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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik IV. štev. 22

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 5 din

SKUPŠČINE SR

SLCVENIJE

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SRSLOVENIJE
23. novembra 1978
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za četrtek, 23. novembra 1978.
Vsi trije zbori bodo obravnavali:
- osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976—1980 v letu 1979 s temeljnimi
razvojnimi nalogami v letu 1979 in opredelitvijo njihovih
nosilcev (ESA 151);
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do leta 1980 v
letu 1979 s spremljajočimi akti, h katerim mora dati Skupščina SR Slovenije soglasje
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju z
osnutkom zakona (ESA 141).
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi:
- predlog izhodišč za sestavo proračuna SR Slovenije za leto
1979 (ESA 150);
- osutek zakona o določitvi skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1979 s spremljajočimi akti, h
katerim mora dati Skupščina SR Slovenije soglasje
- predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav davka iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela v letu 1979, z osnutkom zakona (ESA 145);
- predlog za izdajo zakona o zajamčenem osebnem dohodku
(ESA 158);
- predlog odloka o pooblastitvi Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, da sklene družbeni dogovor o dograditvi
zdravstvenorekreacijskega centra za vojaške invalide in
udeležence NOV v Strunjanu (ESA 133);
- predlog za obvezno razlago 1. in 4. odstavka 37. člena
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ESA
84);
- odločbo Ustavnega sodišča SR Slovenije o ugotovitvi, da
14. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah ni v skladu z ustavo SR Slovenije (ESA 157);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu (ESA 142);
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zveznih upravnih taksah (ESA 143);
- osnutek zakona o spremembah zakona o skupnem obsegu
proračunskih odhodkov federacije za leto 1978 (ESA 147);
- osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi prihodkov od carin in drugih uvoznih davščin, ki
se v letu 1978 odstopajo Interesni skupnosti Jugoslavije za
ekonomske odnose s tujino (ESA 148).
Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor pa bosta
obravnavala:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona (ESA 140).
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in
imenovanja ter predloge in vprašanja delegatov.

IZ VSEBINE:
V zadnji 21. številki Poročevalca Skupščine SR Slovenije, 24. 10.
1978, smo objavili naslednja gradiva o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije:
- Globalna ocena izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih
1976, 1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje v letu 1979
- Osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 v letu 1979
- Temeljne razvojne naloge v letu 1979 in
opredelitev njihovih nosilcev (Priloga resolucije
o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979)
- Predlog izhodišča za sestavo proračuna SR
Slovenije za leto 1979

Tokrat pa kot dopolnilo teh gradiv objavljamo še naslednja:
- Spremembe v strukturi gospodarstva z vidika uresničevanja nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980
- Analiza izvajanja družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega
regionalnega razvoja SR Slovenije
- Ocena realizacije politike cen v devetih mesecih leta 1978 (povzetek)
- Informacija o uresničevanju družbenoekonomske politike na področju
razporejanja dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke v letu 1978
(povzetek)

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 18. 10.
1978
Katere TOZD so v letošnjem prvem polletju povečevale osebne dohodke, kjub
temu, da so poslovale z izgubo?
Rudi Kropivnik, delegat dinarjev, 11 organizacij zdrudružbenopolitičnega zbora ženega dela pa je bilo takih,
Skupščine SR Slovenije je po- kjer je izguba presegla 20 milistavil naslednje delegatsko jonov dinarjev. Udeležba izgube v doseženem dohodku v cevprašanje:
Ob polletnem obračunu se lotnem gospodarstvu jp prije pokazalo, da so nekatere bližno takšna, kot ob koncu leTOZD poslovale v 1. polletju ta 1977. Večina teh organizacij
tega leta z izgubo. Istočasno je imela izgubo tudi v lanskem
so sredstva javnega obve- prvem polletju. Pri organizaciščanja poročala, da je ravno jah, ki so v prvem polletju normed »zgubaši« veliko takih, malno poslovale, znaša povkki so prekomerno povečevali prečni mesečni čisti osebni
osebne dohodke. V zvezi s dohodek 5472 din na delavca,
kar je za 18,6 odstotka več, kot
tem sprašujem Izvršni svet:
1. Katere TOZD so v letoš- v enakem obdobju lani.
Izplačani ' čisti osebni donjem 1. polletju povečevale
OD, kljub temu, da so poslo- hodki na delavca v organizacijah z izgubo so bili povprečno
vale z izgubo.
2. Kdo in kako je ukrepal nižji. Znašali so 5113 din in so
proti takim TOZD in njihovim bili za 16,7 odstotkov višji kot v
poslovodnim delavcem zaradi enakem obdobju lani. Čeprav
nespoštovanja samoupravnih so bili mesečni čisti osebni dosporazumov o razporejanju hodki na delavca pri organizadohodka in delitvi sredstev za cijah združenega dela, ki so
poslovale z izgubo, povprečno
osebne dohodke.
3. Zakaj sredstva javnega nižji od povprečnih mesečnih
obveščanja samo posplošeno čistih osebnih dohodkov na
obveščajo javnost o tem, da delavca v celotnem gospodarso takšni primeri, ne povedo stvu, je v prvem polletju kar 55
pa s polnim naslovom, kdo so takih organizacij izplačevalo
tisti, ki ne spoštujejo dogo- višje osebne dohodke, kot so
vorjenih samoupravnih pravil bili povprečni gospodarstva.
obnašanja in načela o do- Med njimi najbolj izstopa 9 or, ganizacijj ki so poslovale z izbrem gospodarjenju.
gubo in so izplačevale povNa vprašanje je odgovoril prečno mesečno na zaposleAndrej Grahor, član Izvršnega nega več kot- 7 tisoč dinarjev.
sveta Skupščine SR Slovenije Naj jih naštejem. Predvsem je
in republiški sekretara delo: to Toper - Celje, TOZD Trženje
V prvem polletju letps je Celje, kjer je bil povprečni izimelo v Sloveniji 208, ali 5,6 plačani čisti osebni dohodek
odstotkov temeljnih organiza- po dodatkih SDK 8778 dinarcij združenega dela, ki so jev, zaposlenih je 176;; Gozdno
predložile periodične obraču- gospodarstvo Brežice, delovne, izgubo iz tekočega poslo- na skupnost skupnih služb
vanja. Njihova izguba je znaša- Brežice 8199 din, zaposlenih je
la 807 milijonov dinarjev, kar je 38; Merkator-Kavarna Evropa
za 27 odstotkov manj kot lani v Ljubljana 7831 din, povprečno
prvem polletju. V teh organiza- zaposlenih 27; Kras - Sežana,
cijah je bilo zaposlenih 30.807 TOZD transport Sežana 7715
delavcev, kar je 5 odstotkov din, 64 zaposlenih; Iskra vseh zaposlenih delavcev v go- elektromehanika Kranj- TOZD
spodarstvu v Sloveniji. Največ tovarna računalnikov Kranj
izgube je v industriji in rudar- 7510 din, 88 zaposlenih; Industvu, njen delež je 52%, sledi ji strija pohištva STOL Kamnik,
gostinstvo in turizem z 21,9 ter delovna skupnost skupnih
promet in zveze 13,3%. Na služb 7401 dinarjev, 181 zapodrugih področjih gospodar- slenih; Emona - Globtur Ljubljana 7207 dinarjev, 128 zapostva izgube niso velike.
Prevladujejo izgube zaradi slenih; podjetje DOM invest
nedoseženega dohodka, le Novo mesto 7190, 72 zaposle4,1% je izgub na substanci. nih; STANDARD INVEST,
3/4 vseh izgub v prvem pollet- TOZD tovarna gradbenih eleju je imelo 173 organizacij, kjer mentov Ljubljana 7002 dinarja,
izguba ni presegla 5 milijonov 24 zaposlenih.■, ,
2

