememba cen posa- 
meznih proizvodov odločilno vplivala na raven cen in s 
tem na nesorazmerno povečanje življenjskih stroškov, 
pa bo republika v okviru svojih pristojnosti in materi- 
alnih možnosti uvajala kompenzacije. 

Pokrivanje stroškov reprodukcije v elektrogospodar- 
stvu in porast stroškov pridobivanja električne energije 
bo vplivalo na relativno hitrejšo rast cen električne ener- 
gije od povprečne rasti cen. 

6. Ukrepi za pospeševanje razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo in manj razvitih območij 
v SR Sloveniji 

6.1. V skladu z interesi družbene skupnosti ter zaradi 
ustvarjanja pogojev za materialno enakopravnost naro- 
dov in narodnosti bo SR Slovenija v skladu z dogovo- 
rom med republikami in avtonomnima pokrajinama 
sodelovala pri spodbujevalnih ukrepih za uresničevanje 
politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik SR Bosne in Hercegovine, SR Makedonije in SR 
Črne gore ter SAP Kosovo. 

SR Slovenija bo z zakonom določila obveznosti orga- 
nizacij združenega dela na svojem območju do sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega gospodarskega raz- 
voja manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Skupna letna obveznost znaša 1,97% družbenega 
proizvoda družbenega gospodarstva SR Slovenije. Del 
obveznosti SR Slovenije v višini do 20 % bodo organiza- 
cije združenega dela lahko izpolnjevale namesto z ob- 
veznim posojilom s samoupravnim združevanjem sred- 
stev in skupnimi vlaganji v razvojne programe v gospo- 
darsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, pri 
čemer pogoji ne morejo biti manj ugodni od pogojev za 
stalna sredstva iz obveznega posojila. 

Povezovanje organizacij združenega dela iz SR Slo- 

venije in iz gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin v smeri samoupravnega združevanja 
sredstev in skupnih vlaganj bo SR Slovenija pospeševala 
z davčnimi olajšavami ter organizacijskimi in drugimi 
ukrepi. 

6.2. V skladu z družbenim dogovorom o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja temelji pospeše- 
vanje razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji pred- 
vsem na samoupravnem združevanju dela in sredstev za 
gospodarski razvoj ter na samoupravnem združevanju 
sredstev za hitrejši razvoj infrastrukture in družbenih 
dejavnosti v skladu z načeli solidarnosti. 

Gospodarska vlaganja na manj razvitih območjih bo 
SR Slovenija spodbujala s priznavanjem davčnih olajšav 
organizacijam združenega dela, in sicer: 

— z zmanjšanjem davčne osnove za plačilo davka na 
dohodek TOZD za 4-kratno višino vlaganj na manj razvi- 
tih območjih; 

— z znižanjem plačila obračunanega davka na doho- 
dek TOZD, ki imajo sedež na manj razvitih območjih 
in so pričele z dejavnostjo na podlagi novih vlaganj, v 
prvih 3 letih obračunavanja davka iz dohodka TOZD. 

V vsakoletnem proračunu SR Slovenije bodo zago- 
tovljena sredstva za sofinanciranje izdelave razvojnih 
programov in inicialnih projektov, pomembnih za hi- 
trejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji. 

V primeru, da bo izvrševanje ciljev in nalog v zvezi 
s pospeševanjem razvoja manj razvitih območij, ki so 
opredeljena v tem srednjeročnem družbenem planu in 
v družbenem dogovoru o pospeševanju skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji, bistveno zaostajalo, 
bo skupščina SR Slovenije v skladu z zakonom o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji 
sprejela potrebne začasne odločitve oziroma ukrepe za 
zagotovitev uresničevanja teh nalog s strani posameznih 
samoupravnih nosilcev razvoja. 

7. Nekateri drugi ukrepi 

7.1. SR Slovenija bo izvajala sistemske ukrepe za od- 
pravljanje posledic naravnih katastrof, pri čemer bodo 
izpopolnjeni tudi kriteriji glede na vrsto in obseg kata- 
strofe ter merila za neposredne ukrepe republike in 
načini solidarnostne pomoči. 

7.2. Za potrebe boljšega delovanja javne uprave in 
njeno modernizacijo ter istočasno za postopno izgradnjo 
družbenega informacijskega sistema SR Slovenije bo iz- 
vršni svet skupščine SR Slovenije do konca leta 1976 
predložil zakon, s katerim bodo med drugim urejeni tudi 
temelji izgradnje informacijskih sistemov in računalni- 
štva v javni upravi. Zakon bo obsegal tudi naloge na 
področju izgradnje socialnega informacijskega sistema, 
sistema za spremljanje gospodarskih gibanj, prostor- 
skega informacijskega sistema in sistema za spremlja- 
nje onesnaževanja okolja kot ključnih podsistemov druž- 
benega informacijskega sistema. 

Z družbenim dogovorom bodo zagotovljeni tehnični 
in materialni pogoji za vzpostavitev računalniške mreže 
(računalniki in povezave), ki bo služila potrebam organi- 
zacij združenega dela, javne uprave in drugih uporabni- 
kov. Ta mreža bo povezana v jugoslovansko računalni- 
ško mrežo in omogočala medsebojno izmenjavo raču- 
nalniških uslug in podatkov med republikami in avto- 
nomnima pokrajinama ter tako tudi postopno izgrad- 
njo družbenega informacijskega sistema SFR Jugosla- 
vije. 

7.3. Za uveljavljanje samoupravno dogovorjenih kri- 
terijev za racionalnejšo uporabo razpoložljivih sredstev 
bodo izvršni svet skupščine SR Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije in poslovne banke zagotovili pri- 
pravo strokovne osnove za potrebe presojanja investicij 
širšega družbenega pomena na podlagi kompleksnejših 
metod. 

7.4. IS skupščine SR Slovenije bo skupaj z intere- 
senti predložil predlog dolgoročnega programa za varče- 
vanje z energijo (rok do konca leta 1976). 
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Tabela 13 

PROIZVODNJA POMEMBNEJŠIH 
KMETIJSKIH PROIZVODOV1 

1970 
1971 1972 
1973 1974- 
1975 ocene. ""-930 predv. 

1970 
1971 1972 
1973 1974 
1975 ocena 193o predv. 

Žita Pšeni- 
skupaj ca ia 

- v tisoč tonah, 

Koru- Slad- Žele- Sirom- Sadje Grozd- 
za koma njava pir o® pesa skupaj /brez kron- 

, pirja/ 
344 
551 322 
399 396 
337 
5o5 

149 174 
135 173 174 146 
195 

146 
135 15o 
137 135 211 
27 o 

lo9 — lo3 
99 lol 93 -?/ 9o 

160^ loo 

622 
593 
433 6oo 
593 466 
6oo 

78 66 
37 8o 121 
7o 
8o 

93 73 
7o lol 
'79 8o 

loo 

Keso 
Skupaj gove- svinj- perut- Oe ako ninsko 

Mleko Jajca v mil. v mil. 
litrov kom. 

S2 
37 92 93 

lo9 lo3 
16o 

30 
31 36 
39 40 
38 
5o 

27 23 
27 26 
25 26 
34 

25 28 
29 33 36 33 
5o 

427 463 462 
475 490 5oo 
53o 

3o9 
3o5 319 316 
351 
355 4oo 

1/ Predvideni program proizvoda je za leto 193o je usklajen" s predlo- 
gom delovne skupine za družbeni dogovor o razvoju agroindustrijj- 
skega kompleksa. 

2/ 80.000 ton pa dodatno se iz SR Hrvatske 

Tabela 15 

BILANCA LESA ZA VLAKNINE IN PLOŠČE 
V L. 1980 

Proizvod 

Ivera® plošče 
Vlaknene plošče 
Gradbena ploščo 
Plošče skupaj 

Vlaknine - celuloza «- lesovina 
- polcoluloza 

'Vlaknine ekupaj 

SKUPAJ 
V tem: 
- tržna proizvodnja lesa 

za vlaknine in plošče 
- nabava is drugih re^ . 

publik in uvoza 
Udeležba domače surovine v '/a 

Kerska Proizvod- Poraba lesa 198o 
enota nja 198o - ooo m3 

skupaj iglav- listat ci ci 
000 a3 
000 113 
000 n3 

000 t 
000 t 
000 i# 

433,o 
68,3 
54,o 

2ol,o 
61,5 45,o 

614- 
14o 
26 

344 
56 
26 

270 
84. 

78o 42S 35* 

l.llo 624. 485 

3o7s5 l.lo3 624- 
l»89o l.o5o 

l.llo 52o 

434. 

84o 

59o 
25o 

58,75 49,52 7o,25 

VSo1/ 520 

1/ s/ od tega je zagotovljeno - s pogodbami /oz. SS/ iz drugih republik 25o 
- z dolgoročno pogodbo z Madžarsko ~ 2o3 

b/ potrebe dodaten uvoz /iz Vzhoda/ 322 

Tabela 14 

BILANCA LESA L. 1980 

Poraba 

SECHJA btto 
- odpad pri sečnji- 
GOZDNA PROIZVODNJA neto 
- domača poraba 
OSZNA GOZDNA PHOIZVODNJA 
- ostanki mehanske prede- 

lave lesa 
SKUPAJ 

1. les za mehansko pre- 
delavo 

• — iglavci 
- listavci 

4.o3o 

2. les za celulozo in 
plošče 
- iglavci 
- listavci 

3. Tehnični les za nepo- 
sredno porabo 
- iglavci • 
- -listavci 

4. Drva listavcev 

,1.55o 
95o 
600 

1.89o 
l.o5o 

84o 

39o. 
31o 
8o 

2oo 

'Surovi- 
ne iz 
SR Slo- 
venije 

3.6oo 
5oo 

3«loo 

2.6551/ 

455 
3.110 

1.4lo 
95o 
46o 

l.llo 
52o 
59o; 

39o 
31o 
8o 

2oo 

- v ooo m3 

  • Oskrba izi đrupih virov   % pokritja 
Skupaj iz dru- iz af- iz Had- iz dru-- iz SS iz dru- 

gih re- Tiskih žarske gih dr- Slove- gih vi— 
publik držav zav nije rov 

' SEV-a 

92o' 

14o; 

14o 

78 o 
53o 
25o 

' % zago- 
'tovlje- 
nih su- 
rovin 

2/ 33o 

80 

8o 

25 o 

250'' 

So. 

6o 

6o 

2o8 322 77,41 22,59 92,25" 

2o8 
■ 2o8 - 

322 
322 

9o,95 
loo,00 
76,66 

58,73- 
49,53 
70,23 

loo,bo — 
loo,oo — 
.100,00 — 
loo,oo —■ 

3/ 

.9,o4 

23,34 

41,87 
5o,47 
29,77 

100,00 
loo,oo 
loo,00 

82,9S 
7o,28 

loo,oo 

loo,oo 
loo,oo 
loo,oo 
loo5oo 

1/ vključuje 55ooo neto m3 tržne proizvodnje iz nego'zdnih zemljišč 
2/ Oskrba iz drugih virov je zagotovljena - iz drugih "republik 80.000 hlodovine listavcev in 

250.000 m3 lesa za vlafinine in plošče 
- iz afriških držav 60.000 m3 hlodovine tropskih lesov 
- iz Madžarske 2o8.ooo m3 za proizvodnjo vlaknine in 
" ^^fi^IKšče^S^fllo^h^islil-000 m5 lesa Za 

3/ Kot. zagotovljene so štete .dobave lesa iz drugih republik, ia afriških držav ia ia Madžarske. 
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Tabela 24 

UDELEŽBA MATERIALNIH NALOŽB V DRUŽBENEM PROIZVODU 

v milijonih, din 

Celotno gosnodsrstvo 
1971-1975 1971-1975 1976-1930 
tekoče cene cene 

Družbeni proizvod 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarstvo 
— družbeni standard 
Prirast zalog 

Skupne Materialne naložbe v osnovna 
sredstva in zaloge gospodarstva 

Družbeni proizvod 
Investicije v osnovna sredstva 
— gospodarstvo 
— družbeni standard 
Prirast zalog 

Skupne materialne naložbe v osnovna 
sredstva in zaloge gospodarstva 

cene 

• 26%6o8 
73.691 
48.384 
25.3o7 
32.468 

loo,o 
27,3 
18,o 
9,4 

12,o 

3o,o 

1975 

367.353 
101.832 
66.806 
35-026 
44.937 

80.852 III.743 

100,0 
27,7 
18,2 
9,5 

12,2 

3o,4 

1975 

486.75o 
143.338 
97.733 
45.605 
41.1o4 

138.837 

t r u k t u 

loo,o 
29.4 
2o,l 
9,4 
8,4 

28.5 

Družbeni sektor 
1971-1975 1971-1975 197S-1380 
tekoče 
cene 

243.343 
64.113 
43.207 
2o.9o6 

r a 

cene 
1975 

331.702 
88.464 
59.544 
28.92o 

- v > 

loo,o 
26,3 
17,8 
8,6 

13,3 

31,1 

loo,o 
26,7 
18,o 
3,7 

13,5 

31,5 

cene 
1975 

445.553 
123.260 
87.616 
35.644 

32.463 44.937 41.1o4 

75.675 lo4.481 128.?2o 

100, o 
27,7 
19,7 
8,0 
9,2 

28,9 

Tabela 25 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 
— družbeni sektor 

v milijonih din 
cene 1975 • 

197o 1975 

GOSPODARSTVO SKOPAJ I0.6I8 15.398 
Industrija 4.6o9 8.794 
Kmetijstvo 483 959 
Gozdarstvo 139 198 
Gradbeništvo 521 996 
Promet 2.142 2.441 
Irgovina 1.648 1.253 
Gostinstvo in turizem 8o4 350 
Obrt 272 4o7 
DEUŽBSfE D3IA.T/K0STI 3.63o 7.494 
Družbeni standard 3.18o 6.568 
Stanovanj sko-komunalna 

dejavnost 2.464 4.7o? 
- stanovanjska dejavnost 1.843 4.o24 
- komunalna dejavnost 621 683 
Eulturno-socialne dejavnosti 716 1.861 

šolstvo 276 642 
- znanost, kultura, prosveta, 

umetnost in zabava 128 295 
- zdravstvo, socialno varstvo 312 856 

telesna vzgoja 
Družbene in državne organizacije 45o 994 

HW3SSIC,IuS SKOPAJ" 14.243 22.892 
VrY ' 

1971-1975 1976-1980 Struktura v % 
1971-1975 1976-1980 

59.544 
3o.o95 
3.708 

825 
3.709 

I0.668 
6.167 
2.715 
1.657. 

28.920 
25.821 

18.548 
15.320 
3.228 
7-273 
2.497 

1.2o3 
3.5o5 

3.167 

88.464 

87.616 
47.873 

6.0I3 
l.ooo 
3.956 

16.733 
5.934 
3.96o 
2.147 

35.644 
33.327 

21.315 
17.679 
3.636 

12.012 
5.311 

1.747 
4.954 

2.317 

123.260 

67,3 
34,o 

o,9 
4,2 

12,0 
7.0 
3.1 
1,9 

32,7 
29.2 

2o,9 
17.3 
3,6 
8.2 
2,8 

1,4 
4,o 

3,6 

loo,o 

71,1 
38.8 
4'2 0,8 
3,2 

13,6 
4,8 
3.2 
1.8 

28.9 
27,0 

17,3 
14,3 
3,0 
9,7 
4.3 

1»4 
4,o 

1.9 

loo,o 

10 



Tabela 26 
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA GOSPODARSTVA 

— družbeni sektor -V milijonih din 
- ceae 1975 

19?o 1975 1971-1975 1976-1980 • Struktura v % 
1971-75 1976-80 

Industrija brez infrastrukture 
Kmetijstvo brez infrastrukture 
gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet brez infrastrukture 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt 

SKOPAJ "BREZ HTFEASTRUErrr.:. 
In fr astruktura 
- energetika ' 
- promet 
- vodno gospodarstvo 

SKOPAJ GOSPODARSTVO ■ 

4.Ć29 
395 
139 
521 
974 

1.643 
8o4 
272 

•• 
8.782 
1.836 

58o 
1.168 

88 

10.618 

7.225 
889 
198 
996 
852 

1.253 
35o 
4o7 

12.171 
3.227 
1.568 
1.589 

7o 

15.398 

26.148 
3.373 

825 
3-7o9 
4.147 
6.167 
2.715 
1.657 

48.741 
lo.8o3 

3.94-7 
6.521 

335 

59.544 

29.860 
5.4-00 
l.ooo 
3.956 
5.255 
5.934 
3.960 
2.147 

57.512 
3o.lo4 
18.013 
11.478 

613 

87.616 

43,9 
5.7 
1,4 
.6,2 
7.0 

lo,4 
4-,5 
2.8 

81,9 
18,1 
.6,6 
10,9 
0,6 

34,1 
6,2 

1.1 
4-, 5 
6,a> 
6,S 
4-,5 
2,5 

65,7 
34,3 
20,5 
13,1 
o.7 

100,0 ' loo,o 

Tabela 27 
INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA V DEJAVNOSTIH 
SKUPNEGA POMENA 

- cene 1975 
- v milj. din 

Zneski Struktura v % 
1971-75 1976-80 1971-75 1976-80 

Vlaganja v osnovna sredstva 
gospodarstva 59»544 87-616 100,00 100,00 
v tem: 
Dejavnosti skupnega pomena 22.632 52.202 38,0 59,6 
Gospodarska infrastruktura 10.803 30.104 18,1 34,3 
- energetika 3.947 18.013 6,6 20,5 
- prometna infrastruktura 6.521 11.478 10,9 13,1 
- vodno gospodarstvo 335 613 0,6 0,7 
Agroindustrijski kompleks 3-556 7-670 6,0 8,8 
- kmetijstvo in ribištvo 3-373 5-870 5,7 6,7 
- predelava sladkorja in mleka 183 1.800 0,3 2,1 
Surovinske dejavnosti 3-823 8.228 6,4 9,4 
- črna metalurgija 1.651 2.900 2,8 3,3 
- barvasta metalurgija 873 1.200 1,4 1,4 
- proizvodnja bazične kemije 1.065 3-800 1,8 4,3 
- proizvodnja nekovin 234 328 0,4- 0,4 
Strojegradnja in ladjedelništvo 3-150 4.200 5,3 4,8 
Inozemski turizem 1-300 2.000 2,2 2,3 
Ostale dejavnosti 36-912 35-4-14 62,0 40,4 
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Tabela 28 

RAZPOREDITEV BRUTO DOHODKA PO ELEMENTIH DELITVE* 

- v milj. din 
"cena 197 5 

1975 1980 Skupaj Indeks Fopr. 
1976-80 1980/75 letna 

stop. 
OBLIKOVANI DOHODEK (BRUTO) 67.948 92.638 405.967 136,3 6,4 
Samoupravno dogovorjeni pri- 
spevki in obveznosti 12.587 17.499 7S.295 139,0 6,3 
v tem: 
- prisp. SIS iz dohodka 1.839) 
- pogodb.prisp.SIS iz V 3.043 13.286 136,2 6,4 

dohodka 3x) 396^ 
- prisp.SIS iz osebnega 

dohodka 5.992 8.168 35.734 136,3 6,4 
- prisp.za pokojninsko-inva- 

lidsko zavarovanje 4.360 6.288 27.275 144,2 7,3 
Osebni dohodki (neto) in 
drugi osebni prejemki 24.050 31.880 140.735 132,6 5,8 
Stanovanjski prispevek 2.267 2.212 11.136 97,6 -0,5 
Sklad skupne porabe I0ZD 2.670 3.417 15.360 128,0 5,0 
Druge zakonske in pogodbe- 
ne obveznosti 6.40S 8.347 37.079 130,3 5,4 
Sredstva"za razširitev mate- 
rialne baze združenega dela 
(amortizacija in poslovni 
skladi) 19.968 29.283 125.362 146,7 8,0 
Začasno rezervirana sredstva 2.820 3.739 
Bazpoložljiva sredstva za 
razširitev materialne baze 
(amortizacija in poslovni 
skladi) 17.148 29.283 121.623 
Struktura v % 
Bruto dohodekX£x) 100,0 100,0 100,0 
Samoupravno dogovorjeni 
prispevki in obveznosti 18,5 18,9 18,8 
Osebni dohodki (neto) in 
drugi osebni prejemki 35,4 34,4 34,7 
Skupna poraba v TOZD in 
stanovanjski prispevek 7,3 6,1 . 6,5 
Zakonske in pogodbene obv. 9j4 9,0 9,1 
Sredstva za razširitev mate- 
rialne baze združenega dela 29,4 31,6 30,9 

Zaradi obstoječega sistema evidence in na tej osnovi obdelanih po- 
datkih za pretekla leta ter povezave z enotno jugoslovansko metodo- 
logijo, elementi v razporejanju dohodka še niso popolnoma usklajeni 
z osnutkom zakona o združenem delu. 
v letu 1975 zabilančne postavke po 7«členu 4.odstavek družbenega 
dogovora, ki so v letu 1976 prenesene v redne stopnje 

XXX) dohodek ia amortizacija 

1 __ »g ;     ' ' ' ~™ ~ 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 26.5.1976 

Izmenjava slovenskih knjig z Italijo 

Delegat Igor Pelan je v 
imenu skupine delegatov za 
prosvetno-kulturno področje 
3. okoliša (s sedežem v Kop- 
ru) zastavil delegatsko vpra- 
šanje, v katerem opozarja 
na pomen uvoza in izvoza 
slovenskih knjig ter na teža- 
ve, ki so pri tem nastopile 
pri izmenjavi slovenskih 
knjig z Italijo. 

Kot primer navaja Založ- 
ništvo tržaškega tiska iz Tr- 
sta in založbo »LIPA« iz Ko- 
pra, ki že vrsto let skupno 
izdajata zbirko pesniških li- 
stov in ki jih skupno ti- 
skamo v Trstu. Večina na- 
klade je prodano v Sloveni- 
ji. Do 25. številke, to je pri- 
bližno do polovice tretjega 
letnika te zbirke, ni bilo pri 
uvozu nobenih večjih težav. 
Sedaj pa v Trstu čakajo že 
štiri številke, ker se je pri 
uvozu teh nekaj zataknilo. 

Navaja, da je pri izvajanju 
dvostranskega sporazuma, ki 
ga je sklenila jugoslovansko- 
italijanska mešana komisija 
za narodnostna vprašanja o 
oskrbi slovenskih šol v Ita- 
liji s slovenskimi knjigami, 
učbeniki ter s knjigami za 
šolske knjižnice ter o oskrbi 
italijanskih šol pri nas z ita- 
lijanskimi knjigami prišlo 
do težav z naše strani. 

2eli zvedeti, kje so nasta- 
le težave ali pri carini ali 
pri SDK. Istočasno predla- 
ga poenostavitev izvozno- 
uvoznega postopka za na- 
predne slovenske knjige. 

Članica Izvršnega sveta in 
republiška sekretarka za fi- 
nance Milica Ozbič je pos- 
redovala naslednji odgovor: 

»Izvoz knjig je prost in 
veljajo zanje vse izvozne sti- 
mulacije kot za prodajo os- 
talega blaga v tujini. 

Po sedaj veljavnih predpi- 
sih pri uvozu knjig ni nobe- 
nih omejitev. Postopek pri 
uvozu knjig ni izenačen z 
uvozom drugega potrošnega 
blaga, saj uvoz knjig ni od- 
visen od izvoznih dosežkov 
posamezne organizacije zdru- 
ženega dela. 

Pri uvozu knjig tudi ni 
treba plačati carine in dru- 
gih uvoznih dajatev. 

Edini administrativni za- 
držek, ki se morebiti lahko 
pojavlja pri tem uvozu, te- 
melji na določilu 6. člena 
zakona o vnašanju in razšir- 
janju tujih sredstev množič- 
nega komuniciranja in o tu- 
ji informacijski dejavnosti v 
Jugoslaviji (Uradni list, št. 
39/74), na podlagi katerega 
je potrebno ob nakupu po- 
sameznih knjig v tujini pri- 
dobiti dovoljenje Zveznega 
sekretariata za notranje za- 
deve. 

Po zadnjih navodilih Zvez- 
ne carinske uprave iz mese- 
ca aprila 1976 pa je posto- 
pek pri uvozu knjig v zvezi 
s sklepom jugoslovansko-ita- 
lijanske mešane komisije po- 
enostavljen tako, da ob uvo- 
zu oziroma carinjenju knjig, 
učbenikov, ki se pošiljajo 
brezplačno za potrebe jugo- 

Delegat Prane Svetel j (ob- 
čina Kamnik) je zastavil nas- 
lednje delegatsko vprašanje: 

»1. Kako izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije ocenjuje 
predlog občinskih skupščin 
Domžale in Kamnik, da se 
razveljavi odlok IS skupšči- 
ne SR Slovenije iz leta 1967 
in da železniška proga Ljub- 
ljana-nKamnik znova dobi 
status javne proge? 

2. Ali izvršni svet smatra 
za uresničljiv in pod kakš- 
nimi pogoji predlog za po- 
novno uvedbo potniškega 
prometa na tej progi s po- 
sebnim ozirom na prometno 
problematiko Ljubljane? 

3. Ali je že v izdelavi ozi- 
roma kdaj bo izdelana štu- 
dija o celoviti problematiki 

slovanske oziroma italijanske 
manjšine na obeh straneh 
meje, sploh ni več potrebna 
carinska deklaracija, temveč 
je treba predložiti samo spe- 
cifikacijo učbenikov s klav- 
zulo, da se blago pošilja 
brezplačno. Carinska dekla- 
racija se predloži naknadno, 
vendar najkasneje v roku 2 
mesecev. Tudi pri uvozu os- 
talih knjig je postopek po- 
enostavljen. 

Edino kar lahko podaljša 
postopek uvoza posameznih 
knjig je, kot smo že ome- 
nili, izdaja dovoljenja Zvez- 
nega sekretariata za notranje 
zadeve. 

Pač pa so imele težave 
OZD pri uvozu knjig lani, 
in to od 20. junija do konca 
leta 1976, ko je bilo po od- 
loku o blagu, ki se uvaža na 
podlagi posebnega soglasja 
(Uradni list, št. 31/75), tudi 
za knjige potrebno soglasje 
zveznega sekretariata za zu- 
nanjo trgovino. Zastoj pri 
uvozu knjig je nastal tudi 
v prvih mesecih letos, dok- 
ler ni zvezni izvršni svet 
sprejel režima uvoza blaga 
za široko potrošnjo. Te ovi- 
re pa, kot smo že omenili, 
so do danes odpravljene«. 

in razvoju prometnih tokov 
v Sloveniji. Kakšne so njene 
poglavitne ugotovitve?« 

Pomočnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za pro- 
met in zveze Bruno Kolarič 
je posredoval naslednji od- 
govor: 

»1. Na progi Ljubljana-Si- 
ška—Kamnik v dolžini 23 km 
je bil ukinjen javni potniški 
in blagovni promet zaradi 
nerentabilnosti dne 1. 2. 1968 
na podlagi sklepa IS skup- 
ščine SR Slovenije z dne 27. 
12. 1967. 

Na željo uporabnikov te 
proge je bil uveden pogod- 
beni potniški in blagovni 
promet. Dne 30. 6. 1968 je 
bil na zahtevo skupščine ob- 
čine Kamnik in Domžale uki- 

njen pogodbeni potniški pro- 
met zaradi slabe izkorišče- 
nosti kapacitet, visokih ob- 
ratovalnih stroškov in nizkih 
dohodkov. Leta 1970 so ob- 
činske skupščine Ljubljana- 
Bežigrad, Domžale in Kam- 
nik sklenile z železnico, v 
imenu uporabnikov s tega 
področja, pogodbo za oprav- 
ljanje blagovnega prometa 
na tej progi za nedoločen 
čas z enomesečnim odpoved- 
nim rokom. 

IS SRS meni, da se o po- 
novni uvedbi javnega prome- 
ta na progi Ljubljana—Kam- 
nik morajo dogovoriti korist- 
niki železniških storitev in 
izvajalci teh storitev v okvi- 
ru SIS za železniški in luški 
promet SR Slovenije. IS je 
nato predlagal SIS, da o zah- 
tevi skupščin občin Domža- 
le in Kamnik razpravlja na 
svoji skupščini ter zavzame 
dokončno stališče. 

2. Komite za promet in 
zveze je proučil zahtevo 
skupščin občine Domžale in 
Kamnik, kakor tudi ugoto- 
vitve analize 2G Ljubljana 
o možnosti uvedbe javnega 
prometa na progi Ljublja- 
na—Kamnik. Iz predložene 
analize je moč ugotoviti, da 
bi bilo za usposobitev proge 
za uvedbo javnega prometa 
potrebno okrog 41 milijonov 
dinarjev novih naložb. 

Ugotavlja se tudi, da bi z 
uvedbo javnega prometa na- 
stali dodatni stroški obrato- 
vanja, katere v celoti ne bi 
bilo mogoče pokriti s cena- 
mi prevoznih storitev. 

Iz navedenih razlogov sma- 
tramo, da je predlog občin- 
skih skupščin Domžale in 
Kamnik uresničljiv, v koli- 
kor se koristniki železniških 
storitev v IS za železniški in 
luški promet dogovorijo o 
zagotovitvi sredstev za uspo- 
sobitev proge, kakor tudi za 
pokrivanje izgub, ki bi even- 
tualno nastale. 

3. V okviru projekta UNDP 
pripravlja ekonomski center 
Maribor študijo »Transport- 
ni sistem SRS«, ki bo odgo- 
vorila na vprašanja o celo- 
viti problematiki in razvoju 
prometnih tokov v Sloveniji. 
Študija bo predvidoma kon- 
čana do konca 1978. leta. O 
poglavitnih ugotovitvah je 
nemogoče govoriti glede na 
to, da je študija šele v fazi 
priprav«. 

ZBOR OBČIN 26. 5. 1976 

Javni promet na železniški progi 

Ljubljana—Kamnik? 
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PREDLOG 

Dogovor o temeljih družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1976-1980 

Uvodna pojasnila 

Predlog dogovora o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1976—1980 se po svo- 
ji vsebini v marsičem razlikuje od osnutka dogo- 
vora, ki je bil dan v razpravo 22. aprila 1976. V 
tem času so osnutek dogovora obravnavali udele- 
ženci dogovora in družbeno politične organizacije 
ter podali mnogo tehtnih pripomb. Problemom uve- 
ljavljanja samoupravnega družbenega planiranja 
in idejno političnim izhodiščem dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije pa je bila 
posvečena tudi VII. seja CK ZKS. V teh razpra- 
vah in v procesu dogovarjanja je prišlo do ja- 
snejše opredelitve vloge in vsebine dogovora o te- 
meljih družbenega plana: 

— v dogovoru o temeljih plana morajo biti 
opredeljeni tisti skupni interesi in naloge, ki so 
bistveni za uresničevanje temeljnih ciljev razvo- 
ja (osnutek dogovora je bil pri tem preširok); 

— plani morajo biti realni, zato mora biti 
omejen obseg nalog in ciljev samo na tiste pred- 
nostne naloge, ki so se oblikovale s samoupravnim 
sporazumevanjem v bazi, in za katere so dozoreli 
pogoji, da jih udeleženci dogovora lahko podpi- 
šejo; 

— dogovor podpišejo tiste samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, ki na osnovi svojih samou- 
pravnih sporazumov in planov prevzemajo kon- 
kretne materialne obveznosti za uresničevanje te- 
meljnih ciljev razvoja, ki jih je moč tudi pravno 
uveljavljati (osnutek dogovora je bil preveč splo- 
šen!); 

— udeleženci morajo dobiti v svoji delegatski 
bazi pooblastila, da prevzamejo obvezo temeljnih 
organizacij združenega dela; pristanek mora biti 
izglasovan z referendumom vseh delavcev; 

— samoupravne organizacije in skupnosti pre- 
vzemajo z dogovorom o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije tudi organizacijske obveznoti. 

Za uresničevanje v temeljih dogovora oprede- 
ljenih nalog lahko skupščina SR Slovenije na 
predlog izvršnega sveta sprejema tudi ukrepe, s 
katerimi določa obveznost združevanja sredstev 
družbene reprodukcije, kadar ne pride do samou- 
pravnega sporazuma oziroma dogovora in je iz- 
vršitev nalog nujna za usklajenost tokov družbene 
reprodukcije. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije predstavlja skupaj z družbenim planom SR 
Slovenije in s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih planov samoupravnih organizacij in skupno- 
sti in njihovih planov ter z dogovori o temeljih 
družbenih planov občin, mestnih in regionalnih 
skupnosti in njihovimi plani integralno celoto v 
smislu srečevalnega planiranja. Taka integralnost 

planiranja je v skladu z osnutkom zakona o zdru- 
ženem delu, po katerem uresničujejo delavci pra- 
vico in dolžnost planiranja družbenega in materi- 
alnega razvoja s tem da: 

— samostojno sprejemajo plane v temelj- 
nih organizacijah združenega dela; 

— sklepajo samoupravne sporazume o teme- 
ljih planov samoupravnih organizacij in skupno- 
sti in 

— se udeležujejo sklepanja dogovorov o teme- 
ljih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Udeleženci dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije so: 

I. Samoupravni subjekti, ki prevzemajo kon- 
kretne materialne obveznosti (nekatere organiza- 
cije združenega dela, samoupravne interesne skup- 
nosti s področja gospodarstva in družbenih dejav- 
nosti ter poslovne banke) po pooblastilu temeljnih 
organizacij združenega dela. 

II. Organizacijski nosilci akcije (Gospodarska 
zbornica Slovenije, republiški svet zveze sindika- 
tov). 

III. Izvršni organi skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti po pooblastilu svojih skupščin. 

Tudi za dogovor o temeljih družbenega plana 
velja načelo kontinuiranega planiranja. Torej pod- 
pisniki prevzemajo planske obveznosti v skladu z 
usmeritvami družbenega plana razvoja SR Slove- 
nije za obdobje 1976—1980, s tem da bodo kvan- 
tifikacije glede na tekoča gospodarska gibanja v 
obdobju 1976—1980 predmet usklajevanja, kadar bi 
nastopile spremembe, ki bi onemogočale izpolnje- 
vanje prevzetih obveznosti, oziroma spremembe, ki 
bi zahtevale drugačno dinamiko, obseg in način 
izpolnjevanja prevzetih obveznosti. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije bodo udeleženci uskladili in podpisali do 
15. julija 1976. V tem času bodo udeleženci uskla- 
dili in sprejeli tudi samoupravne sporazume o te- 
meljih svojih planov in na tej osnovi sprejeli ob- 
veznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije. Prav tako bo v tem času zaključen 
postopek sprejemanja družbenih dogovorov, po- 
trebnih za izvrševanje ciljev, zastavljenih v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
in za družbeni plan SR Slovenije. Zato bo preko 
strokovnih in organizacijskih naporov potrebna 
učinkovita družbenopolitična akcija, da se z dogo- 
vorom izrazi neposredni interes delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega dela za zagoto- 
vitev skupnih ciljev in nalog razvoja. 