Seveda vplivajo na take povprečne osebne dohodke različni razlogi, kot npr. kvalifikacija in druge okoliščine, ki
jih, kolikor vemo, še nihče ni
posebej analiziral, verjetno bi
bilo koristno, da se v teh organizacijah naredijo take analize.
29 organizacij, ki so imele
izgubo, je izplačevalo več kot
6000 dinarjev na zaposlenega.
Po podatkih SDK je od 208 temeljnih organizacij združenega dela, ki so v prvem polletju
poslovale z izgubo, 12 temeljnih organizacij razporedilo za
osebne dohodke več sredstev,
kot je dogovorjen obseg po samoupravnem sporazumu. S
področja gospodarstva je bilo
112 takih organizacij, s področja družbenih dejavnosti
pa 8. Največji indeks preseganja dogovorjenih sredstev za
osebne dohodke zasledimo v
gospodarskih organizacijah
na področju gradbeništva, tekstilne industrije, trgovine,
kmetijske dejavnosti, živilske
in tobačne industrije, ter kovinske in elektroindustrije. Na
področju družbenih dejavnosti
pa v zdravstvu, v upravnih organih in strokovnih službah v
občini, v družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnostih. V
gospodarstvu je največ takih
organizacij v gostinstvu in turističnem posredovanju in sicer
19, v kmetijstvu 20, v.družbenih dejavnostih največ v zdravstvu in sicer 5. Stopne preseganja. dogovorjenih sredstev
za osebne dohodke so različne, prav tako so različne tudi
višine osebnih dohodkov. 17
organizacij, ki so poslovale, z
izgubo, je razporedilo za osebne dohodke nad 10 odstotkov
več, kot so se dogovorili v samoupravnem sporazumu, in
hkrati izplačalo osebni dohodek na zaposlenega nad povprečjem skupine po samoupravnem sporazumevanju.
Vse to kaže, da bo treba resneje izvajati stališče, ki so ga
sprejeli sindikati, da lahko izjemoma povečajo osebne dohodke le delavci temeljnih organizacij, ki sicer ne dosegajo
ustreznega povečanja dohodka, imajo pa nižje osebne dohodke kot v stroki in hkrati nižje, kot so povprečni v gospodarstvu, vendar največ do
stopnje povečanja življenjskih
stroškov, če s tem ne okrnejo
sredstev minimalne akumulacije.
Podatki kažejo, da 20 organizacij združenega dela ne bi
poslovalo z izgubo, če ne bi
presegali dogovorjenih sredstev za osebne dohodke. Še

več pa je tistih, ki bi izgubo
vsaj znatno zmanjšale, če bi
spoštovale dogovorjena merila.
Med organizacijami, ki bi na
ta način lahko pokrile izgubo,
izstopajo zlasti tiste, pri katerih so bili povprečno izplačani
čisti osebni dohodki na zaposlenega višji kot v dejavnosti, v
kateri se sporazumevajo. Na
primer Kompas - TOZD mejni
turistični servis je presegel za
1 milijon dogovorjena sredstva, skupne izgube pa je 835
tisoč dinarjev. Pri tem so v dejavnosti povprečni osebni dohodki nekaj pod 5 tisoč, v tem
delu Kompasa pa 5700 dinarjev. VIATOR Mestni promet
ima preseganje prek 8 milijonov, izgube preko 2 milijona, v
dejavnosti je povprečni osebni
dohodek okoli 6000 dinarjev,
oni pa so izplačevali skoraj
-7000 din; STOL-tehnične storitve Duplica, je za 2.300,000
presegel dogovorjena sredstva, skupna izguba je 2 milijona, v dejavnosti je povprečni
čisti osebni dohodek 5000 din,
oni pa so izplačevali 5400 din;
LESNA Slovenj Gradec, TOZD
gradnja in turistična dejavnost, presegajo skoraj za 1 milijon, izgube je 700 tisoč, v dejavnosti je bil povprečni osebni dohodek 5000 dinarjev, pri
njih pa skoraj 5900.
Drugo vprašanje je, kdo in
kako je ukrepal proti takim
TOZD in njihovim poslovodnim delavcem zaradi nespoštovanja samoupravnih sporazumov o delitvi osebnih dohodkov. Naj opozorim, da je
najprej seveda potrebna akcija
v sami taki temeljni organizaciji, v delovni organizaciji, ali v
njihovi dohodkovni zvezi. Te
akcije do neke mere tečejo že
ob sanaciji.
Ravno tako je, kolikor vem, v
sindikatih dosežen dogovor,
da republiški odbori posebej
pogledajo kršitev sporazumov,
in potem tako kot lani signalizirajo, kje naj bi intervirali
družbeni pravobranilci samoupravljanja in drugi družbeni
dejavniki, tudi sodišče Združenega dela v skladu z zakonom
o združenem delu.
Mislim, da bo pravobranilec
samoupravljanja to akcijo tudi
sam izvajal tudi pri nas, čeprav
nimam takih podatkov, kot jih
imamo recimo za Novi Sad,
kjer je pravobranilec za 17 primerov že uradno sprožil postopek. Opozoril bi še na to, da
so po zakonu o združenem delu za intervencijo in ukrepe
družbenega varstva pristojne
poročevalec

občinske skupščine. Mislim,
da je točno, da občinske skupščine še niso operativno organizirane in da je spremljanje

problemu tudi po našem
takih pojavov, kot sem jih na- bi se stvari kljub vsemu ne pre- tem
prepričanju ne bi škodilo, ne
vedel, preventivno premajhno. maknile.
V zvezi s tretjim delom vpra- morem pa odgovarjati v imenu
V Izvršnem svetu zato razmišljamo tudi o drugih ukrepih, če šanja menim, da več pisanja o uredništev.

Spremembe v strukturi gospodarstva z
vidika

uresničevanja nalog iz dogovora o

temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje
(Priloga

1976-1980

h globalni oceni

izvajanja

družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 v letih

1976,

1978 ter možnosti za

njegovo

uresničevanje v letu

1979)

Zavod SRS za družbeno planiranje je v juniju
letos pripravil obširnejšo analizo izvajanja dogovora o temeljih družbenega plana na področju
gospodarstva, kjer je po posameznih udeležencih
dogovora analiziral izvajanje sprejetih obveznosti
in nalog. Ker je od tedaj minilo le nekaj mesecev,
bi obnovitev, oziroma aktualizacija omenjene analize predstavlja v glavnem le njeno ponovitev. Iz
omenjenega razloga smo tokrat pristopili k obravnavi razvojnih vprašanj z drugega vidika - z vidika
strukturnih sprememb v gospodarstvu, zlasti v industriji, ki so v neposredni zvezi z izvajanjem dogovora o temeljih družbenega plana. Zato ta analiza predstavlja predvsem dopolnitev (in ne obnovitev) junijske analize.
1. Zaradi bistvenih sprememb v strukturi investicij v letih
1976-1978 v korist elektroenergetike, je na tem področju
prišlo tudi do občutnih sprememb v strukturi proizvodnja
Instalirana moč elektroenergetskih objektov se je od 1150 MW
v letu 1975 povečala na 1678 MW v letu 1978 in bo predvidoma
narasla na okoli 2000 MW v letu 1981. Omenjena dinamika
rasti sicer nekoliko zaostaja za planirano, vendar zagotavlja
zanesljivo,preskrbo z električno energijo; letos bomo v SR
Sloveniji po 15 letih prvič proizvedli več električne energije,
kot jo potrebujemo. S sprejetjem novega tarifnega sistema in
z dvigom cen električne energije v začetku letošnjega leta pa
je doseženo upadanje koriščene energije na enoto družbenega proizvoda. Z izvajanjem družbenega dogovora o ukrepih
za racionalizacijo pri proizvodnji, pretvarjanju, transportu in
porabi električne energije, je pričakovati nadaljevanje tega
trenda upadanja.
Posebne težave pri uresničevanju nalog na področju elektroenergetike, pa tudi na drugih področjih gospodarske infrastrukture in pri drugih objektih, katerih izgradnja trajavec kot
pet let, povzroča financiranje objektov kontinuitete Problem
1
To so objekti, ki so vključeni v ustreznem samoupravnem sporazumu o temeljih plana in v dogovoru o temeljih družbenega plana
in katerih izgradnja se prične v obdobju 1976-1980, zgrajeni pa bodo
po letu 1980.