S tem prevzemajo udeleženci vsak za svoje po- 
dročje neposredno odgovornost za uspešno, pra- 
vočasno, usklajeno in učinkovito realizacijo ce- 
lotnega postopka samoupravnega planiranja. 
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Izhajajoč iz doseženega razvoja proizvajalnih sil in 
samoupravnih socialističnih odnosov in na temelju 
osnovnih idejno-političnih opredelitev X. kongresa ZKJ 
in VII. kongresa ZKS ter stališč skupščine SR Slove- 
nije k »Osnutku dogovora o družbenem planu SR Slo- 
venije za obdobje 1976—1980« in na osnovi izhodišč, 
izraženih v »Temeljih skupne politike dolgoročnega raz- 
voja SFRJ do leta 1985«, v »Resoluciji o družbenoeko- 
nomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih 
nalogah v letu 1976«, v »Politiki ekonomske stabilizacije« 
in v osnutku prvega dela družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1976—1980 ter na temelju 318. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije ter 58. člena zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije 

SKLEPAJO: 
I. Po pooblastilu temeljnih organizacij združenega 

dela: 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 

stva Slovenije, SOZD Združena elektrogospodarska pod- 
jetja Slovenije, Maribor, Samoupravna interesna skup- 
nost za nafto in plin v SR Sloveniji, Poslovna skupnost 
za izgradnjo plinovodnega omrežja v SR Sloveniji, 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in 
luški promet, SOZD Železniško gospodarstvo, Ljubljana, 

Republiška skupnost za ceste, 
PTT organizacija v SR Sloveniji kot sestavljena 

organizacije Združenega dela, 
Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije, 
Kmetijska razvojna skupnost Slovenije, 
Zadružna zveza SR Slovenije, 
Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo 

SR Slovenije, 
SOZD Slovenija papir, Ljubljana, 
SOZD Slovenija-les, Ljubljana, 
SOZD Uniles, Ljubljana, 
Poslovna skupnost za izdelavo in predelavo jekla, 

DOGOVOR O TEMELJIH DRUŽBENEGA 

ZA OBDOBJE 1976—1980 
1. člen 

Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo 
pri konkretnih obveznostih, ki jih sprejemajo v svojih 
samoupravnih planih, v sporazumih o temeljih samo- 
upravnih planov, ki jih sklepajo, ter v dogovorih o te- 
meljih družbenih planov, ki se jih udeležujejo, izhajali 
iz: 

— temeljnega izhodišča družbenoekonomskega raz- 
voja, ki ga predstavljajo interesi delavcev v združenem 
delu, delovnih ljudi in občanov, da z razvijanjem samo- 
upravnih produkcijskih odnosov, s povečanjem produk- 
tivnosti svojega in celotnega družbenega dela, s smotr- 
nim eosnodarieniern z naravnimi in kulturnimi dobrina- 
mi izboljšujejo delovne pogoje v organizacijah združe- 
nega dela, kjer delajo, m življenjske razmere v kra- 
jevni skupnosti, kjer bivajo, ter da zagotavljajo in kre- 
pijo varnost samoupravne socialistične družbe; 

— obveze, da bodo svoje in skupne potrebe za- 
dovoljevali iz razpoložljivega dohodka; 

— obveze, da bodo pri svojem delovanju upoštevali 
stabilizacijsko politiko, kot eno od bistvenih usmeritev 
v razvojni politiki; 

— prizadevanja za postopno prestrukturiranje go- 
spodarskih in družbenih dejavnosti. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo progra- 
mi razvoja temeljito pripravljeni, da bo zagotovljena 
njihova racionalna izvedba in da bodo v okviru sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo predvideli tudi sred- 
stva za pripravo kadrov, raziskovalno delo in znanje, 

Ljubljana, 
SOZD UNIAL, Maribor, 
SOZD KEMA, Maribor, 
IPLAS, Koper, 
SOZD Polikem, Ljubljana, 
INA — NAFTA Lendava, 
SOZD Lek — Krka, Ljubljana, 
Belinka, Ljubljana, 
TKI, Hrastnik, 
Cinkarna Celje, 
Jugotekstil — Ljubljana, 
SOZD Iskra, Kranj, 
Ljubljanska banka, Ljubljana, 
Kreditna banka Maribor, 
Kreditna banka Koper 
Jugobanka sedež Ljubljana, 
Beograjska banka, podružnica Ljubljana, 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
Raziskovalna skupnost Slovenije, 
Izobraževalna skupnost SR Slovenije, 
Kulturna skupnost Slovenije, 
Zdravstvena skupnost Slovenije, 
Telesno-kulturna skupnost SR Slovenije, 
Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije, 
Skupnost socialnega varstva Slovenije, 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja v SR Sloveniji, 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR 

Sloveniji, 
II. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije; 
III. Po pooblastilu dvojih skupščin 
Izvršni svet skupščine SR Slovenije, 
Izvršni svet skupščin občin, 
Izvršni svet skupščine mesta Ljubljane, 
Izvršni svet skupščine obalne skupnosti Koper. 

PLANA SR SLOVENIJE 

potrebno za investicijske odločitve in za izvedbo pro- 
jektov. 

ENERGETSKA 
2. člen 

Za kritje potreb po električni energiji bodo v letih 
1976—1980 za potrebe Slovenije zgrajeni elektroener- 
getski objekti, ki bodo povečali instalirano moč za 
990 MW, od tega okoli 100 MW v Bosni in Hercegovini 
ter 315 MW s skupno naložbo s SR Hrvatsko v NE Krško. 
Zato bodo po sprejetem programu samoupravne interes, 
ne skupnosti za elektrogospodarstvo, ki je sestavni del 
samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za 
financiranje graditve objektov po samoupravnem planu 
razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980, do leta 
1980 zgrajeni naslednji objekti: nuklearna elektrarna 
Krško (1979), termoelektrarna Šoštanj IV (1977), hidro- 
elektrarna Srednja Drava II (1977, 1978), termoelektrar- 
na — toplarna Ljubljana (1980), plinska termoelektrar- 
na Trbovlje (1976) in povečane bodo zmogljivosti hodro- 
elektrarne Moste (1977) in hidroelektrarne Fala (1977). 

Zgrajeni bodo v omenjenem programu opredeljeni 
prenosni objekti 380 KV, 220 KV in 110 KV ter objekti 
distribucije 110 KV. Za preskrbo NE Krško z jedrskim 
gorivom bo v letu 1979 odprt rudnik urana z začetno 
zmogljivostjo okoli 160.000 ton rude in proizvodnjo 120 
ton koncentrata uranovega oksida. Poleg tega bo elektro- 
gospodarstvo Slovenije zaradi kontiniuitete preskrbe z 
električno energijo po letu 1980, še v tem petletnem ob- 



dobju pričelo uresničevati novi program izgradnje pro- 
izvodnih objektov z instalirano močjo okoli 1.000 MW. 
Zato bo samoupravna interesna skupnost za elektro- 
gospodarstvo pravočasno sprejela program na osnovi 
najboljšega izbora in vključevanja objektov, ki bo upo- 
števal skupne interese porabnikov električne energije, 
elektrogospodarstva, premogovnikov in vodnega gospo- 
darstva ter gospodarjenja s prostorom ob maksimalni 
izrabi vodnih in drugih razpoložljivih virov, ob primer, 
ni zaščiti okolja. 

Celotna vlaganja v osnovna sredstva, potrebna za 
izvajanje programa samoupravne interesne skupnosti 
eletrogospodarstva v letih 1976—1980, znašajo po cenah 
1975 okoli 14.056 milij. din, v tem za rudnik urana vključ- 
no s sredstvi za geološke raziskave okoli 900 milj. din 
in bodo zagotovljena okvirno in naslednjih virov: 

Inozemska sredstva 34 odstotkov 
Združena sredstva porabnikov 
električne energije 60 odstotkov 
Združena sredstva proizvajalcev 
primarne in sekundarne energije' 4 odstotki 
Ostala domača sredstva 2 odstotka 

V samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev 
za financiranje graditve objektov po samoupravnem planu 
razvoja elektroenergetike za obdobje 1976—1980 so se 
udeleženci dogovorili za te prednostne objekte in zago- 
tovili sredstva, da bodo objekti v rokih zgrajeni. 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije bo- 
do pripravila program racionalizacije in zmanjšanja 
stroškov poslovanja, ki ga bo do konca leta 1976 sprejela 
samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo. 
Z ukrepi organizacij združenega dela v združenih elek- 
trogospodarskih podjetjih Slovenije in v samoupravni 
interesni skupnosti na podlagi tega programa ter na 
osnovi dogovorjene politike cen bo zagotovljeno po- 
stopno lastno pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije. 

3. člen 
Elektrogospodarstvu, drugim gospodarskim dejav- 

nostim ter široki potrošnji bodo rudniki v SR Sloveniji 
v obdobju 1976—1980 zagotovili naslednje količine pre- 
moga: 

— v tisoč tonah 
Skupaj 

1976—1980 
Od tega za potrebe 

elektrogospodarstva 
Lignit (REK VELENJE) 22.950 
Rjavi premog REK Zasavje, 
Kanižarica, Senovo, Laško, 
Kočevje) 9.844 

19.675 

6.193 

Za uresničitev predvidenega obsega proizvodnje bo- 
do modernizirani obstoječi premogovniki, povečane bo- 
do premogovniške zmogljivosti in izboljšani pogoji po- 
slovanja. V ta namen bo v osnovna sredstva rudnikov 
premoga2vloženo po cenah 1975 1.532 milijonov din, 
vključno s sredstvi za geološke, tehnološke, ekološke raz- 
iskave. Ta sredstva bodo zagotovljena okvirno iz na- 
slednjih virov: 

Energetska sredstva3 

Sredstva premogovnikov 
Združena sredstva porabnikov 
izven elektrogospodarstva 
Domači in tuji krediti 

76 odstotkov 
7 odstotkov 

10 odstotkov 
7 odstotkov 

1 Združena amortizacija in del dohodka OZD elektrogo- 
spodarstva — proizvodnja in prenos, združena sredstva REK 
Velenje, lastna sredstva OZD elektrogospodarstva in lastna 
sredstva komunalne energetike Ljubljana. 

2 Modernizacija in razširitev proizvodnih zmogljivosti rud- 
nikov vključuje tudi REK Velenje. 

3 Energetska sredstva obsegajo združena sredstva porab- 
nikov električne energije ter proizvajalcev primarne in sekun- 
darne energije. 

S samoupravnim sporazumom o urejanju medseboj. 
nih odnosov na področju proizvodnje in uporabe premo- 
ga v obdobju 1976—1980 so se udeleženci dogovorili za 
obseg proizvodnje in za zagotovitev sredstev, da bodo 
objekti v roku zgrajeni. 

4. člen 

Po samoupravnem sporazumu o temeljih samouprav, 
nih planov samoupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin SR Slovenije ter po samoupravnem sporazumu 
o združevanju sredstev za uresničevanje programa plini- 
fikacije Slovenije bodo v teh sporazumih v tem petletju 
zagotovili uresničitev predvsem naslednjih nalog: 

— TOZD INA — Lendava bo povečala zmogljivost 
rafinerije od 600 tisoč ton v letu 1976 na 1.200 tisoč ton 
v letu 1981; 

— do leta 1980 bo zgrajen pretežni del primarnega 
in sekundarnega plinovodnega omrežja Slovenije. Preko 
tega plinovodnega omrežja bo zagotovljena oskrba s 
plinom iz ZSSR — v letu 1978 220 milj. Nm1, v letu 
1980 pa 700 milj. Nm3; 

— v skladu s povečanimi zmogljivostmi in porabo 
npf+nib derivatov in nlinov ter s potrebnimi rezerva- 
mi bodo zgrajeni ustrezni objekti za transport, raz- 
deljevanje in prodajo naftnih derivatov, za rezervoar- 
ske zmogljivosti ter za transport in razdeljevanje tekoče- 
ga naftnega plina; 
  opravljene bodo geološke raziskave na področju 
nafte in plina. 

Za omenjeni program bodo zagotovljene naložbe 
v osnovna sredstva 2.664 milj. din po ocenah 1975 z na- 
slednjo okvirno strukturo virov sredstev: 

— lastna sredstva dobaviteljev 17 odstotkov 
— skupna vlaganja zainteresiranih 

iz gospodarstva 16 odstotkov 
— domači krediti 32 odstotkov 
— inozemski krediti 35 odstotkov 

S samoupravnim sporazumom o temeljih samouprav- 
nih planov samoupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin v obdobju 1976—1980 so se podpisniki dogovorili 
za izgradnjo in financiranje teh objektov. 

Zaradi izboljšanja plačilne bilance z razvitimi deže- 
lami v razvoju po letu 1980, povečanja obsega gospodar- 
ske menjave z deželami v razvoju in neuvrščenimi de- 
želami, razvoja petrokemične industrije in krepitve ener- 
getske osnove, in ker zmogljivosti predelave surove naf- 
£e v SR Sloveniji ne pokrivajo potreb po derivatih se 
predvideva fazna gradnja pretežno izvozne rafinerije 
SERMIN kot skupne naložbe v Kopru. 

SOZD POLIKEM Ljubljana bo potem, ko bodo 
tehnične, ekonomske in ekološke študije dokončane in 
zagotovljena dolgoročna učinkovitost naložb in doseženo 
soglasje partnerjev o skupni naložbi, skupno z ostalimi 
partnerji zagotovil sredstva in leta 1979 začel z gradnjo. 

PROMETNA INFRASTRUKTURA 
/ 

5. člen 

Železniško gospodarstvo bo moderniziralo železniško 
omrežje tako, da bodo magistralne proge usposobljene 
za najmanj 20 tonski osni pritisk in najmanj na tehnič- 
no hitrost 80 km na uro. Dokončana bo elektrifikacija 
glavnih železniških prog, modernizirane bodo signalno 
varnostne naprave, ranžirne postaje in prometna voz- 
lišča. 

Za uresničevanje programa razvoja železniškega pro- 
meta bo na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih 
samoupravnega plana razvoja železniških zmogljivosti v 
gospodarske investicije v osnovna sredstva v letih 
1976—1980 vloženo okoli 5.800 milijonov din po cenah 
1975. Ta sredstva vključujejo elektrifikacijo prog 
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(114 km, 292 milj. din), rekonstrukcijo prog in postaj 
(1.129 milj, din), kapitalni remont prog (324 km, 984 
milj/ din), signalno-varnostno in telekomunikacijsko 
opremo (1.093 milj, din), sredstva za integralni transport 
(478 milj, din), vozna sredstva (1.000 milj, din) in ostale 
investicije (824 milj. din). 

Sredstva bodo zagotovljena okvirno iz naslednjih 
virov: 

— lastna sredstva TOZD železniškega 
gospodarstva 5 odstotkov 

—združena sredstva gospodarstva 37 odstotkov 
— tuji krediti 41 odstotkov 
— domači krediti 17 odstotkov 

S samoupravnim sporazumom o temeljih samo- 
upravnega plana razvoja železniških zmogljivosti v ob- 
dobju 1978—1980 so določeni viri sredstev, način njihove- 
ga združevanja ter roki izgradnje. 

Združena sredstva gospodarstva, ki bodo zbrana na 
osnovi prispevkov temeljnih organizacij združenega dela 
po določilih omenjenega samoupravnega sporazuma, bo- 
do uporabljena izključno za naložbe v infrastrukturo. 

Železniško gospodarstvo Ljubljana bo pripravilo 
program racionalizacije in zmanjšanja stroškov poslova- 
nja, ki ga bo do konca leta 1976 sprejela samoupravna 
interesna skupnost za železniški in luški promet. Z likre- 
pi organizacij združenega dela v železniškem prometu 
in v samoupravni interesni skupnosti na podlagi tega 
programa ter z uresničevanjem družbenega dogovora 
o skladnejšem razvoju prometa bo zagotovljeno po- 
stopno lastno pokrivanje stroškov enostavne reproduk- 
cije. 

6. člen 
Po samoupravnem sporazumu o temeljih samouprav- 

nega plana razvoja luških zmogljivosti bodo v Luki Ko- 
per v letih 1976—1980 povečane zmogljivosti luke za let- 
ni promet 2,5 milijona ton generalnih tovorov, 1 milijon 
ton razsutih tovorov ter 0,8 milijona ton nafte. Dokon- 
čan bo prvi luški pomol in začeta bo gradnja drugega. 
Zgrajen bo kontejnerski terminal ter izboljšana splošna 
luška infrastruktura. 

Za uresničitev tega programa bo v tem petletnem 
obdobju vloženo v osnovna sredstva po cenah leta 
1975 okoli 810 milijonov din, od tega v infrastrukturo 
okoli 580 milijonov din. Sredstva bodo zagotovljena 
okvirno iz naslednjih virov: 

— lastna sredstva 12 odstotkov 
— združena sredstva gospodarstva 48 odstotkov 
— bančna sredstva 30 odstotkov 
— krediti dobaviteljev 10 odstotkov 

S samoupravnim sporazumom o temeljih samo- 
upravnega plana razvoja luških zmogljivosti v obdobju 
1976—1980 so določeni viri sredstev in način njihovega 
združevanja ter roki in način izgradnje luških zmoglji- 
vosti. 

Združena sredstva gospodarstva bodo uporabljena 
izključno za naložbe v infrastrukturo. 

7. člen 
Za uresničevanje politike na področju cestnega pro- 

meta, na osnovi samoupravnega sporazuma o srednje- 
ročnem planu vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij 
in gradenj magistralnih in regionalnih cest v SR Slo- 
veniji bodo v izgradnji cestnega omrežja: 

a) dokončana dela začeta v prejšnjem petlenem ob- 
dobju; 

b) moderniziranih bo okoli 50 odstotkov regionalni 
cest na območju vsake občine; 

c) zgrajeni bodo naslednji odseki: Dolgi most— 
Vrhnika4, Črnuče—Dolgi most, Predor Karavanke, ob- 
vozna cesta Celje, Hoče — hitra cesta skozi Maribor 
— obmejni prehod Šentilj, obalna cesta; 

d) v skladu z mednarodnim sporazumom bodo 
zgrajeni naslednji cestni odseki: mejni prehod Vrtojba 
s priključkom na cesto Nova Gorica—Razdrto in pri- 
ključki cest Ravne—Kambreško in Solkan—Brdo. 

Omenjeni program bo financiran iz naslednjih virov: 
iz združevanja sredstev iz dohodka gospodarstva, iz 
podražitve pogonskih goriv, inozemskih posojil in posoji- 
la občanov. Sredstva iz navedenih virov bodo znašala 
predvidoma okoli 4,2 mrd. din. Poleg tega bodo občine 
združevale dodatna sredstva na podlagi posebnih sa- 
moupravnih sporazumov v okviru samoupravne inte- 
resne skupnosti za ceste. 

Udeleženci se bodo zavzemali za prerazdelitev pro- 
metnega davka od pogonskih goriv v korist sredstev za 
izgradnjo cest, v odvisnosti od tega bodo začeta dela na 
odsekih Razdrto—Fernetiči, Naklo—Ljubljana, Dolgi 
most—Škofljica. 

Podrobnejši program izgradnje cestnega omrežja in 
njegovega financiranja vključuje samoupravni spora- 
zum o srednjeročnem planu vzdrževanja, rekonstrukcij, 
modernizacij in gradenj magistralnih in regionalnih cest 
v SR Sloveniji v obdobju 1976—1980 in o združevanju 
sredstev za financiranje izvedbe tega srednjeročnega 
plana. 

8. člen 
Na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana razvoja PTT prometa v SR Sloveniji bo za uresni- 
čevanje razvojne politike na tem področju vloženo v 
PTT zmogljivosti okoli 2.580 milijonov din, po cenah 
1975, od tega na področju infrastrukture okoli 1.500 
milijonov din. V tem okviru bodo zgrajeni oziroma 
povečani naslednji večji objekti skupnega pomena: 

Nova tranzitna in mednarodna telefonska centrala 
v Ljubljani skupaj z zgradbo, koaksialni kabli Ljub- 
lians—Kranj. Maribor—Ptui—Ormož—Ljutomer—Mur- 
ska Sobota, Razdrto—Ajdovščina, Novo mesto—meja s 
Hrvatsko (Karlovaf), vrst*1 drn^in koaksialnih in si- 
metričnih kablov, RR in VF sistemi, razširjene glavne 
telefonske centrale ter tranzitna in končne telegram, 
ske centrale. 

Začrtani obseg razvoja PTT prometa bodo organiza- 
cije združenega dela v PTT prometu zagotovile ob sode- 
lovanju porabnikov in združevanju sredstev v okviru 
območnih samoupravnih interesnih skupnosti, usmeritvi- 
jo sredstev hranilnih vlog pri poštni hranilnici za po- 
spešen razvoj PTT prometa ter zagotovitvijo ustrez- 
nih kreditov poslovnih bank in komercialnih kreditov. 

V samoupravnem sporazumu o temeljih plana raz- 
voja PTT prometa so podrobneje določeni nameni in- 
vesticij ter viri in način združevanja finančnih sred- 
stev. 

VODNO GOSPODARSTVO 

9. člen 

Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vod. 
ne skupnosti, kot nosilci vodnogospodarskega razvoja 
v SR Sloveniji, bodo na osnovi samoupravnih sporazu- 
mov, ki jih sklepajo z njihovimi člani, temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela in krajevnimi skupnostmi, 
zagotovile v mestih in industrijskih centrih varnost pred 
100-letnimi povratnimi vodami oziroma vsaj pred 10—50 
letnimi na kmetijskih in drugih površinah, in to glede 
na branjeno vrednost. Poleg tega bodo sodelovale pri 
zagotovitvi: 

— organizirane vodooskrbe v vseh večjih naseljih 

4 Obveza iavira iz VII. posojila mednarodne banke za ob- 
novo in razvoj. 
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predvsem na gospodarsko manj razvitih območjih, ob- 
mejnih območjih in vododeficitarnih področjih; 

— znižanja onesnaževanja voda od sedanjih 7,000.000 
na 3,500.000 populacijskih ekvivalentov; 

— hidromelioracije kmetijskih zemljišč na 17.000 
ha5. 

Podpisniki samoupravnega sporazuma so se v okviru 
območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije dogovorili, da bodo sredstva za realizacijo na- 
vedenih nalog zbrali z vodnim prispevkom, tako da bodo 
dosegla vsaj 0,43 odstotno udeležbo v družbenem proiz- 
vodu. V okviru teh sredstev bo namenjeno za investicije 
v osnovno vodnogospodarsko dejavnost okoli 610 milijo- 
nov din. Za hidromelioracije pa se bodo sredstva zbra- 
la tudi iz prispevka za spremembo namembnosti kmetij- 
skih zemljišč v skladu z zakonom o kmetijskih zemlji- 
ščih. 

KMETIJSTVO IN ŽIVILSTVO 

10. člen 
Upoštevaje nujnost zadovoljevanja rastočih potreb 

po hrani in možnosti izvoza hrane in na podlagi razvoj- 
nih možnosti bosta Kmetijska razvojna skupnost SR 
Slovenije in Zadružna zveza SR Slovenije na podlagi 
samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega 
plana razvoja kmetijstva in živilstva za obdobje 1976— 
1980 (v nadaljnjem besedilu: sporazum) zagotovili pove- 
čanje kmetijske proizvodnje, tako da bo v letu 1980 
proizvedeno: 

185.000 t pšenice, 270.000 t koruze, 50.000 t drugih 
žit, 160.000 t sladkorne pese6, 600.000 t krompirja, 
100.000 t vrtnin, 80.000 t sadja, 100.000 t grozdja, 4.000 t 
hmelja, 50.000 t govejega mesa, 34.000 t prašičjega mesa, 
50.000 t perutninskega mesa, 20.000 t rib7, 580 milj, 
litrov (od tega tržne proizvodnje 295 milj, litrov) mleka' 
iin 400 milj, komadov jajc. 

Živilska industrija bo v okviru Kmetijske razvojne 
skupnosti SR Slovenije s posebnimi samoupravnimi spo- 
razumi s proizvajalci v kmetijstvu, v republiki in državi 
spodbujala večjo in kvalitetnejšo proizvodnjo sadja, 
grozdja, žita, mesa in mleka, olja in rib. To bo doseženo 
predvsem z modernizacijo obstoječih kapacitet, z večjo 
spcializacijo in delitvijo dela, ob istočasni ureditvi do- 
hodkovnih odnosov, skupnega planiranja in delitve sku- 
paj ustvarjenega dohodka. Med novimi naložbami so 
prioritetne izgradnja sladkorne tovarne in razširitev 
kapacitet za predelavo mleka, v skladu z rastočim odku- 
pom. 

Kmetijska razvojna skupnost SR Slovenije in 
Zadružna zveza SR Slovenije se zavezujeta, da bosta 
pospeševali predvsem intenzivnejši razvoj poljedelske 
proizvodnje, zlasti tržne proizvodnje žit in sladkorne pe. 
se ter proizvodnje krme in na tej osnovi povečano 
proizvodnjo mleka, govejega mesa in plemenske živi- 
ne, nadalje povečano proizvodnjo prašičjega in perut- 
ninskega mesa na osnovi razširitve pridelovanja koruze 
oziroma na osnovi dolgoročnega povezovanja s proiz- 
vajalci krme. Na osnovi oblikovanja večjih proizvodnih 
enot na družbenih obratih in v skupnostih kmetov 
bosta pospešili obnovo sadnih in vinogradniških nasa- 
dov ter obnovo nasadov hmelja. 

Za realizacijo planirane rasti proizvodnje bo na pod. 
lagi družbenega dogovora o uresničevanju dolgoročne- 
ga programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1974—1980 in na njegovi podlagi sklenjenih samo- 
upravna sporazumov z upravljalci bank vloženo v 

5 Kmetijska razvojna skupnost predvideva melioracije v 
obsegu 15.000 ha (dokončane); 17.000 ha vključuje začeta dela 
konec leta 1980. 

6 80.0001 pa dodatno še iz SR Hrvatske 
' S pogojem, da bo realizirano skupno vlaganje s Poljsko 

kmetijstvo in prioritetni dejavnosti živilske industrije 
7670 milijonov din; 

od tega v kmetijsko proizvodnjo na družbenih obra- 
tih in za kmetijske melioracije 3700 milijonov din, v 
razvoj predelave mleka in za sladkorno tovarno 1800 
milijonov din in v skupne naložbe kmetov in kmetij- 
skih organizacij ter v kooperacijsko proizvodnjo še 
2170 milijonov din družbenih sredstev (cene 1975). 

S samoupravnim sporazumevanjem članice Kmetij- 
sko-živilske razvojne skupnosti SR Slovenije in uprav- 
ljalcev poslovnih bank bo zagotovljeno združevanje banč- 
nih sredstev za investicijske naložbe v skladu s sred- 
njeročnim planom, politika kreditiranja obratnih sred- 
stev za družbeno organizirano proizvodnjo in pospeše- 
vanje skupnih naložb za skupno proizvodnjo v koopera- 
ciji. 

Organizacije združenega dela v kmetijstvu živilstvu 
in trgovini se preko Kmetijske razvojne skupnosti SR 
in Zadružne zveze SR Slovenije obvezujejo, da bodo 
zagotavljale: 

— rast kmetijske proizvodnje po vrstah proizvodov, 
dinamiki in kvaliteti v skladu s splošnimi razvojnimi 

usmeritvami, sprejetimi v sporazumu; v skladu s sporazu" 
mom soglašajo, da glede količin proizvedene hrane na 
območju SR Slovenije v okviru dogovora o temeljih 
družbenega plana SPR Jugoslavije za razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa za obdobje 1976—1980 SR Slovenija 
sprejme dogovorjene obveze; 

— intenzivno razvijanje proizvodnje v manj razvi- 
tih, obmejnih, hribovitih in gorskih predelih; 

— združevanje dela dohodka pri poslovnih skupno- 
stih za pospeševanje intenzifikacije kmetijske proiz- 
vodnje; 

— pri poslovnih skupnostih organizacijo skupne 
službe za usmerjanje poslovne politike, zlasti proučeva- 
nje izvoznih možnosti; 

— združevanje sredstev v stabilizacijskih in rizičnih 
skladih za uresničevanje skupnih poslovnih in razvojnih 
interesov ter ciljev; 

— oblikovanje poslovne skupnosti za povrtnine; 
— melioracijo družbene zemlje in v poljedelskih 

skupnostih združene zemlje kmetov na površini 15.000 ha; 
— razvijanje trajnejšega povezovanja s kmetijski- 

mi in živilskimi organizacijami iz drugih republik in 
pokrajin; 

— pospeševanje samoupravnega organiziranja kme- 
tijskega in živilskega gospodarstva na podlagi zakona o 
združenem delu, zlasti še glede kmetijskega zadružni- 
štva in razvoja dohodkovnih odnosov z oblikovanjem 
skupnosti za medsebojno plansko in poslovno sodelova- 
nje organizacij s področja proizvodnje, predelave in 
prometa živine in živalskih proizvodov, mleka in mlečnih 
izdelkov, grozdja in vina, hmelja in sadja; 

— menjavo dela z raziskovalnimi organizacijami na 
podlagi pogodb, uvajanja domačih raziskovalnih dosež- 
kov v prakso in dopolnilno izobraževanje delavcev in 
kmetov; 

— skupno organiziranje za enoten nastop na zuna- 
njih trgih. 

Glede na opredeljeni razvojni interes, zaradi neena- 
komerne razporeditve proizvodnje in potrošnje hrane 
v Jugoslaviji, zaradi predvidene družbene kontrole cen 
in zaradi nujnosti nadaljnjega reševanja kmečkega vpra- 
šanja bodo kmetijsko-živilskemu gospodarstvu, ki se or- 
ganizira za izvajanje planskih nalog, pa kljub temu ne 
dosega zadostnega dohodka, z ukrepi iz pristojnosti 
družbenopolitičnih skupnosti zagotovljeni ustrezni po- 
goji- 

Občine bodo z ukrepi davčne politike, s sofinanci- 
ranjem v družbenih dogovorih opredeljenih nalog pri po- 
speševanju kmetijstva in z ukrepi kmetijske zemljiške 
politike ter skladno s kmetijskimi prostorskimi plani 
in družbenimi plani podprle izvajanje planov razvoja v 
občinah. 

Za oskrbo večjih središč z živili, predvsem s kmetij- 
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skimi proizvodi, bodo občinske skupščine oziroma skup- 
ščina mesta Ljubljane in skupščina obalne skupnosti Ko- 
per, poskrbele za organiziranje poslovnih skupnosti kme- 
tijskih, živilsko-predelovalnih in trgovskih organizacij 
ter v ta namen v okviru svojih pristojnosti z ukrepi pod- 
prle ustrezne programe organizacij združenega dela s 
tega področja in zagotavljale vpliv delegatov potrošni- 
kov preko krajevnih skupnosti ali delegatov ustreznih 
organizacij potrošnikov na poslovanje teh organizacij za 
uspešno zadovoljevanje potreb potrošnikov. 

SR Slovenija bo skupno za občinami zagotovila po- 
goje za realizacijo nalog, ki bodo na podlagi dogovora 
republik in pokrajin o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije za področje agroindustrijskega kompleksa za ob- 
dobje 1976—1980 opredeljene kot odgovornost družbeno- 
političnih skupnosti za zagotavljanje zadostnih količin 
hrane in surovin iz kmetijstva za domače potrebe in za 
racionalen izvoz. 

GOZDARSTVO IN OSNOVNA 
PREDELAVA LESA 

11. člen 
Na osnovi samoupravnega sprazuma o temeljih pla- 

na razvoja gospodarjenja z gozdovi in o osnovah za 
usklajevanje razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva v 
obdobju 1976 do 1980 ter na osnovi sprejetih in potrje- 
nih gozdnogospodarskih načrtov bo sečnja povečana za 
2 odstotka letno, tako da bo dosegla v letu 1980 3,6 mi- 
lijona kubičnih metrov. Uresničitev takega programa 
sečnje je pogojena z izvedbo gozdnogojitvenih del v let- 
nem obsegu 23.100 ha, z novogradnjo in rekonstrukcijo 
360 km gozdnega cestnega omrežja povprečno letno in 
z izvedbo del na razširjeni biološki reprodukciji na po- 
vršini 2300 ha letno. Za izvedbo tega programa bodo 
uporabniki lesa povečali sedanji 1 odstotni prispevek od 
nabavne cene gozdnih sortimentov iz gozdov SR Slove- 
nije na 2,5 odstotka. 

Na podlagi tržne gozdne proizvodnje okoli 2,6 milj. 
kubičnih metrov in na podlagi večje usmerjenosti prede- 
lovalne industrije v povečanje zmogljivosti tvoriv in 
vlaknin in racionalnejšim izkoriščanjem razpoložljive 
lesne mase, z večjo uporabo manj kvalitetnih gozdnih 
sortimentov in ostankov lesa bodo podpisniki samou- 
pravnega sporazuma: Samoupravna interesna skupnost 
za gozdarstvo SR Slovenije, pooblaščeni predstavniki ob- 
močnih samoupravnih interesnih skupnosti za gozdar- 
stvo, območnih gozdnogospodarskih organizacij ter or- 
ganizacij s področja uporabe lesa pokrili 77 odstotkov 
porabe lesa na območju SR Slovenije v letu 1980. S sa- 
moupravnimi sporazumi z organizacijami združenega de- 
la in samoupravnimi interesnimi skupnostmi v drugih 
republikah in pokrajinah, s pogodbami o dolgoročnem 
sodelovanju s socialističnimi deželami in deželami v raz- 
voju ter v redni menjavi pa bodo porabniki lesa zago- 
tovili pokritje okoli 23 odstotkov porabe lesa. 

Na teh okvirih bo temeljila razširjena reprodukcija 
v lesnopredelovalnem kompleksu. 

Do leta 1980 bodo povečane letne proizvodne zmo- 
gljivosti ivernih plošč od sedanjih 178 000 kubičnih me- 
trov na 433.000 kubičniko metrov, novih vlaknenih plošč 
po suhem postopku za 36 000 ton, celuloze, od 74.000 ton 
na 201.000 ton ter zagotovljena proizvodnja novih 45.000 
ton polceluloze in proizvodnja lesovine v sedanjem ob- 
segu 61.500 ton. S temi zmogljivostmi bodo krite do- 
mače potrebe po celulozi in ploščah. 

TEMELJNI RAZVOJNI KRITERIJI 

12. člen 
Za zagotovitev skladnejšega, kvalitetnega in dinamič- 

nega gospodarskega razvoja v SR Sloveniji bodo udele- 
ženci dogovora v skladu s svojimi pristojnostmi zago- 

tavljali večje razvojne možnosti proizvodnji, ki izpolnju- 
je naslednje kriterije: 

— da trajneje povečuje izvoz blaga in storitev, ve- 
ča devizni priliv, racionalno nadomešča uvoz in s tem 
zmanjšuje deficit v plačilni bilanci; 

— da pospešuje domačo konjunkturo in ne poslab- 
šuje plačilne bilance; 

— da na osnovi boljšega izkoriščanja kapacitet in 
novih investicij prispeva k odpravljanju neskladij v ma- 
terialni proizvodnji, zlasti s povečevanjem pioizvodnje 
reprodukcijskega materiala, polizdelkov, strojv in na- 
prav; 

— da ima zagotovljene kadrovske in materialne po- 
goje za bodočo proizvodnjo (energija, surovine, voda in 
varstvo človekovega okolja); 

— da se hitreje in učinkoviteje prilagaja potrebam 
domačega in zunanjega trga in zagotavlja ekonomičnost 
proizvodnje in poslovanja; 

— da ustreza strateško-obrambnim zahtevam. 
Ker je usposabljanje gospodarstva za intenzivnejši 

izvoz blaga in storitev in za učinkovitejši nastop na zu- 
nanjih trgih eden od osnovnih kvalitetnih dejavnikov in 
predpogojev za doseganje dinamične gospodarske rasti 
in ker se v prihodnjem obdobju bistveno povečuje od- 
govornost organizacij združenega dela in SR Slovenije 
za položaj Jugoslavije v mednarodni menjavi in za sta- 
nje plačilne in devizne bilance, bodo udeleženci dajali 
prednost zlasti razvoju tistih organizacij združenega de- 
la, ki: 

— pomembno povečujejo devizni priliv s prodajo iz- 
delkov višje stopnje predelave in končnih izdelkov ter 
z izvozom storitev in s tem zagotavljajo dinamiziranje 
proizvodnje in pomembno prispevanje k večjemu pokri- 
vanju uvoza z izvozom; 

— povečujejo izrabo lastnih energetskih in surovin- 
skih izvorov zaradi racionalnega nadomeščanja uvoza; 

— zagotavljajo večjo organiziranost in usposoblje- 
nost za trajnejše in učinkovito povezovanje s tujimi 
partnerji ter pospešujejo višje oblike gospodarskega so- 
delovanja in vključujejo večji delež znanja ter domačih 
ustvarjalnih potencialov; 

— zagotavljajo tako racionalno usmeritev ekonom- 
skih odnosov s tujino, ki po obsegu in strukturi ustre- 
za skupno dogovorjenim ekonomskim in političnim ci- 
ljem, zlasti z intenzivnejšim razvijanjem odnosov z de- 
želami v razvoju in neuvrščenimi državami ter z vklju- 
čevanjem v napore za uresničevanje sprememb v siste- 
mu mednarodnih ekonomskih odnosov. 