poročevalec

1977 in

je v tem, da je glede na določila zakona o zavarovanju plačil
med uporabniki družbenih sredstev potrebno pred pričetkom
izgradnje predložiti dokument o zagotovitvi sredstev za celotno predračunsko vrednost investicije z upoštevanjem eskalacijskih stopenj do začetka obratovanja, združevanje sredstev za omenjene objekte pa je na osnovi samoupravnega
sporazuma zagotovljeno le do 31. 12. 1980. To zahteva čimprejšnjo rešitev vprašanja zagotavljanja sredstev za objekte
kontinuitete za celotno obdobje njihove gradnje. V zvezi s tem
naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal Skupščini
SR Slovenije sprejem garancije za zagotovitev virov financiranja za posamezne objekte kontinuitete po letu 1980, dokler ne
bo sprejet samoupravni sporazum o gradnji elektroenergetskih objektov za obdobje 1981-1985.
Čeprav se v premogovništvu investicije niso odvijale povsem po predvideni dinamiki, to ni bistveno vplivalo na preskrbo s premogom, saj bo predvidoma obseg letošnje proizvodnje za okoli 3% nad lanskoletnim.
Zaradi zmanjšanja onesnaženosti ozračja v območjih IV.
stopnje, so v Termoelektrarni Šoštanj v septembru izvedli
preizkus kurjenja z mešanico lignita in rjavega premoga. Na
podlagi analiz je ugotovljeno, da bo lignit možno nadomestititi z mešanico do 10% rjavega premoga. V ta namen se bo
pristopilo k izdelavi samoupravnega sporazuma o dobavi rjavega premoga za TE Šoštanj in s tem k sprostitvi lignita za
široko potrošnjo.
V zaključni fazi so študije o perspektivnih območjih nahajališč premoga, nafte, plina, urana in termalnih voda, na podlagi
katerih je v pripravi predlog samoupravnega sporazuma o
združevanju finančnih sredstev za dogovorjen obseg raziskav
primarnih energetskih virov.
Z gradnjo plinovodnega omrežja je že v tem letu Slovenija
pridobila nov vir energije - zemeljski plin. Do konca leta bo
predvidoma začelo uporabljati zemeljski plin 43 porabnikov,
ki bodo v letošnjem letu porabili okrog 88 mio Nm zemelj_skega plina, kar je precej manj od planiranih 220 mio Nm .
Osnovni razlog je kasnitev del na stranskih vodih, odcepih,
mestnih omrežjih, merilno-regulacijskih postajah, predvsem
pa kasnitev priprav za prevzem plina s strani porabnikov. V
naslednjem
letu je predvideno, da bo prevzeto za okoli 500
mio Nm3 plina, kar je 3že blizu planirane oziroma dogovorjene
količine (560 mio Nm ).
V teku je izvajanje programa aktivnosti v zvezi z dolgoročnim konceptom razvoja naftno-plinskega gospodarstva in pe-