Upoštevaje navedene kriterije, se udeleženci do- 
govora zavezujejo, da bodo — vsak v okviru svojih pri- 
stojnosti — podpirali zlasti razvoj: 

— črne in barvne metalurgije, bazne kemije, neko- 
vin in strojegradnje, kakor zagotavljajo povečanje izvo- 
za, racionalno nadomeščanje uvoza in izboljšanje plačil- 
ne bilance; 

— družbeno usmerjene in racionalne stanovanjske 
izgradnje; 

— proizvodnje elementov, podsistemov in sistemov 
elektronske in druge opreme za avtomatizacijo,regulaci- 
jo, računalništvo, telekomunikacije in upravljanje s pro- 
cesi in drugih komponent s področja profesionalne elek- 
tronike; 

— v kovinski in elektro industriji proizvodnje posa- 
meznih sestavnih delov, ki se uvažajo, za vgrajevanje v 
serijske in individualne proizvodne ter opreme za vgra- 
jevanje v kompletne industrijske objekte; 

— kemične sinteze, biosinteze in ekstrakcije v farma- 
cevtski industriji, proizvodnje intermediatov za izdelavo 
premaznih sredstev in lepil; 

— proizvodnje umetnih gnojil in zaščitnih sredstev 
za kmetijstvo; 

— proizvodnje reprodukcijskega materiala za me- 
hansko in kemično predelavo lesa; 

— dogovorjene proizvodnje cementa, izolacijskega 
materiala in gradbenih elementov za industrializacijo 
gradenj; 
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— drobnega gospodarstva; 
— turizma, mednarodnega transporta, gradbenih del 

v tujini, transfera tehnologije, inženiringa ter konzul: 
tantskih in drugih storitev, kolikor zagotavljajo poveča- 
nje deviznega preliva; 

— maloobmejnega gospodarskega sodelovanja, zlasti 
z razvijanjem višjih oblik poslovno-tehničnega in indu- 
strijskega sodelovanja. 

13. člen 
Upravljale! v poslovnih bankah bodo v samouprav- 

nem sporazumu o skupni politiki poslovnih bank in v 
planih bank upoštevali investicijske kriterije in razvoj- 
ne usmeritve iz tega dogovora. S posebnim sporazumom 
o merilih za združevanje sredstev upravdjalcev poslov- 
nih bank za naloge skupnega pomena in s samoupravni- 
mi sporazumi o izvajanju selektivne kreditne politike 
ter s politiko obrestnih mer bodo s pravočasnim zago- 
tavljanjem sredstev, upoštevajoč dohodkovno sposob- 
nost investicijskih objektov, kvaliteto odobrenih kredi- 
tov ter selektivnost obrestnih mer dajaJli prednost na- 
logam, ki so opredeljene v tem dogovoru. Pri tem bo- 
do vodile računa o vzpostavljanju dohodkovnih odno- 
sov med ustreznimi organizacijami Združenega dela 
proizvodnji in trgovini v skladu z ustavo in znVrinom 
o združenem delu. 

14. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala in 

koordinirala aktivnosti za realizacijo kriterijev, izho- 
dišč in nalog iz tega dogovora, še posebno za prestruk- 
turiranje in modernizacijo gospodarstva in za sklad- 
nejši nastop na tujih tržiščih. 

S tem v zvezi se bo zavzemala zlasti za: 
~ medsebojno povezovanje in povezovanje z orga- 

nizacijami združenega dela iz drugih republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki bo privedlo do ustanavljanja raz- 
nih skupnosti organizacij združenega dela za skupen 
usklajen nastop na določenih tržiščih; 

— ustanovitev poslovne skupnosti konzorcijskega ti- 
pa za nastop na tržiščih držav v razvoju, ki bo na prin- 
cipu združevanja dela in sredstev privedla do organizi- 
rane in trajne prisotnosti združenega dela na teh trži- 
ščih zaradi zagotavljanja stalnega izvoza blaga, transfe- 
ra tehnologije in dolgoročne preskrbe s surovinami; 

— razširitev akcije za čim širši pristop organizacij 
združenega dela k sklenjenemu samoupravnemu spora- 
zumu za združevanje sredstev za gospodarsko sodelova- 
nje z deželami v razvoju. Upravljalci v poslovnih bankah 
pa bodo sredstva gospodarstva, ustvarjena z bančnim 
poslovanjem, v večjem obsegu združevali v okviru tega 
sporazuma; 

— ustanovitev interesnih skupnosti za nastop na tr- 
žiščih socialističnih držav in za sklenitev samoupravnih 
sporazumov, v katerih naj bi se združevale vse organi- 
zacije združenega dela, ki so udeležene pri menjavi s 
temi državami; 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o pogojih 
usklajenega nastopa pri izvajanju investicijskih del, kom- 
pleksnih objektov in transfera tehnologije na tujih trži- 
ščih, zlasti v deželah v razvoju in neuvrščenih državah; 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o pospeše- 
vanju gospodarskega sodelovanja obmejnih območij. 
Sredstva tega sporazuma bodo oblikovana iz združenih 
sredstev udeležencev kot tudi iz sredstev, ki jih bo na- 
menila v te namene SR Slovenija; 

— dogovarjanje, samoupravno povezovanje, poslov- 
no organiziranje in sporazumevanje organizacij združe- 
nega dela na področju turizma o skupni razvojni po- 
litiki in skupnem nastopu na posameznih tujih turistič- 
nih tržiščih; 

— sklenitev samoupravnega sporazuma o sodelova- 
nju in skupnem usklajenem nastopu gospodarstva na 
sejemskih prireditvah in razstavah doma in v tujini; 

— organizirano dopolnilno izobraževanje vodilnih in 

strokovnih kadrov, ki opravljajo zunanjetrgovinsko de 
javnost; 

— sklenitev samoupravnega sporazuma organizacij 
združenega dela, registriranih za zuanjetrgovinsko poslo- 
vanje, o posebnih pogojih strokovnih delavcev, razpore- 
jenih na stalno delo v poslovnih enotah v tujini. 

Gospodarska zbornica Slovenije in izvršni svet skup 
ščine SR Slovenije bosta v okviru svojih pristojnosti 
podvzela vse potrebno, da se do konca leta 1976 ustano- 
vi samoupravna interesna devizna skupnost Slovenije, 
v okviru katere bodo organizacije združenega dela s 
samoupravnim sporazumevanjem zagotovile usklajeva- 
nje programov ekonomskih odnosov s tujino ter uskla- 
jevanje in urejanje medsebojnih odnosov in interesov v 
realizaciji pravic in obveznosti v deviznem in zunanje- 
trgovinskem sistemu. Plan te skupnosti bo sestavni del 
družbenega plana razvoja SR Slovenije. 

15- člen 
Republiški svet zveze sindikatov Slovenije bo za 

uresničitev nalog, določenih z dogovorom otemeljih 
družbenega plana, dajal pobude za samoupravno spora- 
zumevanje in dogovarjanje o temeljih samoupravnih pla- 
nov udeležencev tega dogovora in se udeleževal sporazu- 
mevanja in dogovarjanja v zvezi z določanjem osnov in 
meril za pridobivanje in delitev dohodka. 

SUROVINSKE DEJAVNOSTI 

16. člen 
Razvoj črne metalurgije bo slonel na usmeritvi v 

večanje deleža kvalitetnih vrst jekel in višje stopnje pre- 
delave ob tesnejšem sodelovanju s predelovalno indu- 
strijo in na pokrivanju uvoza reprodukcijskega materi- 
ala z izvozom izdelkov. Temelj hirejšega razvoja bodo 
modernizacija, rekonstrukcija in izgradnja proizvodnih 
zmogljivosti; v jeklarnah z zamenjavanjem SM postop- 
ka, predvsem za proizvodnjo plemenitih jekel, tehnolo- 
ško posodobitvijo in širjenjem elektrojeklarstva; v pri- 
marni predelavi z uskladitvijo proizvodnih naprav z zmo- 
gljivostjo surovega jekla, v hladni predelavi z dogradit- 
vijo hladne valjarne in uskladitvijo vlečnih zmogljivosti. 
Proizvodnja surovega jekla bo porasla od dosedanjih 
800.000 ton na okrog 1.000.000 ton v letu 1980, v tem de- 
lež plemenitih jekel od 42 odstotkov na 51 odstotkov. 

Proizvajalci in porabniki proizvodov črne metalurgi- 
je se zavezujejo, da bodo v okviru poslovne skupnosti 
za proizvodnjo in predelavo jekla v največji meri uskla- 
jevali svoje razvojne programe. S samoupravnim spora- 
zumom med proizvajalci in večjimi porabniki proizvo- 
dov črne metalurgije, ki ga bo pripravila poslovna skup 
nost, bodo natančneje opredeljene naloge, sredstva in 
obveznosti, ki jih prevzemajo organizacije združenega de- 
la. Slovenske železarne bodo v sodelovanju z drugimi 
jugoslovanskimi železarnami in ustrezno trgovsko mrežo 
prevzemale čim bolj učinkovito oskrbovanje slovenskih 
porabnikov z železom in jeklom, kar bodo zagotovile s 
sklenitvijo ustreznih samoupravnih sporazumov- 

17. člen 
Slovenska barvasta metalurgija bo skupaj z drugimi 

proizvajalci v državi razvijala svoje kapacitete v prvi 
vrsti zaradi kritja potreb domače industrije, izvažala pa 
predvsem izdelke višje stopnje predelave. V skladu s tem 
kakor tudi v skladu s samoupravnim sporazumom, ki so 
ga pripravile organizacije združenega dela akumulacij- 
ske industrije Slovenije, bo povečana proizvodnja pri- 
marnega aluminija v TGA Kidričevo na 63.000 ton v 
letu 1980. 

18. člen 
Zaradi zmanjševanja odvisnosti od uvoza bodo ude- 

leženci zagotovili intenzivnejši razvoj bazne kemije. Or- 
ganizacije združenega dela s področja kemije bodo usta- 
novile skupnosti za medsebojno plansko in poslovno so- 
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delovanje in se v okviru teh skupnosti in z nekaterimi 
porabniki izven nje in z upravljalci v poslovnih ban- 
kah s samoupravnimi sporazumi dogovorili o združeva- 
nju sredstev za gradnjo nekaterih najvažnejših zmoglji- 
vosti: 

— v tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik za pove- 
čanje proizvodnje natrijevega tripolifosfata za 30.000 ton 
in za začetek izgradnje novih zmogljivosti alkalij; 

— v cinkarni Celje za izgradnjo obrata žveplene ki- 
sline s 165.000 ton letne zmogljivosti; 

— v TOZD Agrokemije Ruše za rekonstrukcijo obra- 
tov s 125.000 ton letne proizvodnje NPK gnojil in zače- 
tek izgradnje letnih zmogljivosti 25.000 ton po letu 1980; 

— v INA — nafta Lendava za izgradnjo metanol- 
nega kompleksa s 165.000 ton letne proizvodnje metano- 
la in za novih 60.000 ton letno formalina; 

— v IPLAS — Koper za 30.000 ton letno latalanhi- 
drida in za povečanje proizvodnje mehčal za 25.000 ton 
letno; , ^ , . . 

— v SOZD Polikem Ljubljana za začetek gradnje 
obrata dimetilteraftalata 50.000 ton letno, za začetek iz- 
gradnje umetnih smol — 60.000 ton letno in za.poveča- 
nje zmogljivosti furfurola in furfurialkohola 3000 ton 
letno^ ^ jugotekstilu za povečanje zmogljivosti vlaken 

za 10.000 ton letne proizvodnje; 
v SOZD Lek — Krka za proizvodnjo farmacevtskih 

surovin v vrednosti 1100 mio din; 
— v Belinki, Šentjakob za izgradnjo zmogljivosti 

vodikovega peroksida, natrijevega perborata in organ- 
skih peroksidov v višini 42.000 ton letno. 

PROFESIONALNA ELEKTRONIKA 
19. člen 

Glede na vse večjo vlogo elektroindustrije, zlasti pa 
nekaterih vej profesionalne elektronike pri posodablja- 
nju proizvodnje in širjenju avtomatizacije bodo organi- 
zacije združenega dela s tega področja osvojile in uved- 
le v proizvodnji nekatere ključne tehnologije (mikro- 
elektroniko, računalništvo, optoelektroniko), modernizi- 
rale tehnologije za proizvodnjo elementov in podsklo- 
pov s posebnim poudarkom na višjo raven kvalitete iz- 
delkov in se usmerile k izdelkom z večjo udeležbo inte- 
lektualnega dela ter h kompleksnejšim napravam, siste- 
mom in ponudbam- 

SOZD — Iskra bo v obdobju 1976—1980 na področju 
elektronike modernizirala in razširila proizvodne zmog- 
ljivosti, pri tem pa dala velik poudarek izvozu. Tako bo v 
tem petletnem obdobju s področja telekomunikacijskih 
naprav, merilno regulacijskih sistemov in naprav za av- 
tomatizacijo industrijskih in drugih procesov, sistemov 
za obdelavo podatkov, električnih in elektronskih kom- 
ponent ter sklopov za serijske proizvode proizvedla za 
43 milijard din izdelkov in izvozila za 500 milijonov do- 
larjev, od tega 55 odstotkov na konvertibilno področje. 

Za uresničitev tega programa se bo SOZD Iskra sa- 
moupravno povezala tudi z drugimi proizvajalci tovrst- 
nih proizvodov ter ta program vključila v svoj samou- 
pravni sporazum o temeljih plana SOZD Iskra. 

STANOVANJSKA DEJAVNOST 
20. člen 

Skladno s samoupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
na zveze stanovanjskih skupnosti in planov samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti bodo udeleženci zagotovili 
izgradnjo oziroma dokončanje 65.000 stanovanj oziroma 
letno okoli 1,3.000, tako da bi ob koncu petletnega ob- 
dobja v glavnem omejili stanovanjski primanjkljaj na 
tekoče razvojne potrebe. Pri načrtovanju stanovanjske 
gradnje bodo upoštevane potrebe stanovalcev po kom- 
pleksni urejenosti naselja- 

Družbeno usmerjena gradnja bo postala prevladujo- 

ča oblika stanovanjske gradnje in mora biti kot taka 
usklajena z zemljiško politiko in urbanističnim načrto- 
vanjem mest v skladu z dolgoročno zasnovo policentrič- 
nega urbanega razvoja Slovenije. 

Udeleženci bodo izoblikovali ukrepe za spodbuja- 
nje občanov, da bi z lastnimi sredstvi in z varčeva- 
njem pripomogli k ureditvi svojih stanovanjskih raz- 
mer in bodo tako usklajevali pospešeno stanovanjsko 
gradnjo v skladu z njihovimi materialnimi možnostmi. 
Solidarnostna sredstva bodo uporabljali za zagotavlja- 
nje stanovanj le za tiste delavce in občane, ki so take 
pomoči res potrebni in za subvencioniranje stanarin 
ob postopnem in sistematičnem prehodu na stroškovne 
stanarine. 

Izobraževalna skupnost Slovenije bo skupaj z zvezo 
stanovanjskih skupnosti Slovenije s sredstvi, ki jih bodo 
združevale temeljne organizacije združenega dela in ob- 
činske stanovanjske skupnosti, zagotovila izgradnjo dija- 
ških in študentskih domov s skupno zmogljivostjo 
8780 ležišč v vrednosti 825 milijonov dinarjev. 

21. člen 

S posebnimi samoupravnimi sporazumi v okviru 
občin bodo udeleženci združevali sredstva tudi za reše- 
vanje drugih problemov, ki spremljajo stanovanjsko 
izgradnjo, npr.: sofinanciranje izgradnje domov za učen- 
ce in študente, sofinanciranje komunalne opremljeno- 
sti zemljišč, solidarnostno podpiranje tistih samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti, ki so jih prizadele naravne 
nesreče, sofinanciranje objektov družbenega standar- 
da in oskrbovalnih centrov v novih soseskah m podob- 
no®. 

KRITERIJI IN RAZVOJ DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

22. člen 
Samoupravne interesne skupnosti s področja vzgoje 

in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega skrb- 
stva, otroškega varstva, kulture in telesne kulture, ki 
so udeleženke tega dogovora, bodo v samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov sprejele naloge in obvez- 
nosti skupnega pomena za republiko in za uresničeva- 
nje z družbenim planom dogovorjene politike na teh 
področjih ter konkretizirale svoje naloge in obveznosti, 
ki jih prevzemajo v okviru družbenega plana SRS za 
obdobje 1976—1980. x 

Samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti se zavezujejo, da bodo najkasneje do 
31. 9. 1976 sklenile samoupravne sporazume o temeljih 
svojih planov in sprejele svoje plane. Pri tem bodo 
poleg globalnih razmerij v gibanju in razporejanju do- 
hodka, predvidenih z družbenim planom SR Slovenije, 
upoštevale še naslednja načela in naloge: 

Poleg zakonsko določenih obveznosti bodo zagotovi- 
le sredstva za izvajanje tistih programov in aktivnosti 
s svojega področja, ki najbolj neposredno vplivajo na 
večanje produktivnosti celotnega družbenega dela. 

Da bi samoupravno organizirano združeno delo lah- 
ko selektivno odločalo o nalogah in usmeritvah druž- 
benih dejavnosti, bodo v samoupravnih sporazumih o 
temeljih svojih planov določile natančne kriterije za iz- 
bor prednostnih nalog, predlagale zaporedje izbranih 
prioritet ter opredelile njihove pričakovane učinke z vi- 
dika povečanja družbene produktivnosti dela oziroma 
življenjskega standarda prebivalstva. 

Samoupravne interesne skupnosti s področja druž- 
benih dejavnosti se zavezujejo, da ne bodo širile pra- 
vic, na osnovi katerih se izplačujejo osebni prejemki 
občanov. 

V finančnih kvantifikacijah svojih petletnih planov 
kakor tudi v finančnih kvantifikacijah vsakoletnih spo- 

! Ker je problematika po občinah različna, ni moč pred- 
lagati generalnih razmerij. 
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razumov o združevanju sredstev za posamezno dejav- 
nost bodo prikazovale svoje naloge in predvidene izdat- 
ke po naslednjih postavkah: osebni prejemki občanov na 
osnovi pravic; osebni dohodki zaposlenih v dejavnosti; 
materialni stroški za redno dejavnost, specificirani po 
nalogah; investicijski izdatki, specificirani po objektih. 
Pri tem bodo opredelile tudi sredstva, namenjena na- 
predku svoje dejavnosti in zmanjšanju stroškov poslo- 
vanja. Vsaka od teh postavk mora biti obrazložena in 
dokumentirana z ustreznimi naturalnimi kazalci in druž- 
beno verificiranimi nalogami oziroma smotri. 

Tako pripravljene osnutke samoupravnih sporazu- 
mov bodo predhodno uskladile v okviru razmerij, opre- 
deljenih z vsakoletnim dokumentom, ki opredeljuje po- 
litiko družbenoekonomskega razvoja v SR Sloveniji. 

Samoupravne interesne skupnosti se zavezujejo, da 
bodo sproti proučevale uresničevanje svojih letnih pro- 
gramov in sprejemale ukrepe za njihovo prilagajanje z 
realnimi gospodarskimi gibanji in dogovorjenimi razmer- 
ji v delitvi dohodka, če se kljub prilagoditvi prispevne 
stopnje na koncu poslovnega leta izkaže, da je samou- 
pravna interesna skupnost presegla s sporazumi dolo- 
čeni priliv sredstev, bo tako nastali presežek vštet v do- 
govorjeni obseg sredstev za naslednje leto. 

23. člen 

Samoupravne interesne skupnosti s področja vzgo- 
je in izobraževanja zdravstvenega varstva, socialnega 
skrbstva, otroškega varstva, kulture in telesne kulture 
se zavezujejo, da bodo najkasneje do konca novembra 
1976 izdelale vsaka za svoje področje takšen sistem so- 
lidarnosti, ki bo temeljil na dogovorjenih enotnih stan- 
dardih glede vrste, obsega in kakovosti storitev ali pra- 
vic, ki bodo pod enakimi pogoji zagotovljene delovnim 
ljudem in občanom na vseh območjih v SR Sloveniji. 
Hkrati s standardi in merili bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti sprejele tudi pogoje in postopke za so- 
lidarnostno združevanje sredstev in za izvajanje solidar- 
nostnih nalog za celo plansko obdobje. 

Tako opredeljeni minimalni družbeni standardi za 
posamezno dejavnost bodo podlaga za morebitne inter- 
vencijske ukrepe skupščine SR Slovenije, če bi bilo ogro- 
ženo izvajanje z minimalnimi standardi opredeljenih na- 
log. 

POSPEŠEVANJE RAZVOJA MANI 
RAZVITJU OBMOČIJ 

24. člen 

Udeleženci dogovora bodo na podlagi družbenega 
dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji ukrepali za hitrejši razvoj na manj 
razvitih območjih. 

Pri pospeševanju gospodarskega razvoja bodo dajali 
prednost^ samoupravnemu združevanju dela in sredstev, 
za hitrejši razvoj infrastrukture in družbenih dejavnosti 
pa bodo s samoupravnimi sporazumi zagotovili solidar- 
nostno združevanje sredstev, pri čemer bodo upošte- 
vali stopnjo razvitosti posameznih manj razvitih obmo- 
čij. Udeleženci dogovora bodo pri pospeševanju razvoja 
manj razvitih območij izvajali predvsem naslednje te- 
meljne naloge: 

— SR Slovenija bo spodbujala gospodarska vlaga- 
'nja na manj razvitih) območjih: 

— z zmanjšanjem davčne osnove za plačilo davka 
na dohodek temeljnih organizacij združenega dela za 
štirikratno višino vlaganj na manj razvitih območjih; 

— z znižanjem plačila obračunanega davka na do- 
hodek temeljnih organizacij združenega dela, ki imajo 
sedež na manj razvitih območjih in so pričele z de- 
javnostjo na podlagi novih vlaganj, in sicer v prvih 
treh letih obračunavanja tega davka; 

— sofinancirale izdelavo razvojnih programov in ini- 
cialnih projektov ter izvajala druge ukrepe; 

— občine bodo skrbele za hitrejši razvoj manj raz- 
vitih obmejnih krajevnih skupnosti na svojem območ- 
ju in v okviru medobčinskega sodelovanja, pri čemer 
bodo upoštevale tudi tiste manj razvite krajevne skup- 
nosti ob državni meji, ki niso opredeljene z odlokom 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije o območjih, ki 
se štejejo za manj razvita območja v SR Sloveniji; 

— poslovne banke bodo pospeševale samoupravno 
združevanje dela in sredstev za hitrejši gospodarski raz- 
voj manj razvitih območij s tem, da bodo dovoljevale 
pod ugodnejšimi pogoji kredite investitorjem, ki vlaga- 
jo na manj razvitih območjih; 

— republiška skupnost za ceste bo za modernizaci- 
jo in rekonstrukcijo republiških cest na manj razvitih 
območjih uporabila 29 odstotkov vseh sredstev, ki so 
namenjena za modernizacijo in rekonstrukcijo magistral- 
nih in regionalnih cest v SR Sloveniji; 

— zveza vodnih skupnosti SR Slovenije bo na podla- 
gi samoupravnega sporazuma območnih vodnih skupno- 
sti usmerila na manj razvita območja 28 odstotkov sred- 
stev, ki bodo v SR Sloveniji razpoložljiva za vodno-go- 
spodarski razvoj; 

— samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazu- 
ma za izgradnjo 110 kW daljnovodov namenila 439 mili- 
jonov dinarjev, skupnosti preskrbovalnih območij pa za 
srednje in nizkonapetostno omrežje 68S milijonov dinar- 
jev; 

— PTT organizacija v SR Sloveniji kot sestavljena 
organizacija združenega dela bo s samoupravnim spora- 
zumom zagotovila solidarnostno združevanje sredstev, 
ki bo omogočilo 255 milijonov dinarjev vlaganj za raz- 
voj PTT zmogljivosti na manj razvitih območjih; 

— zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
bo s solidarnostnim združevanjem sredstev občinskih 
skupnosti otroškega varstva na podlagi samoupravnega 
sporazuma omogočila hitrejše vključevanje otrok v raz- 
ne oblike vzgojno-varstvene dejavnosti; iz tako obliko- 
vanih sredstev bo krila 70 odstotkov razlike med sred- 
stvi, ki jih po enotnih kriterijih zagotavlja občinska 
skupnost otroškega varstva na predšolskega otroka iz 
manj razvitih območij in poprečjem SR Slovenije; 

— izobraževalna skupnost SR Slovenije bo z občin- 
skimi izobraževalnimi skupnostmi zagotovila solidarnost, 
no zbiranje sredstev za, redno osnovnošolsko dejavnost, 
ki bodo predstavljala razliko med sredstvi, ki jih po 
enotni metodologiji zagotavljajo občinske izobraževal- 
ne skupnosti na manj razvitih območjih, in poprečjem 
SR Slovenije: sodelovala bo s posojili za investicije v 
osnovnošolski prostor, pri čemer bo koristila celotna 
sredstva anuitet od posojil iz prejšnjih let, danih za 
izgradnjo osnovno-šolskega prostora, ter združena sred- 
stva za kreditiranje osnovnošolskega prostora, pri čemer 
bodo občinske izobraževalne skupnosti na manj razvi- 
tih območjih ob nižji lastni udeležbi in daljšem odpla- 
čilnem roku v enakopravnem položaju z drugimi občin- 
skimi izobraževalnimi skupnostmi; skupaj s posebnimi 
izobraževalnimi skupnostmi bo razvijala tako mrežo šol, 
da bodo na vsem območju SR Slovenije ustvarjene vsaj 
minimalne možnosti za začetno usmerjeno (poklicno) 
izobraževanje po končani osnovni šoli; 

— zdravstvena skupnost Slovenije bo na podlagi 
samoupravnega sporazuma združevala sredstva za soli- 
darnostno sofinanciranje prednostnih naložb v osnovno 
zdravstveno službo na manj razvitih območjih do viši- 
ne 50 odstotkov predračunske vrednosti investicije; ra- 
zen tega bo združevala sredstva za solidarnostno sofi- 
nanciranje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega varstva 
na istih manj razvitih območjih, ki imajo velik odsto- 
tek kmečkega prebivalstva in udeležencev NOB. 
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VARSTVO OKOLJA 

25. člen 

Za zaščito naravnih virov ter zdravega in urejenega 
okolja bodo udeleženci v samoupravnih sporazumih in 
družbenih dogovorih o temeljih svojih planov zagotovili 
izvajanje naslednjih nalog: 

— ohraniti produktivna zemljišča za kmetijsko pro- 
izvodnjo ter jih z melioracijami izboljšati oziroma pri- 
dobiti nova ter preprečiti neracionalno zazidavo in upo- 
rabo obdelovalnih površin; 

— zaščititi območja z viri čiste vode in nadaljevati 
s prizadevanji za načrto zmanjševanje onesnaženja po- 
vršinskih in talnih voda; 

— pri izkoriščanju naravnih virov (odpiranje gra- 
moznih jam, pridobivanje gradbenega materiala, sečnja 
gozdov) upoštevati dolgoročne in kompleksne posledice 
ter zagotoviti varstvo človekovega okolja; 

— urediti načrtno zbiranje, sortiranje in deponiranje 
ali uničevanje odpadkov ter spodbujati zbiranje odpad- 
kov zaradi predelave; SR Slovenija in občine bodo s 
predpisi določile ustrezne ukrepe, normative in po- 
stopke; 

— preprečevati nove oblike in količine onesnaževa- 
nja okolja ter postopno odpravljati sedanje vire in po- 
sledice onesnaževanja; 

— upoštevati dolgoročne in kompleksne posledice 
vsakega posega v okolje oziroma onesnaženja okolja 
ter na samoupravnih osnovah usklajevati akcije in ukre- 
pe za zdravo in urejeno okolje; 

Udeleženci dogovora bodo pri svojih odločitvah in 
ravnanjih upoštevali stroške in posledice, ki jih povzro- 
ča sedanje onesnaževanje tal, vode in zraka ter uresniče- 
vali sanacijske programe. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije bo v sodelova- 
nju z izvršnimi sveti skupščin občin in drugimi udele- 
ženci pripravil predlog družbenega dogovora o skup- 
ni akciji in ukrepih za zagotovitev ustavne pravice de- 
lavcev, delovnih ljudi in občanov, da živijo v zdravem 
in čistem okolju. 

LJUDSKA OBRAMBA 1 

IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

26. člen 

Udeleženci tega dogovora bodo v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih svojih planov ter v planih zagoto- 
vili v skladu s plani razvoja ljudske obrambe in uvelja- 
vljanja družbene samozaščite tudi sredstva za vojno pro- 
izvodnjo in storitve, za energetske zmogljivosti, za stra- 
teške rezerve, za vzgojo in pouk obrambe in zaščite ter 
za usposabljanje in opremljanje delavcev in občanov za 
delo, za bojevanje in za zaščito v vojnih razmerah. 
Izoblikovali bodo sistem samozaščitnih kriterijev, načr- 
tov, ukrepov in nalog za varovanje ustavnega reda, lju- 
di in premoženja in organizirali delovne ljudi in občane 
za izvršitev teh nalog. 

Kot sestavni del vsakodnevne samozaščitne aktivno- 
sti delovnih ljudi in občanov bodo krajevne skupnosti in 
temeljne organizacije združenega dela oblikovale, opre- 
mile ter usposobile enote narodne zaščite iz vrst delav- 
cev in občanov. 

Republika, občine in regionalne skupnosti bodo v 
svojih planih zagotovile sredstva za teritorialno obram- 
bo, za svoje enote in štabe civilne zaščite, za vojne zve- 
ze ter za službo za opazovanje, javljanje, obveščanje in 
alarmiranje. Za učinkovito delo organov za notranje za- 
deve bodo zagotavljale potrebne kadrovske, materialne 
in druge pogoje. 

KONČNE DOLOČBE 

27. člen 
Udeleženci se obvezujejo, da bodo v samoupravnih 

sporazumih o temeljih svojih planov in v družbenih do- 
govorih, ki se jih udeležujejo, ter v pogodbenih razmer- 
jih, ki jih sklepajo za drugimi nosilci družbenoekonom- 
skega razvoja, sprejemali take naloge in obveznosti, ki 
prispevajo k uresničevanju dogovorjenih ciljev in v ta 
namen tudi združevali oziroma usmerjali sredstva ter 
sprejemali druge potrebne ukrepe. 

28. člen 

Udeleženci soglašajo, da se naloge in obveznosti, ki 
jih po tem dogovoru prevzemajo v okviru družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976—1980, konkretizirajo 
v procesu kontinuiranega planiranja v vsakoletnem do- 
kumentu o družbenoekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije, da bi omogočili uresničitev z družbenim pla- 
nom zastavljenih ciljev. 

29. člen 

Udeleženci bodo redno spremljali, analizirali in oce- 
njevali izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v 
primeru takih sprememb v razvoju, ki bi onemogoča- 
le v dinamiki, obsegu ali načinu izpolnjevanje prevzetih 
obveznosti, predlagali spremembo dogovora po enakem 
postopku, kot je bil sprejet. 

30. člen 

K temu dogovoru lahko naknadno pristopijo tudi 
drugi udeleženci, če sprejemajo s sporazumi o temeljih 
svojih planov take obveznosti, ki so bistvene za ures- 
ničevanje skupnih ciljev in nalog, dogovorjenih v druž- 
benem planu razvoja SR Slovenije za obdobje 1976—1970. 

31. člen 

Posamezni udeleženci podpisujejo ta dogovor in spre- 
jemajo obveznosti v mejah svojih pristojnosti in po- 
oblastil. Morebitni spori, ki nastajajo v zvezi z izpolnje- 
vanjem obveznosti, dogovorjenih s tem dogovorom, 
se rešujejo z arbitražo oziroma pred sodiščem zdru- 

I ženega dela. 
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PREDLOG 

Samoupravni sporazum o temeljih 

samoupravnega plana razvoja železniških 

zmogljivosti za obdobje 1976-1980 

Uvod 

Na podlagi določil Vstave SR Slovenije (2. del 
I. poglavje, točka 8) ter na podlagi Zakona o te- 
meljih sistema družbenega planiranja (Uradni list 
SFRJ št. 6/76), temelji srednjeročni družbeni 
plan republike na samoupravnih sporazumih te- 
meljnih organizacij združenega dela, delovnih or- 
ganizacij, samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij ter na družbe- 
nih dogovorih o temeljih planov srednjeročnega 
razvoja SR Slovenije za obdobje od 1976—1980. 

Izredno pomemben sestavni del srednjeročne- 
ga družbenega plana razvoja SR Slovenije so 
samoupravni sporazumi o temeljih samoupravnih 
planov infrastrukturnih dejavnosti, med katere 
sodi tudi prometna infrastruktura kot zadeva po- 
sebnega družbenega interesa. 

Glede na nadaljnji gospodarski in družbeni 
razvoj SR Slovenije ter njune potrebe, moramo 
vzporedno iskati najustreznejše rešitve kompleks- 
nega razvoja prometa in zvez, najboljše učinke 
vseh nosilcev prometnih storitev,. optimalno pro- 
pustnost in izkoriščenost prometne infrastruktu- 
re in čim večjo ekonomičnost poslovanja vseh 
zvrsti prometa. 

Zato moramo v SR Sloveniji v nadaljnjem 
razvoju in obdobju razvijati tako prometno poli- 
tiko medsebojnega skladnega in racionalnega raz- 
voja vseh nosilcev prometnih storitev in prometne 
infrastrukture, da bodo ustvarjeni pogoji za opti- 
malne in ekonomsko-politično upravičene rešitve. 
Intenzivneje in racionalnejše moramo izkoriščati 
prostor in možnosti v železniškem, cestnem, po- 
morskem, luškem, zračnem in PTT prometu tako, 
da se bomo vključili kot nepogrešljiv člen v veri- 
go transportnih uslug integralnega prometa jugo- 
slovanskega in evropskega prostora. Pri odločit- 
vah o razvoju posameznih dejavnosti prometa in 
zvez ter njihove infrastrukture moramo bolj kot 
doslej upoštevati kriterije o tem, kaj je najbolj 
družbeno koristno in smotrno ter ustvariti pogoje 
za ustrezno delitev dela med posameznimi pano- 
gami prometa in zvez. 

V tej prilogi Poročevalca Skupščine SR Slove- 
nije objavljamo medseboj usklajene predloge sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih samoupravnih 
razvojnih planov s področja: železniškega prometa, 
luškega prometa, PTT prometa ter razvoja magi- 
stralnih in regionalnih cest. 

Ob upoštevanju termina, ki je določen za 
sprejem srednjeročnega družbenega plana SR Slo- 
venije v Skupščini SR Slovenije, vabimo samo- 
upravne organe vseh zainteresiranih samouprav- 
nih organizacij, da predlagane samoupravne spo- 
razume sprejmejo najkasneje do 15. julija 1976 
ter hkrati imenujejo pooblaščene osebe za pod- 
pisnike sporazumov. 

Sklepe o sprejemu samoupravnih sporazumov o 
temeljih razvoja — železniških zmogljivosti, 

— luških zmogljivosti, 
— PTT prometa, 
— magistralnih in regionalnih cest, ter o po- 

oblaščenih podpisnikih dostaviti napisane na obraz, 
cih, ki so priloženi kot vzorec na naslove predla 
gateljev sporazumov in sicer: 

— za samoupravni sporazum s področja 
železniškega prometa na naslov Samo- 
upravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet SRS, Ljubljana, Moša Pijadejeva 39. 

— za samoupravni sporazum s področja 
luškega prometa naslov Samoupravna in- 
teresna skupnost za železniški in luški promet 
SRS, Ljubljana, Moše Pijadejeva 39. 

— za samoupravni sporazum s področja 
PTT prometa na naslov Združene PTT or- 
ganizacije Slovenije — Iniciativni odbo"~ za usta- 
novitev SIS — Ljubljana, Cigaletova 15. 

— za samoupravni sporazum s področja 
magistralnih in regionalnih cest na na- 
slov: Republiška skupnost za ceste — Izvršni od- 
bor — Ljubljana, Titova 64. 

VZOREC OBVESTILA O SPREJETEM SKLEPU: 
TOZD/OZD  
je po postopku, določenem v samoupravnih sploš- 
nih aktih sprejela dne  

SKLEP 
o pristopu k samoupravnemu sporazumu o 

temeljih plana razvoja  v letih 
1976—1980 v predloženem besedilu, ki je objav- 
ljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije 
dne... 
Kraj in datum 

Za podpis sporazuma je pooblaščen(a)  
Štampiljka in 

osebe 
podpis pooblaščene 
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Na podlagi drugega odstavka 18. člena In 34. člena 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije (Ur. 1. SFRJ 6/76), 7. člena 
Zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški 
in luški promet (Ur. 1. SRS, št. 18/74) in dokumentov s 
področja programiranja razvoja železniške dejavnosti 
ter izhajajoč iz sprejetih razvojnih dokumentov naše 
družbe (Temelji skupne politike dolgoročnega razvoja 
SFRJ do leta 1985, Osnutek dogovora o Temeljih druž- 
benega plana SRS za obdobje 1976—1980, Resoluciji o 
družbenoekonomskem razvoju SRS in SFRJ v letu 
1976), ki postavljajo razvoj železniškega prometa na 
prioritetno mesto, člani samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški in luški promet (v nadaljevanju: 
Skupnost) sprejmejo 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SAMOUPRAVNEGA PLANA RAZVOJA 

ŽELEZNIŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBPO^ME 
1976—1980 

1. člen 

Ta sporazum sprejmejo delavci temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela, ki so po 2. členu Zakona o 
samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški 
promet (Ur. 1- SRS 18/74) obvezni člani Skupnosti (v 
nadaljevanju: podpisniki). 

2. člen 
Sporazum temelji na naslednjih samoupravnih aktih 

oziroma sklepih, ki jih je sprejela skupščina Skupnosti: 
— osnovah dolgoročnega razvoja ZG Ljubljana do 

leta 1985 in smernicah za izdelavo programa dolgoroč- 
nega razvoja ŽG Ljubljana do leta 1985 v okviru enot- 
nega prometnega sistema SFRJ (2. zasedanje skupščine 
Skupnosti dne 5. 11. 1974); 

— programu razvaja ZG Ljubljana do leta 1985 in 
v njem vsebovanem srednjeročnem programu za ob- 
dobje 1976—1980 (zasedanje skupščine Skupnosti dne 
24. 11. 1975); 

— sklepu skupščine Skupnosti o združevanju sred- 
stev za financiranje osnovnega programa razvoja želez- 
niških zmogljivosti v letih 1976—1980 (6. zasedanje skup- 
ščine Skupnosti, dne 8. 12. 1975). 

3. člen 

Podpisniki ugotavljajo: 
— da je razvoj železniških kapacitet v preteklem ob- 

dobju zaradi objektivnih razlogov zaostajal za razvojem 
gospodarstva; 

— da obstaja razkorak med razpoložljivimi kapaci- 
tetami železnice in potrebami koristnikov po njenih 
transportnih storitvah; 

— da globalne analize o možnostih razvoja Slove- 
nije v obdobju 1976—1980 kažejo, da je računati s 
6 % povprečno stopnjo rasti realnega družbenega pro 
izvoda ter 

— da je v ta namen zagotoviti železnici v obdobju 
1976—1980 ustrezne pogoje gospodarjenja in investicij- 
ske naložbe v obsegu, ki bi zadovoljil potrebe gospo- 
darstva na ustrezno kvalitetnejši ravni. 

4. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da bodo na podlagi svo- 
bodne menjave dela in za popolnejše, smotrnejše in 
bolj organizirano zadovoljevanje svojih skupnih in 
splošnih potreb ter interesov na področju železniškega 
prometa v obdobju 1976—1980 uresničevali predvsem 
naslednje naloge in cilje: 

— oblikovanje skupne prometne politike, ki bo 
uredila odnose med posameznimi prometnimi vejami z 

vidika širše družbene rentabilnosti in s tem zagotovila 
železnici ustrezen položaj v narodnem gospodarstvu in 
družbi; 

— zagotovitev razvoja železnice v takem obsegu, da 
bo zadovoljeval potrebe gospodarstva in družbe; 

— zagotavljanje varnosti železniškega prometa v 
okviru danega tehničnega stanja oziroma razvoja; 

— izboljšanje kvalitete železniških transportnih sto- 
ritev (predvsem povečanje komercialnih hitrosti blaga 
in potovalnih hitrosti potnikov ob zagotovitvi sodobnej- 
šega nivoja storitev) kot rezultat prizadevanj izvajalcev 
storitev za izboljšanje poslovanja na vseh področjih dela 
in uvajanja novih tehnoloških postopkov vzporedno z 
modernizacijo železniških osnovnih sredstev po progra- 
mu razvoja; 

— zmanjšanje prevoznih stroškov po enoti prevoza 
predvsem s preusmerjanjem prevozov masovnega blaga, 
prevozov na daljše razdalje ter prevozov v mednarod- 
nem prometu na železnico, pridobivanjem dodatnih 
tranzitnih tovorov ter racionalnejšim koriščenjem raz- 
položljivih sredstev. 

Pri tem se železniški delavci zavezujejo, da bodo 
vložili maksimalne napore za racionalnejše gospodarje- 
nje na vseh področjih svoje dejavnosti in s tem za ure- 
sničitev gornjih nalog. 

5. člen 

Pri zagotavljanju enostavne reprodukcije ZG Ljub- 
ljana in oblikovanju skupne prometne politike, se upo- 
števajoč naloge iz resolucij o družbenoekonomskem 
razvoju SFRJ in SRS za leto 1976, podpisniki dogovorijo 
naslednje; 

— sprejeti je potrebno ustrezno delitev dela med 
posameznimi panogami prometa na temelju ustrezne 
prometne politike in z medsebojnim dogovarjanjem med 
njimi; 

— osnova za oblikovanje prometne politike in de- 
litve dela so dejanski stroški posameznih vej prometa, 
ki jih te povzročajo s stališča narodnega gospodarstva; 

— s politiko cen in tarif je potrebno omogočiti že- 
leznici elastičnejše prilagajanje pogojem tržišča; 

— Izvršni svet Skupščine SRS naj preko svojih 
strokovnih teles dokončno uresniči zahtevo o sistem- 
skih rešitvah, ki bo omogočila železnici in gospodarstvu 
SR Slovenije normalno poslovanje. 

6. člen 

Investicijske naložbe v razvoj železnice v letih 1976 — 
1980 so glede na svoj obseg le nujna obnova in moder- 
nizacija obstoječih kapacitet. Pri tem gre predvsem za: 

— dokončanje osnovnih programov modernizacije 
prog Jesenice—Dobova in Koper—Šentilj; 

— usposobitev zgornjega in spodnjega ustroja prog 
z remonti za večje osne pritiske in delno za večje hi- 
trosti; 

— hitrejšo zamenjavo zastarelih signalno-vamostnih 
in telekomunikacijskih naprav; 

— odpravo ozkih grl na progovnih odsekih in v voz- 
liščih lil ranžimih postajah; 

— zamenjavo in dopolnitev zastarelih in dotrajanih 
voznih sredstev; 

— posodobitev sistema transporta po načelu pre- 
voza »od vrat do vrat« ob uporabi sodobnih sredstev 
integralnega transporta. 

Z izvršitvijo teh naložb se zagotavljajo pogoji za 
normalno obratovanje, zadostne prevozne kapacitete in 
racionalizacijo poslovanja z boljšo kakovostjo prevoz- 
nih storitev. 
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7- člen 5,9 % v blagovnem in 0,9 «/& v potniškem prevozu, je 
Glede na potrebe gospodarstva po prevoznih storit- potrebno po programu ŽG Ljubljana zagotoviti nasled- 

vah, ki se bodo skupaj s tranzitnimi prevozi povečevali njo dinamiko izvajanja investicijskih naložb v infra- 
v obdobju 1976—1980 s povprečno letno stopnjo rasti strukturo in razširjeno reprodukcijo pri nabavi vozil: 

 — v mio din   
1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 

A) Modernizacija magistrale Jesenice—Dobova 
B) Modernizacija magistrale Koper—Šentilj 
C) Modernizacija ostalih ;>rog 
D) Ostale rekonstrukcije in modernizacije 

— remonti (ostali) 
— modernizacija postaj 
— SV in TK naprave 

ostale proge 
— ostale modernizacije 

241 
436 

72 
5C 

19 
15 

67 
186 
52 

155 
16S 

172 
16 

109 

142 
213 

168 
55 

175 

141 
205 

91 
27 

215 

144 
204 

80 
27 

308 
622 
551 

654 
841 

530 
140 

skupaj D) 156 512 578 464 455 2165 
E) Vozila (razširjena reprodukcija)* 

— potniški vozovi 
— tovorni vozovi 

20/ 70 40/139 4/14 
600/307 600/307 318/163 

— 64/223 
— 1518/777 

Skupaj E) 377 446 177 1000 
F) Ostale investicije 

— integralni transport 
— objekti vzdrževalne dejavnosti 
— sredstva informatike 
— ostalo 

25 

32 

93 
22 

3 
46 

110 
105 

19 
33 

141 
136 

24 
23 

66 
46 
12 

150 

478 
334 

58 
284 

Skupaj P) 125 164 267 324 274 1154 
Vsega skupaj: 1335 1427 1131 963 944 5800 

Od tega: 
— infrastruktura 
— vozila (razširjena reprodukcija) 

958 
377 

981 
446 

954 
177 

963 944 4800 
1000 

pri vozilih pomeni prva številka število vozil, druga pa skupno /rednost. 

2G Ljubljana jamči,, da je taka dinamika investira- 
nja nujno potrebna za ekonomično in racionalno gospo- 
darjenje, ter da daje najboljše ekonomske efekte. 

8. člen 
Sredstva v skupni višini 5.800 mio din se zagotovijo 

takole: 
— v mio din 

1976 1977 1978 1979 1980 1976—1980 
— sredstva članic SIS 

(od tega združena sredstva uporabnikov 
5 x 426 = 2130 mio din) 476 

— tuji krediti 703 
— domači krediti 156 

Skupaj: 

9. člen 

Delavci TOZD — sekcij, združenih v ŽTP Ljubljana, 
se zavežejo, da bodo združevali celotno svojo razpolož- 
ljivo amortizacijo (po odbitku obveznosti za odplačilo 
kreditov) za razvoj železniških zmogljivosti po spreje- 
tem programu za obdobje 1976—1980. 

V kolikor TOZD v ŽG-2TP Ljubljana ne bi bilo 
omogočeno v obdobju 1976—1980 v celoti pokriti zakon- 
sko obvezne amortizacije, se lahko del sredstev, ki jih 
TOZD gospodarstva po tem sporazumu združujejo za 
razvoj železniških zmogljivosti po sprejetem programu 
za obdobje 1976—1980, nameni za pokritje obvezne 
amortizacije. 

478 480 482 484 2400 
752 441 252 252 2400 
197 210 229 208 1000 

10. člen 
Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se potreb- 

na manjkajoča sredstva za financiranje osnovnega pro- 
grama razvoja železniškega prometa v letih 1976—1980, 
katerih del se sedaj združuje po zakonu o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1971 do 1976 (Ur. 1. SRS, št. 9/69, 8/73 in 13/74) ter 
po zakonu o spremembah tega zakona (Ur. 1. SRS, 
št. 21/75) v povprečni višini 3,2 % od osnove, od katere 
se plačuje davek iz dohodka TOZD, združujejo s tem 
samoupravnim sporazumom od 1. 7. 1976 do konca leta 
1980 in se obvezujejo združevati sredstva brez obvez- 
nosti vračanja po enaki stopnji kot doslej po zakonu, to 
je po stopnji 3,2 % od osnove, od katere se plačuje da- 
vek iz dohodka TOZD. 

1335 1427 1131 963 944 5800 
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Podpisniki tega sporazuma, ki so hkrati tudi podpi- 
sniki posebnega samoupravnega sporazuma o združe- 
vanju sredstev za financiranje razvoja železnic v letih 
1976—1980, združujejo sredstva v višini 3,2 % od osnove, 
od katere se plačuje davek iz dohodka TOZD, samo po 
tem posebnem sporazumu. 

11. člen 

Podpisniki se obvezujejo plačati zbrana sredstva na 
račun Samoupravne interesne skupnosti za železniški in 
luški promet SRS št. 50100-661-10014 z navedbo namena 
nakazila: »Združevanje sredstev gospodarstva za financi- 
ranje razvoja železnic«. 

12. člen 

Način zbiranja sredstev se ne spremeni in ostane 
kot po zakonu o usmeritvi sredstev SR Slovenije za in- 
vesticije v gospodarstvu v letih 1971 do 1976 (Ur. 1. SRS, 
št. 9/69, 8/73 in 13/74) ter po zakonu o spremembah 
tega zakona (Ur. 1. SRS, št. 21/75) s tem, da se po- 
oblašča Služba družbenega knjigovodstva za preverjanje 
in obračun vplačil po tem sporazumu. 

13. člen 

Podpisniki tega sporazuma dajejo pobudo za dopol- 
nitev Zakona o zagotovitvi trajnih obratnih sredstev 
OZD (Ur. 1. SFRJ, št. 39/72, 40/73 in 66/74) tako, da se 
združevanje sredstev po členu 10. tega sporazuma ne 
veže na prehodno zagotovitev trajnih obratnih sred- 
stev OZD. 

14. člen 

Skupnost bo prek svojih, posebej za to pooblaščenih 
organov, opravljala stalno nadzorstvo nad vlaganji ter 
smotrnostjo uporabe združevanih sredstev v skladu s 
sprejetim programom razvoja. 

ŽG Ljubljana se obvezuje v okviru veljavnih pred- 
pisov zagotavljati podpisnikom tega sporazuma zadost- 
ne železniške transportne kapacitete oziroma prednosti 
pri njihovi uporabi. 

15. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku 
kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak 

podpisnik tega sporazuma. Osnutek spremembe ali do- 
polnila sprejme in poda v razpravo skupščina Skup- 
nosti, ki po zaključeni razpravi oblikuje končani pred- 
log. 

16. člen 

Ko skupščina Skupnosti sprejme osnutek ali pred- 
log sprememb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, 
mora določiti tudi rok za javno razpravo, rok za uskla- 
jevanje pripomb ali predlogov oziroma za oblikovanje 
predlogov, rok za sprejem samoupravnega sporazuma v 
OZD po objavi njegovega predloga in rok za podpis. 

17. člen 
Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 

podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazuma. 

18. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega samoupravnega sporazu- 
ma, rešuje arbitraža Skupnosti po postopku, ki ga do- 
ločajo samoupravni akti Skupnosti. 

19. člen 

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

20. člen 
S sklenitvijo tega sporazuma preneha za podpisnike 

obveznost združevanja sredstev po zakonu o usmeritvi 
sredstev SR Slovenije za investicije v gospodarstvu v 
letih 1971 do 1976 (Ur. 1. SRS, št. 9/69, 8/73 in 13/74) ter 
po Zaikonu o spremembah tega zakona (Ur. 1. SRS, šte- 
vilka 21/75). 

21. člen 

Ta sporazum se uporablja od 1. 7. 1976 in velja do 
konca leta 1980. 

22. Slen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu k 
temu sporazumu se hrani v arhivu Skupnosti. 
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Samoupravni sporazum o temeljih piana razvoja 

magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 

za obdobje 1976-1980 

Na temelju 36., 40. 87. 143. in 144. člena Ustave SR 
Slovenije, 3., 11., 15., 30. in 31. člena Zakona o javnih 
cestah (Ur. list SRS št. 51/71) 18., 44., 49., 51., 84. člena 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja (Ur. 
list SFRJ št. 6/76) ter 4. člena Zakona o obveznem 
združevanju sredstev temeljnih organizacij združenega 
dela za financiranje odsekov avtocest v SR Sloveniji 
(Ur. list SRS št. 39/74), sprejemajo delavci v organi- 
zacijah združenega dela in delovni ljudje teir občani, 
organizirani v krajevnih skupnostih, kot uporabniki cest 
in delavci v oganizacijah združenega dela, kot izva- 
jalci del vzdrževanja in gospodarjenja s cestami (pod- 
pisniki), naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH 
PLANA RAZVOJA MAGISTRALNIH IN REGIONALNIH 

CEST V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980 

1. člen 

Na temelju ugotovljenega stanja magistralnih in re- 
gionalnih cest na območju SR Slovenije podpisniki s 
tem sporazumom določajo naslednja izhodišča in cilje 
za vzdrževanje, rekonstrukcijo, modernizacijo in grad- 
njo cest v obdobju 1976—1980: 

— dokončati je treba začete poteze modernizacij in 
rekonstrukcij cest, pričetih v srednjeročnem obdobju 
1971—1975; 

— pri modernizaciji, rekonstrukciji in gradnji cest 
določiti prioriteto na osnovi prometne vrednosti, grad- 
bene vrednosti, razvojne vrednosti in vrednosti ravnosti 
vozne površine; 

— pri gradnjah in modernizacijah upoštevati potre- 
be mednarodnih cestno-prometnih povezav; 

— na območju vsake občine do konca srednjeročne- 
ga obdobja leta 1980 modernizirati najmanj 50 od- 
stotkov regionalnih cest; 

— za hitrejšo modernizacijo cest na manj razvitih 
območjih in manj razvitih mejnih območjih nameniti 
29 odstotkov vseh sredstev, ki so namenjena za moder- 
nizacijo in rekonstrukcijo magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji; 

— izboljšati vzdrževanje magistralnih in regionalnih 
cest ter s tem povečati prometno varnost. 

2. člen 

Realizacija izhodišč in ciljev iz 1. člena je zagotovlje- 
na s planom skupnosti za ceste SR Slovenje, s katerim 
so podpisniki sporazumni. Navedeni plan predvideva: 

— modernizacijo 728 km makadamskih vozišč; 
— ojačitev 601 km moderniziranih vozišč; 
— rekonstrukcije 216 km cest; 
— izgradnjo 117 km cest; 
— izgradnjo 22 objektov. 

Republiška skupnost za ceste bo pri projektiranju 
cest in nanje povezanih objektov posebno pozorno ob- 
ravnavala krajinsko problematiko in interese občanov v 
naseljih, zagotovila varna izogibališča in ustrezna parki- 
rišča in sodelovala z drugimi organi za večjo varnost 
otrok in pešcev ter vplivala na zmanjšanje onesnaženja 
ozračja in hrupa. 

Poleg del z 1. odstavka tega člena se s srednjeroč- 
nim planom predvidevajo dela in ukrepi ter potrebna 
sredstva za izgradnjo več podpornih zidov, odpravljanje 

črnih točk, izgradnjo parkirnih prostorov, zavarovanje 
železniških prehodov ter redno letno in zimsko vzdrže- 
vanje. 

3. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da skupščina 
skupnosti za ceste SR Slovenije, v skladu s svojo pri- 
stojnostjo v okviru srednjeročnega plana in tega samo- 
upravnega sporazuma, določa z letnimi plani način, ob- 
seg in ukrepe za uresničitev sprejetih ciljev. 

Skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije lahko 
glede na stanje cest in cestnega prometa, ob spreje- 
manju letnih planov spremeni prioriteto modernizacije, 
ojačitve, rekonstrukcije in gradnje posameznih cestnih 
odsekov in objektov, če to ne zahteva dodatnega združe 
vanja sredstev. 

4. člen 

Za izvršitev del po srednjeročnem planu in tem 
sporazumu je v letih 1976—1980 potrebno zagotoviti 
skupna sredstva v višini 10,847.300.000 din. Ta sredstva 
se bodo uporabila za naslednje namene: 

v mio din 

— odplačilo posojil 804,3 
— upravljanje cest in strokovne službe 365.0 
— redno vzdrževanje magistralnih in 

regionalnih cest 916,4 
— redno vzdrževanje avtocest 110,0 
— investicijska preddela 400,0 
— tekoče rezerve 100,0 
— obvezne rezerve 100,0 
— investicijsko vzdrževanje za izvršitev 

programa 1971—1975 130,0 
— investicijsko vzdrževanje za obdobje 

1976—1980 4.237,1 
— novogradnje 3,684,4 

Sredstva iz 1. odstavka tega člena se zagotovaljajo 
iz naslednjih virov: 

v mio din 

1. Prispevek od prodaje pogonskih goriv 1,706,1 
2. združevanje sredstev TOZD 2.760,3 
3. 0,40 din prometnega davka od plinskega olja 729,3 
4. 0,60 din od prodajne cene plinskega olja 1.094,0 
5. odstopljeni prometni davek od goriva 2.233,8 
6. cestna taksa 782,2 
7. taksa na tuja motorna vozila 22,5 
8. cestnina 355,0 
9. odplačila posojil 25,0 

10 domača rjosoiila 52,0 
11. posojilo za ceste — prodaja obveznic 900,0 
12. mednarodna posojila 187,0 

5. člen 

Prioritetno se bodo na novo gradili naslednji od- 
seki avtocest oziroma hitrih cest: Dolgi most—Vrhnika, 
Črnuče—Dolgi most, predor Karavanke, mestnih del 
hitre ceste skozi Maribor ir obalna cesta. 

V skladu z obveznostmi in mednarodnega sporazu- 
ma z Italijo se bodo gradili odseki cest: mejni prehod 
Vrtojba s priključkom na cesto Nova Gorica—Razdrto 
in priključki cest Ravne— "'-o in So'kan—Brdo. 

V odvisnosti od mednarodnih in domačih posojil 
ter povečanja cen govirvu (2'f"' din) se bodo začela 
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dela na odsekih: Razdrto—Fernetiči, Naklo—Ljubljana, 
Dolgi most—Škofljica; Pesnica—Šentilj in počasni pa- 
sovi na cesti Ljubljana—Višnja gora. 

6. člen 

Sredstva iz 2. točke 2. odstvka 4. člena zavezanci do 
sprejetja tega sporazuma združujejo na temelju Zakona 
o obveznem združevanju sredstev TOZD za financiranje 
odsekov avtocest v SR Sloveniji (Ur. list SRS št. 
39/74) po stopnji 4 odstotke od osnove, od katere se 
plačuje davek od dohodka TOZD. 

Zavezanci — podpisniki tega sporazuma se s tem 
sporazumom zavezujejo, da bodo sredstva iz 1. odstav- 
ka tega člena združevali tudi vnaprej, do 31. 12. 1980 po 
isti osnovi in isti stopnji. 

7. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se sred- 
stva, ki so bila vplačana kot obvezna posojila po zako- 
nu iz 6. člena tega sporazuma in ki bodo vplačana po 
tem sporazumu, trajno združujejo brez obveznosti vra- 
čila. 

8. člen 

Do ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti 
za ceste zavezanci sredstva iz 6. člena tega sporazuma 
vplačujejo na račun Republiške skupnosti za ceste. 

Sredstva iz 6. člena tega sporazuma zavezanci vpla- 
čujejo kot akontacijo mesečno od 1/12 davčne osnove 
preteklega leta do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Po predložitvi obračuna davka iz dohodka TOZD 
za vsako leto, se akontacije obračunajo in poračunajo 
ustrezno davčni osnovi. 

Podrobnejša navodila o vplačevanju sredstev po 
tem sporazumu sprejme pristojni samoupravni organ 
Republiške skupnosti za ceste. 

9. člen 

Republiška skupnost za ceste bo najkasneje v treh 
mesecih po podpisu tega sporazuma izdala vsakemu za- 
vezancu — plačniku ustrezen dokument za knjiženje 
združenih sredstev po 6. členu tega sporazuma. 

Prav tako je dolžna Skupnost za ceste SR Slovenije 
izdati ustrezen knjigovodski dokument po vsakoletnem 
končnem obračunu. 

10. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da sklene 
Skupnost za ceste SR Slovenije z Ljubljansko banko, 
Ljubljana posebno pogodbo za opravljanje bančnih po- 
slov po tem sporazumu. 

11. člen 

Podpisniki tega sporazuma pooblaščajo SDK, da 
preverja izvrševanje obveznosti sestavljanja obračuna, 
pravilnost obračuna in vplačevanje sredstev za združe- 
vanje. 

12. člen 

Skupnost za ceste SR Slovenije se zavezuje, da bo 
izvedla prevzeta dela po srednjeročnem planu v spreje- 
tih rokih in da bo racionalno gospodarila s sredstvi, 
združenimi po tem sporazumu. 

Skupnost za ceste SR Slovenije se zavezuje, da bo 
organizirala tako službo, ki bo sposobna izvesti kontrolo 
nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem del po planu 
Skupnosti za ceste SR Slovenije in tem sporazumu. 

Skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije bo o iz- 
vajanju srednjeročnega plana letno poročala podpisni- 
kom tega sporazuma. 

O gospodarjenju z združenimi sredstvi in o izva- 
janju srednjeročnega plana, bo Skupščina skupnosti za 

ceste SR Slovenije zagotovila družbeno kontrolo s strani 
podpisnikov tega samoupravnega sporazuma. 

13. člen 

Podpisniki tega sporazuma predlagajo pristojnim 
družbeno-političnim skupnostim, da za zagotovitev reali- 
zacije srednjeročnega plana in tega sporazuma sprejme- 
jo naslednje ukrepe: 

1. izdvojitev dela sredstev prometnega davka na 
motorni bencin in plinsko olje za ceste, po stopnjah 
določenih z zveznimi predpisi in to najmanj: 

— po litru prodanega bencina * 
0,65 din v letu 1976 
0,79 din v letu 1977 
0,93 din v letu 1978 
1,07 din v letu 1979 
1,20 din v letu 1980 

— po litru prodanega plinskega olja 0,40 din; 

2. povečanje cene plinskega olja za 0,60 din na 
liter kot prispevek za ceste; 

3. izdajo garancije za izdajo obveznic posojila za 
ceste; 

4. dopolnitev zakona o zagotovitvi trajnih obratnih 
sredstev iz 6. člena tega sporazuma ne bo omejitev; 
št. 39/72, 40/73 in 66/74) tako, da za združevanje 
iredstev iz 6. člena tega sporazuma ne bo omejitev; 

5. trajno združena sredstva za ceste po tem spora- 
zumu upoštevati kot odbitno postavko od osnove za 
izračun plačila obveznosti po republiškem zakonu o 
sredstvih skupnih rezerv; 

6. oprostitev investitorjev cestnih del plačevanja 
prispevka za spremembo namembnosti kmetijskega 
zemljišča in vodnega prispevka po zakonu o kmetijskih 
zemljiščih (Ur. list SRS št. 26/73). 

V kolikor predlagani ukrepi ne bodo izvedeni, ne bo 
upravnega sporazuma. 

14. člen 

O sprejemu osnutka in predloga tega samoupravne- 
ga sporazuma odločajo delavci v organizacijah združe- 
nega dela po postopku njihovih internih splošnih aktov 
in delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih po 
postopku njihovih statutov. 

15. člen 

Ta samoupravni sporazum je sprejet in prične 
veljati, ko ga podpiše najmanj polovica pooblaščenih 
predstavnikov organizacij združenega dela in zborov 
krajevnih skupnosti občinskih skupščin v SR Sloveniji. 

Z dnem podpisa sporazuma prevzemajo udeleženci 
sporazuma pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih 
vsebujeta ta sporazum. 

16. člen 

Osnutek oz. predlog tega samoupravnega sporazu- 
ma z obrazložitvijo objavi Republiška skupnost za ceste 
v zadostnem številu izvodov, da se doseže zadostna ob- 
veščenost vseh udeležencev tega sporazuma. 

17. člen 

Za postopek obravnave, sprejema in podpisa sa- 
moupravnega sporazuma se določijo naslednji roki: 

1. za javno razpravo in sprejem osnutka do 31.1.1976; 
2. za usklajevanje pripomb in predlogov na osnutek 

sporazuma in za oblikovanje predloga do 31. 5. 1973; 
3. za sprejem predloga samoupravnega sporazuma 

do 
4. za podpis sprejtega samoupravnega sporazuma 

do 
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Za izvedbo postopka v tč. 1. in 2. je zadolžen IO 
Skupščine RSC, za izvedbo postopka v tč. 3. in 4. pa 
Skupščina RSC. 

18. člen 

K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi 
druge organizacije združenega dela, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter interesne skupnosti, ki so za- 
interesirane za uresničitev ciljev in določil tega samo- 
upravnega sporazuma. 

Naknaden pristop k samoupravnemu sporazumu se 
izvede s pismeno izjavo skupščini za ceste SR Slovenije. 

Sklep o naknadnem pristopu sprejme skupščina 
skupnosti za ceste SR Slovenije na temelju svojega 
statuta. 

19. člen 

Podpisnik lahko odstopi od tega sporazuma, kadar 
je tak sklep sprejel po postopku, ki ga določajo njegovi 
samoupravni akti, pri čemer velja odstop po preteku 
6. mesecev od dneva, ko je bila pismena odpoved do- 
stavljena vsem udeležencem sporazuma na podlagi skle- 
pa skupščine skupnosti za ceste SR Slovenije. 

20. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku 
kot je bil sprejet. 

Pravico pobude za spremembo ali dopolnitev ima 
vsak podpisnik tega sporazuma. 

Pismeni predlog z obrazložitvijo predloži pobudnik 
skupščini skupnosti za ceste SR Slovenije. 

21. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega samoupravnega sporazu- 
ma, rešuje arbitraža. V arbitražo imenujeta obe sprti 
stranki svojega predstavnika, predsednika arbitraže pa 
imenuje skupščina skupnosti za ceste SR Slovenije. 

Arbitraža sprejema odločitev po postopku, ki je 
določen v statutu skupščine skupnosti za ceste SR Slo- 
venije. 

Na odločitev arbitraže ima sprti podpisnik, ki z od- 
ločitvijo ni zadovoljen, možnost tožbe pri sodišču zdru- 
ženega dela. 

22. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skupšči- 
na skupnosti za ceste SR Slovenije. 

23. člen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu se 
hrani v arhivu skupnosti za ceste SR Slovenije. 

PREDLOG 

Samoupravni sporazum o temeljih samoupravnega 

plana razvoja luških zmogljivosti za obdobje 

1976-1980 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena in 34. člena Zako- 
na o temeljih sistema družbenega planiranja in o druž- 
benem planu Jugoslavije (Ur. list SFRJ X/76), 7. člena 
Zakona o samoupravni interesni skupnosti za železniški 
in luški promet (Ur. list SRS, štev. 18/74) in dokumen- 
tov s področja programiranja razvoja železniške in luške 
dejavnosti, člani samoupravne skupnosti za železniški 
in luški promet (v nadaljevanju: Skupnost) sprejmejo 

SAMOPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SAMOUPRAVNEGA PLANA RAZVOJA 

LUŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1976—1980 

1. člen 

Ta sporazum sprejmejo delavci temeljnih in drugih 
organizacij združenega dela, ki so po 2. členu zakona 
o samoupravni interesni skupnosti za železniški in luški 
promet (Ur. list SRS 18/74) obvezni člani Skupnosti 
(v nadaljevanju: podpisniki). 

2. člen 

Sporazum temelji na naslednjih samoupravnih aktih 
oziroma sklepih, ki jih je sprejela skupščina Skupnosti: 
— osnovah dolgoročnega razvoja Luke Koper do leta 
1985 in smernice za izdelavo programa dolgoročnega raz- 
voja Luke Koper v razdobju 1973—1985 v okviru enot- 
nega prometnega sistema SFRJ (2. zasedanju skupščine 
Skupnosti, dne 5. 11. 1974); 
— programu razvoja Luke Koper do leta 1985 in v njem 
vsebovanemu srednjeročnemu programu za razdobje 
1976—1980 (6. zasedanje skupščine Skupnosti, dne 24. 
11. 1975); 

— sklepu skupščine Skupnosti o združevanju sredstev za 
financiranje programa razvoja luške intrastrukture v 
letih 1976—1980 (6. zasedanje skupščine Skupnosti, dne 
8. 12. 1975). 

3. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da bodo na podlagi svo- 
bodne menjave dela in za popolnejše, smotrnejše in or- 
ganizirano zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
ter interesov na področju luškega prometa v obdobju 
1976—1980 uresničili predvsem naslednje naloge in cilje: 
— nadaljnji razvoj luških zmogljivosti, ki bo omogočil 
učinkovitejše vključevanje slovenskega gospodarstva v 
mednarodno menjavo, predvsem v blagovno menjavo z 
deželami v razvoju; 
— oblikovanje skupne prometne politike z vidika širše 

■ družbene rentabilnosti, predvsem z nadaljnjo valorizaci- 
jo prometnega položaja Slovenije in racionalnejšo upo- 
rabo njenega prometnega sistema, s pritegovanjem tran- 
zitnih blagovnih tokov; 
— oblikovanje cen in tarif ter zagotovitev enostavne re- 
produkcije v smislu samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju v Skupnost. 

4. člen 

Investicijske naložbe v razvoj Luke Koper v letih 
1976—1980 bodo omogočile: 
— povečanje zmogljivosti luke za letni promet 2,5 milijo- 
na ton generalnih tovorov, en milijon ton razsutih tovo- 
rov ter 0,8 milijona ton nafte; 
— izgradnjo dodatnih 500 m operativnih obal, 10.800 kv. 
metrov zaprtih skladišč, 1000 kv. metrov hladilniškega 
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prostora, nabavo obalnih dvigal in opreme za notranji 
transport; 
— uvajanje nove tehnologije in sistematične j še vključe- 
vanje luke v sodobne oblike integralnega transporta 
blaga; 
— funkcionalnejšo organizacijo prekladanja in skladišče- 
nja blaga v luki; 
— lokacijo oziroma organiziranje gospodarskih aktivno- 
sti na območju luke zainteresiranim partnerjem na os- 

Ob j ekti 1976 

1. Splošna infrastruktura (izkopi 
in nasipavanje, železniški tiri, 
ceste in komunala) 27.850 

2. Povečanje zmogljivosti 
za generalni tovor 
(operativna obala, 
skladišče, oprema) 40.960 

3. Kontejnerski terminal 54.507 
4. Terminal za fosfate — 
5. Hladilnica — 
6. Povečanje zmogljivosti 

za promet lesa — 
7. Povečanje zmogljivosti 

za sipke tovore — 
8. Povečanje zmogljivosti 

za tekoče tovore — 
9. Investicije v objekte 

dopolnilnih dejavnosti in urejanje 
pogojev dela    3.024 

SKUPAJ 126.341 

od tega: 
— infrastruktura 
— oprema in ostailo 

80.485 
45.856 

1977 

32.850 

40.700 
87.374 

25.640 

202.590 

99.044 
103.546 

2.310 

13.716 

novi poslovno-tehničnega sodelovanja oziroma skupnih 
vlaganj z Luko Koper. 

5. člen 

Glede na potrebe in interese slovenskega gospodar- 
stva so podpisniki sporazumni, da je potrebno zagoto- 
viti naslednjo dinamiko investicijskih naložb (cene iz le- 
ta 1975 v 000 din): 

1978 

37.350 

14.000 
29.535 
52.140 

4.360 

17.900 

17.172 

172.457 

136.925 
35.532 

1979 

47.160 

38.290 

58.300 

23.900 

12.150 

179.800 

161.560 
18.240 

1980 

24.200 

46.690 
10.670 
30.800 

13.885 

3.348^ 

129.593 

103.730 
25.863 

Skupaj 
1976—1980 

169.410 

180.640 
182.086 
141.240 
30.000 

41.800 

13.885 

2.310 

49.410 

810.781 

581.744 
229.037 

6. člen 

Za izgradnjo luških zmogljivosti iz 5. člena je po- 
trebno zagotoviti investicijska sredstva v višini 810.781.000 
din iz naslednjih virov (v 000 din): 

v razdobju 1976—1980 

— lastna sredstva 94.650 
— združena sredstva gospodarstva 389.189 
— bančna sredstva 247.327 
— krediti dobaviteljev 79.615 

Skupaj 810.781 

7. člen 
Podpisniki soglašajo, da se potrebna manjkajoča 

sredstva za financiranje razvoja Luke Koper (v nadalje- 
vanju: Luka), ki je bilo v obdobju 1969—1975 urejeno z 
zakonom o povračilu dela obresti za investicijske kredite 
za komunalno in luško infrastrukturo ter o odobritvi 
kredita za program razvoja luško industrijskega kom- 
pleksa v Kopru iz sredstev SR Slovenije (Ur. list SRS, 
št. 44/70), v obdobju od 1976 do konca 1980 brez obvez- 
nosti vračanja združujejo po poprečni stopnji 0,5 odstot- 
ka od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka 
TOZD. 