trokemije, ki ga je v juliju letos sprejel Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije. Ključne naloge v prvi fazi tega programa so
ustanovitev poslovne skupnosti za naftno-plinsko gospodarstvo in petrokemijo/Oblikovarijfe
finančnih konstrukcij za posamezne projekte2, predvsem na osnovi združevanja sredstev
dohodkovno in poslovno povezanih
partnerjev in ob upoštevanju plačilnobilančnega vidika.3
Na podlagi sprejetega programa ukrepov za racionalizacijo
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije je bil
v mesecu juliju podpisan ustrezen družbeni dogovor, ki zave.
tem področju. V pripravi je odlok o povečanih zahtevah glede
toplotne zaščite zgradb. Z raziskavami se iščejo možnosti za
izkoriščanje odpadne toplote. To bo skupaj z uvedbo zemeljskega plina kot čistega vira energije prispevalo tudi k zmanjšanju onesnaževanja zraka.
2. Na področju prometa in zvez pri usmerjanju razvoja za
smotrno delitev dela med prometnimi panogami nismo dosegli bistvenih izboljšav. To lahko pripišemo še vedno šibki
organizacijski povezanosti vseh udeležencev v prometu, neenotnemu nastopu nosilcev prometnih storitev pri pridobivanju tovora in uvajanju sodobnih oblik integralnega transporta,
pa tudi dejstvu, da ekonomska politika ne stimulira dovolj
udeležencev v prometu za željeno prometno obnašanje (sedanja tarifna politika npr. relativno manj obremenjuje cestne
prevoze).
Še vedno nezadržno raste cestni blagovni promet. Prepeljane količine sicer počasi rastejo tudi4 v železniškem prometu,
vendar manj kot v cestnem prometu . Javni cestni prevozniki
pa v povprečju vozijo blago celo na daljše razdalje, kot so
povprečne dolžine železniških poti. To pomeni, da preusmerjanje tovornega prometa s ceste na železnico še ni zadovoljivo. V letu 1977 so se povprečne poti javnih prevoznikov
sicer skrajšale za 6%, a so še vedno daljše od železniških.
Poseben problem predstavljajo v cestnem blagovnem prometu zasebni tovorni prevozi. Število tovornjakov v zasebni
lasti nenehno raste in celo hitreje kot v družbenem sektorju.
V blagovnih prevozih opravljajo veliko prometno delo tudi
pomorski prevozniki, ki ustvarjajo pomemben delež v devizr
nem prilivu slovenskega gospodarstva. Še vedno pa niso
izkoriščene vse možnosti, saj od skupno prepeljanih količin
blaga v jugoslovanski zunanje trgovinski menjavi domači ladjar prepelje le eno četrtino. Zaradi težav pri zamenjavi zastarele flote Splošne plovbe Piran obstaja bojazen, da bo prometno delo občutno upadlo in s tem tudi devizni prihodek.
Zato je treba pospešiti izvajanje Piranskega sporazuma ali
omogočiti nakup rabljenih tujih ladij. Za usposabljanje trgovske mornarice za enakopraven nastop na svetovnem pomorskem tržišču je potrebno tudi podpreti prizadevanja za večjo
izvozno stimulacijo (kot za izvoz blaga višje stopnje obdelave,
kakor je sprejeto v družbenem dogovoru o prometni politiki
SFRJ).
Tudi v potniškem prometu prednjači cestni promet, kjer
najhitreje raste promet z osebnimi vozili v mestih in njihovi
okolici, kjer so prometne razmere zato najslabše. Železniški
potniški promet je dokaj stalen, kar pomeni, da ti prevozi za
potnike niso privlačni in relativno upadajo. V potniškem prometu na dolge razdalje pridobiva letalski promet, ki pa za zdaj
zajame le nepomemben delež vseh potniških prevozov.
Za dosego postavljenih ciljev glede delitve dela v prometni
dejavnosti, je nujno tudi dogovarjanje in ukrepanje na ravni ,•
federacije, saj gradimo enoten prometni sistem države in
Slovenija v svojih akcijah ne more ostati osamljena.
2
Do leta 1980 je predvideno: pričetek izgradnje rafinerije (Lendava 2 mio ton, v letu 1980 — 1,2 mio ton), dograditev naftovoda
Virje-Lendava, pričetek izgradnje terminalnih kapacitet za naftne
derivate v Celju in Ljubljani, dograditev planirane petrokemične
kapacitete v Iplasu ter pričetek izgradnje planiranih petrokemičnih
kapacitet
v Ljubljani.
3
V zvezi s tem je v prilogi k osnutku resolucije o politiki izvajanja
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979
vključna naloga, da se bo Republiški komite za energetiko skupaj z
Republiškim komitejem za ekonomske odnose s tujino zavzemal za
medrepubliški dogovor o skupni nabavi, predelavi in porabi nafte in
njenih derivatov.
4
V letu 1977 je delo v potniškem prometu na železnici porastlo za
4% v javnem cestnem prometu pa za 8%; v blagovnem prometu pa
na železnici za 1 % in v javnem cestnem prometu za 6 . V prvi polovici
leta 1978 so železniški blagovni prevozi celo upadli, javni cestni
prevozi porasli za 11%, v potniškem prometu pa so se na železnici
povečali le za 1% v javnem cestnem prometu za 5%.
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Tudi glede izgradnje prometne infrastrukture moramo ugotoviti, da v prvih letih tega petletja niso bile uresničene vse
predvidene naložbe v glavnem zaradi neizpolnjenih finančnih
načrtov, zamud pri pripravah naložbene dokumentacije, pri
pridobivanju raznih soglasij in dovoljenj; pa tudi dolgotrajni
postopki pri najemanju posojil so zavirali naložbeno aktivnost
ter ne nazadnje zaradi slabe poslovne povezanosti in še ne
zadostne samoupravne organiziranosti nosilcev in uporabnikov prometnih storitev.
Nekaterih velikih izpadov, predvsem v predvideni izgradnji
cestne infrastrukture, ne bo moč nadoknaditi v tem petletju.
Program razvoja železniških zmogljivosti za obdobje
1976-1980 v prvih letih ni bil izpolnjen; najbolj kasni modernizacija signalno - varnostnih telekomunikacijskih naprav, kjer
leži krivda delno v pomanjkanju finančnih sredstev, predvsem
pa na dobavitelju in na domačem izvajalcu del. Tudi druga
dela v zvezi s posodabljanjem železniške infrastrukture zaostajao za predvidenimi. V prvih dveh letih so izpadla skoraj
vsa sredstva iz tujih kreditov, združena sredstva članov SIS za
železniški in luški promet pa so šele konec leta 1977 začela
normalno pritekati. Položaj se je v letu 1978 pomembno
popravil. Z domačimi poslovnimi bankami so bili sklenjeni
dogovori, po katerih bodo v tem srednjeročnem razdobju
zagotovljena vsa načrtovana bančna sredstva (obveza pa še ni
izpolnjena zaradi dolgotrajnega postopka združevanja sredstev v nekaterih temeljnih bankah). Tudi pri zagotavljanju
tujih posojil je zadnje leto bolj uspešno, vendar še ni dosežena vsa potrebna vsota. Ocenjujemo, da bo do konca tega
srednjeročnega razdobja še moč nadoknaditi zaostanek pri
izpolnjevanju načrtovanega razvoja železniških zmogljivosti.
Podatki kažejo, da poteka uresničevanje dogovorjenih nalog
v zadnjem letu l?olj uspešno kot v prvih dveh letih, pa tudi
gospodarski položaj ŽG Ljubljana se je izboljšal.
Izgradnja novih zmogljivosti močno kasni v Luki Koper, saj
je bilo do zdaj uresničenih manj kot 20% predvidenih naložb.
Realizacija preostalih dogovorjenih nalog (ki jih vključuje tudi
sanacijski program luke) je zdaj zgoščena na dve leti tako, da
bi bila zaključena do leta 1980. Ker so priprave in izvajanja
sanacijskega načrta v polnem teku, so postavljeni roki realni.
Sredstva so odobrena, vendar poteka prepočasi postopek
združevanja sredstev temeljnih bank, sanacijski krediti občinskega in republiškega Sklada skupnih rezerv so preveč kratkoročni; poleg visokih obresti za kredite bremeni luko še
obveznost plačevanja posojila za nerazvite republike in pokrajine, otežkočen je uvoz sodobne opreme in tehnologije in
tudi združevanje sredstev udeležencev v transportni verigi ni
zadovoljivo. Kolikor bodo takoj rešena vprašanja zagotavljanja sredstev, bo načrtovani program izgradnje luške infrastrukture mogoče uresničiti v tem petletju.
Izgradnja cestnoprometne infrastrukture ne poteka v predvidenih rokih. Obveznosti niso izpolnjene tudi zaradi izpada
dveh pomembnih viroV sredstev iz naslova povišanih cen
pogonskih goriv in od izdvojitve dela sredstev od prometnega
davka na goriva, kar predstavlja skoraj tretjino sredstev za
načrtovano naložbeno izgradnjo. S 1. 3. 1978 je prispevek za
izgradnjo cest povečan za 0.55 din od litra bencina, a do
konca srednjeročnega obdobja ne bo uresničen celotni priliv
teh sredstev, le primankljaj bo nekoljko manjši (presežek
javnega posojila za ceste pomeni le 4% v celotni finančni
konstrukciji.). Izgradnjo tudi zavlačujejo in močno dražijo še
nedodelani načrti glede urejanja in izkoriščanja prostora,
dolgotrajni postopki v zvezi s pridobivanji lokacijskih in gradbenih dovoljenj ter zahtevki po dodatnih delih. Na Republiški
skupnosti za ceste ocenjujejo, da bosta zadnji dve leti tega
petletja še bolj kritični za izpolnjevanje srednjeročnega plana.
Da bi Wjub izpadom omenjenih virov dohodka sledili načrtovani dinamiki izgradnje, je Republiška skupnost za ceste v
prvih dveh letih najemala premostitvene kredite, katerih večina zapade v vračilo že po enem letu.
Tudi izgradnja cestnih povezav, ki jih opredeljujejo osimski
sporazumi zaostaja. Vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem nalog
in njihovim financiranjem pa rešuje posebna mešana italijansko-jugoslovanska komisija, ki mora zagotoviti tudi usklajen
potek izgradnje cestne infrastrukture in proste industrijske
cone.
Sedanjih zaostajanj v izgradnji cestne mreže ne bo moč
nadoknaditi do leta 1980, saj bo po zadnjih predvidevanjih
Republiške skupnosti za ceste realiziranih v celotnem petletporočevalec

nem obdobju le okoli 55% del investicijskega vzdrževanja in
le nekaj več kot polovica novogradenj. S polno odgovornostjo
bo treba v okviru Republiške skupnosti za ceste pristopiti k
analizi zunanjih in notranjih vzrokov za nastale izpade, hitreje
reševati odprta vprašanja glede financiranja in pospešiti naložbe, ki jih je še mogoče izvesti v zadnjih dveh letih ter
pripraviti trdne strokovne osnove za naslednji srednjeročni
plan.
V PTT dejavnosti je bila izgradnja infrastrukture v prvih treh
letih počasnejša od predvidene v srednjeročnem načrtu, a bo
s pospešeno naložbeno aktivnostjo in s spremenjeno strukturo virov financiranja zamujena izgradnja še lahko nadoknađena do konca 1980. Vendar pa celo ob izvršitvi celotnega
obsega del ne bomo zadovoljili vseh naglo rastočih potreb,
predvsem po telefonskih storitvah. Poudariti je potrebno tudi,
da cene PTT storitvam precej zaostajajo v rasti glede na rast
drugih cen v gospodarstvu in se s tem zmanjšuje akumulativna sposobnost PTT organizacij. Pa tudi v PTT dejavnosti je
potrebno prelivanje ustvarjenih sredstev od telefonskega prometa na telegrafski in pisemski promet, kjer so cene najbolj
stalne.
Rekonstrukcija in modernizacija letališča Brnik je končana,
a še zdaj ni dokončno rešeno zagotavljanje potrebnih sredstev in akcija za sklenitev samoupravnega sporazuma o razvoju letališke mreže v SR Sloveniji še teče.
3. V agroindustrijskem kompleksu se proizvodnja hrane ni
razvijala tako kot je bilo predvideno s planom predvsem
zaradi neugodnih vremenskih razmer v vseh treh letih sedanjega planskega obdobja in zaradi nekaterih neurejenih ekonomskih odnosov. V kmetijstvu je bila dosežena le okoli 1,5%
letna rast proizvodnje namesto planiranih 3,5%. Predvidena
rast skupne živinorejske proizvodnje je v skladu s planirano
dinamiko, občuten pa je izpad pri rastlinski proizvodnji zaradi
neugodnih vremenski razmer, zaradi premajhne aktivnosti pri
intenzifikaciji zlasti poljedelske proizvodnje, premajhne
usmerjenosti v tržno proizvodnjo nekaterih poljščin6 in s tem
v zvezi v prepočasno izgradnjo sprejemnih in sušilnih centrov
(za žito) ter zaradi prepočasnega vključevanja rastlinske proizvodnje v organizirano kmečko proizvodnjo. Neurejeni ekonomski odnosi so vplivali na razvoj v živinoreji, posebno na
prirejo mesa govedi in prašičev, kjer je v zadnjem obdobju še
posebno zaostreno neskladje med ceno živine in stroški prireje živine zaradi izredno visokih cen koruze na jugoslovanskem trgu. Ta problem je še bolj izpostavil neurejenost razmerja med obsegom prireje živine in domačo proizvodnjo
živinske krme, kjer se zaostaja pri širjenju in intenziviranju
kmetijskih površin namenjenih za pridelovanje kvalitetne
krme (seno, koruza za zrnje, silažna koruza). V tem obdobju
uresničevanja plana je bil dosežen visok stalež in izboljšana
kvaliteta goveje črede, neracionalno pa je gospodarjenje z
reprodukcijsko osnovo, ki se kaže v prevelikem klanju telet
oziroma v premajhni usmeritvi v pitanje mladih živali na večjo
težo. Obseg tržne proizvodnje mleka in perutnine se razvija
nad planirano rastjo. V perutninarstvu je dosežen pomemben
napredek v razvijanju tehnologije in produktivnosti, kar omogoča proizvajalcem obsežno vključevanje na jugoslovanskem
trgu, občutno pa je zaostajanje v oblikovanju trajnih dohodkovnih povezav s proizvajalci krme in v ustvarjanju pogojev za
izvoz.
Plan obnove vinogradov bo realiziran, doseženi so ugodni
premiki v načrtni obnovi zasebnih nasadov, močno pa zaostaja obnova sadovnjakov, zlasti v zasebnem sektorju. Za
realizacijo nalog iz srednjeročnega plana je potreben hitrejši
prehod iz zastarelih na intenzivne nasade, oblikovanje sadjarskih skupnosti ter kvalitetnejše povezovanje med udeleženci v
reprodukcijski verigi.
Za predvidevanji srednjeročnega programa so v prvih treh
letih zaostajale melioracije zemljišč in širjenje kmetijskih
5
Še v letošnjem aprilskem poročilu o izvajanju srednjeročnega
plana magistralnih in regionalnih cest 1976-1980 za obdobje 1976 in
1977 ugotavlja Republiška skupnost za ceste, da bo možno uresničiti
vse planirane naloge na področju investicijskega vzdrževanja do
leta 1980.
6
V letu 1980 bo predvidoma realizirana tržna proizvodnja pšenice v obsegu 35.000 ton kar predstavlja polovico v Dogovoru prevzete naloge (70.000 ton).
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zemljišč pri kmetijskih organizacijah združenega dela. S povečanjem prispevka od spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in s prenosom dela državnega kapitala na organizacije združenega dela za nakup zemlje in sovlaganje organizacij združenega dela v proizvodne skupnosti s kmeti se pričakuje pospešitev omenjenih procesov, vendar bo realizacija
celotnega programa v veliki meri odvisna od strokovne in
družbenopolitične priprave kmetov in ustanavljanja melioracijskih skupnosti na posameznih območjih. Predvideva se, da
bo mogoče realizirati melioracije zemljišč na skupnem obsegu 11.500 ha namesto planiranih 15.000 ha. Za boljšo izrabo
proizvodnih potencialov bo potrebno intenzivirati proces
zložbe kmetijskih zemljišč tudi izven melioracijskih skupnosti,
ker je razparceliranost ovira intenziviranju proizvodnje.
V živilski industriji je v letih 1976 dosežena približno 4%
povprečna letna rast proizvodnje oziroma polovica planirane
rasti, v letu 1978 pa se pričakuje nekoliko ugodnejšo rast.
Realizacija plana je kljub trenutni stagnaciji povpraševanja
neugodna predvsem zaradi neusklajenosti programa živilske
industrije s surovinsko bazo in trgom, razdrobljenosti in ekonomske neusklajenosti ter zaradi slabih izvoznih možnosti.
Stopnja akumulativnosti kmetijstva, ki je bila že doslej med
najmanjšimi v gospodarstvu, se še nadalje zmanjšuje. Temeljni vzrok temu je visoka rast cen reprodukcijskega materiala in investicijskih stroškov, dajatev in drugih obveznosti, ki
jih kmetijstvo vse manj lahko kompenzira z ekvivalentno
rastjo svojih dohodkov. To zlasti velja za živinorejsko usmerjeno kmetijsko proizvodnjo Slovenije. V strukturi investicijskih sredstev vodi to stanje v vse večjo udeležbo kreditov in s
tem v prezadolžitev ter v počasnejši razvoj. Problematične so
tudi razmere v tistem delu živilske industrije, ki je vezana na
predelavo primarnih kmetijskih proizvodov. Organizacije
združenega dela s področja živilstva vse bolj pogosto iščejo
izhod iz teh problemov v združevanju sredstev kmetijstva za
skupne naložbe v živilsko industrijo, kar je v nasprotju s
planom, ki predvideva vlaganja živilske industrije za razvoj
surovinske baze. Problematika v zvezi z razširjeno reprodukcijo se odraža tudi v obsegu in strukturi naložb; v okviru
posameznih dejavnosti kmetijstva investicije ne potekajo v
skladu s planiranimi. V primerjavi s planiranimi najbolj odstopajo investicije pri melioracijah, pri nakupu zemljišč za družbeni sektor, pri kamasacijah in drugih ureditvenih posegih na
zemljiščih, pri izgradnji prašičerejskih farm, obnovi sadovnjakov, v objekte predelave mleka ter pri skupnih vlaganjih
kmetov z organizacijami združenega dela.
S samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogovori so
pretežno urejena področja v primarni proizvodnji hrane, predelavi in prometu v okviru posameznih sestavljenih organizacij združenega dela, delovnih organizacij oziroma poslovnih
skupnosti. Povezovanje na dohodkovnih osnovah pa na
splošno močno kasni. V razvoju živilske industrije ni bila
prisotna zainteresiranost za povezovanje s primarno proizvodnjo na podlagi dohodkovne odvisnosti, kar je zlasti vplivalo na zaostajanje razvoja mlekarn in klavnično predelovalne
industrije.
Na zaostajanje v realizaciji opredeljenih ciljev in nalog je
vplivala ponekod tudi neustrezna organiziranost, povezanpst
in usklajenost strokovne pospeševalne službe kot nosilca
prenosa inovacij v neposredno prakso in povezovalca potreb
zadružnih organizacij z nalogami znanstveno raziskovalnih
institucij. Z opredelitvijo obveznosti in odgovornosti pospeševalca je potrebno doseči večjo neposredno prisotnost strokovne službe pri kmetih.
Pripravljeni oziroma v postopku so ukrepi republike, ki naj
bi v skladu z nalogami zagotovili stabilnejši razvoj panoge.
Občine pa bodo morale v okviru oblikovanja prostorskih planov intenzivneje podpirati ureditvene posege na kmetijskih
zemljiščih, pospešiti oblikovanje samoupravnih interesnih
skupnosti za pospeševanje kmetijstva ter v skladu z določbami Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1978 zagotoviti sredstva za planirani razvoj kmetijstva in živilstva.
4. Na področju vodnega gospodarstva se postavljene naloge v letu 1978 v glavnem uresničujejo.
Predvidena investicijska vlaganja v vodno gospodarstvo se
bodo kljub šibkejši investicijski aktivnosti v prvem polletju do
konca leta predvidoma realizirala v obsegu 85%.
Soudeležba območnih vodnih skupnosti pri varstvu kakovosti voda se izboljšuje; investicije se usmerjajo v objekte, ki
5