Podpisniki tega sporazuma, ki so hkrati tudi pod- 
pisniki posebnega samoupravnega sporazuma o združe- 

vanju sredstev za financiranje razvoja luške infrastruk- 
ture v letih 1976—1980 združujejo sredstva v višini 0,5 % 
od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka, sa- 
mo po tem posebnem sporazumu. 

8. člen 

Podpisniki se obvezujejo zbrana sredstva vplačevati 
na račun Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SRS št. 50100-661-10014 z navedbo na- 
mena nakazila: 

Združevanje sredstev gospodarstva za financiranje 
razvoja luške infrastrukture. 

9. člen 

Sredstva za izgradnjo luške infrastrukture se vpla- 
čujejo na žiro račun Skupnosti hkrati z vplačili akonta- 
cije za davek iz dohodka TOZD, službi družbenega knji- 
govodstva pa se daje pooblastilo za preverjanje in obra- 
čun plačil po tem sporazumu. 

10. člen 

Skupnost bo prek svojih, posebej za to pooblaščenih 
organih, opravljala stalno nadzorstvo nad vlaganji ter 
smotrnostjo uporabe združevalnih sredstev v skladu s 
sprejetim programom razvoja. 

Skupnost se obvezuje, da bo v okviru veljavnih 
predpisov zagotavljala podpisnikom tega sporazuma kva- 
litetne luške storitve oziroma prednosti pri uporabi 
luških zmogljivosti. 
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lil. člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postopku, 
kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude vsak 
podpisnik tega sporazuma. Osnutek spremembe ali do- 
polnila sprejme in poda v razpravo skupščina Skupnosti, 
ki po zaključeni razpravi oblikuje končni predlog. 

12. člen 

Ko skupščina Skupnosti sprejme osnutek ali pred- 
log sprememb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, 
mora določiti rok za javno razpravo, rok za usklajevanje 
pripomb ali predlogov oziroma za oblikovanje predlo- 
gov, rok za sprejem samoupravnega sporazuma v OZD 
po objavi njegovega predloga in rok za podpis. 

13. člen 

Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 
podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazuma. 

14. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega sporazuma, rešuje arbitra 
ža Skupnosti po postopku, ki ga določajo samoupravni 
akti Skupnosti. 

15. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skupščina 
Skupnosti in sprejema ustrezne ukrepe. 

16. člen 

Ta sporazum se uporablja od 1. 1. 1976 in velia do 
konca leta 1980. 

17. člen 

Originalno besedilo z vsemi sklepi o pristopu se hra 
ni v arhivu Skupnosti. 

PREDLOG 

Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja 

PTT prometa v SR Sloveniji za obdobje 

1976-1980 

Na podlagi -70. člena Ustave SFRJ, 78. člena Ustave SR 
Slovenije in 28. člena zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja (Ur. list 6/76) ter v skladu z določili 
zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, 
telegrafski in telefonski promet (Ur. list SRS št. 24/75) 
sklenejo zainteresirani uporabniki PTT storitev in orga- 
nizacije združenega dela v ptt prometu Slovenije na- 
slednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH PLANA RAZVOJA PTT PROMETA 

V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE 1976—1980 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem samoupravnim sporazumom določajo podpis- 
niki: 
— osnovne cilje razvoja ptt prometa v Sloveniji kot 
celote, 
— razvoj mednarodnih, magistralnih m tranzitnih ptt 
kapacitet, s katerimi se območja Slovenije povezujejo 
med seboj in z drugimi območji Jugoslavije in inozem- 
stvom, 
— obseg investicijskih vlaganj in vire financiranja, 
— usklajevanje samoupravnih planov nosilcev sistemov 
zvez, proizvajalcev in dobaviteljev ptt opreme ter izva- 
jalcev gradbenih in montažnih del in uporabnikov ptt 
storitev, 
— dohodkovne in druge samoupravne odnose ter 
— organe za spremljanje Ln izvajanje sporazuma. 

2. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja ptt 
prometa Slovenije za obdobje 1976—1980 sprejmejo in 
podpišejo za uporabnike in izvajalce združene v območ- 
n i skupnostih, območne samoupravne interesne skup- 
nosti ptt prometa. 

Poleg območnih samoupravnih interesnih skupnosti 
neposredno sprejmejo m podpišejo samoupravni spora- 
zum še naslednji: 
A. Nosilci splošnih in pomembnejših funkcionalnih si- 
stemov zvez 

1. Radiotelevizija Ljubljana 
2. železniško gospodarstvo SR Slovenije 
3. Združena cestna podjetja SR Slovenije 
4. Združeno podjetje elektrogospodarstva SR Slove 

nije 
5. Oborožene sile SFRJ 
6. Organi notranjih zadev SR Slovenije 

B. Večje organizacije združenega dela oziroma nji- 
hove asociacije za katere ptt promet opravlja storitve po 
sporazumih in pogodbah 

1. Služba družbenega knjigovodstva SR. Slovenije 
2. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja SR Slovenije 
3. Združenje poslovnih bank in hranilnic SR Slove- 

nije 
4. Odbor TOZD časopisne dejavnosti pri Gospodar- 

ski zbornici SR Slovenije 
C. Delovne organizacije skupnega pomena 

1. OZD PTT elektronski računski center 
2. OZD PTT projektivni birO 
3. OZD Izobraževalni ptt center 
4. OZD Počitniški domovi 

II. OSNOVNI CILJI RAZVOJA 

3. člen 

Podpisniki se sporazumejo, da so osnovni cilji, ki 
jih je v razvoju ptt prometa Slovenije kot celoti doseči v 
razdobju 1976—1980, zlasti naslednji: 
— Izboljšati dostopnost ptt omrežja uporabnikom, po- 
večati hitrost prenosa poštnih pošiljk in izboljšati do- 
stavo. 
— Razširiti in povečati zmogljivosti za javni in naročni- 
ški telegrafski promet ter prenos podatkov. 
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— Pospešiti izgradnjo in razvoj telefonskih naprav vseh 
vrst in na vseh ravneh tako, da bi leta 1980 dosegli 
10 naročnikov na 100 prebivalcev. 
— Povečati zmogljivosti za odhodm, dohodni in tranzit- 
ni mednarodni telegrafsko telefonski promet preko Slo- 
venije oziroma Jugoslavije. 
— Pospešeno modernizirati tehnološki proces in uvajati 
v promet sodobne dosežke tehnike telekomunikacij in 
pošte. 
— Skrbeti za hitrejši razvoj ptt zmogljivosti na gospo- 
darsko manj razvitih in obmejnih območjih. 

Skladno z usmerjenim izobraževanjem zagotoviti po- 
trebni ->bseg in strokovno strukturo ptt kadrov, potreb- 
nih za uresničevanje postavljenega plana razvoja ptt. 
prometa. 

Zagotoviti ptt prometu vlogo usklajevalca in nosilca 
razvoja vseh sistemov zvez v SR Sloveniji in skladno 
s tem hitreje prilagajati razvoj ptt zmogljivosti potre- 
bam uporabnikov. 

Za uresničevanje ciljev iz predhodnega odstavka je po 
glavnih kazalnikih razvoj ptt prometa doseči: 

Kazalnik razvoja 1975 1980 Indeks 
1980 : 1975 

1. Obseg ptt storitev (v mil. 
storitev) 

Od tega: 
— poštnih storitev 
— telegrafskih storitev 
— telefonskih storitev 
2. število pošt, telegrafov in 
telefonov (z izpostavami) 
3. Kapaciteta končnih tele- 
grafskih central 
4. Izkoriščena kapaciteta 
končnih telegr. central 
5. Kapaciteta glavnih, voz- 
liščnih in končnih telef. 
central 
6. Število telefonskih 
naročnikov 104.243 
7. Število ptt delavcev 5.736 

1202 

217 
33 

952 

449 

1.390 

1.086 

2.017 

274 
66 

1.677 

483 

2.440 

1.853 

132.002 255.000 

191.000 
7.070 

168 

126 
200 
176 

108 

176 

171 

193 

183 
123 

III. OBSEG INVESTICIJSKIH VLAGANJ IN 
POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

4. člen 
Da bi dosegli predvidene osnovne cilje razvoja ptt pro- 
meta v Sloveniij je potrebno v planskem razdobju 1976 
—1980 vložiti v ptt zmogljivosti 2.581 milijonov din (ra- 
čunano po cenah iz leta 1975). 

5. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da se v merilu Slovenije 
štejejo kot objekti skupnega pomena tiste mednarodne, 
magistralne, tranzitne in druge zmogljivosti ptt prome- 
ta, ki so jih organizacije združenega dela v ptt prome- 
tu Slovenije določile kot take s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi ptt delovnih organizacij v sestavljeno 
organizacijo združenega dela ptt prometa Slovenije. 

Zaradi skladnega razvoja ptt prometa v Sloveniji 
kot celoti, je potrebno v objekte skupnega pomena (na- 
daljevanje že začetih in nove objekte) v razdobju 1976— 
1890 vložiti skupno 371.3 milijona din (računano po ce- 
nah iz leta 1975). 

Kot pomembnejše objekte je pri tem omeniti: 
— zgraditev novega omrežja za javni telegrafski promet 
s koncentratorjem in radiotelegrafskim centrom v Lju- 
bljani 

-- razširitev telegrafskih prenosnih zvez 
nadaljevanje izgradnje nove mednarodne in tranzitne 

telefonske centralne Ljubljana skupaj z zgradbo 
— koaksialni kabel Ljubljana—Kranj 
— koaksialni kabel Maribor—Ptuj—Ormož—Ljutomer— 
Murska Sobota 
— koaksialni kabel Ajdovščina—Razdrto 
— koaksialni kabel Novo mesto—meja s SR Hrvatsko 
(Karlovac) 

RR sistemi — postaje c!o 960 kanalov Novo mesto, 
Ljubljana, Krim, Kum in Trbovlje ter postaje do 1800 
kanalov Ljubljana, Krim, Nanos 

RR sistemi Zagreb—Ljubljana—avstrijska meja in Za- 
greb—Split—Ljubljana—Rijeka—Trst (dokončanje iz- 
gradnje dela, ki odpade na Slovenijo) 
— povečanje VP sistemov — kanali Celje, Koper, Kranj, 
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo' 
mesto, Postojna in Trbovlje 
— povečanje zmogljivosti Izobraževalnega ptt centra 
Ljubljana 

6. člen 

Sredstva za financiranje izgradnje objektov in naprav 
v ptt prometu Slovenije kot celoti se v razdobju 1976  
1980 zagotavljajo iz naslednjih virov: 

Struktura v % 
- lastna sredstva ptt organizacij 

v Sloveniji 
- združena sredstva uporabnikov ptt 

storitev v okviru območnih samo- 
upravnih interesnih skupnosti 
ptt prometa 

- krediti iz sredstev hranilnih vlog 
pri Poštni hranilnici (iz območja 
Slovenije) 

- krediti poslovnih bank 
- komercialni krediti proizvajalcev 

in dobaviteljev opreme ter drugi krediti 
drugi izvori sredstev 

39,4 

22.9 

11.8 
16.9 

8,5 
0,5 

Združevanje sredstev uporabnikov se v skladu z do- 
ločili samoupravnih sporazumov o ustanovitvi območnih 
samoupravnih interesnih skupnosti ptt prometa ureja 
s posebnimi Samoupravnimi sporazumi oziroma drugi- 
mi oblikami samoupravnega sporazumevanja. 

7. člen 

Sredstva za realizacijo planov razvoja ptt prometa 
Slovenije kot celote se zagotavljajo v okviru območnih 
samoupravnih interesnih skupnosti. Finančna sredstva 
za izgradnjo ptt objektov skupnega pomena se zagotav- 
ljajo_ na način, ki ga določa samoupravni sporazum o 
združitvi ptt delovnih organizacij v sestavljeno organiza- 
cijo združenega dela ptt prometa Slovenije. - 

Dinamiko izgradnje ptt objektov in obseg potrebnih 
sredstev za posamezne objekte podrobneje določajo pla- 
ni razvoja ptt prometa, upoštevajoč pri tem nujnost 
skladnega razvoja in izgradnje ptt zmogljivosti v Slove- 
niji kot celoti, kakor tudi dinamiko razvoja in izgradnje 
ptt zmogljivosti v merilu Jugoslavije. 

8. člen 
Za uresničitev tega sporazuma in planov razvoja 

ptt prometa bodo podpisniki prek samoupravne interes- 
ne skupnosti ptt prometa Slovenije predlagali pristojnim 
organom družbenopolitičnih skupnosti sprejem nasled- 
njih ukrepov: 

1. zakonsko priznanje sistema ptt zvez kot osnovnega 
in nosilnega sistema zvez, na katerega se navezujejo in 
tehnično prilagajajo ostali sistemi zvez v Sloveniji. 
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2. izenačenje osnovne ptt infrastrukture z ostalo pro- 
metno infrastrukturo in priznanje prioritete v razvoju 
oziroma nujnosti pospešenega razvoja ptt zmogljivosti, 
3. usklajevanje politike cen ptt storitev, z gibanji cen 
na drugih področjih združenega dela,, 
4. podaljšanje ptt prometu v Sloveniji uporabo sredstev 
hranilnih vlog pri Poštni hranilnici za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja ptt prometa v razdobju 1976—1980, 
5. znižanje organizacijam združenega dela v ptt prometu 
v Sloveniji plačevanje obveznega posojila za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih repu- 
blik in pokrajin, 
6. oprostitev organizacij združenega dela v ptt prometu 
plačevanja uvoznih dajatev pri uvozu opreme, ki se ne 
proizvaja v SFRJ, 
7. priznanje organizacijam združenega dela v ptt pro- 
metu davčnih olajšav in ugodnejših kreditnih pogojev 
pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo m razširitev ptt 
zmogljivosti na manj razvitih in obmejnih območjih 
v Sloveniji. 

IV. USKLAJEVANJE PLANOV 

' 9. člen 

Podpisniki tega sporazuma se dogovorijo, da bodo 
nenehno medsebojno usklajevali svoje plane s plani raz- 
voja ptt prometa in plani družbenopolitičnih skupnosti. 

Posebej bodo podpisniki usklajevali plane:_ 
— med ptt organizacijami kot nosilcem splošnega si- 
stema zvez in drugimi organizacijami — nosilci splošnih 
in pomembnejših funkcionalnih sistemov zvez, 
— med ptt organizacijami in proizvajalci ter dobavitelji 
ptt opreme in izvajalci gradbenih in montažnih del, 
— med ptt organizacijami ter večjimi organizacijami 
združenega dela oziroma njihovimi asociacijami, za kate- 
re ptt promet opravlja storitve po sporazumih in po- 
godbah. 

10. člen 

Podpisniki, nosilci splošnih in pomembnejših funk- 
cionalnih sistemov zvez se zavezujejo, da bodo razvoj 
sistemov zvez usklajevali s PTT, kot nosilcem razvoja si- 
stema zvez v SR Sloveniji, zlasti v naslednjih elementih: 
— organizacija omrežja sistemov zvez na območju 
SR Slovenije in povezava z drugimi območji Jugoslavije 
in z inozemstvom, 
— obseg zmogljivosti sistemov zvez in smeri njihovega 
razvoja, 
— skupno uporabo zgrajenih sistemov avez, 
— tehnične karakteristike telekomunikacijske opreme in 
naprav, 
— skupna vlaganja v investicijske objekte, ki služijo po- 
trebam več nosilcev sistemov zvez ter organizacijo vzdr- 
ževanja teh sistemov, 
— potrebe po tehničnih kadrih ter politiko pridobivanja 
in usposabljanja teh kadrov. 

11. člen 

Izvajalci ptt storitev in proizvajalci, dobavitelji ter 
izvajalci gradbenih del in montažnih del bodo svoje pla- 
ne razvoja usklajevali zlasti v naslednjih elementih: 
  tehnične karakteristike in kvalitete ptt opreme, 
— obseg in dinamika proizvodnje ter dobava opreme, 
  organizacija raziskovalnega in razvojnega dela, 
— uvajanje nove tehnike in tehnologije, 
  dolgoročna politika cen in pogojev dobave ter izva- 
janje gradbenih in montažnih del. 

12. člen 
V 

Izvajalci ptt storitev in večje organizacije združene- 
ga dela oziroma njihove asociacije iz drugega odstavka 

2a 

2. člena tega sporazuma bodo usklajevali svoje plane in 
v okviru samoupravne interesne skupnosti ptt prometa 
Slovenije neposredno urejali medsebojne pravice in ob- 
veznosti, zlasti na področju obsega in kvalitete ptt sto- 
ritev. 

V. DOHODKOVNI IN DRUGI 
SAMOUPRAVNI ODNOSI 

13. člen 

Podpisniki sporazuma se dogovorijo, da bodo po- 
drobneje uredili medsebojne dohodkovne in druge sa- 
moupravne odnose v skladu s tem sporazumom v ok- 
viru samoupravne interesne skupnosti ptt prometa Slo- 
venije in s posebnimi samoupravnimi sporazumi, skle- 
njenimi med organizacijami združenega dela v ptt pro- 
metu in drugimi organizacijami. 

Podpisniki so sporazumni, da bodo pri urejanju 
medsebojnih odnosov upoštevali določila samoupravnih 
sporazumov in družbenih dogovorov, ki urejajo organi- 
zacijo, razvoj in dohodkovne odnose na področju ptt 
prometa, zlasti pa: 

— Generalni plan razvoja omrežja poštnega, telegrafske- 
ga in telefonskega prometa Jugoslavije, 
— Samoupravni sporazum o združitvi organizacij ptt 
kometa v skupnost, jugoslovanskih pošt, telegrafov in 
telefonov, 
— Dogovor o osnovah družbenega plana SFRJ o razvo- 
ju osnovne mreže ptt prometa v obdobju 1976—1980. 
— Samoupravni sporazum o načinu ureditve ekonom- 
skih odnosov, ki izvirajo iz skupne uporabe poštnih, te- 
legrafskih in telefonskih kapacitet za prenos poštnih po- 
šiljk in telegrafskih in telefonskih sporočil, sklenjen 
med ptt podjetji Jugoslavije, 
— Samoupravni sporazum o splošnih pogojih za oprav- 
ljanje ptt storitev, 
— Samoupravni sporazum o prevozu poštnih pošiljk, 
sklenjen med ptt podjetji Jugoslavije, 
— Samoupravni sporazum o združitvi ptt delovnih orga- 
nizacij v sestavljeno organizacijo združenega: dela ptt 
prometa Slovenije — SOZD Združene ptt organizacije 
Slovenije, Ljubljana 
— Samoupravni sporazum o načinu ureditve ekonom- 
skih odnosov, ki izvirajo iz skupne uporabe poštnih, 
telegrafskih in telefonskih kapacitet za prenos poštnih 
pošiljk ter telegrafsko telefonskih sporočil za območje 
SR Slovenije. 

VI. ORGANI ZA IZVAJANJE IN SPREMLJANJE 
SPORAZUMA 

14. člen 

Podpisniki bodo spremljali uresničevanje tega spo- 
razuma in storili potrebne ukrepe za njihovo realizacijo 
prek svojih delegatov v okviru samoupravne interesne 
skupnosti ptt prometa Slovenije. 

Organ za uresničevanje in spremljanje določil tega 
sporazuma je skupščina samoupravne interesne skupno- 
sti ptt prometa Slovenije oziroma njen izvršni odbor. 

15. člen 

Skupščina samoupravne interesne skupnosti ptt pro- 
meta Slovenije ima pri izvaajnju določil tega sporazuma 
zlasti naslednje pristojnosti: 
1. Sprejema izhodišča in smernice za izdelavo srednje- 
ročnih in dolgoročnih planov razvoja ptt prometa Slove- 
nije, 
2. Sprejema srednjeročni in dolgoročni plan razvoja ptt 
objektov skupnega pomena ter ukrepe za njihovo reali- 
zacijo. 
3. Organizira usklajevanje razvoja in delovanje siste- 



mov ptt zvez ter drugih sistemov zvez na območju Slo- 
venije. 
4. Usklajuje politiko razvoja ptt omrežja na manj razvi- 
tih in obmejnih območjih v Sloveniji, 
5. Nadzira uresničevanje določal sporazuma, ki se 
nanašajo na družbenoekonomske cilje in predmet spo- 
razuma. 
6. Spremlja izvajanje medsebojnih obveznosti podpisni- 
kov sporazuma glede dogovorjenega obsega in dinamike 
razvoja ptt prometa in zadovoljevanja potreb uporabni- 
kov po ptt storitvah. 
7. Daje pobude za sklepanje samoupravnih sporazumov, 
organizira sporazumevanje ter nadzira sklenjene spora- 
zume, s katerimi se usklajujejo interesi v smislu določil 
IV. poglavja tega sporazuma. 
8. Predlaga pristojnim organom družbenopolitičnih sku- 
pnosti sprejem ukrepov, ki naj zagotovijo uresničitev 
plana razvoja ptt prometa Slovenije. 
9. Na zahtevo podpisnikov ali po svoji presoji začne po- 
stopek za spremembo in dopolnitev tega sporazuma. 
10. Ugotavlja utemeljene zahteve podpisnika za odstop 
od sporazuma in določa pogoje odstopa. 
11. S statutom in drugimi splošnimi akti samoupravne 
interesne skupnosti Slovenije določa pristojnosti izvrš- 
nega odbora za izvrševanje njenih stališč in sklepov v 
zvezi z izvajanjem sporazuma. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da bodo vsa vprašanja 
medsebojnih odnosov s področja samoupravnega plani- 
ranja, ki niso urejena s tem sporazumom, urejali v ok- 
viru samoupravne interesne skupnosti ptt prometa Slo- 
venije, po potrebi pa tudi s posebnimi samoupravnimi 
sporazumi. 

17. člen 

Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se spreje- 
majo po enakem postopku, kot je določen za sprejem 
sporazuma. 

Uvedbo postopka lahko predlaga skupščina samo- 
upravne interesne skupnosti ptt prometa Slovenije, pri- 
stojni organ družbenopolitične skupnosti, sindikatov de- 

lavcev prometa in zvez Slovenije, nosilci splošnih in 
funkcionalnih sistemov zvez in drugi podpisniki iz druge- 
ga odstavka 2. člena tega sporazuma, območne samo- 
upravne interesne skupnosti ptt prometa in SOZD Zdru- 
žene ptt organizacije Slovenije. 

Pobudo za spremembo oziroma dopolnitve spora- 
zuma lahko da tudi katerakoli organizacija združenega 
dela, krajevna skupnost, samoupravna interesna skup- 
nost ali druga samoupravna organizacija. 

O predlogih oziroma pobudah za spremembo ali do- 
polnitev sporazuma razpravlja skupščina samoupravne 
interesne skupnosti ptt prometa Slovenije, ki odloči o 
tem, ali se začne postopek za spremembo oziroma do- 
polnitev sporazuma ali ne. 

18. člen 

Medsebojne spora bodo podpisniki sporazuma reše- 
vali po postopkih in na način, ki je določen v sporazu- 
mu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti ptt 
prometa Slovenije in v njenih samoupravnih splošnih 
aktih. 

IS. člen 

Podpisniki se dogovorijo, da odstop od sporazuma 
do konca planskega razdobja 1976—1980 ni možen. 

O izjemnih primerih in pogojih odstopa razpravlja 
in odloča skupščina samoupravne interesne skupnosti 
ptt prometa Slovenije. 

20. člen 

Do konstituiranja samoupravnih interesnih skupno- 
sti ptt prometa v Sloveniji začasno sprejme ta sporazum 
Delavski svet Združenih ptt organizacij Slovenije, Lju- 
bljana. 

31. člen 

Sporazum je dokončno sklenjen, ko ga sprejmejo 
pristojni organi upravljanja vseh območnih samouprav- 
nih interesnih skupnosti ptt prometa v Sloveniji, ter 
večina organizacij iz drugega odstavka 2. člena tega 
sporazuma. 

22. člen 

Samoupravni sporazum začne veljati 8. dan po 
objavi. 

PREDLOG 

Družbeni dogovor o inovacijah 

Uvod 
Začetni material za družbeni dogovor o inova- 

cijah je, na osnovi zadolžitev iz »Programa aktiv- 
nosti pri izdelavi srednjeročnih planov za obdobje 
1976—1980«, pripravila Gospodarska zbornica Slo- 
venije dne 9. 3. 1976 ter ga po vsklajevanju s 
predvidenimi podpisniki družbenega dogovora obja- 
vila kot teze v Vestniku Gospodarske zbornice 
Slovenije. Po obravnavi tez na organih predvidenih 
podpisnikov družbenega dogovora je bil 14. 4. 1976 
pripravljen osnutek , ki je bil objavljen v Raz- 
iskovalcu, glasilu Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije, ter 20. 5. 1976 predlo g, ki ga sedaj ob- 

javljamo. 
Družbeni dogovor o inovacijah postavlja prog- 

ramski okvir ter daje organizacijsko osnovo za 
organsko vključevanje inovacij, kot glavne razvoj- 
ne sestavine združenega dela, v vse razvojne pro- 
cese pri nas. 

Rok za predlaganje amandmajev oz. predlogov 
za spremembe ali dopolnitve predloga družbene- 
ga dogovora o inovacijah je odprt do 30. junija 
1976. Predloge je pošiljati na Gospodarsko zborni- 
co Slovenije, Koordinacijski odbor za napredek 
gospodarstva in tehnologije, Ljubljana, Titova 19. 

Predvideno je, da bo družbeni dogovor o ino- 
vacijah podpisan do 15. julija 1976. 
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Z namenom, da pospešimo gospodarski in splošni 
družbeni napredek z večanjem znanja v strukturi dela 
in hitrejšim ustvarjanjem in prenašanjem znanja v raz- 
vojne procese naše družbe, sklepamo udeleženci: 

1. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije 
2. Zveza sindikatov Slovenije 
3. Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
4. Raziskovalna skupnost Slovenije 
5. Izobraževalna skupnost Slovenije 
6. Gospodarska zbornica Slovenije 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O INOVACIJAH 

I. SPLOŠNA IZHODIŠČA 
1. 

Razvoj naše družbe je v pogojih sodobne znanstve- 
no-tehnične revolucije usodno odvisen od tega, kako hi- 
tro m intenzivno bomo v sistemu socialističnega samou- 
pravljanja uresničevali povezavo in sintezo razvoja druž- 
benih odnosov, materialno ekonomskega napredka in 
znanstveno tehnološke revolucije. 

2. 
Uvajanje znanja v družbene razvojne procese mora 

potekati v sodelovanju in v skladu z interesi večine de- 
lovnih ljudi sočasno s poglabljanjem samoupravnih so- 
cialističnih odnosov, da bi v čim večji meri zagotovili 
uveljavljanje idej, znanja in interesov delavskega raz- 
reda. 

3. 
Prizadevanja za uresničitev bistvenih usmeritev na- 

šega razvoja na področju razvoja samoupravnih odno- 
sov, hitrejšega gospodarskega napredka, zviševanja pro- 
duktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti poslo- 
vanja, stabilizacije gospodarstva, enakopravnejšega 
vključevanja v mednarodno delitev dela, izboljšanje po- 
gojev dela in življenja, varstva okolja ter krepitve ob- 
rambne sposobnosti in varnosti dežele, bo mogoče v so- 
dobnih pogojih hitreje uresničevati z aktiviranjem 
ustvarjalnega potenciala slehernega delovnega človeka 
ter z vnašanjem znanja in strokovnosti v vsa delovna 
okolja v družbenem reprodukcijskem procesu. 

Izhajajoč iž kadrovskih, surovinskih, energetskih in 
prostorskih značilnosti slovenskega prostora ter potre- 
be po dolgoročnem preseganju neenakopravne odvisno- 
sti od zunanjega sveta se odpira glavna možnost razvo- 
ja naše družbe z aktiviranjem kvalitativnih_ razvojnih 
dejavnikov, med njimi predvsem večje udeležbe znanja 
v strukturi dela in v mednarodni menjavi. 

4. 
Splošni družbeno-ekonomski pogoji morajo biti pri- 

lagojeni zahtevam po intenzivnejšem vključevanju zna- 
nja v družbene razvojne procese, zlasti pogoji ustvarja- 
nja, pridobivanja in delitve dohodka in osebnih dohod- 
kov, odnosi med ponudbo in povpraševanjem, kadrov- 
ska'politika, integriranost gospodarstva in dragi, Id so 
osnovni pogoj in gibalo za aktiviranje ustvarjalnih po- 
bud delovnih ljudi ter za njihovo strokovno rast, s tem 
pa tudi za uspešno izpeljavo inovacijskih procesov. 

5. 
Inovacijski procesi so praviloma kompleksni proce- 

si, ki tečejo od zamisli do njene realizacije in v njih 
sodeluje vrsta dejavnikov od množično inventivne, razi- 
skovalne, preko projektivne, svetovalne, inženiring in in- 
vesticijske dejavnosti do proizvodne, tržne oz. družbe- 
ne realizacije novosti ter njene pravne zaščite. 

Šele združevanje dela, znanja in sredstev ter pove- 
zovanje različnih dejavnikov v sklenjene inovacijske pro- 
cese vodi ob ugodni družbeno-ekonomski motivaciji do 
družbeno učinkovite inovacije in omogoča ustrezno vred- 
notenje dela vsakega posameznega člena. 

II. USMERITEV INOVACIJSKE POLITIKE 

6. 
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindika- 

tov Slovenije bosta pripravila predlog samoupravnega 
sporazuma s katerim bodo TOZD prevzele obvezo, da 
ustvarijo pogoje za razmah inovacijskih prizadevanj, da 
bodo določile načine za stimuliranje novatorjev, raciona- 
lizatorjev, izumiteljev ter drugih delavcev, ki s svojimi 
ustvarjalnimi sposobnostmi in znanjem bistveno prispe- 
vajo k' razvoju ter, da bodo medsebojno izmenjavale ter 
omogočale uporabo inventivnih in inovacijskih dosežkov. 

7. 
Gospodarska zbornica Slovenije in Raziskovalna 

skupnost Slovenije bosta na osnovi družbenih planov in 
planov TOZD ter njihovih asociacij pripravili predlog 
dejavnosti, s katerimi bi se lahko enakopravno in kon- 
kurenčno vključevali z domačo inovacijo v mednarodno 
delitev dela, ter preko delegatov predlagali ustrezno 
usmeritev inovacijskih potencialov. 

Na ta izbrana področja bomo usmerili domače ino- 
vacijske potenciale in si prizadevali za razvoj kom- 
pleksne procesne tehnike, opravljanje kompletnih pro- 
jektantskih in inženiring storitev za domače potrebe ter 
za izvoz. 

8. 
Podpisniki bomo ustvarjali pogoje za^ organiziran in 

družbeno usklajen, hiter, racionalen in ustvarjalen pre- 
nos tujega znanja v skladu s posebnim družbenim do- 
govorom o skupnih vlaganjih ter nakupu patentov in 
ficenc v tujini ter s samoupravnimi sporazumi, sklenje- 
nimi na njegovi osnovi. 

9. 
Podpisniki bomo uveljavljali princip dohodkovne so- 

odvisnosti vseh členov inovacijske verige v smislu par- 
ticipacije na ekonomskem učinku inovacije v skladu z 
vloženim delom in sredstvi. 

III. SAMOUPRAVNI ODNOSI 
IN ORGANIZIRANOSTI NOSILCEV 

INOVACIJSKIH PROCESOV 

10. 
Udeleženci bomo povezovali in usklajevali programe 

raziskovalne dejavnosti tako v samostojnih raziskoval- 
nih zavodih in visokem šolstvu kot v raziskovalnih eno- 
tah v gospodarstvu in družbenih dejavnostih in to uve- 
ljavljali v planiranju in financiranju teh programov. 

Prizadevali si bomo za formiranje povezanih razi- 
skovalnih skupin, skupno uporabo opreme, dokumenta- 
cije, usklajeno strokovno rast, da bi tako zagotovili 
ustrezno programsko usmeritev ter smotrni razvoj in iz- 
rabo raziskovalnih zmogljivosti. Nosilec koordinacije je 
Raziskovalna skupnost Slovenije. 

11. 
Spodbujali bomo krepitev vseh novacijskih zmoglji- 

vosti in drugih dejavnikov, posebej tistih za potrebe 
neposredne proizvodnje ter usmerjali delo na izboljše- 
vanje proizvodov in delovnih postopkov ter stalni pre- 
nos znanja v te procese. Prizadevali si bomo usposobiti 
in zagotoviti kontinuiteto delovanja inovacijskih skupin 
za realizacijo ključnih objektov dolgoročne usmeritve 
Slovenije. Nosilec Gospodarska zbornica Slovenije in ra- 
ziskovalna skupnost Slovenije. 

12. 
Spodbujali bomo vlaganja v inovacije in povezova- 

nje razvojnih kapacitet v asociacijah združenega dela, da 
bi zagotovili optimalne možnosti uresničevanja inovacij- 



skih programov, razvoj potrebnih kadrov, opreme, siste- 
ma informacij in skupnega nastopanja na tržišču. 

Nosilec Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sin- 
dikatov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva 
Slovenije. 

13. 
Zavzemali se bomo za bolj povezano in usklajeno 

delo svetovalnih, projektantskih in inženiring organiza- 
cij in ustanavljali poslovne skupnosti ter ustrezna ko- 
ordinacijska telesa, preko katerih bo mogoče zagotoviti 
večjo vključenost te dejavnosti v inovacijske procese in 
s tem v realizacijo ciljev naše razvojne politike, njihovo 
rast, večjo racionalnost, strokovnost in učinkovitost nji- 
hovega delovanja tako za naše potrebe, kakor tudi za 
izvoz naše inovacije. 

Nosilec Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Go- 
spodarska zbornica Slovenije. 

14. 
Z vključevanjem in povezavo vseh strokovnih zmo- 

gljivosti bomo zagotovili spremljanje pogodb o skupnih 
vlaganjih, licenc, dolgoročne proizvodne kooperacije ter 
pogodb o poslovno tehničnem sodelovanju s tujino in 
pri tem zagotovili potrebno informiranje in strokovno 
pomoč. 

Nosilec bo določen v posebnem družbenem dogo- 
voru o skupnih Vlaganjih, nakupu patentov in licenc 
v tujini ter dolgoročnih proizvodni kooperaciji s tujino. 

15. 
Spodbujali bomo mednarodno znanstveno-tehnično 

sodelovanje ter samoupravno preobrazbo tega področja. 
Zagotovili bomo racionalno in programirano kori- 

ščenje različnih oblik mednarodnega tehničnega sodelova- 
nja ter njegovega vključevanja v naše inovacijske usme- 
ritve v skladu z družbenimi razvojnimi načrti ter poseb- 
nim družbenim dogovorom za to področje. Nosilci Izvr- 
šni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije. 

16. člen 
Spodbujali bomo povezovanje vseh členov inova- 

cijskega sistema skozi samoupravne interesne skupno- 
sti in druge asociacije na področju družbenih dejavno- 
sti in gospodarstva z medsebojnim sodelovanjem dele- 
gatov v samoupravnih organih posameznih členov ino- 
vacijskega sistema ter z vključevanjem v dohodkovno 
soodvisne reprodukcijske celote ter inovacijske projekt- 
ne skupine. Nosilci Socialistična zveza delovnega ljud- 
stva Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije. 

IV. FINANSIRANJE IN DOHODKOVNI ODNOSI 
17. 

Spodbujali bomo formiranje sredstev za raziskave, 
množično inventivne dejavnosti in inovacije v vsaki or- 
ganizaciji združenega dela, formiranje amortizacije ne- 
materialnih sredstev in formiranja kreditnih virov 
ustrezne kvalitete za posamezne faze oz. nosilce inova- 
cijskih procesov. 

Za izbrane strateške inovacijske usmeritve bomo za- 
gotovili stabilnost in kontinuiteto pogojev za inovacij- 
sko dejavnost tudi v sporazumih o poslovni politiki po- 
slovnih bank ter v raziskovalni politiki Raziskovalne 
skupnosti Slovenije. 

Pri financiranju aplikativnih raziskav bomo uveljav- 
ljali princip, da morajo izhajati iz razvojnih usmeritev 
samoupravnih planov OZD ter družbenih planov ter, da 
imajo zagotovljeno sofinanciranje potencialnih uporab- 
nikov. 

Zavzemali se bomo za ustrezno financiranje razvoja 
domačih invencij ter njihovega prenosa v uporabo, da 
bi ponudbe domačih inovacij izenačevali s ponudbami 
tujih inovacij. 

18. 
Da bi tudi evidenčno uveljavljali princip združeva- 

nja dela in sredstev v okviru inovacijskih procesov ter 
princip dohodkovne soodvisnosti vseh udeležencev od 
rezultatov združenega dela bomo vsebinsko opredelili za- 
jemanje stroškov in gospodarskih učinkov ter dali zvez- 
nim organom predloge za ločeno in poenoteno knjigo- 
vodsko spremljanje stroškov in gospodarskih učinkov 
inovacijskih procesov. 

Nosilec Izvršni svet skupščine SRS, Raziskovalna 
skupnost Slovenije. 

19. 
Dajali bomo predloge za selektivno in stimulativno 

carinsko oz. davčno politiko do vlaganj in dohodka iz 
inovacijskih procesov, pri čemer bo potrebno dati ugod- 
nejše pogoje inovacijam, ki temeljijo pretežno na doma- 
čem. znanju in opremi. Nosilec Izvršni svet skupščine 
SRS. 

V. KADROVSKA POLITIKA 
20. 

V skladu z dogovorjenimi razvojnimi usmeritvami 
na osnovi samoupravnih planov OZD in samoupravnih 
interesnih skupnosti, bomo uveljavljali takšno izobraže- 
valno in kadrovsko politiko, ki bo zagotavljala ustrezno 
kadrovsko zasedenost celotnega inovacijskega sistema. 

Nosilec: Izobraževalna skupnost SR Slovenije. 
21. 

Prizadevali si bomo za kontinuirano in programira- 
no usmerjanje kadrov za potrebe razvoja in za njihovo 
nenehno strokovno rast, za pretok strokovnih kadrov 
med različnimi sferami združenega dela ter za sodelova- 
nje strokovnjakov iz prakse v izobraževalnih procesih. 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije. 
22. 

Prizadevali si bomo za koordinirano in usmerjeno 
sodelovanje na posvetih, kongresih in konferencah, pred- 
vsem tistih kadrov, ki so nosilci dela v usmerjenih ino- 
vacijskih procesih ter tistih, ki lahko pridobljeno zna- 
nje in informacije širše distribuiraj o. 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije. 
23. 

Organizirali bomo načrtno usposabljanje kadrov, 
predvsem raziskovalnih, ki bo omogočalo hiter, učinko- 
vit in ustvarjalen prenos znanja in tehnologije ter izpe- 
ljavo inovacijskih procesov na njuni osnovi. Temu pri- 
merno bomo prilagodili programe izobraževanja, orga- 
nizirali dopolnilno izobraževanje in stalno strokovno iz- 
popolnjevanje. 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izobraže- 
valna skupnost SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije. 

24. 
V vse oblike izobraževanja bomo vključevali pouk 

o družbeni vlogi novega znanja, tehničnega napredka, ino- 
vacij in industrijske lastnine ter organizirali dopolnil- 
no in specialistično izobraževanje na terrt področju. 

Nosilec: Izobraževalna skupnost Slovenije, Razisko- 
valna skupnost Slovenije. 

25. 
Spodbujali bomo razvijanje strokovnih in ustvarjal- 

nih sposobnosti slehernega delovnega človeka za sou- 
stvarjanje inovacij v procesu enostavne in razširjene 
reprodukcije z dopolnilnim izobraževanjem, z izobraže- 
vanjem na delovnem mestu, podpiranjem dejavnosti dru- 
štev za tehnično kulturo, podpiranjem aktivov izumite- 
ljev, organiziranjem tekmovanj ipd. 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva Slovenije. 
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Uveljavljali borno moralno ln materialno motivacijo 
in stimulacijo ter ustrezno vrednotenje dela strokovnih 
kadrov, ki prevzamejo strokovno odgovornost in tvega- 
nje za izpeljavo inovacijskih projektov, ki temelji pre- 
težno na domačem znanju ter zagotavljali ustrezno vlo- 
go teh kadrov pri sprejemanju poslovnih odločitev. So- 
cialistična zveza delovnega ljudstva in sindikati bodo 
dali iniciativo za vnašanje ustreznih meril v samouprav- 
ne sporazume o ustvarjanju in delitvi dohodka in oseb- 
nih dohodkov. 

VI. INFORMACIJSKA BAZA IN 
INFORMACIJSKI TOKOVI 

27. 
Skrbeli bomo za učinkovito delovanje strokovnih 

knjižnic ter za vsklajeno nabavljanje literature in dru- 
gih informacijskih virov ter si prizadevali za vzposta- 
vitev enotnega informacijskega sistema tako, da bodo 
vse bistvene informacije dostopne vsem interesentom 
ter, da bo zagotovljen hiter, selektiven in učinkovit pre- 
tok informacij v prakso. 

Nosilec: Raziskovalna, skupnost Slovenije, Izobraže- 
valna skupnost Slovenije. ' 

28. 
Formirali bomo povezano omrežje za dokumentacij- 

sko-informacijsko dejavnost, posebej za patente infor- 
macije (patentoteke). 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije. 

29. 
Organizirali bomo centralno evidentiranje in selek- 

tivno obveščanje zainteresiranih o strokovnih gradivih, 
ki so dostopna skozi mednarodno znanstveno tehnično 
sodelovanje, bodisi iz udeležbe naših kadrov na med- 
narodnih posvetih, kongresih ipd., bodisi skozi naše so- 
delovanje v mednarodnih organizacijah in združenjih. 
Nosilec: Izvršni svet SR Slovenije, Raziskovalna skup- 
nost Slovenije. 

30. 
Spodbujali bomo medsebojno informiranje in zago- 

tavljali dostopnost podatkov ter skupno uporabo virov 
podatkov za ključne inovacijske projekte ter dolgoročne 
strateške usmeritve domače inovacije. 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije. 

31. 
Uveljavljali bomo centralno evidentiranje in enotno 

statistično spremljanje domačih inovacijskih potencia- 
lov od raziskovalnih kadrov, raziskovalnih dosežkov pa 
do tehnoloških linij in potrebne opreme. 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izvršni 
svet SR Slovenije. 

32. 
Organizirali bomo vključevanje naših diplomatskih 

in gospodarskih predstavnikov v tujini v sisteme za zbi- 
ranje in distribuiranje informacij o stanju in razvoju 
svetovnega tržišča, novih izdelkov, tehnologij, konku- 
renčne proizvodnje ipd. ter za promocijo naših ino- 
vacij v tujini. 

Nosilec: Izvrni svet SRj Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije 

33. 
Vključevali bomo sredstva javnega obveščanja v in- 

formiranje in popularizacijo pomena inovacij v razvoju 
naše družbe, dosežkov domačih strokovnjakov, novih do- 
mačih proizvodov itd. 

Nosilec: Socialistična zveza delovnega ljudstva Slo- 
venije. 

VII. RAZISKOVALNA OPREMA 
34. 

Organizirali bomo koordinirano nabavo in uporabo 
raziskovalne opreme tako laboratorijske, kakor tudi 
opreme za pilotsko proizvodnjo in medsebojno omogoča- 
li izvedbe poskusov na industrijskih napravah. 

Nosilec: Raziskovalna skupnost Slovenije, Izvršni 
svet SR Slovenije. 

VIII. ZAŠČITA INOVACIJSKIH 
DOSEŽKOV 

35. 
Spodbujali in ustvarjali bomo pogoje za ustrezno 

zaščito domačih invencij: izumov, tehničnih, organizacij- 
skih in poslovnih izboljšav ter know-how ter njihovega 
komercialnega plasmana, doma in v tujini. 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije, Razisko- 
valna skupnost Slovenije. 

36. 
Spodbujali bomo uveljavitev lastnih patentov, last- 

nega know-how, lastnih vzorcev in modelov, domačih 
blagovnih znamk in geografskih označb porekla ter se 
izogibali restriktivnim omejitvam v slučajih potrebnega 
nakupa tuje inovacije, na strateških razvojnih usmerit- 
vah, ter si kot dolgoročni cilj zastavljamo enakopravno 
vključevanje v mednarodno delitev dela. 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije, Razisko- 
valna skupnost Slovenije. 

37. 
Spodbujali bomo uveljavljanje kolektivnih znamk 

ter znakov kvalitete po posameznih gospodarskih vejah 
ter za celotno slovensko gospodarstvo. 

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije. 

IX. IZVAJANJE DRUŽBENEGA DOGOVORA 
38. 

Udeleženci tega dogovora se zavezujejo, da bodo na 
temelju njegovih izhodišč za realizacijo vseh posamez- 
nih določil dogovora vsak za svoje področje delovanja 
pripravili konkretne programe svoje aktivnosti in zadol- 
žitev ter jih medsebojno vsebinsko in rokovno uskladili. 

39. 
Udeleženci ustanovijo za izvajanje tega dogovora 

koordinacijsko telo ter določijo njen sedež pri enem oo 
podpisnikov. 

40 
Vsak udeleženec bo za izvajanje tega dogovora za- 

dolžil ustrezni organ ter vsaj enkrat letno poročal Ko- 
ordinacijskemu odboru o izvajanju dogovora na svo- 
jem področju. 

Koordinacijski odbor enkrat letno poroča podpisni- 
kom o izvajanju družbenega dogovora. 

X. KONČNE DOLOČBE 
41. 

K družbenemu dogovoru lahko pristopijo poleg za- 
četnih udeležencev tudi druge organizacije. 

42. 
Družbeni dogovor je sprejet in prične veljati, ko 

ga podpišejo pooblaščeni predstavniki udeležencev. 
Podpisniki: 
1. Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije 
2. Zveza sindikatov Slovenije 
3. Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
4. Raziskovalna skupnost Slovenije 
5. Izobraževalna skupnost Slovenije 
6. Gospodarska zbornica Slovenije 
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PREDLOG 

Samoupravni sporazum o osnovah plana 

samoupravnih stanovanjskih skupnosti 

v SR Sloveniji za področje stanovanjskega 

gospodarstva v obdobju 1976-1980 

~\ 

Uvod 

Pooblaščeni delegati samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti v občinah, obali in Ljubljani so 
podpisovali samoupravni sporazum o osnovah plana 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti SR Slove- 
nije za področje stanovanjskega gospodarstva v 
obdobju 1976—1980 na 5. zasedanju skupščine Zve- 
ze stanovanjske skupnosti Slovenije, dne 4. junija 
1976. Delegati so razpolagali s pooblastilom za do- 
končno usklajevanje besedila, kar je bilo opravljeno 

na zasedanju skupščine, ter za podpis sporazuma. 
Samoupravni sporazum o osnovah plana je pod- 
pisalo 48 od skupno 58 stanovanjskih skupnosti. 

Trenutno ga še niso podpisale naslednje stano- 
vanjske skupnosti: Celje, Dravograd, Laško, Lenart, 
Ljubljana-Center, Ljubljana-Moste, Mozirje, Postoj- 
na, Ptuj, Šmarje pri Jelšah in Velenje. Pričaku- 
jemo, da bodo predstavniki naštetih skupnosti pod- 
pisali samoupravni sporazum v najkrajšem času, 
na sedežu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Samoupravni sporazum je podpisala tudi Zve- 
za stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

Na podlagi 2. in 44. člena zakona o temeljih si- 
stema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 6/76), 1. in 2. člena 
zakona o samoupravni stanovanjski skupnosti (Ur. list 
SRS, št. 8/74) delavci v temeljnih in drugih organiza- 
cijah združenega dela in v delovnih skupnostih, delav- 
ci v delovnem razmerju pri zasebnih delodajalcih, de- 
lovni ljudje, ki opravljajo samostojno delo s sredstvi v 
lasti občanov in drugi delovni ljudje, ki so po zako- 
nu obvezno zavarovani za pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje ter upokojenci, združeni v društvih upoko- 
jencev in skupnosti pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja SR Slovenije, občani v zborih stanovalcev in 
krajevnih skupnostih. 

sklepamo 

prek samoupravnih stanovanjskih skupnosti v občinah, 
obale in Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: »udeleženci«) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O OSNOVAH PLANA SAMOUPRAVNIH 

STANOVANJSKIH SKUPNOSTI V SR SLOVENIJI 
ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA 

GOSPODARSTVA V OBDOBJU 1976—1980 

X. SKUPNI RAZVOJNI CILJI, 
USMERITVE IN NALOGE 

1. člen 

Udeleženci s tem samoupravnim sporazumom spre- 
jemamo temeljne skupne razvojne cilje, usmeritve in 
naloge, ki so osnova za oblikovanje in sprejemanje 
ter izvajanje srednjeročnega plana razvoja stanovanj- 
skega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 1976— 
19P0 (v nadaljnjem besedilu: »srednjeročni plan«). 

Pri določanju osnov srednjeročnega plana udele- 
ženci upoštevamo zadeve skupnega pomena, ki so spre- 
jete v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Zvez® 
stanovanjskih skupnosti Slovenije, predvsem pa: 

— nadaljnje razvijanje samoupravnih socialističnih 
družbenoekonomskih odnosov na tem področju; 

— usmerjanje in usklajevanje z družbenim planom 
SR Slovenije graditve stanovanj in drugih zadev s po- 
dročja stanovanjskega gospodarstva, ki so z zakonom 
razglašene za zadeve posebnega pomena; 

— spremljanje razvoja in analiziranje zadev stano- 
vanjskega gospodarstva na območju SR Slovenije in 
seznanjanja stanovanjskih skupnosti in skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti o problematiki na tem po- 
dročju; 

— predlaganje Skupščini SR Slovenije osnov za 
družbeni plan Socialistične republike Slovenije za po- 
dročje stanovanjskega gospodarstva; 

— analiziranje programov stanovanjske graditve 
stanovanjskih skupnosti in občin hi planov letnih etap 
njihove realizacije. 

2. člen 

Osnovne cilje, usmeritev in naloge samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti zagotavljamo: 

— delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 
la in drugih skupnostih ter občani v zborih stanoval- 
cev in krajevnih skupnostih kot temeljni nosilci sred- 
stev za razširjeno reprodukcijo na področju stanovanj- 
skega gospodarstva v občini; 

— samoupravne stanovanjske skupnosti skupaj z 
ostalimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s so- 
časnim sprejemanjem in usklajevanjem temeljev za 
srednjeročni plan občine in republike za obdobje 1976— 
1980; 

— samoupravne stanovanjske skupnosti z razvija- 



njem informativnega sistema na področju spremljanja 
in izvajanja srednjeročnega plana in informiranja de- 
lovnih ljudi in občanov; 

— udeleženci zagotavljamo izpolnjevanje ciljev, 
usmeritev in smernic dogovorjenih s tem sporazumom 
tudi s samoupravnim sporazumevanjem in družbenim 
dogovarjanjem o vseh zadevah, ki vplivajo na področje 
stanovanjskega gospodarstva. 

II URESNIČEVANJE VSEBINSKIH USMERITEV, 
CILJEV IN NALOG 

8. člen 

Temeljni cilji i» naloge na področju stanovanj- 
skega gospodarstva temeljijo na resoluciji 10. kongre- 
sa ZKJ »o nalogah komunistov Jugoslavija pri razvo- 
iu družbenoekonomskih odnosov na področju stanova- 
nja in o stanovanjski politiki«, na resoluciji skupščine 
SR Slovenije »o nadaljnjem razvoju stanovanjskega 
gospodarstva« in na drugih dokumentih, ki obravnava- 
jo področje stanovanjskega gospodarstva. 

Ciilji in naloge v naslednjem planskem obdobju iz- 
hajajo in temeljijo tudi na strokovnih analizah o do- 
sedanjem razvoju in zasnovah bodočega razvoja stano- 
vanjskega gospodarstva za obdobje 1976—1980 v obči- 
nah in v republiki. 

4. člen 

Temeljni družbeni cilji in naloge so: 
 pravica in dolžnost sodelovanja v vseh fazan 

stanovanjske graditve, kakor tudi gospodarjenje z zgra- 
jenim stanovanjskim skladom; w. 

— stanovanjska graditev naj bo večja kot je stop 
nja rasti družbenega proizvoda; , . nm 

— zmanjšanje razkoraka med osebnim dohodkom 
in ceno stanovanja, ki se bo doseglo z večjo Produktiv- 
nostjo vsega združenega dela, še posebej vseh dejavni 
kov na področju stanovanjske graditve; 

— zmanjšanje stanovanjskega primanjkljaja (po 
številu in kvaliteti stanovanj) naj se doseže s poveča- 
njem obsega novozgrajenih stanovanj ter z večjo me- 
njavo stanovanj po potrebah občanov; 

— pospeševanje prenove in obnove vsega stanovanj- 
skega sklada, ki ne ustreza več sprejetim stanovanj- 
skim standardom; 

— delitev noVih in zamenjava obstoječih najemnih 
stanovanj mora temeljiti na samoupravnih aktih in 
mora v večji meri upoštevati socialno ekonomski po- 
ložaj pričakovalcev stanovanj, kar bi naj povzročilo 
manjše povpraševanje po novih stanovanjih; 

— pospeševanje stanovanjske graditve, ki ni le te- 
meljni dejavnik socioekonomske rasti življenjskega 
standarda temveč tudi dejavnik večje proizvodnje in 
zaposlovanja; ne le v neposredni stanovanjski graditvi 
temveč tudi v številnih drugih gospodarskih panogah, 
še posebej ker stanovanjska graditev uporablja pred 
vsem domače surovine in proizvode ter pozitivno vpli- 
va na plačilno bilanco in stabilizacijo nasploh ter 
vpliva na panoge, ki proizvajajo izdelke trajne potros- 

  zavzemanje za čim hitrejšo sistemsko ureditev 
na področju financiranja komunalnega urejanja stano- 
vanjskih sosesk; 
 zavzemanje za sistemsko ureditev financiranja 

graditve spremljajočih objektov; 
 določitev minimalnih normativov za komunalno 

urejanje in komunalno oskrbo pri stanovanjski gra- 
ditvi; , . ... 

— povečanje družbenega vpliva na urbanistično 
programiranje z vidika pravočasnosti ^ izdelave in si- 
stemske ureditve financiranja urbanistične dokumenta 
rije; 

— plansko urejanje stavbnih zemljišč ob zmanjša- 
nju števila gradbišč in večji stopnji industrializacije 
stanovanjske graditve. 

III. SAMOUPRAVNO DOGOVORJEN t 
PLANSKE SMERNICE 

5. člen 

Izhajajoč iz materialnih in finančnih bilanc ter 
osnov srednjeročnih planov občin se udeleženci dogo- 
vorimo: 

— zgraditi vsaj 65.000 stanovanj, od tega približ- 
no 70 odstotkov družbenih in 30 odstotkov individu- 
alnih, tako da bi ob koncu 5-letnega obdobja zmanj- 
šali stanovanjski primanjkljaj; 

— bistveno zmanjšati stanovanjski primanjkljaj 
zlasti za kategorijo pričakovalcev stanovanj iz vrst de- 
lavcev z nižjimi dohodki, udeležencev NOV, mladih 
družin, ostarelih občanov in invalidov; 

— postopno izboljšati stanovanjske standarde, zla- 
sti v družbenem sektorju; 

— izdelati in sprejeti komunalne in urbanistične 
standarde; 

— povečati v največji možni meri obseg družbeno 
usmerjene blokovne gradnje in pri tem planirati grad- 
njo na zemljiščih, ki v manjši meri zmanjšujejo upo- 
rabne kmetijske površine; 

— gradnjo novih stanovanjskih objektov in sosesk 
poveriti izvajalcem, ki dosegajo najboljše pogoje gle- 
de roka gradnje, kvalitet«, funkcionalnosti in cene ter 
stroškov vzdrževanja; 

— del komunalnih investicij, ki bremeni ceno kva 
dratnega metra stanovanj, naj bo vsako leto posebej 
dogovorjen v skladu s politiko cen komunalnih stori- 
tev. s prizadevanjem za njegovo relativno zniževanje; 

— v večji meri angažirati zasebna sredstva pri re- 
ševanju stanovanjskih vprašanj, tako glede povečanja 
obsega stanovanj v etažni lastnini in gradnji zasebnih 
hiš v zadružni gradnji, kot tudi z večjim angažiranjem 
zasebnih sredstev s soudeležbo pri pridobitvi naje- 
mnega stanovanja v družbeni lasti, ki nai bo urejeno 
s samoupravnim aktom o dodeljevanju družbenih na- 
jemnih stanovanj 

6. čle" 

Izhodišča za planirano stanovanjsko graditev so- 

— stopnia rasti družbeneea proizvoda; 
— stotin i a. rasti zaposlenosti; 
— stopnia, rastri realnih osebnih dohodkov; 
— stonriia rasti produktivnosti: 
— udeležba stanovanjskih investicij v družbenem 

proizvodu, ki se bodo gibale v skladu s temelji druž- 
benega, mana SP Slovenije. 

Minimalni prispevek za razširjeno stanovanjsko re- 
produkcijo na bruto osebni dohodek delavcev je 6 od- 
stotkov. 

7. člen 

Za realizacijo dogovorienih planskih smernic bomo 
delovni ljudie in občani lahko letno odločali o mini- 
malni stopnji prispevka za stanovanjsko eradnjo ter o 
načinu zagotovitve sredstev za kompleksnost stanovanj- 
ske frraditve. 

V kolikor se bomo delovni ljudje in občani odloči- 
li za višjo stopnjo od 6-odstotnega prispevka, se del 
teb sredstev lahko uporabi za investicijsko vzdrževa- 
nje. 

Udeleženci se bomo zavzemali za združevanje vseh 
razpoložljivih sredstev za stanovanjsko graditev in ta- 
kojšnje vlaganje združenih sredstev v stanovanjsko 
gradnjo. 

» 



Stanovanjske skupnosti se zavezujemo, da kot orga- 
nizatorji usmerjene gradnje usmerjamo pričakovalce 
stanovanj tudi v združevanje v obliki stanovanjskih 
zadrug. 

8. člen 

Prek ugodnejših pogojev za graditev in uporabo 
stanovanj je pospeševati osebni interes delovnih ljudi 
in občanov za reševanje stanovanjskih problemov. 

9. člen 

V cilju uspešnejšega reševanja stanovanjskih pro- 
blemov delavcev z nižjimi dohodki, mladih družin 
ostarelih občanov, borcev NOV in invalidov, bomo 
delovni ljudje in občani še nadalje izpopolnjevali si- 
stem družbene pomoči. 

10. člen 

S postopnim uvajanjem stroškovnih stanarin bo- 
mo omogočili normalno vzdrževanje in enostavno re- 
produkcijo stanovanjskega sklada, sočasno pa bomo 
močneje razvijali komponento solidarnosti in socialne 
varnosti (subvencioniranje stanarin). 

11. člen 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bomo skupno 
z družbenopolitičnimi dejavniki krepile in razvijale de- 
lo hišnih svetov, zborov stanovalcev in zborov stanoval- 
cev pri krajevnih skupnostih, predvsem s samoupravo 
na tem področju in z zagotovitvijo ustrezne materi- 
alne baze za samoupravno delovanje. 

12. člen 

Družbeni dogovori o oblikovanju cen v stanovanj- 
ski graditvi v občini morajo vsebovati družbeno dogo- 
vorjene elemente strukture cene stanovanja. Elementi 
strukture cene morajo biti javni. Cena stanovanja ne 
bo vsebovala stroškov reprodukcije pri izvajanju nalog 
drugih interesnih skupnosti in dejavnosti. 

13. člen 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bomo zagoto- 
vile pravočasno naročanje in izdelavo izvedbenih zazi- 
dalnih načrtov za stanovanjsko graditev v okviru 
urbanističnega programa občine in urbanističnih načr- 
tov naselij. 

14. člen 

Udeleženci sporazuma se zavzemamo za teamsko 
projektiranje izvedbenih zazidalnih načrtov in stano- 
vanjskih objektov v okviru sprejetih standardov, za 
večkratno uporabo uspelih projektov in za tehnologijo, 
ki zagotavlja hitro in racionalno graditev z uporabo 
domačih materialov in uporabo tipizirane opreme in 
instalacij. 

15. člen 

Sistem financiranja in kreditiranja družbeno 
usmerjene stanovanjske graditve naj omogoči razvija- 

nje in utrjevanje enotnega sistema zbiranja in združeva- 
nja namenskih sredstev za stanovanjsko graditev. Pri 
tem naj samoupravne stanovanjske skupnosti postane- 
jo dejanski nosilec združevanja sredstev za investicije 
v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji in usmerje- 
valec vlaganja združenih sredstev v stanovanjsko gra- 
ditev. 

16. člen 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bomo prek 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije sodelovale pri 
vzpostavitvi in nadaljnjem razvijanju informativnega 
sistema na področju stanovanjskega gospodarstva- 

17. člen 

Udeleženci sporazuma vključujemo graditev domov 
za učence in študente v osnove plana stanovanjskega 
gospodarstva. 

18. člen 

Udeleženci bomo pri načrtovanju stanovanjske gra- 
ditve v največji možni meri upoštevali sprejete ukrepe 
za varstvo človekovega okolja. 

19. člen 

Udeleženci si bomo prizadevali, da se stanovanj- 
ske rekonstrukcije, posebno v starih mestnih in vaš- 
kih jedrih, vključijo v plan prenove teh jeder, s tem, 
da se v ta namen uporablja tudi amortizacija. 

IV. SPREJEMANJE, IZVAJANJE IN 
SPREMLJANJE SPORAZUMA 

20. člen 

Udeleženci tega sporazuma obravnavamo osnutek 
sporazuma na način, ki ga določimo v skladu z zako- 
ni in samoupravnimi splošnimi akti. Ko podpiše ta 
sporazum večina stanovanjskih skupnosti občin, se ga 
smatra za sprejetega in se ga objavi v Uradnem listu 
SRS. 

21. člen 

Za izvedbo planskih usmeritev, ki izhajajo iz tega 
sporazuma, skrbimo samoupravne stanovanjske skupno- 
sti v občinah, obale in Ljubljane ter Zveza stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije. 

O izvajanju sporazuma, zlasti doseganju planskih 
ciljev v srednjeročnih planih morajo organi stanovanj- 
ske skupnosti v občinah, obale in Ljubljane ter Zveza 
stanovanjskih skupnosti Slovenije poročati vsem udele- 
žencem tega sporazuma. 

22. člen 

Samoupravne stanovanjske skupnosti in Zveza sta- 
novanjskih skupnosti moramo tekoče spremljati ure- 
sničevanje tega sporazuma ter udeležencem predlagati 
potrebne dopolnitve ali spremembe, če bi s tem pripo- 
mogli k večjim učinkom na področju stanovanjskega 
gospodarstva oziroma če bi bilo to potrebno zaradi 
prilagajanja splošnim gospodarskim gibanjem. 



PREDLOG 

Družbeni dogovor o razvijanju zunanjetrgovinske 

menjave blaga in storitev, izboljšanju njene 

regionalne strukture ter racionalnem 

nadomeščanju uvoza za obdobje 1976-1980 

Z namenom, da se usklajeno razvijajo gospodar, 
ski odnosi s tujino ter zagotovi njihova ustrezna re- 
gionalna usmerjenost ter kvalitetno in smotrno nado- 
meščanje uvoza, sklenejo: 

— Gospodarska zbornica Slovenije 
— Izvršni svet Skupščine SRS 
— Izvršni sveti občinskih skupščin 
— Poslovne banke* 

DRUŽBENI DOGOVOR 
O RAZVIJANJU ZUNANJETRGOVINSKE MENJAVE 

BLAGA IN STORITEV, IZBOLJŠANJU NJENE 
REGIONALNE STRUKTURE TER RACIONALNEM 
NADOMEŠČANJU UVOZA ZA OBDOBJE 1976—1980 

I. OSNOVNA IZHODIŠČA 

1. člen 

S tem družbenim dogovorom udeleženci — skladno 
s svojo pristojnostjo in odgovornostjo — določajo 
skupne osnove in svoje obveznosti za razvijanje zuna- 
njetrgovinske menjave blaga in storitev, spremembo 
njene regionalne usmerjenosti ter racionalno nadome- 
ščanje uvoza. _ . 

Udeleženci dogovora bodo svojo aktivnost izvajali 
na osnovi stališč sprejetih v: 

— »Temeljih skupne politike dolgoročnega razvoja 
Socialistične federativne republike Jugoslavije do leta 
1985« z dne 14. 10. 1975. 

— »Resoluciji o ekonomskih stikih SR Slovenije s 
tujino z dne 27. 11. 1973. 

— »Resoluciji o ekonomskih stikih SR Slovenije z 
državami v razvoju« z dne 26. 3. 1975. ter 

— »Sklepih in stališčih o obmejnem sodelovanju 
SR Slovenije s sosednjimi državami« z dne 29. 1. 1975. 

2. člen 

Udeleženci tega dogovora so se sporazumeli, da bo- 
do v programe svojega dela, kot prioritetno nalogo 
vključevali: krepitev sposobnosti gospodarstva za enako- 
pravnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, iz- 
boljšanje razmerij med izvozom in uvozom in izbolj- 
šanje regionalne strukture „zvoza. 

Izvozno usmerjeno dejavnost, ki izboljšuje plačilno 
in devizno bilanco, vključno obmejno gospodarsko so- 
delovanje, turizem in izvoz drugih storitev kakor tudi 
dejavnosti, ki omogočajo racionalno nadomeščanje uvo- 
za bodo imele značaj temeljne prioritete, tako obliko- 
vane v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slo- 

* mišljene so poslovne banke, ki so sedaj, ali bodo v 
bodoče včlanjene v Združenje poslovnih bank SRS. 

venije za obdobje 19*76—1980, ter v vsakoletnih Resolu- 
cijah Skupščine SRS o družbeno ekonomski politiki SR 
Slovenije. 

II. CILJI 

3. člen 

Udeleženci tega dogovora bodo skupno usmerjali 
svojo aktivnost tako, da bi ob doseganju letne stop- 
nje rasti družbenega proizvoda za okoli 6 odstotkov 
na področju zunanjetrgovinske menjave dosegali zlasti 
naslednje cilje: 

1. Povečanje deleža izvoza blaga v družbenem pro- 
izvodu SR Slovenije, pri čemer naj bi izvoz rastel po 
letni stopnji okoli 2 odstotka hitreje od rasti družbe- 
nega proizvoda, kar pomeni skupno letno realno stop- 
njo rasti izvoza blaga okoli 8 odstotkov. 

2. Izboljšanje stopnje pokrivanja uvoza in izvoza 
blaga letno sorazmerno tako, da naj bi izvoz koncem 
petletnega razdobja pokrival uvoz v višini 60 odstot- 
kov. To pomeni, da sme letna stopnja rasti uvoza zna- 
šati največ 5 odstotkov. 

3. Ustreznejši regionalni strukturi izvoza SR Slo- 
venije zlasti na področju držav v razvoju in neuvršče- 
nih držav. Na koncu obdobja naj bi stauktura izvoza 
SR Slovenije bila naslednja: razvite države zapada 49 
odstotkov (leta 1975 — 54,6 odstotka), socialistične dr- 
žave 33 odstotkov (leta 1975 — 36,1 odstotka) in države 
v razvoju 18 odstotkov (leta 1975 — 9,3 odstotka). To 
pomeni, da mora letna stopnja rasti izvoza na področ- 
jih biti naslednja: razvite države zapada 6 odstotkov, 
socialistične države 6 odstotkov ter države v razvoju 
24 odstotkov. 

4. Doseganje takšne letne stopnje rasti uvoza,, ki 
bo omogočila postopno izboljšanje pokrivanja uvoza z 
izvozom, kar pomeni porast uvoza po letni stopnji naj- 
več 5 odstotkov upoštevajoč pri tem tudi potrebo re- 
gionalnega preusmerjanja, ki naj bi dosegal naslednje 
cilje: 

— uvoz iz zapadnih držav naj bi rastel počasneje 
kakor celotni porast uvoza SRS, in sicer po stopnji 
3 odstotke, 

— uvoz iz socialističnih držav naj bi rastel po pov- 
prečni stopnji rasti uvoza 5 odstotkov, 

— uvoz naj bi, zlasti na osnovi dolgoročnejše usme- 
ritve rasel iz področja držav v razvoju po letni stop- 
nji 20 odstotkov. 

S temi trendi naj bi bila dosežena strukturna 
sprememba uvoza ob koncu obdobja v razmerjih: raz- 
vite države zapada 73 odstotkov (leta 1975 — 80 odstot- 
kov), socialistične države 15 odstotkov (leta 1975 — 
15 odstotkov), države v razvoju 12 odstotkov (leta 
1975 — 5 odstotkov). 

5. Intenzivna rast deviznega priliva iz turizma in 



drugih storitev, ki naj raste po letni stopnji 9 odstot- 
kov, devizni odliv za storitve pa po letni stopnji v višini 
7,6 odstotka. 

6. Podpisniki tega dogovora si bodo prizadevali 
predvsem za hitrejšo rast izvoza izdelkov visoke stop- 
nje predelave, s katerimi se dosega večji devizni do- 
hodek in v večji meri ovrednoti domače delo ter za 
podpiranje razvoja prioritetnih in drugih dejavnosti, ki 
vplivajo na racionalno nadomeščanje uvoza in izbolj- 
šujejo plačilno bilanco. 

7. Vsestranskega razvoja obmejnega gospodarskega 
sodelovanja zlasti s prehodom iz dosedanje blagovne 
menjave tudi na višje oblike gospodarskega sodelo- 
vanja. 

III. SKUPNE UGOTOVITVE 

4. člen 

Pri opredelitvi svojih nalog udeleženci družbenega 
dogovora izhajajo iz naslednjih ugotovitev: 

— da pospeševanje izvoza ni samo naloga usmer- 
jena na zboljšanje plačilne bilance, ampak eden od 
osnovnih elementov in predpogojev zvišanja celotne 
gospodarske aktivnosti, zlasti razvoja tehnološko raz- 
vite, veliko serijske proizvodnje, ki je usposobljena 
hkrati proizvajati za domači in tuji trg; 

— da mora razvijanje zunanjetrgovinske menjave 
blaga in storitev, regionalne usmerjenosti ter nacional- 
nega nadomeščanja uvoza, sloneti na močnejšem vpli- 
vu združenega dela glede urejanja sistemskih in dru- 
gih vprašanj gospodarskih odnosov s tujino in na 
višji stopnji kvalitete povezovanja ter organiziranosti 
v okviru Slovenije in Jugoslavije; 

— da je za pospeševanje izvoza in spremembo re- 
gionalne strukture izvoza ter racionalnega nadomešča- 
nja uvoza potrebno trajno in dolgoročno usmerjanje 
investicijske dejavnosti, organiziranosti gospodarstva za 
nastop na tujih tržiščih, sistemskih vprašanj in ukre- 
pov tekoče ekonomske politike, raziskovalne dejavno- 
sti, usposabljanja kadrov in podobno. 

IV. SMERI DELOVANJA 

5. člen 

Za doseganje zastavljenih ciljev bodo .udeleženci 
svojo aktivnost usmerili na naslednja področja delo- 
vanja: 

_ — organiziranost gospodarstva za nastop na tujih 
tržiščih in temu ustrezno lastno organiziranost udele- 
žencev tega dogovora; 

— sistemska vprašanja in ukrepe tekoče ekonom- 
ske politike; 

— programiranje izvoza in uvoza, racionalnega na- 
domeščanja uvoza in bolj smotrnega koriščenja sekun- 
darnih surovin; 

— organizirano vključevanje raziskovalne dejavno- 
sti v procese, ki naj izboljšajo konkurenčno sposob- 
nost in organiziranost gospodarstva za vključevanje v 
mednarodno delitev dela in zmanjševanje surovinske 
in tehnološke odvisnosti od tujine; 

— organiziranja in izdajanja informiranosti za po- 
trebe gospodarstva pri procesu vključevanja v medna- 
rodno delitev dela; 

— usmerjanja in izobraževanja kadrov za potrebe 
gospodarskega sodelovanja s tujino. 