imajo zagotovljeno potrebno dokumentacijo. V letu 1978 se v
večjem obsegu realizirajo vlaganja v vodooskrbo in kanalizacijo, predvsem na manj razvitih območjih, kjer območne vodne skupnosti sofinancirajo delo mladinskih delovnih brigad.
V letu 1978 so začele obratovati čistilne naprave Kamnik-Domžale, Železniki, Tok-llirska Bistrica in Kočevje-Klinja
vas. Pripravlja se akcija za izgradnjo čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda pri tovarni Djuro Salaj, da bi na ta način
očistili vodo za potrebe obratovanja nuklearne elektrarne.
V hudourništvu se predvidene naloge v glavnem realizirajo,
vendar se odstopa od postavljenih načel in se premalo vlaga v
preventivne ukrepe.
Za ureditev vodnih odvodnikov na hidromelioracijah se
najemajo krediti in bodo ta dela potekala hitreje.
Na območju večjih akumulacij je v ospredju problem odkupa zemljišč. Za rešitev tega kompleksnega problema so v
okviru Zveze vodnih skupnosti v teku študije sociološke, ekološke in varstvene narave.
Vodno gospodarske osnove so v fazi javne razprave in bodo
sprejete najkasneje v začetku leta 1979.
5. V gozdarstvu je bila blagovna gozdna proizvodnja zaradi
izredno slabih vremenskih razmer v prvih mesecih letošnjega
leta izpod lanskoletne realizacije, vendar so gozdno gospodarske organizacije že v maju uspele delno nadoknaditi zamujeno dinamiko. Ker se ta dinamika popravlja, se predvideva, da bo obseg blagovne gozdne proizvodnje do konca
leta dosežen približno v višini dogovorjenega povprečnega
letnega obsega za to plansko obdobje. V letu 1978 bo oskrba
z lesom v mehanski predelavi potekala skladno z dogovorjenimi potrebami iz Dogovora. Prav tako oskrba pri lesu za
proizvodnjo vseh vrst plošč ne bo pereča, pač pa so se
razmere zaostrile v prvem polletju pri dobavah lesa za proizvodnjo celuloze. Da bi se razmere na tem področju popravile,
je bil sklenjen med gozdnogospodarskimi organizacijami in
Tovarno
celuloze
Krško
»Samoupravni sporazum
o poslovnem sodelovanju na družbenoekonomskih osnovah
skupnega prihodka«, katerega učinek pri izboljšanju oskrbe
je pričakovati v zadnjih mesecih letošnjega leta. Kljub temu pa
bo oskrba z lesom v. celulozni industriji v zimskih mesecih
pereča, ker tudi dobave tovrstnega lesa iz uvoza ne potekajo v
redu. Občasno se pojavljajo tudi motnje pri zadovoljevanju
potreb drugih porabnikov lesa, kot npr. pri oskrbi rudnikov z
jamskim lesom, pri TT drogovih in pri drveh za široko potrošnjo. Te motnje so v glavnem posledica že od leta 1974 nespremenjenih - cen gozdnih sortimentov.
Na področju enostavne gozdno biološke reprodukcije, kamor sodijo obnova in nega gozdov, potekajo dela v predvidenem obsegu.
Dela na razširjeni gozdno biološki reprodukciji bodo v letu
1978 izvršena v obsegu kakor leta 1977, kar pa ni v skladu z
dogovorjenim obsegom teh del v Dogovoru. Ker so ta dela vsa
pretekla leta pod letno dinamiko, bo le težko nadoknaditi
zamujeno. V pripravi je samoupravni dogovor med gozdno
gospodarskimi organizacijami v okviru Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije, ki naj bi pripomogel, da se bodo dela v razširjeni gozdno biološki reprodukciji
izvedla v skladu s planskimi predvidevanji.
Gradnja gozdnih cest se uresničuje v skladu z dogovorjenim obsegom v samoupravnem sporazumu, zlasti če upoštevamo pri tem še gradnjo gozdnih vlek, vendar pa se ugotavlja,
da bi bilo za racionalno koriščenje etata smotrno hitreje
izgrajevati cestno omrežje in v ta namen angažirati dodatna
sredstva v obliki kreditov.
V letu 1979 se predvideva povečana blagovna gozdna proizvodnja za 2% ob uresničevanju predvidenih ciljev in nalog na
področju enostavne in razširjene gozdnobiološke reprodukcije in izgradnje gozdnih cest.
6. Industrija je v globalu v prvih osmih mesecih letos dosegla sicer ugodne rezultate glede fizičnega obsega proizvodnje in produktivnosti, vendar je po posameznih dejavnostih
uspeh zelo različen ter se giblje od izrazito visoke stopnje
rasti proizvodnje in produktivnosti, do njihovega absolutnega
znižanja glede na enako obdobje preteklega leta7. Eden od
7
Indeks rasti fizičnega obsega industrijske proizvodnje in indeks
produktivnosti dela sta se v prvih sedmih mesecih tega leta, glede
na enako obdobje leta 1977, gibala v nekaterih dejavnostih takole:
industrija v celoti (107,3; 104,1) v tem: strojegradnja (127,1; 120,4),
proizvodnja baznih kemičnih izdelkov (120,1; 116,5), predelava kemičnih izdelkov (114,4; 109,2), proizvodnja živilskih proizvodov
(112,9; 111,1), proizvodnja krmil (112,8; 112,1), proizvodnja kamna in
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glavnih vzrokov za nizko produktivnost je ekstenzivno zaposlovanje, kar je zlasti očitno v predelavi barvastih kovin, proizvodnji končnih lesnih izdelkov, v proizvodnji električnih strojev in aparatov, v črni metalurgiji in v proizvodnji raznovrstnih
izdelkov.
K zelo ugodnim gibanjem na področju strojne industrije
(visoka rast proizvodnje in produktivnosti) so prispevali poleg
konjunkture na domačem tržišču (pogojene v precejšni meri
tudi z restrikcijami pri uvozu opreme) zlasti večletna prizadevanja te industrije za večji razmah razvojne dejavnosti, modernizacije in prestrukturiranja proizvodnje. Doseženi so
uspehi pri nuđenju kompleksnejših ponudb, oziroma kompletnih objektov s celotnim inženiringom (za tovarno sladkorja v Ormožu, oprema za toplarno Ljubljana II in za rudnik
urana Žirovski vrh itd.). V pripravi pa so novi projekti za
naslednje petletno obdobje (oprema za atomske centrale,
stroji »težke strojegradnje« itd.). Omeniti je treba tudi
uspešno izvozno usmerjenost strojegradnje - tako glede obsega kot strukture izvoza (turbine, žerjavi, preoblikovani
stroji, stroji za prehrambeno industrijo in drugo).
Manj ugodni pa so rezultati na področju proizvodnje gospodarskih vozil8, kjer je nizek obseg proizvodnje in nizka rast
produktivnosti predvsem posledica težav pri oskrbi proizvodnje z reprodukcijskim materialom (kooperanti in dobavitelji)
ter notranjih vzrokov. Tudi pri proizvodnji osebnih vozil ne bo
dosežen planirani obseg proizvodnje, ker se kasni z osvajanjem delov in sklopov, kar tudi onemogoča potreben izvoz.
V elektroindustriji so posodabljanje proizvodnje in širjenje
avtomatizacije osnovne razvojne usmeritve. Na področju
elektronike je v teku uresničevanje ključnih projektov9 ter
preusmerjanje nekaterih proizvodnih programov k višji ravni
kvalitete in zahtevnosti izdelkov in s tem v prilagajanje zahtevam zunanjega trga.
Nezadovoljivo pa se v elektroindustriji odvija proces avtomatizacije proizvodnje, saj je v tej dejavnosti značilno ekstenzivno zaposlovanje. Restrikcije pri uvozu opreme, dolgotrajni
postopki za dobivanje soglasij ter dejstvo, da niti za manjše