V. ORGANIZIRANOST GOSPODARSTVA 

6. člen 

Udeleženci tega dogovora bodo vsak v okviru svo- 
jih pristojnosti podvzeli vse potrebno, da se ustanovi 
samouprava interesna devizna skupnost SR Slovenije. 
V tej skupnosti bodo organizacije združenega dela s 
samoupravnim sporazumevanjem zlasti zagotovile 
usklajevanje planov ekonomskih odnosov s tujino ter 

usklajevanje in urejanje medsebojnih odnosov in inte- 
resov v realizaciji pravic in obvez v deviznem in zunar 
njetrgovinskem sistemu. S pomočjo te skupnosti bo 
zagotovljen vpliv združenega dela na skupno devizno 
politiko kot instrument dogovorjene politike ekonom- 
skih odnosov s tujino, pri čemer bo plan te skupnosti 
sestavni del družbenega planiranja. 

S samoupravnimi sporazumi v okviru te skupnosti 
Se bodo določili kriteriji in način oskrbe z deviznimi 
sredstvi za tiste organizacije združenega dela, ki z last. 
nim deviznim prilivom oziroma združevanjem in raz- 
poreditvijo deviznega dohodka ne ustvarjajo zadostna 
devizna sredstva za lastne potrebe, dogovorili se bodo 
ukrepi za realizacijo predvidene devizne pozicije SR 
Slovenije ter urejevali odnosi v zvezi z najemanjem 
tujih kreditov in zagotovitvijo devizne substance za 
njihovo odplačilo. 

Udeleženci dogovora bodo podvzeli vse potrebno, 
da bi se ta skupnost organizirala najpozneje do 31. de- 
cembra 1976. 

7. člen 

Ker je organiziranost gospodarstva za nastop na 
tujih tržiščih eden od bistvenih elementov pospeševa- 
nja izvoza in istočasno pomemben sestavni del pre- 
obrazbe družbeno ekonomskih odnosov v združenem 
delu, prevzema GZS aktivnost na tem področju kot 
svojo prioritetno, stalno nalogo. V zvezi s tem bo ini- 
ciator družbenega dogovarjanja in samoupravnega spo- 
razumevanja za vsklajen nastop v tujini. Izvršni svet 
Skupščine SRS in družbeno politične skupnosti bodo 
to njeno dejavnost podpirale v svojih pristojnostih, po- 
slovne banke pa v okviru svoje poslovne politike. 

8. člen 

Združevanje OZD naj bi privedlo do konstituiranja 
poslovnih skupnosti konzorcionalnega tipa za nastop 
na tržiščih držav v razvoju. Na principu združevanja 
dela in sredstev bo zagotovljena organizirana in trajna 
prisotnost združenega dela na teh tržiščih v smeri za- 
gotavljanja permanentnega izvoza blaga, transfera teh- 
nologije in dolgoročne preskrbe s surovinami. Po dogo- 
vorjenem prioritetnem vrstnem redu obdelave posa- 
meznih tržišč in regij bodo bolj smotrno razporejene 
poslovne enote (podjetja ali predstavništva OZD) v tu- 
jini. Z razširitvijo ali združevanjem sedanjih poslovnih 
enot in sporazumi glede ustanavljanja novih skupnih 
poslovnih enot bodo zagotovljene možnosti za usmer- 
jeno obdelavo tržišča ter programiranje proizvodnje, 
oziroma izvoza in uvoza. 

Z vsklajevanjem dela in nastopa članov teh poslov- 
nih skupnosti-konzorcijev bo zagotovljeno tudi vključe- 
vanje v širši jugoslovanski prostor, še posebej na pod- 
ročju izvajanja investicijskih del, kompleksnih objek- 
tov in transfera tehnologije na teh tržiščih, zlasti pa 
širšega gospodarskega sodelovanja z njimi, na osnovi 
enakopravno zagotovljenih medsebojnih interesov. 

Za poglobljeno in uspešnejšo raziskavo ustreznih 
tržišč je potrebno v večji meri in trajno sodelovati s 
Centrom za proučevanje sodelovanja z deželami v raz- 
voju. 

Tako združevanje gospodarstva bo predstavljalo 
trajen in dolgoročen proces; GZS pa si bo prizadevala, 
da bodo prvi konzorciji ustanovljeni že 6 mesecev po 
podpisu tega družbenega dogovora. 

9. člen 

Ker je združevanje sredstev za gospodarsko sode- 
lovanje z deželami v razvoju izredno pomemben način 
za izboljšanje regionalne strukture izvoja, je neobhodno 
v večji meri združevati sredstva tudi v okviru »Samo- 

ai 



upravnega sporazuma za združevanje sredstev za go- 
spodarsko sodelovanje z deželami v razvoju«, ustanov- 
ljenega 10. VII. 1974. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo razširila akcijo 
za pristop k temu Sporazumu, tako da bi se vanj 
vključil čim širši krog OZD, ki bodo združevale svoja 
sredstva, oziroma dežele v te svrhe, na način kakor to 
predvideva omenjeni Sporazum. 

Izvršni svet Skupščine SRS bo podpiral tudi ude- 
ležbo drugih republiških činiteljev, poslovne banke, ozi- 
roma njihovi upravljalci pa naj sredstva gospodarstva 
ustvarjena z bančnim poslovanjem v pomembni meri 
usmerjajo, oziroma združujejo v okviru Samoupravne- 
ga sporazuma za združevanje sredstev za gospodarsko 
sodelovanje z deželami v razvoju. 

Sredstva združena s sporazumom naj se usmerjajo 
predvsem v posojila' za raziskavo tržišča, za izdelavo 
ponudb za investicijska dela, za skupne nastope in 
mešane naložbe za izgradnjo objektov v deželah v ra- 
zvoju, ki prispevajo k njihovemu gospodarskemu razvo- 
ju, ali ki zagotavljajo skupne projekte in interes za 
dolgoročno preskrbo našega gospodarstva s surovinami 
iz teh dežel. 

10. člen 

Združevanje OZD naj bi privedlo do ustanovitve 
interesnih skupnosti za nastop na tržiščih socialistič- 
nih držav. Sprejeti bodo samoupravni sporazumi, ki bo- 
do temeljili na principu samofinanciranja in urejevali 
medsebojne odnose ter načine delovanja doma in v tu- 
jini, ki bodo pritegnili po možnosti vse OZD, ki na 
teh tržiščih nastopajo. Z organi teh interesnih skup- 
nosti, z lastnimi službami in drugimi institucijami bo 
GZS zagotavljala trajnejše usmerjanje blagovnih tokov 
ter iskala nove, višje oblike gospodarskega sodelova- 
nja, kot so kooperacije, skupna vlaganja in slično. 

Tako usmerjanje naj omogoči tudi ustreznejšo za- 
stopanost v skupnih jugoslovanskih gospodarskih pred- 
stavništvih v teh državah, upoštevajoč pri tem speci- 
fične oblike trgovanja na teh tržiščih. 

GZS si bo prizadevala, da bodo te interesne skup- 
nosti ustanovljene v roku 6 mesecev po podpisu tega 
družbenega dogovora. 

11. člen 

V skladu s temelji novega sistema, ki bo urejal op- 
ravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini bodo zbor- 
nični organi proučili tudi načine skladnejšega nastopa 
OZD na zapadnih tržiščih in bodo predlagali oblike za 
njihovo medsebojno povezanost in vsklajeno delovanje. 

12. člen 

V roku 6 mesecev po podpisu tega družbenega do- 
govora bo sklenjen tudi Samoupravni sporazum o 
pogojih vsklajenega nastopa pri izvajanju investicij- 
skih del, kompleksnih objektov in transfera tehnologi- 

, je v tujini. S samoupravnim sporazumom bodo 
zajeti vsi zainteresirani gospodarski subjekti v SE 
Sloveniji z namenom združevanja umskih in mate- 
rialnih zmogljivosti za. doseganje naštetih ciljev brez 
ozira na posamezna gospodarska področja. Ta poslov- 
na skupnost se bo posluževala tudi skupnih poslovnih 
enot v tujini, ki jih bodo osnovali konzorciji iz 13. 
člena na osnovi poslovnega povezovanja z njimi, ali pa 
bo za specifične posle oziroma izvedbo določenih pro 
jektov organizirala lastne oblike nastopa. Tudi ta spo- 
razum bo zagotovil uspešnejše vključevanje svojega 
članstva v sodelovanje z drugimi jugoslovanskimi or- 
ganizacijami in skupnostmi, po potrebi pa tudi v or- 
ganizirano povezovanje z inozemskimi firmami za moč- 
nejše sodelovanje na tujih tržiščih, zlasti v deželah 
v razvoju. 

13. člen 

Z namenom, da se pospešijo in razširijo gospodar- 
ski odnosi naših OZD s podjetji v obmejnih področ- 
jih sosednjih držav, si bo GZS prizadevala, da bo v 
roku 6 mesecev po podpisu tega družbenega dogovora 
sklenjen samoupravni sporazum o pospeševanju gospo- 
darskega razvoja obmejnih območij. 

V sporazum se bodo vključile OZD, ki so udeleže- 
ne v obmejnem gospodarskem sodelovanju in v tistih 
terciarnih dejavnostih, ki so nanj vezane in s tem omo- 
gočile organizirano in koordinirano poslovno sodelova- 
nje s sosednimi obmejnimi področji. Pri tem so mišlje- 
ne zlasti razvitejše, dolgoročne oblike gospodarskega 
sodelovanja, kot npr. dolgoročna proizvodna kooperaci- 
ja in poslovno-tehnično sodelovanje, sodelovanje pri iz- 
vajanju investicijskih del, ustanavljanje lastnih in me- 
šanih podjetij, skupne naložbe v proizvodne organiza- 
cije na obmejnih področjih, skupne raziskave tržišča 
ipd. ter sodelovanje v okviru globalnih sejemskih spo- 
razumov s sosednjimi deželami. 

Sredstva tega samoupravnega sporazuma se bodo 
oblikovala iz sredstev, ki jih bodo združevale članice 
kot svoj delež za konkretne namene v okviru samo- 
upravnega sporazuma, dela sredstev dohodka, pridoblje- 
nega iz naslova blagovne menjave iz obmejnih gospo- 
darskih sporazumov ter sredstev, ki jih bo namenila 
za te svrhe SR Slovenija. 

14. člen 

Ker so sejmi doma in v tujini, razstave, ekonom- 
ska in turistična propaganda namenjena tujini tudi po- 
membna oblika organiziranosti gospodarstva, posredo- 
vanja gospodarskih dosežkov tujini in pospeševanje iz- 
voza, se udeleženci dogovora, posebej pa Gospodarska 
zbornica Slovenije obvezujejo prevzeti pobudo za bolj 
usklajeno in organizirano predstavljanje in nastopanje 
gospodarstva na razstavah, sejmih in podobnih prire- 
ditvah doma in v tujini. Na teh prireditvah bo poleg 
gospodarskih predstavitev vključena tudi storitvena de- 
javnost ter ostale uslužnostne dejavnosti. 

Za izvedbo teh nalog bo Gospodarska zbornica Slo 
venije: 

— izvršila inventarizacijo vseh prireditev ter glede 
na njihoy pomen izbrala tište, ki so ža udeležbo slo- 
venskega' gospodarstva zanimivi. Takim sejmom in raz- 
stavam bo dala ustrezno podporo; 

— v dogovoru z OZD usmerjala regionalno udelež- 
bo na inozemskih sejmih m razstavah v skladu s šir- 
šimi dolgoročnimi gospodarskimi interesi SRS in SFRJ; 

— v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Hrvat- 
ske in s pristojnimi zbornicami sosednjih dežel zago- 
tovila ustreznejšo udeležbo delovnih organizacij na ob- 
mejnih sejmih (glede na njihov značaj ali specializira- 
nost); ter podvzela vse potrebno za izvrševanje blagov- 
nih list v okviru sejemskih sporazumov, kot pomembne 
oblike obmejnega gospodarskega sodelovanja in v skla- 
du z zunanjetrgovinskimi predpisi, za razvijanje katerih 
bo dajala pobude I. S. SRS; 

— proučila možnosti in organizirala v okviru se- 
jemskih prireditev vzorčne prodajne sejme (tudi z 
vključitvijo drugih republik); 

— pripravila v sodelovanju OZD in sejemskih or- 
ganizacij samoupravni sporazum o sodelovanju in skup- 
nem vsklajenem nastopanju gospodarstva na sejemskih 
prireditvah in razstavah; 

— organizirala stalno razstavo dosežkov gospodar- 
stva SRS na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani; 

— pripravila osnove sporazuma za še večjo vklju- 
čitev Gospodarskega razstavišča in ostalih sejemskih 
organizacij v SR Sloveniji v dolgoročno začrtano poli- 
tiko in interese združenega dela, da bodo sejemske or- 
ganizacije postale eden od pomembnih dejavnikov pri 
pospeševanju gospodarskih stikov doma in v tujini; 

S2 



— na pomembnejših domačih in tujih sejmih za, 
gotovila pomoč za boljše informiranje strank in na- 
vezovanje poslovnih stikov. 

.5. člen 

Celotna struktura organiziranosti gospodarstva za 
gospodarsko sodelovanje s tujino, njegovih skupnosti 
in širših asociacij se bo delegatsko vključevala v orga- 
ne GZS, GZJ — zlasti njenih regionalnih sekcij, v delo 
meddržavnih mešanih komitejev, gospodarske delegaci- 
je, v ustrezne zvezne, občasne ali stalne delovne skupi- 
ne. 

V ta namen bo GZS izdelala program delegatske 
zastopanosti združenega dela in vključevanja v zvezne 
organe; IS S. SRS pa program vključevanja v delo 
meddržavnih mešanih komitejev. Za sodelovanje v de- 
lu teh komitejev bosta IS SRS in GZS izdelala skup 
ni poslovnik kot podlago za trajno sistematično sode- 
lovanje. 

VI. SISTEM IN EKONOMSKA POLITIKA. 

16. člen 
Udeleženci dogovora bodo stremeli za tem, da se 

v ekonomski politiki in v načrtih ekonomskih odno- 
sov s tujino ter v devizni in denarno posojilni poli- 
tiki sprejmejo take rešitve, ki bodo zasnovane na: 

delavcu v 
— temeljni organizacij združenega dela kot izvir- 

nemu nosilcu pravic in obveznosti ter osnovnemu sub- 
jektu oblik združevanja dela in sredstev v deviznem 
in zunanjetrgovinskem poslovanju; 

— pripadnosti deviz kot specifične denarne oblike 
dohodka tistim organizacijam združenega dela, ki so 
sodelovale v njihovem ustvarjanju; 

— združevanju dela in sredstev za skupno dose- 
ganje večjega deviznega dohodka ter združevanju in 
skupni uporabi ustvarjenih deviznih sredstev na osno- 
vi samoupravnih sporazumov o združevanju dela in 
sredstev, dolgoročne proizvodne kooperacije, poslovno- 
tehmčnega sodelovanja in skupnih vlaganj doma in v 
tujini ter na podlagi drugih aktov, s katerimi se do- 
ločajo oblike medsebojnega sodelovanja v sklopu de- 
lovnih organizacij, sestavljenih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti in drugih ob- 
lik poslovnega združevanja temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela; 

— tem, da bodo proizvodne organizacije združene- 
ga dela in organizacije združenega dela, ki se bavijo s 
posli izvoza in uvoza blaga in storitev s samouprav- 
nimi sporazumi ali drugimi akti o trajnem poslovnem 
sodelovanju opredelile skupno upravljanje z združenim 
delom in sredstvi, skupno proizvodno in razvojno po- 
litiko ter sikupno odgovornost za razširitev materialne 
osnove in povečanje produktivnosti dela v proizvodnji 
in v prometu; 

— odgovornosti organizacij združenega dela, bank, 
občin, republik in pokrajin skupno s federacijo, za 
položaj Jugoslavije v ekonomskih odnosih s tujino in 
za stanje devizne in plačilne bilance Jugoslavije; 

— urejanju medsebojnih razmerij in usklajevanju 
medsebojnih interesov organizacij združenega dela s 
samoupravnim sporazum ©vanj cm v ofcviru samouprav- 
ne interesne devizne skupnosti republike ter medseboj- 
nem usklajevanju interesov republiške samoupravne in- 
teresne devizne skupnosti s skupnostmi drugih repub- 
lik in pokrajin v okviru samoupravne interesne devizne 
skupnosti ugoslavije; 

— dogovarjanju republik in pokrajin kot osnovi za 
določanje in izvajanje tekoče devizne in zunanjetrgovin- 
ske politike; 

— odgovornost jemalcev kreditov v tujini, da z last- 
nim izvozom in samoupravnim sporazumom o združe- 

vanju deviznih sredstev v okviru samoupravne Interes- 
ne devizne skupnosti republike zagotovijo devizna sred- 
stva za odplačilo najetih kreditov; 

— izvajanju politike realnega tečaja dinarja in s 
tem eliminiranju prelivanja dohodka med izvozno in 
uvozno usmerjenimi dejavnostmi. 

17. člen 

Izvršni sveti občinskih skupščin, Skupščine mesta 
Ljubljane ter Skupščine obalne skupnosti Koper bodo 
pri koncipiranju srednjeročne in dolgoročne politike 
razvoja ter tekoče investicijske politike zunanjetrgovin- 
sko komponento vgrajevali kot enega od osnovnih 
kriterijev za sprejemanje investicijskih odločitev. Pri 
tem ,bodo posebno pozornost posvetili povečanju iz- 
voza in racionalnemu nadomeščanju uvoza, dohodkov- 
nemu povezovanju trgovinskih izvozno-uvoznih organi- 
zacij združenega dela z njihovega območja s proizvod- 
nimi organizacijami združenega dela s celotnega jugo- 
slovanskega gospodarskega prostora ter stanju kadrov, 
ki opravljajo zunanjetrgovinske posle. S tem v zvezi 
bodo napredek izvoza blaga in storitev obravnavali kot 
svojo prioritetno nalogo. 

Izvršni sveti občinskih skupščin, Skupščine mesta 
Ljubljane ter Skupščine obalne skupnosti Koper bodo 
tekoče spremljali in obveščali občinske skupščine in 
delegate o rezultatih in problemih zunanjetrgovinske 
menjave, oblikovah programe za skladnejšo in ustrez- 
nejšo vključitev v mednarodno delitev dela ter pred- 
lagali organizacijam združenega dela ukrepe za zmanj- 
šanje njihove odvisnosti od uvoza ter za povečanje 
izvoza. Razvijali bodo medsebojno sodelovanje ter 
skupno z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije so- 
delovanje občinskih in republiških upravnih organov. 

18. člen 

Na področju tekoče ekonomske politike bodo ude- 
leženci dogovora vztrajali na izpopolnjevanju oblik, 
načina in obsega mehanizmov za politiko selektivnega 
pospeševanja izvoza ter podpirali tako zaščitno politi- 
ko, ki bo omogočala sodobni tehnološki razvoj, ki pa 
ne bo podpirala nekohkurenčne proizvodnje. Udeležen- 
ci dogovora bodo svojo aktivnost na tem področju us- 
merjali zlasti na izdelavo mehanizmov za oprostitev 
plačil davkov, prispevkov in drugih dajatev za izvoz 
blaga in storitev, kakor tudi vrste, način in obseg po- 
vračil davkov, prispevkov in drugih dajatev za izvoz, 
carinskih povračil ter opredelitve virov iz katerih se 
povračila vršijo. Selektivna politika pospeševanja izvo- 
za in njeni tekoči ukrepi bo podpirala izvoz proizvo- 
dov večje stopnje predelave in finalnih proizvodov, ob- 
mejno gospodarsko sodelovanje, turizem ter izvoz dru- 
gih storitev, ki izboljšujejo plačilno bilanco. 

Udeleženci tega dogovora bodo vztrajali na tem, da 
se izpopolnijo sistemske rešitve, mehanizmi in instru. 
menti, namenjeni vzpodbujanju neblagovnega priliva, 
oziroma izvoza vseh vrst storitev (turizem, mednarodni 
prevozi blaga in potnikov, investicijskega dela v tujini, 
izvoz intelektualnih storitev, oplemenitenje tujega blaga, 
itd.) Posebno pozornost bodo posvetili izpopolnjevanju 
sistemskih rešitev in instrumentov, s katerimi se ure- 
jajo one oblike izvoza storitev, ki ne povzročajo deviz- 
nega odliva, omogočajo pa dodatno zaposlovanje že ob- 
stoječih proizvodnih kapacitet in povečujejo devizni 
priliv (industrijska predelava, dodelava, obdelava in 
slično). 

Udeleženci sporazuma bodo še posebej vztrajali na 
izpopolnjevanju mehanizmov za spodbujanje gospodar- 
skega sodelovanja z državami v razvoju. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo s svojimi akci- 
jami spodbujala združevanje sredstev v okviru SOZD, 
OZD oziroma njihovih širših dohodkovno povezanih 
asociacij za pospeševanje izvoza. 
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Udeleženci dogovora bodo podvzemali ukrepe za hi- 
trejši raavoj tistih skupnih vlaganj in drugih sodobnih 
oblik gospodarskega sodelovanja s tujino, kakor tudi 
skupnih vlaganj domačih gosipodasrkih subjektov, zlasti 
na nezadostno razvitih področjih Slovenije in Jugosla- 
vije, ki bodo jačala izvozno sposobnost gospodarstva, 
doprinašala racionalnejšemu nadomeščanju uvoza in 
krepila domačo konkurenčno surovinsko osnovo. 

19. člen 

Poslovne banke bodo svojo poslovno politiko v več- 
ji meri usmerjale v srednjeročno in dolgoročno krediti- 
ranje izvoza opreme in investicijskih del in oblikovale 
trajnejše rešitve za finančno podpiranje in regionalno 
usmerjanje izvoza. 

Pri tem bodo v okviru svoje izvozno usmerjene 
kreditne politike izdelale trajnejše rešitve, na osnovi 
katerih bo združenemu delu olajšan hiter porast go- 
spodarskega sodelovanja z državami v razvoju in ne- 
uvrščenimi državami. Za doseganje tega cilja bodo v 
svojo poslovno politiko vgradile vnaprej poznane ob- 
jektivizirane selektivne kriterije, na njih zasnovane kre- 
ditne linije s takimi obrestnimi stopnjami, ki bodo 
omogočale normalno konkurenčnost ponudb za financi- 
ranje posameznih projektov v deželah v razvoju; zlasti 
glede mešanih naložb v industrializacijo teh dežel, ali 
za dolgoročno preskrbo naše industrije s surovinami; 
dalje glede izvoza opreme in kompleksnih objektov, 
transfera tehnologije in podobno. Za financiranje ta- 
kih obsežnih projektov se bodo za izvedbo finančne 
konstrukcije posameznega, ali za trajnejše cilje med 
seboj konzorcionalno ali drugače poslovno povezovale. 

Poslovne banke bodo s finančnimi sredstvi podpi- 
rale zlasti tiste oblike gospodarskih odnosov s tujino, 
ki bodo temeljile na širših skupnostih, oziroma orga- 
niziranem in vsklajenem nastopu OZD; poleg tega pa 
takšno investicijsko politiko gospodarstva, ki bo 
usmerjena na doseganje večjih deviznih efektov, vklju- 
čno s programi, ki najhitrejfe zagotavlja racionalno 
nadomeščanje uvoza. 

20. člen 
Pri izvajanju teh obvez bo IS S. SRS nosilec so- 

delovanja udeležencev tega sporazuma za področje 
ukrepov tekoče ekonomske politike; GZS za področje 
tehnološke problematike in intenzivne aktivnosti za 
večanje produktivnosti, kot osnovnega činitelja vklju- 
čevanja v mednarodno delitev dela, evidentiranja inve- 
sticij in oblikovanja strokovnih ocen glede njih, kakor 
tudi pospeševanja skupnih vlaganj; poslovne banke pa 
glede finančnega izvajanja tako oblikovanih in medse- 
bojno vsklajenih ciljev tekoče ekonomske politike. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo še posebej 
vztrajal na urejanju postopkov sprejemanja ukrepov 
tekoče ekonomske politike na način, da bo zagotov- 
ljena pravočasnost in dolgoročnost le-teh. 

VII. RACIONALNO NADOMEŠČANJE UVOZA 

, 21. člen 
Na področju racionalnega nadomeščanja uvoza se 

udeleženci zavezujejo podpirati in pospeševati razvoj 
tistih zmogljivosti, s katerimi je možno po svoji ce- 
ni, kvaliteti in produktivnosti nadomestiti uvozne. 

V GZS bodo združenja TOZD panog reševala teh- 
nološke probleme, ki izvirajo iz pospešenega prehoda 
na domače surovine, reprodukcijske materiale in razno- 
vrstne domače inovacije, ob istočasnem vsklajevanju 
in delitvi proizvodnih programov. V to svrho bodo zdru- 
ženja TOZD panog tudi tekoče spremljala razmerja 
med uvozom in izvozom, ki bodo osnova akcijam za 
izboljšanje teh odnosov v petletnem obdobju ter daja- 
la iniciative za skupna vlaganja v potrebno surovinsko 
osnovo tako v Jugoslaviji, kot v deželah v razvoju. V 

to dejavnost bodo združenja TOZD panog vključevala 
tudi raziskovalno dejavnost. 

V svrho povečane usmeritve investitorjev na upo- 
rabo domače opreme se bodo udeleženci tega dogovo- 
ra zavzemali za take rešitve v kreditni politiki, ki bo- 
do omogočile hitrejši razvoj in večjo porabo proizvo- 
dov domače strojegradnje, povsod tam, kjer domača 
strojegradnja po tehnoloških rešitvah in drugih pogo- 
jih zadovoljuje potrebe investitorjev. 

Poslovne banke se zavezujejo oblikovati takšno kre- 
ditno politiko, ki bo zagotavljala modernizacijo obsto- 
ječih ali odpiranje novih kapacitet, ki služijo nadome- 
ščanju uvoza. 

Na področju intenzivnejšega koriščenja sekundar- 
nih surovin bo GZS ugotovila bilanco in porabo le-teh, 
opravila analizo uvoza in izvoza, opredelila njihov 
učinkovit pretok, izdelala predloge za spodbujanje iz- 
gradnje tovrstne predelave in zbiralnega omrežja ter 
zagotovila sistem tekočega obveščanja o razpoložljivih 
tovrstnih surovinah na tržišču. 

VIII. RAZISKOVALNA DEJAVNOST, INFORMATIKA 
22. člen 

Ker različne oblike mednarodnega tehničnega sode- 
lovanja, zlasti na področju držav v razvoju, odpirajo 
dodatne možnosti za predpripravo posameznega trži- 
šča za nastop našega gospodarstva, se udeleženci do- 
govora zavezujejo aktivno sodelovati v programiranju 
in razširitvi tega sodelovanja. V ta namen bodo letno 
zagotavljali določena finančna sredstva na osnovi skup- 
no dogovorjenega programa. 

V ta namen udeleženci tega dogovora predlagajo, 
da zainteresirani činitelji v republiki (Raziskovalna 
skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, 
Zavod za mednarodno znanstveno-tehnično in prosvetno- 
kulturno sodelovanje) sklenejo družbeni dogovor, s ka- 
terim bosta za petletno razdobje opredeljena program 
te dejavnosti ter način in oblike sofinanciranja. 

23. člen 

Udeleženci dogovora bodo vsakoletno vsklajevali 
skupni program raziskovalnih nalog za intenzivnejše 
vključevanje gospodarstva v mednarodno delitev de- 
la, zlasti za pospeševanje višjih, trajnejših oblik gospo- 
darskega sodelovanja s tujino. V to svrho bodo so- 
financirali dogovorjene naloge in vsklajevali ta pro- 
gram in združena sredstva z delom Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije. 

24. člen 
Udeleženci Dogovora bodo pristopili k sistematični 

obdelavi problemov informiranosti s področja potreb 
ekonomskega sodelovanja s tujino. V ta namen bodo 
opredelili mesta in načine zbiranja, predelave in po- 
sredovanja informacij, posebej iz stališča tekoče upo- 
rabe, hitrega pretoka informacij ter se povezovali z 
že obstoječimi institucijami, da bi tako zagotovili celo- 
viti sistem informiranja gospodarstva. V procesu aktiv- 
nega zbiranja in posredovanja poslovnih in drugih in- 
formacij bodo s posebnim dogovorom vključena tudi 
zunanja predstavništva ZSZZ, GZJ, poslovnih bank, skup- 
nih poslovnih enot v tujini, Centra za sodelovanje z 
deželami v razvoju in podobno. 

V ta namen bodo udeleženci dogovora izboljšali 
svojo notranjo organiziranost. 

Zaradi hitrejšega in celovitejšega seznanjanja go- 
spodarstva bodo udeleženci organizirali tudi seminarje, 
predavanja ter posvetovanja, posebej še o deželah v 
razvoju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se obvezuje, 
da bo zagotovil takšno evidenco in statistiko zunanje- 
trgovinske menjave ter deviznih tokov v republiki, 
ld bo omogočila vpogled v celotno gibanje ekonom- 
skih odnosov s tujino na nivoju posameznih organi- 
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zacij združenega dela in družbeno-političnih skupnosti 
ter evidenco o stanju devizne in plačilne bilance ob 
upoštevanju ustrezne ažurnosti in aktualnosti podatkov. 

25. člen 

Udeleženci sporazuma bodo organizirano navezova- 
li trajne stike z določenimi institucijami v posamez- 
nih deželah, kot so državne organizacije za pospeševa- 
nje gospodarskega sodelovanja s tujino, zbornice, ban- 
ke, združenja, sejemske proizvodne in druge grupaci- 
je, oziroma institucije z namenom priprave širšega na- 
stopanja našega gospodarstva na ustreznih tržiščih. 

IX. KADRI 
26. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala do- 
polnilno izobraževanje vodilnih in strokovnih kadrov, 
ki opravljajo zunanjetrgovinsko dejavnost, ki naj po- 
stane trajna oblika kvalitetnejšega usposabljanja ka- 
drov. 

Dopolnilno izobraževanje bo šlo v dveh smereh: 
— dopolnilna družbeno-politična in družbeno-eko- 

nomska izobrazba za vse tiste, ki so že opravili pose- 
ben strokovni izpit na osnovi Družbenega dogovora o 
minimalni strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati delavci v zunanji trgovini' ali 
pa so obvezani, da ga bodo polagali v bodoče in 

— stalno dopolnilno izobraževanje z vsemi bistve- 
nimi novitetami, spremembami in dogajanji na področ- 
ju družbeno-ekonomskih odnosov in mednarodne me- 
njave v obliki seminarjev, predavanj in posvetovanj 
za kadre, ki delajo na ekonomskih odnosih s tujino. 

Za izvedbo te naloge bo skrbel poseben program- 
ski svet v okviru GZS. 

27. člen 

Glede strokovnih delavcev, razporejenih na stalno 
delo v poslovnih enotah (podjetjih in predstavništvih) 
v tujini bodo OZD registrirane za zunanjetrgovinsko 
poslovanje sklenile samoupravni sporazum o poseb- 
nih pogojih za njihovo razporejanje na delo v tujini. 
Z njim bodo zagotovile moralno-politično neoporečnost, 
strokovno usposobljenost in maksimalno dolžino man- 
datne dobe v tujini, kakor tudi zaostrene pogoje pre- 
hoda delavcev iz ene OZD v drugo. S tem sporazumom 
bodo kadri, ki delajo v tujini, podvrženi strožji druž- 
beni preveritvi in zahtevnejšim pogojem, kakor velja- 
jo za zunanjetrgovinske kadre, ki delajo doma. Na do- 
ločbah tega sporazuma bo temeljila tudi širša kadrov- 
ska politika udeležencev tega Dogovora. 

X. KONČNE DOLOČBE 

Spremembe družbenega dogovora, status članov, ki 
naknadno pristopijo, dopolnitve, vprašanja kršitve druž- 
benega dogovora itd., naj se rešijo v skladu z obstoje- 
čimi zakonskimi predpisi. 

Podpisniki: 

1. Gospodarska zbornica Slovenije 
2. IS Skupščine SR Slovenije 
3.1. S. občinskih skupščin 
4. Poslovne banke 

PREDLOG 

Družbeni dogovor o pospeševanju skladnejšega 

regionalnega razvoja v SR Sloveniji 

v obdobju 1976-1980 

Zaradi skladnejšega regionalnega razvoja v Sociali- 
stični republiki Sloveniji ter postopnega izravnavanja 
gospodarskih, socialnih in prostorskih pogojev za delo 
in življenje delovnih ljudi in občanov ter na podlagi 
ustave Socialistične republike Slovenije in zakona o 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji (Ur. list SR Slovenije št. 29/75 — v nadalj- 
njem besedilu: zakon) 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
Izvršni sveti skupščin občin 
Izvršni svet skupščine mesta Ljubljana 
Izvršni svet skupščine obalne skupnosti Koper 
Republiška konferenca SZDL Slovenije 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 

Zveza socialistične mladine Slovenije 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Ljubljanska banka 
Beograjska banka, podružnica Ljubljana 
Jugobanka, sedež Ljubljana 
Kreditna banka Koper 
Kreditna banka Maribor 
Republiška skupnost za ceste 
Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije 
PTT organizacija v SR Sloveniji kot sestavljena 

organizacija združenega dela 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarst- 

va Slovenije 
Zadružna zveza Slovenije 

Samoupravna interesna skupnost za gospodarstvo 
SR Slovenije 
Kmetijska razvojna skupnost Slovenije 
Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
Izobraževalna skupnost SR Slovenije 
Kulturna skupnost Slovenije 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Zdravstvena skupnost Slovenije 
Zveza skupnosti socialnega skrbstva Slovenije 
Telesno-kulturna skupnost SR Slovenije 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 

sklenejo 

DRUŽBENI DOGOVOR O POSPEŠEVANJU 
SKLADNEJŠEGA REGIONALNEGA RAZVOJA V SR 
SLOVENIJI V OBDOBJU 1976—1980 

I. POSPEŠEVANJE SKLADNEJŠEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA 

1. člen 

Udeleženci tega družbenega dogovora (v nadalj- 
njem besedilu: dogovora) se obvezujejo, da bodo v 
skladu z resolucijo o dolgoročnem razvoju SR Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 13/72) in resolucijo o po- 
glavitnih smotrih in smernicah za urejanje prostora 

39 



(Uradni list SRS, št. 43/73), družbenim planom raz- 
voja SR Slovenije v letih 1976—1980 delovali tako, da 
se bo uresničevala dogovorjena politika skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji. Tako usmeritev 
bodo upoštevali pri sprejemanju svojih dolgoročnih, 
srednjeročnih in letnih programov razvoja ter z izva- 
janjem svojih nalog in ukrepov prispevali k hitrejše- 
mu aktiviranju razvojnih možnosti na vseh območjih 
v SR Sloveniji v skladu s potrebami optimalnega raz- 
voja SR Slovenije in na tej podlagi k postopnemu 
zmanjševanju razlik v pogojih življenja in dela delov- 
nih ljudi ter občanov. 

2. člen 

Udeleženci dogovora bodo zagotavljali materialne 
ln druge pogoje za skladnejši regionalni razvoj, ki bo- 
do dolgoročno omogočali regionalno bolj uravnoteže- 
no poselitev prebivalcev v SR Sloveniji. V okviru te 
politike bodo udeleženci dogovora zagotavljali pogoje 
tudi za ohranitev prebivalstva na hribovitih in obmej- 
nih območjih. 