vrednosti pri uvozu ni Ustreznega avtomatizma, precej prispevajo k takemu stanju, ne le v elektroindustriji, temveč tudi v
drugih predelovalnih dejavnostih (tekstilna industrija, čevljarska industrija itd.).
Zaradi relativno visokih stopenj rasti fizičnega obsega proizvodnje je v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja
delež strojne in elektroindustrije v strukturi proizvodnje v
stalnem porastu, kar je v skladu z našo razvojno usmeritvijo.
Nasprotno pa je delež surovinskih dejavnosti v obsegu celotne industrijske proizvodnje v počasnem upadanju, saj ocenjujemo, da bo glede na predvidene stopnje rasti padel od
23,1% v letu 1977 na 21,8% v letu 1979:
- celotna industrija = 100
ocena predv.
19751976'° 1977 1978 1979
Surovinski del
industrije
22,6 23,1 23,1 22,6 21,8
- črna in barvna
metalurgija
7,0
6,9 6,5 6.2 5,9
- bazna kemija
1,6
1,8
1,7
1,8
1,9
- lesna tvoriva
6.5 6,1
6,9 6,9'9
- celulozne vlaknine
2,3
2.6 2,8 2,8
1,9
- gradb. mat.
in nekovine
5,3 5,2 5,4 5.3 5.1
Strojna industrija
3,9
3,5 3,6 4,0 4.2
Proizv. elektronskih
in telekomunikacij,
naprav
3,5 3,8 4,2 4,3 4,4
peska (121,8; 127,8); proizvodnja in predelava papirja (114,6; 108,4),
proizvodnja električnih strojev in aparatov (107,8; 101,3), proizvodnja
prometnih sredstev (105,5; 102,1), črna metalurgija (105,1; 101,1),
pridobivanje rud barvastih kovin (85,0; 90,3), predelava barvastih
kovin, predelava nekovinskih rudnin (101,2; 97,2), proizvodnja žaganega lesa in plošč (99,7; 99,1), proizvodnja končnih lesnih izdelkov
(98,7; 95,6), proizvodnja preje in tkanin (94,8; 96,3), proizvodnja pijač
(90,7; 92,0).
8
V okviru dejavnosti proizvodnje prometnih sredstev predstavljajo gospodarska vozila okoli 50% fizičnega obsega proizvodnje.
9 Projekt mikroelektronike, optoelektronike in računalništva.
10
Zaradi prehoda na novo klasifikacijo dejavnosti podatki za 1975. In 1976.
leto niso povsem primerljivi s podatki od leta 1977 naprej, kar zlasti velja za
strojno industrijo In proizvodnjo elektronskih In telekomunikacijskih naprav.
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K zmanjševanju deleža surovinskih dejavnosti v strukturi
industrijske proizvodnje so prispevale: črna metalurgija zaradi neuresničevanja planiranih investicij in počasnejšega
aktiviranja že zgrajenih objektov; barvna metalurgija zaradi
zaprtja rudnika živega srebra, problemov v rudniku svinca in
cinka v Mežici in zakasnelih investicij na področju primarnega
aluminija; lesna tvoriva - zaradi problemov cen in trga; celulozne vlaknine, zaradi počasnejšega aktiviranja investicij od
predvidenega; na področju bazne kemije in gradbenega materiala pa delež sicer počasi raste, vendar precej počasneje
kot predvideva dinamika izvajanja dogovora o temeljih družbenega plana in sicer zaradi kasnitev pri gradnji in aktiviranju
proizvodnih kapacitet (primer: žveplena kislina, umetna gnojila, natrijev tripolifosfat, natrijev perborat, DMT, mehčala,
farmacevtske surovine na področju bazne kemije ter cement
na področju industrije gradbenega materiala). Zlasti negativne so posledico zaostajanja za predvideno dinamiko pri
izgradnji proizvodnih zmogljivosti na področju bazne kemije
in črne metalurgije, saj je v letu 1977 uvoz izdelkov bazne
kemije znašal 10,6%, uvoz izdelkov črne metalurgije pa 8%
vsega uvoza industrijskega blaga. Zato je na področju bazne
kemije treba pospešiti izgradnjo in dokončanje objektov, predvidenih v dogovoru o temeljih družbenega plana, predvsem
za formalin, metanol, lepila, premazna sredstva, anhidrid
ftalne kisline in umetna vlakna.
Poleg tega je treba intenzivirati dogovarjanje in sporazumevanje s proizvajalci surovin iz drugih republik, saj materialne
bilance kažejo, da je možno del surovin, ki jih uvažamo,
nadomestiti s surovinami iz drugih območij države.
Kasnitve pri izgradnji zmogljivosti v črni metalurgiji
(900.000 ton jekla v letu 1980, namesto 1 mio ton) sicer ne
vplivajo na oskrbo s surovinami in reprodukcijskim materialom, ker se izpad lastne proizvodnje surovega jekla kompenzira s povečanimi dobavami v drugih republikah in z uvozom
iz vzhodnoevropskih držav, vendar pa obremenjuje našo plačilno bilančno pozicijo. Podoben učinek imajo kasnitve naložb v proizvodnjo primarnega aluminija. Z izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo ivernih plošč smo v celoti uspeli nadomestiti uvoz tega izdelka, vendar pa izkazujejo proizvajalci ivernih plošč zaradi razmeroma visokih proizvodnih stroškov in
neusklajenih cen na trgu slabe poslovne rezultate. Zaradi
visokih proizvodnih stroškov je tudi konkurenčnost na zunanjem trgu slaba. V preskrbi z lesom je postalo pereče oskrbovanje celulozne industrije, predvsem z lesom iglavcev, tako iz
domačih virov kot iz uvoza. Na področjupreje in tkanin se čuti
pomanjkanje kvalitetne volne in bombaža, kar je poleg slabe
tehnične opremljenosti eden od glavnih vzrokov za padec
proizvodnje in produktivnosti v tekstilni industriji. Usnjarneše
nadalje zmanjšujejo obseg proizvodnje predvsem zaradi težav
pri oskrbi s surovimi svinjskim in govejimi kožami. Na področju gradbenega materiala pa poleg slabe oskrbe s cementom stopa v ospredje kot problem pomanjkanje opečnih izdelkov, 11kljub polno zasedenim tovrstnim proizvodnim zmogljivostim .
7. Gradbeništvo je sicer v prvih osmih mesecih tega leta
doseglo za 8% več efektivnih ur kot v enakem obdobju lani, ali
za 4% večji fizični obseg proizvodnje. Tako gibanje obsega
proizvodnje v gradbeništvu je predvsem posledica intenzivnega investicijskega povpraševanja na jugoslovanskem tržišču. Dinamično rast proizvodnje pa je spremljala visoka stopnja zaposlovanja, saj se je število delavcev v tem obdobju
povečalo kar za 11%. K takemu stanju je prispevalo dejstvo,
da ozdi v svojih kalkulacijah praviloma niso upoštevali stroškov za zagotovitev minimalnih življenjskih in kulturnih pogojev zaposlenih, v znatni meri pa je to tudi posledica omejitev
pri uvozu opreme (gradbena mehanizacija) in rezervnih delov.
V gradbeništvu se vse bolj uveljavlja industrializiran način
gradnje (prefabricirani gradbeni elementi); pri tem velja opozoriti, da je ta proces prepočasen in bo na tem področju
potrebno okrepiti razvojno raziskovalno dejavnost in hitreje
ter učinkoviteje uporabljati dosežke razvojno - raziskovalnega dela. Tudi tu, zlasti pri celični gradnji, je pomanjkanje
uvozne opreme pomemben zaviralni faktor.
Integracijski procesi pri organizacijah združenega dela
gradbeništva, industrije gradbenega materila in projektive
niso dali zadovoljive rezultate. Tudi že obstoječe sestavljene
organizacije niso ustvarile kvalitetnejše in trajnejše oblike .
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Letni primanjkljaj se giblje med 50 do 60 milj. kosov.