3- člen 

V skladu s cilji razvoja SR Slovenije bodo ude- 
leženci dogovora pri programiranju in izvajanju svo- 
jih nalog uveljavljali ukrepe, ki bodo vplivali na zmanj- 
ševanje razlik v stopnji gospodarske razvitosti med 
območji oziroma k temu prilagojeni razporeditvi pro- 
izvodnih dejavnosti tako, da bodo dajali prednost ob- 
močjem, kjer so še večje možnosti zaposlovanja, in 
ki še razpolagajo s prirodnimi pogoji in naravnimi vi- 
ri, z realnimi prostorskimi možnostmi, pogoji opti- 
malne lokacije in varstva okolja, čemur bodo prilago- 
dili tudi politiko investicijskih vlaganj. Zato bodo na 
območjih, kjer je že dosežena visoka stopnja zaposlit- 
ve prebivalstva in se hkrati zaostrujejo ekološki pro- 
blemi ter progresivno rastejo družbeni stroški, usme- 
rili vlaganja predvsem v povečanje proizvodnje z viš- 
jo tehnično opremljenostjo dela. Nova delovna mesta 
pa bodo odpirali predvsem na območjih z nižjo stop- 
njo zaposlenosti domicilnega prebivalstva. V skladu s 
samoupravnimi sporazumi bodo udeleženci prispevali 
k večji mobilnosti investicij med posameznimi območ- 
ji in opredelili kriterije za racionalnejšo uporabo raz- 
položljivih sredstev, med katerimi bodo imeli poseb- 
no mesto kriteriji v zvezi s pospeševanjem skladnejše- 
ga regionalnega razvoja, zlasti še s stališča celovitega 
družbenega vrednotenja investicij. 

4. člen 

Udeleženci dogovora bodo skladnejšemu regional- 
nemu razvoju prilagodili politiko urbanizacije v sme- 
ri smotrnejšega in policentrično naravnanega ra.zvo.ia 
infrastrukture ter družbenih in gospodarskih dejavno- 
sti. Ustvarjali bodo pogoje za postopno oblikovanje 
učinkovitejše funkcionalne povezanosti med območji in 
znotraj njih ter s tem tudi pogoje za zmanjševanje 
razlik v življenjskih pogojih mestnega m izveni most- 
nega prebivalstva. Pri tem bodo posebno skrb dali hi 
treišemu razvoju tistih središč, ki še niso dovolj uspo 
sobi j ena za opravljanje funkcije pospeševalca, razvoja 
širšega območja, zlasti še tam, kjer so obstoječi moč- 
nejši centri preveč oddaljeni. S tem bo doseženo ena- 
kopravnejše povezovanje dela in sredstev med sredi- 
šči in območji. 

Medsebojne odnose, naloge in ukrepe, ki izhajajo 
iz take politike urbanizacije, bodo udeleženci dogovo- 
ra opredelili z družbenim dogovorom in samoupravni- 
mi sporazumi. 

5. člen 

Zaradi aktiviranja potencialnih pogojev razvoja po- 
sameznih območij v skladu z dolgoročnimi cilji druž- 

benega razvoja SR Slovenije bodo samoupravne inte- 
resne skupnosti na področju gospodarstva skrbele za 
skladnejši regionalni razvoj, zlasti še na področju pro 
metnega omrežja in komunikacij, oskrbe z vodo in 
odpravljanja odpadnih voda ter kvalitetnejše oskrbe z 
energijo. 

Samoupravne interesne skupnosti na področju 
družbenih dejavnosti bodo skladnejši regionalni razvoj 
omogočale z alokacijo družbenih dejavnosti tako, da 
bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi pospešeno 
zagotavljale enakomernejše življenjske pogoje prebival- 
stva tako na področju vzgoje in izobraževanja ter kul- 
ture kot tudi zdravstvenega in socialnega varstva ter 
telesne kulture, pa tudi na področju stanovanjsko-ko- 
munalnega gospodarstva. 

6. člen 

Udeleženci dogovora bodo pri pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja SR Slovenije skrbeli za 
hitrejši razvoj na območjih, ki v stopnji razvitosti po- 
membneje zaostajajo, pri čemer bodo upoštevali pogo- 
je in možnosti , razvoja na teh območjih in jih pospe- 
šeno aktivirali v skladu z razvojnimi interesi in usme- 
ritvami SR Slovenije. Udeleženci opredeljujejo s tem 
dogovorom zlasti naloge in ukrepe za hitrejši razvoj 
tistih manj razvitih območij, ki so določena z odlo- 
kom izvršnega sveta skupščine SR Slovenije na podla- 
gi 6. člena zakona o pospeševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
14/76 — v nadaljnjem besedilu: odlok). 

Udeleženci dogovora bodo delovali tako, da se bo- 
do uresničevale usmeritve razvoja manj razvitih ob- 
močij, ki so opredeljene v že sprejetih dokumentih 
skupščine SR Slovenije in dokumentih družbenopolitič- 
nih organizacij v SR Sloveniji, to je: 

— hitrejši gospodarski razvoj na podlagi racional- 
nega izkoriščanja razvojnih možnosti na teh območ- 
jih, kot so možnosti zaposlovanja in družbene cene 
delovnega mesta, prirodni pogoji, surovine, ter narav- 
ni viri in prostorske možnosti. Pri tem bo dana pred- 
nost samoupravnemu združevanju dela in sredstev ter 
širšemu poslovnemu sodelovanju gospodarstva iz manj 
razvitih in drugih območij. To bo zagotovilo hitrejše 
vključevanje teh območij v gospodarski razvoj SR Slo- 
venije, hkrati pa omogočalo hitrejšo rast družbenega 
proizvoda in števila delovnih mest v primerjavi s po- 
prečjem SR Slovenije ter večjo lastno reprodukcijsko 
sposobnost; 

— hitrejši razvoj infrastrukture, kar bo prispevalo 
k boljšemu povezovanju manj razvitih območij z bliž- 
njimi in oddaljenejšimi gospodarskimi središči ter kva- 
litetnejši njihovi notranji prometni povezanosti, k bolj- 
ši oskrbi z energetskimi viri, k boljši oskrbi s pitno 
in tehnološko vodo in k izboljšanju drugih infrastruk- 
turnih pogojev, ki so osnova za hitrejši gospodar- 
ski razvoj; _ . . 

— izenačevanje pogojev izobraževanja m vzgoje, kul- 
ture in telesne kulture, kar bo omogočilo enakopravnej- 
še pogoje za hitrejše vključevanje prebivalstva teh ob- 
močij v življenje in delo, zlasti na podlagi ugodnejše 
kvalifikacijske strukture in večje delovne sposobnosti 
ter višje kulturne ravni; 

— izenačevanje socialnega in zdravstvenega varstva 
občanov; 

— večji poudarek razvoju urbanizacije na manj 
razvitih območjih samih in v okviru medobčinskih 
skupnosti, v katere se manj razvita območja vključuje- 
jo, in to v smeri izboljšanja življenjskih pogojev pre- 
bivalstva. 

7. člen 

Zato, da bi omogočili uresničitev usmeritev iz prejš- 
njega člena, se udeleženci dogovora obvezujejo, da bo- 
do: 
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— spodbujali gospodarska vlaganja, zlasti za raz- 
širitev in modernizacijo obstoječih ter gradnjo novih 
industrijskih objektov, za razvoj turizma in drobnega 
gospodarstva, ter za modernizacijo kmetijske proizvod- 
nje, in s tem krepili poslovno sodelovanje med orga- 
nizacijami združenega dela iz manj razvitih območij in 
razvitejših območij; 

— združevali sredstva za razvoj infrastrukture in 
družbenih dejavnosti na podlagi družbenih dogovorov 
in samoupravnih sporazumov ob upoštevanju načela 
solidarnosti; 

— z medsebojnim usklajevanjem na podlagi kom- 
pleksnih razvojnih programov zagotoviti celovit pristop 
k reševanju razvojnih problemov in ustrezne material- 
ne pogoje ob razvejeni pospeševalni dejavnosti na v&eh 
področjih družbenega dela. 

II, UKREPI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

8. člen 

Socialistična republika Slovenija bo v obdobju 1976 
do 1980 sodelovala pri pospeševanju razvoja manj raz- 
vitih območij in izvajala naloge, ki so določene z za- 
konom o pospeševanju skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji, zlasti: 

— z opredeljevanjem usmeritev v okviru samo- 
upravnega sistema družbenega planiranja; 

— z zmanjševanjem davčne osnove za plačilo dav- 
ka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela 
za štiri kratno višino vlaganj na manj razvitih območ- 
jih; 

— z znižanjem plačila obračunanega davka na do- 
hodek temeljnih organizacij združenega dela, ki imajo 
sedež na manj razvitih območjih in so pričele z de- 
javnostjo na podlagi novih vlaganj, in sicer v prvih 
treh letih obračunavanja tega davka; 

— z ukrepi lokacijske politike; 
— s sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvoj- 

nih programov oziroma inicialnih razvojnih načrtov ter 
izvajanjem drugih ukrepov. 

9. člen 

Občine v SR Sloveniji bodo sodelovale pri pospe- 
ševanju razvoja manj razvitih območij predvsem: 

— s solidarnostnim združevanjem sredstev za sploš- 
no porabo med občinami (na podlagi družbenega dogo- 
vora) zaradi zagotovitve izvajanja nalog, določenih z 
ustavo in zakoni ter tem dogovorom; 

— pospeševale ekonomski, socialni in prostorski raz- 
voj manj razvitih krajevnih skupnosti na svojem ob- 
močju, pri čemer bodo kot manj razvite krajevne skup- 
nosti obravnavale poleg tistih, ki jih določa odlok, tu- 
di najmanj tiste krajevne skupnosti, ki izpopolnjujejo 
pogoje iz prve in druge alinee 4. člena in drugega od- 
stavka 5. člena zakona in so v razvitejših občinah, ozi- 
roma medobčinskih skupnostih. V ta namen bodo iz- 
vajale politiko davčnih olajšav in sprejemale druge po- 
speševalne ukrepe; 

— pri reševanju skupnih problemov v okviru med- 
občinskega sodelovanja, pri čemer bodo spodbujale tu- 
di sprejemanje družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov na medobčinski ravni o nalogah in ukre- 
pih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v 
okviru posameznih medobčinskih skupnosti. Pri tem 
bodo upoštevale razen manj razvitih območij iz odlo- 
ka tudi krajevne skupnosti v skladu s predhodno alineo; 

— v interesu enakomernejšega razvoja SR Slove- 
nije bodo s svojimi srednjeročnimi plani družbenega 
razvoja spodbujale in usmerjale organizacije združene- 
ga dela k povezovanju z organizacijami združenega de- 

la na manj razvitih območjih ter k naložbam na ta 
območja na podlagi njihovih skupnih interesov. 

10. člen 

Občine, ki so v celoti ali delno opredeljene kot 
manj razvita območja, ter skupnosti krajevnih skup- 
nosti na manj razvitih območjih, bodo razen z izvaja- 
njem nalog iz prejšnjega člena sodelovale pri pospeše- 
vanju razvoja predvsem: 

— pri ustvarjanju pogojev razvoja vzpodbujale sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev; 

— na področju programiranja in informacij; 
— pri izobraževanju kadrov; 
— pri reševanju problemov zaposlovanja; 
— s hitrejšim prilagajanjem urbanistične in loka- 

cijske politike zahtevam pospeševanja razvoja; 
— pri razvoju lokalne infrastrukture in stanovanj- 

skega gospodarstva; 
— pri reševanju problemov samoupravno, organizi- 

ranega kmetijstva, zlasti še v zvezi s pospeševanjem 
tržne proizvodnje; 

— pri reševanju skupnih problemov v okviru med- 
občinskega sodelovanja. 

11. člen 

Zveza socialistične mladine Slovenije bo v skladu 
s svojim družbenim dogovorom o mladinskih delovnih 
akcijah za obdobje 1976—1980 prednostno sodelovala 
pri izgradnji regionalne in lokalne cestno-prometne in 
druge gospodarske infrastrukture ter pri izgradnji šol, 
vzgojnovarstvenih domov, za učence in študente ter 
drugih objektov, ki so pomembni za hitrejši gospodar- 
ski in socialni razvoj manj razvitih območij v SR Slo- 
veniji. 

12. člen 

Gospodarska zbornica Slovenije bo skupno s svo- 
jimi medobčinskimi odbori vzpodbujala, usmerjala in 
povezovala interese združenega dela za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja SR Slovenije in bo 
na tej podlagi organizirala aktivnosti, ki so potrebne 
za uresničevanje pogojev in ciljev hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij v SR Sloveniji. V ta namen bo 
opravljala predvsem naslednje naloge: 

— na podlagi preučevanja obstoječih neizkorišče- 
nih prednosti, ki se kažejo zlasti v možnostih zaposlo- 
vanja, pridobivanja surovin, njihove predelave, v pro- 
storskih možnostih in. drugih pogojih, bo organizirate 
izmenjavo informacij med organizacijami združeneea 
dela iz manj razvitih območij in drugih območij v SR 
Sloveniji; 

— povezovala se bo z občinskimi skupščinami za- 
radi seznanjanja z možnostmi in pogoji za razvoj or- 
ganizacij združenega dela oziroma za odpiranje novih 
gospodarskih zmogljivosti ter povezovanje gospodarst- 
va na manj razvitih območjih z gospodarstvom na raz- 
vitejših območjih in obratno; 

— dajala bo pomoč organizacijam združenega dela, 
ki se bodo pri načrtovanju svojega razvoja odločile 
za vlaganje sredstev v manj razvita območja. Organi- 
zirala bo potrebne stike, razgovore in sestanke ter nu- 
dila druge oblike pomoči pri reševanju problemov in 
pri oblikovanju skupnih razvojnih programov in pro- 
jektov; 

— preučevala bo probleme in pogoje razvoja na 
manj razvitih območjih v okviru možnosti razvoja go- 
spodarstva v celoti in po gospodarskih področjih ter 
posredovala te ugotovitve zainteresiranim organizaci- 
jam združenega dela, vključno poslovnim bankam. 

13. člen 

Poslovne banke bodo na podlagi enotnih kriteri- 
jev in meril iz medsebojnega samoupravnega sporazu- 
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ma ter v skladu s svojim položajem v okviru samo- 
upravnega sistema in ob upoštevanju temeljnih načel 
bančnega poslovanja pospeševale samoupravno združe- 
vanje dela in sredstev ter pri tem: 

— prednostno dovoljevale kredite investitorjem, ki 
vlagajo na manj razvitih območjih; 

— usmerjale sredstva za investicije v skladu z raz- 
vojno politiko in razvojnimi možnostmi teh območij 
ter nujnostjo ustvarjanja pogojev za zadržanje prebi- 
valstva na posameznih območjih; 

— sodelovale z nosilci družbenega planiranja pri 
izbiri in proučevanju investicijskih programov in pro- 
jektov, pri oblikovanju finančnih konstrukcij za vla- 
ganje domačih in tujih sredstev ter dajale iniciative 
za proizvodno sodelovanje in skupna vlaganja med or- 
ganizacijami združenega dela iz manj razvitih obmo- 
čij ter razvitejših območij; 

— sklepale bančno-kreditne aranžmaje z domači- 
mi in tujimi bankami za skupno kreditiranje investi- 
cij na teh območjih. 

Poslovne banke bodo dovoljevale ugodnejše kre- 
ditne pogoje pri investicijah na manj razvitih območ- 
jih; 

— dovoljevale bodo kredite v višini najmanj 50 
odstotne predračunske vrednosti investicije, razen v 
primerih, ko investitor zagotavlja večjo udeležbo last- 
nih in drugih sredstev; 

— dovoljevale bodo kredite po največ 10 odstotni 
obrestni meri; 

— odplačilna doba kredita praviloma ni krajša od 
6 let; 

— dovoljevale bodo odložitev pričetka odplačevanja 
kredita, in sicer praviloma za 1 leto po pričetku obra- 
tovanja objekta, izjemoma pa tudi za daJljšo dobo, in 
sicer v primerih, ko gre za naložbe v nove gospodar- 
ske zmogljivosti, na manj razvitih območjih ob držav- 
ni meji pa tudi v primerih, ko gre za vlaganja v ob- 
stoječe gospodarske zmogljivosti; 

— za izdane garancije bodo zaračunavale provizi- 
jo po ugodnejših pogojih. 

14. člen 

Republiška skupnost za ceste bo v vlaganjih za 
modernizacijo magistralnega in regionalnega cestnega 
omrežja dajala manj razvitim območjem prednost pred- 
vsem z uveljavljanjem kriterija prometnega odpiranja 
posameznih območij. 

Prednost bodo imele ceste, ki povezujejo ta ob- 
močja z bližnjimi razvojnimi središči, ter cestne pove- 
zave, ki imajo večji pomen za hitrejši gospodarski raz- 
voj, zlasti še za razvoj kmetijstva in turizma. 

V obdobju 1976—1980 bo modernizirano na manj 
razvitih območjih 223 km republiških cest. Poleg tega 
pa na novo ojačanih in rekonstruiranih 130 km že mo- 
derniziranih republiških cest. S tem bo v letu 1980 na 
manj razvitih območjih, moderniziranih 79,4 odstotka 
vseh republiških cest (v letu 1975 58,0 odstotka). 

Za modernizacijo in rekonstrukcijo republiških cest 
na manj razvitih območjih bo v obdobju 1976—1980 
uporabljeno 29 odstotkov vseh sredstev, ki so name- 
njena za modernizacijo in rekonstrukcijo magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji v tem obdobju. 

Republiška skupnost za ceste bo neposredno fi- 
nancirala tudi izgradnjo oziroma modernizacijo nasled- 
njih lokalnih cestnih povezav: Kanal—Lig—Britof (v 
smislu drugega in tretjega odstavka 10. člena zakona), 
Robedišče—Breginj in Brezno—Remšnik. 

Republiška skupnost za ceste bo sklenila z območ- 
nimi cestnimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
samoupravni sporazum za solidarnostno združevanje 
sredstev za modernizacijo lokalnih cest, ki imajo po- 
membno vlogo za hitrejše aktiviranje manj razvitih 
območij. 

15. člen 

Zveza vodnih skupnosti SR Slovenije bo na podla- 
gi samoupravnega sporazuma zagotavljala združevanje 
sredstev med posameznimi območnimi vodnimi skup- 
nostmi za realizacijo vodnogospodarskih investicijskih 
del na manj razvitih območjih v skladu s srednje- 
ročnim načrtom vodnogospodarskih del v SR Sloveni- 

Zveza vodnih skupnosti bo zlasti skrbela za to, da 
se poleg rednega vzdrževanja vodotokov in vodno- 
gospodarskih objektov ter naprav zagotovijo večja vla- 
ganja za izboljšanje vodnega režima zaradi obrambe 
pred poplavami, erozijo in hudourniki ter za melioraci- 
je. Poseben poudarek bo dan zagotovitvi potrebnih vod- 
nih količin na teh območjih in finančni soudeležbi pri 
izgradnji regionalnih pa tudi lokalnih vodovodov za 
boljšo oskrbo prebivalstva in gospodarstva s pitno vo- 
do in tehnološko vodo ter za čiščenje voda. 

V obdobju 1976—1980 bodo izvršena vlaganja za 
pospešeni vodnogospodarski razvoj manj razvitih ob- 
močij v višini 533 milijonov dinarjev, kar je 28 od- 
stotkov sredstev, ki bodo v SR Sloveniji razpoložljiva 
za vodno gospodarstvo. 

Za uresničitev tega programa bodo v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom tiste območne skupnosti, ki 
vključujejo manj razvita območja v smislu odloka, di- 
rektno financirale vlaganja v višini 245 milijonov di- 
narjev, sredstva v višini 288 milijonov dinarjev pa bo- 
do solidarnostno zagotovile vse vodne skupnosti v SR 
Sloveniji. 

16. člen 

PTT organizacija v SR Sloveniji kot sestavljena 
organizacija združenega dela (v nadaljnjem besedilu 
PTT organizacija) bo v okviru programa PTT prome- 
ta v SR Sloveniji v obdobju od leta 1976—1980 vzpod- 
bujala in usklajevala politiko izgradnje razširitve in 
modernizacije PTT omrežja na, manj razvitih območ- 
jih v SR Sloveniji. 

Z uresničevanjem zasnovanega programa bo omo- 
gočeno izboljšanje pogojev za izvajanje PTT prometa 
v vsej SR Sloveniji, kar bo prispevalo k pospeševanju 
razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti na manj 
razvitih območjih. 

Program razvoja PTT zmogljivosti na manj razvi- 
tih območjih je sestavni del programov PTT organiza- 
cij, ki ta območja pokrivajo. V obdobju 1976—1980 bo 
na teh območjih dosežen naslednji razvoj, izkazan v 
fizičnem obsegu: 

1. 1975 1.1980 

Telegrafski promet 
— genteks priključki 

(javni promet) 
— teleks naročniki 
Telefonski promet 
— zmogljivosti krajevnih 

central — priključki 
— telefonski naročniki 
— javne telefonske 

govorilnice 
število pošt  

Predračunska investicijska vrednost za naložbe v 
PTT zmogljivosti — po cenah iz leta 1974 — znaša za 
obdobje 1976—1980: 

— za poštni promet 29.531.000 din 
— za telefgrafski promet 4.300.000 din 
— za telefonski promet  217-385.000 din 
Skupaj 251-216.000 din 

Izgradnja PTT kapacitet skupnega pomena v smi- 
slu določil samoupravnega sporazuma o združitvi PTT 

22 
47 

37 

9.745 
6,730 

66 
124 

21.420 
14.527 

130 
127 
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organizacij v združene PTT organizacije Slovenije, ki 
potekajo po manj razvitih in obmejnih območjih, ozi- 
roma jih povezujejo z ostalimi območji Slovenije in 
Jugoslavije v enoten sistem, se v skladu z določili sa- 
moupravnega sporazuma o združitvi v samoupravno in- 
teresno skupnost PTT prometa Slovenije ter drugih sa- 
moupravnih aktov zagotavlja v okviru plana PTT ka- 
pacitet skupnega pomena za obdobje 1976—1980. Pri- 
stojne območne samoupravne interesne skupnosti PTT 
prometa pa bodo skupno z drugimi sovlagatelji zago- 
tovile izgradnjo lokalnih in regionalnih kapacitet na 
manj razvitih in obmejnih območjih. 

17. člen 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodar- 
stva Slovenije bo na podlagi samoupravnega sporazu- 
ma skupaj s skupnostmi preskrbovalnih območij z in- 
vesticijskimi vlaganji v distribucijske elektroenergetske 
objekte zagotovila enakomerne možnosti oskrbe vseh 
območij v SR Sloveniji z električno energijo. 

Za vključitev manj razvitih območij v enoten in 
povezan sistem oskrbe z električno energijo v SR Slo- 
veniji bo samoupravna interesna skupnost elektro- 
gospodarstva Slovenije vložila v izgradnjo 110 kV dalj- 
novodov in RTP 110/x kV 439 milijonov din, skupno- 
sti preskrbovalnih območij pa bodo vložile v izgradnjo 
distribucijskih elektroenergetskih objektov za srednjo 
in nizko napetost 686.061 000 din (zneska sta izračuna- 
na na podlagi eskaliranih cen, ki bodo predvidoma v 
času izgradnje). 

'8. člen 

Zadružna zveza SR Slovenije bo pri organiziranju 
in uresničevanju pospeševalne službe v kooperacijskem 
kmetijstvu v SR Sloveniji dajala prednost in zagotav- 
ljala ugodnejše pogoje manj razvitim območjem. Hkra- 
ti bo izvajala ali sodelovala pri izvajanju drugih ukre- 
pov, ki zagotavljajo hitrejši napredek zasebnega kme- 
tijstva in njegovo povezovanje z družbenim sektorjem 
kmetijstva na teh območjih. 

19. člen 

Samoupravna interesna skupnost za gospodarstvo 
SR Slovenije bo v skladu s svojim samoupravnim spo- 
razumom o konstituiranju prednostno sodelovala pri 
naložbah v cestno infrastrukturo na manj razvitih ob- 
močjih. 

20. člen 

Kmetijska razvojna skupnost Slovenije bo v skla- 
du z družbenim dogovorom o uresničevanju dolgoroč- 
nega programa razvoja kmetijstva v SR Sloveniji za 
obdobje 1976—1980 in na podlagi konkretnih razvojnih 
programov temeljnih organizacij združenega dela skr- 
bela za hitrejši razvoj kmetijstva in predelave kmetij- 
skih pridelkov na manj razvitih območjih. 

V ta namen bo na področju investicijske dejavno- 
sti: 

— zagotovila, v sporazumu s poslovnimi bankami, 
ugodnejše pogoje od splošnih in sicer: z obrestno me- 
ro, ki bo za naložbe kmetov — kooperantov 3 odstot- 
ke, daljšimi odplačilnimi roki in za 10 odstotkov (pro- 
centnih točk) večjo udeležbo kreditov poslovnih bank, 
kot veljajo za naložbe na drugih območjih; 

— dajala prednost tistim naložbam kmetov-koope- 
rantov, ki v povezavi z družbenim kmetijstvom združu- 
jejo sredstva in delo; 

— skupaj z zvezo vodnih skupnosti SR Slovenije 
bo skrbela za prednostno izvedbo deii na primarni od- 
vodni mreži v severovzhodni Sloveniji in s tem omo- 
gočila čim prejšnjo realizacijo programa melioracij na 
tem območju; 

— pospeševala tak razvoj živilskih predelovalnih 
kapacitet, ki omogočajo smotrno in gospodarsko pre- 

delavo kmetijskih proizvodov na surovinskem predelu 
manj razvitih območij; 

— z ustreznimi samoupravnimi sporazumi bo skr- 
bela, da se bodo sredstva premij, upoštevajoč usmerit- 
ve družbenega plana SR Slovenije, porabljala po ugod- 
nejših pogojih na manj razvitih območjih v skladu s 
sprejetimi programi razvoja kmetijstva. 

V cilju modernizacije in preusmeritve kmetijstva 
bo spodbujala hitrejše vnašanje strokovnih znanstve- 
nih dognanj v razvoj kmetijstva, še posebej na kme- 
tije, preusmerjene na specializirano tržno proizvodnjo, 
rajonizirano na teh področjih. Podpirala bo zadružno 
zvezo SR Slovenije v organizirani pospeševalni dejav- 
nosti pri preusmerjanju kmetij. 

21. Čl«31! 

Zveza skupnosti otroškega varstva SR Slovenije 
bo s solidarnostnim združevanjem sredstev občinskih 
skupnosti otroškega varstva na podlagi samoupravne- 
ga sporazuma omogočila hitrejše vključevanje otrok v 
razne oblike vzgojno-varstvene dejavnosti; iz tako ob- 
likovanih sredstev bo krila 70 odstotkov razlike med 
sredstvi, ki jih po enotnih kriterijih zagotavlja občin- 
ska skupnost otroškega varstva na predšolskega otroka 
iz manj razvitih območij, in poprečjem SR Slovenije. 

22. člen 

Izobraževalna skupnost SR Slovenije bo na podla- 
gi samoupravnega sporazuma z občinskimi izobraže- 
valnimi skupnostmi zagotovila solidarnostno zbiranje 
sredstev za redno osnovnošolsko dejavnost, ki bo- 
do predstavljala razliko med sredstvi, ki jih po enot- 
ni metodologiji zagotavljajo občinske izobraževalne 
skupnosti na manj razvitih območjih, in poprečjem 
SR Slovenije; sodelovala bo s posojili za investicije v 
osnovnošolski prostor po kriterijih v izobraževalni 
skupnosti SR Slovenije pri čemer bo koristila ce- 
lotna sredstva anuitet od posojil iz prejšnjih let, da- 
nih za izgradnjo osnovno-šolskega prostora, ter zdru- 
žena sredstva za kreditiranje osnovno-šolskega pro- 
stora, pri čemer bodo občinske izobraževalne skup- 
nosti na manj razvitih območjih ob nižji lastni ude- 
ležbi in daljšem odplačilnem roku v enakopravnem 
položaju z drugimi občinskimi izobraževalnimi skup- 
nostmi; na manj razvitih območjih ob državni meji 
bodo zagotovile delovanje osnovnih šol ne glede na 
pedagoške normative, potrebna sredstva pa bodo 
vključena v solidarnostni program. Izobraževalna skup- 
nost SR Slovenije bo skupaj s posebnimi izobraževal- 
nimi skupnostmi uresničevala pogoje za večje vključe- 
vanje otrok iz manj razvitih območij v višje izobraže- 
valne stopnje, zlasti z boljšo prostorsko razporeditvi- 
jo regionalnih centrov za usmerjeno izobraževanje in 
dragih šol, ter spodbujala hitrejšo izgradnjo domov za 
učence in študente. 

23. člen 

Kulturna skupnost Slovenije bo na podlagi samo- 
upravnega sporazuma z občinskimi kulturnimi skupnost- 
mi spodbujala in pospeševala kulturno dejavnost na 
manj razvitih območjih, tako da bo prispevala k vzdr- 
ževanju obveznih strokovnih služb s kulturnega področ- 
ja in pomagala pri razvoju knjižničarstva, pri kultur- 
nih gostovanjih, pri gradnji in opremi kulturnega pro- 
stora ter pri vzdrževanju in obnovi kulturnih spome- 
nikov. 

24. člen 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo prednostno so- 
financirala tiste raziskave, ki bodo obravnavale pro- 
bleme razvoja manj razvitih območij ter prispevale k 
pospešenemu aktiviranju njihovih razvojnih možnosti, 
zlasti geološke raziskave, raziskave s področja kmetij- 
stva, ostale tehniške, biotehniške in družboslovne ra- 
ziskave, ki imajo pomen za uporabo surovin iz manj 
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razvitih območij in za možnosti zaposlovanja ter pro- 
duktivnosti dela na manj razvitih območjih. 

25. člen 

Zdravstvena skupnost Slovenije bo na podlagi sa- 
moupravnega sporazuma združevala sredstva za soli- 
darnostno sofinanciranje prednostnih naložb v osnovno 
zdravstveno službo na manj razvitih območjih do vi- 
šine 50 odstotkov predračunske vrednosti investicije; 
razen tega bo združevala sredstva za solidarnostno so- 
financiranje funkcionalnih izdatkov zdravstvenega var- 
stva na tistih manj razvitih območjih, ki imajo velik 
odstotek kmečkega prebivalstva in udeležencev NOB. 

26.. člen 

Skupnost socialnega skrbstva Slovenije bo na os- 
novi solidarnosti zagotavljala občinskim skupnostirn so- 
cialnega skrbstva na manj razvitih območjih, ki same 
ne bodo mogle zbrati dovolj sredstev, dopolnilna sred- 
stva v višini, ki bo omogočala enako rast porabe sred- 
stev za socialno skrbstvo, kot v razvitejših občinah. 

27. člen 

Telesnokulturna skupnost SR Slovenije bo omogo- 
čila manj razvitim območjem za izgradnjo telesno- 
kulturnih objektov najetje kreditov pod ugodnejšimi 
pogoji. Za to bo namenila najmanj 50 odstotkov vseh 
sredstev iz kreditnega sklada, ki ga. bo oblikovala iz 
združenih sredstev telesnokulturnih skupnosti občin iz 
prispevka iz osebnega dohodka. 

28. člen 

Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo sodelo- 
vala pri reševanju stanovanjskih problemov, ki nepo- 
sredno pogojujejo uresničevanje pomembnejših nalog 
v zvezi s pospeševanjem razvoja manj razvitih obmo- 
čij (izobraževanje, zdravstvo itd.). V ta namen bo 
predlagala stanovanjskim skupnostim v občinah skle- 
nitev samoupravnega sporazuma za solidarnostno zdru- 
ževanje sredstev. 

29. člen 

Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije bo 
na podlagi samoupravnega sporazuma s skupnostmi za 
zaposlovanje in drugimi dejavniki ter v skladu z druž- 
benim dogovorom o aktivni politiki zaposlovanja so- 
delovala v oblikovanju in izvajanju politike zaposlo- 
vanja na manj razvitih območjih SR Slovenije ter po- 
speševala hitrejšo rast zaposlenosti ter; 

— tekoče ugotavljala delovne razmere med kmečkim 
in drugim delovno sposobnim prebivalstvom in mož- 
nosti za njihovo zaposlitev; 

— posredovala informacije o delovnih rezervah or- 
ganizacijam združenega dela in njihovim asociacijam, 
še posebej gospodarski zbornici Slovenije, zaradi učin- 
kovitega izvajanja njihovih nalog v zvezi z usmerja- 
njem oziroma lociranjem novih gospodarskih obratov 
na ta območja; 

— razvijala intenzivne oblike informiranja učencev 
osnovnih in srednjih šol o kadrovskih potrebah teh ob- 
močij ter skrbela za usmerjanje učencev v poklice in 
nadaljnje šolanje; 

— dajala pobudo, da bodo organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti in občinske skup- 
ne komisije podpisnic samoupravnih sporazumov o ob- 
likovanju in izvajanju štipendijske politike uveljavlja- 
le tako štipendijsko politiko, ki bo zagotavljala pokri- 
vanje kadrovskih potreb teh območij; 

Skupnosti za zaposlovanje bodo solidarnostno na- 
menile relativno večja sredstva za usposabljanje in pri- 
pravo delavcev za zaposlitev iz manj razvitih območij, 
ki bodo znašala vsako leto 25'odstotkov sredstev, ki 
jih skupnosti namenijo za pripravo. 

III. KONČNE DOLOČBE 
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Udeleženci se zavezujejo, da bodo v svojih letnih 
planih oziroma programih upoštevali naloge in ukrepe 
in tega dogovora in tekoče analizirali izvajanje nalog, 
ki so opredeljene s tem dogovorom, ter po potrebi 
sprejemali dodatne ukrepe za njihovo izvajanje. 

31. člen 

Udeleženci tega dogovora ustanovijo koordinacij- 
ski odbor za spremljanje izvajanja tega dogovora (v 
nadaljnjem besedilu odbor). 

Odbor, ki šteje 11 članov, sestavljajo: predstavnik 
izvršnega sveta skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, predstavniki republiške konference socialistične 
zveze delovnih ljudi, republiškega sveta zveze sindika- 
tov, gospodarske zbornice Slovenije ter predstavniki 
drugih udeležencev dogovora, ki jih udeleženci poobla- 
stijo, da zastopajo v odboru njihove interese. 

Odbor ima naslednje naloge: 
— spremlja uresničevanje z dogovorom sprejetih 

nalog in s svojimi ocenami in stališči seznanja udele- 
žence tega dogovora; 

— skrbi za enotno metodologijo za spremljanje so- 
cialnih in ekonomskih gibanj na manj razvitih območ- 
jih in predlaga ukrepe za usklajevanje teh gibanj s 
cilji sprejete družbeno-ekonomske politike. Strokovna 
opravila v zvezi s to nalogo bo opravljal zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje skupaj s strokovnimi 
službami udeleženci dogovora. Za spremljanje teh gi- 
banj in za druga strokovna opravila lahko odbor anga- 
žira tudi ustrezno strokovno institucijo; 

— obravnava vprašanja, ki iih postavljajo udele- 
ženci ter jim predlaga rešitve; 

— koordinira akcijo udeležencev. 
Odbor sprejme svoj poslovnik, s katerim podrob- 

nejše opredeli svoje delo. 

32. člen 

Odbor je pooblaščen tolmačiti določila tega do- 
govora. 

33. člen 

Ce posamezni udeleženci po mnenju drugih udele- 
žencev kršijo ta dogovor, mora o tem takoj razpravlja- 
ti odbor. Ce se ob razpravi ne zagotovi odprava kršit- 
ve, obvesti odbor takoj vse udeležence dogovora o spor- 
nem primeru, hkrati predlaga tudi ustreznemu organu 
udeleženca, ki krši dogovor, da o tem razpravlja. 

V primeru, da tudi po tej poti ni odpravljena krši- 
tev dogovora, se bodo udeleženci zavzemali za sprejet- 
je ustreznih predpisov. 

V primeru neodgovornega dela predstavnika organa 
udeleženca tega dogovora odbor o tem obvesti organ, 
ki ga je predstavnik zastopal. 

34. člen 

Ta dogovor se lahko spremeni ali dopolni samo 
na način in po postopku, kakor je bil sklenjen. 

35. člen 

K dogovoru lahko pristopijo tudi druge družbeno- 
pravne osebe, če s podpisom sprejmejo pravice in ob- 
veznosti, ki iz njega izhajajo. 

36. člen 

Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SR Slovenije uporablja pa se od 
1. 1. 1976. 
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