poročevalec

zaželienih uspehov. Naštete pomanjkljivosti ter slaba organizacija izvajalcev in njihova razdrobljenost se zelo negativno
odražajo na cene, roke in kvaliteto gradnje. Na cene gradbenih objektov imajo precejšen vpliv tudi pomanjkljivosti v projektivi, pri zaključnih delih ter v montažno-instalacijskih dejavnostih. V projektivi je v ospredju vrednotenje projektantskega dela, ker sedanji način nagrajevanja stimulira izdelavo
neracionalnih projektov s čim večjimi naložbami. Strokovni
potencial projektive ni racionalno organiziran. Poleg tega
prispevajo k visokim cenam, dolgim rokom in neustrezni
kvaliteti tudi slaba organiziranost izvajalcev zaključnih del
oziroma njihova razdrobljenost, pomanjkanje drobne mehanizacije in ročnega orodja, obrtniški način izvajanja del, marsikje nizka poslovna morala in mešetarjenje s cenami ter
pogosto neustrezni kadri, zlasti vodstveni.
V gradbeništvu je zelo pereče vprašanje kadrov. Pomanjkanje strokovnih kadrov je iz leta v leto večje. Med vzroki je treba
omeniti odliv kadra iz gradbeništva v administrativne službe,
manjši interes učencev za gradbene poklice in hiter razvoj
gradbeništva.
8. Razvoj v turizmu in gostinstvu v prvih treh letih izvajanja
družbenega plana poteka le delno v skladu s predvidevanji.
Udeležba SR Slovenije (pa tudi Jugoslavije) v svetovnem
turističnem prometu že nekaj let nazaduje. V letošnji sezoni
so bili doseženi dobri rezultati, saj je bilo število prenočitev v
obdobju januar-julij v primerjavi z enakim obdobjem lani
večje za 9%, tako pri domačih kot pri tujih prenočitvah.
Vendar pa bo v prvih treh letih skupaj zaradi zaostajanja
inozemskega turizma v prvih dveh letih doseženo le okoli 86%
predvidenih tujih nočitev, medtem ko bodo predvidene nočitve domačih turistov presežene za okoli 4%.
Vzroke za stagnacijo na področju inozemskega turizma, z
občasnimi vzponi (1973, 1978), ne gre iskati v zunanjih, ampak v notranjih dejavnikih, saj so druga, nam konkurenčna
turistična gospodarstva dosegla znatno večje uspehe.
Ukrepi, ki naj bi zagotovili hitrejši razvoj turizma, so bili
sprejeti pozno in so premalo konkretni, da bi občutneje vplivali na izboljšanje materialnega položaja turizma.
Zaradi spremenjenega načina spremljanja pritoka deviz s
strani Narodne banke v začetku letopnjega leta, ni ustreznih
podatkov za primerjavo, ocenjujemo pa, da bo devizni priliv
na področju turizma znašal okoli 182 milijonov din, kar pomeni okoli 12% povečanje nasproti letu 1977.
Gradnja nastanitvenih zmogljivosti občutno zaostaja za
predvidevanji, poleg tega pa je znaten del ležišč v osnovnih
zmogljivostih zgrajen po finančnih konstrukcijah iz prejšnjega planskega Obdobja.
Vzroki za odstopanja od postavljenih ciljev so deloma objektivni, kot so nizka akumulativnost in visoka zadolženost
turističnega gospodarstva, premajhna devizna stimulacija,
nedodelanost sistema oblikovanja sredstev za razširjeno reprodukcijo, v veliki meri pa tudi subjektivni: neustrezna poslovna organiziranost v turističnih dejavnostih, neustrezna
kvaliteta in struktura strokovnih kadrov, kar je povezano s
specifičnimi delovnimi pogoji v tej dejavnosti in z nizkimi
osebnimi dohodki v primerjavi z drugimi dejavnostmi.
9. V drobnem gospodarstvu beležimo v zadnjih letih prve
rezultate prizadevanj za pospešitev njegovega razvoja. Na
novo je bilo ustanovljenih večje število obratov, ki so locirani
pretežno na manj razvitih območjih in v katerih bo našlo
zaposlitev okoli 3000 delavcev. Dosežen je bil napredek v
ustanavljanju in širjenju poslovanja pogodbenih organizacij
združenega dela. Večina od njih naglo širi svoje poslovanje in
dosega spodbudne poslovne rezultate. Povečalo seje število
obratovalnic samostojnih obrtnikov in gostincev, pa tudi število delavcev v teh delavnicah.
Na razmeroma ugoden razvoj je nedvomno vplivalo dejstvo,
da so se skoraj v vseh občinah lotili podrobnejših anahz
razvoja drobnega gospodarstva in sprejeli ukrepe za pospešitev . družbenega
dogovora o pospešenem razvoju malega
gospodarstva12. .
Kljub ugodnim dosežkom pa razvoj drobnega gospodarstva
zaostaja za potrebami celotnega gospodarskega razvoja in
potrebami prebivalstva. Na trgu čedalje bolj primanjkuje kakovostnih obrtnih in drobno-industrijskih izdelkov. Se večja
12
Na podlagi tega družbenega dogovora je bilo v letu 1976 dodeljenih 147 kreditov za osnovna in trajna obratna sredstva v vrednosti
skoraj 100 milijonov din.
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pa je deficitarnost storitev zlasti pri vzdrževanju trajnih dobrin, kar že negativno vpliva na življenjski standard.
Drobno gospodarstvo zaostaja tudi v razvoju tehnologije,
poslovnega sodelovanja oziroma kooperacije v razvoju dohodkovnih odnosov, izboljšanju kakovosti dela, strokovnem
usposabljanju in pritegnitvi mladine in kvalificiranih delavcev
k delu v teh dejavnostih. Zaradi svoje zaostalosti drobno
gospodarstvo ne razbremenjuje v zadovoljivem obsegu industrije s prevzemom razne maloserijske proizvodnje in storitev,
s čimer bi prispevalo k razvoju specializacije in modernizacije
velikih zaokroženih tehnoloških procesov matične industrije.
Po drugi strani pa tudi matična industrija ne prispeva, kot bi
lahko, k hitrejšemu razvoju kooperacije in drugih oblik, zlasti
dolgoročnega poslovnega sodelovanja z drobnim gospodarstvom, ki naj bi temeljilo na vzajemnem interesu in dohodkovnih odnosih. Na to vpliva tudi pomanjkanje ustreznih razvojnih konceptov v drobnem gospodarstvu, zlasti v delovnih
organizacijah, pa tudi v občinah in krajevnih skupnostih.
Politika prostorske razporejenosti drobnega gospodarstva
premalo upošteva želje in potrebe v krajevnih skupnostih.
10. V okviru stanovanjske in komunalne dejavnosti je v
prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja stanovanjska
izgradnja potekala nad predvidevanji plana, saj je bilo zgrajenih 29.178 stanovanj, kar je 12% nad planskimi predvidevanji,
v letu 1978 pa se dinamika stanovanjske izgradnje umirja in
bo zgrajenih le še okoli 13.000 stanovanj. Zaradi manjšega
obsega investicij v stanovanjsko izgradnjo v letih 1977 in 1978
pa močno upada število začetih stanovanj. Po prvih ocenah
bo v letu 1979 zgrajenih le še okoli 10.000 stanovanj. V
strukturi zgrajenih stanovanj upada delež družbenih stanovanj, ki po oceni znaša v letih 1977 in 1978 okoli 55% (predvideno je bilo okoli 70%). Vzroki za počasnejšo gradnjo družbenih stanovanj so predvsem v počasnem pripravljanju urbanističnih planov13 in pomanjkanju komunalno urejenih stavbnih
zemljišč, v neusklajenosti stanovanjske politike občin, krajevnih skupnosti ter samoupravnih stanovanjskih in komunalnih
skupnosti, v neurejenih odnosih pri oblikovanju sredstev za
kompleksno urejanje sosesk ter za obnavljanje dotrajanih
komunalnih naprav. Zasebno gradnjo zavira pomanjkanje cementa in instalacijskega materiala (kotli za centralno kurjavo
in števci).
V obdobju 1973-1977 je bilo zgrajenih 9700 stanovanj iz
združenih sredstev za gradnjo solidarnostnih stanovanj, kar je
v skladu s planskimi predvidevanji. Zaskrbljujoč pa je nadaljnji trend gradnje solidarnostnih stanovanj, ker nekatere stanovanjske skupnosti že znižujejo delež izločenih stanovanjskih sredstev, namenjenih družbeni pomoči v stanovanjskem
gospodarstvu, toliko bolj, ker se s stanovanjskimi sredstvi
pokvira tudi del stroškov za komunalno opremljanje stanovanjskih sosesk in za prenovo dotrajanega stanovanjskega
sklada.
Novo zgrajena stanovanja so se kvalitetno zboljšala in z
večjo površino se vse bolj prilagajajo novim potrebam gospodinjstev.
Na področju revitalizacije starih stanovanj zlasti v mestnih
jedrih je bilo premalo narejenega. Stanovanjske skupnosti
občin Ljubljane in Obalne skupnosti, pa tudi nekatere druge,
so namenila za revitalizacijo starih stanovanj del stanovanjskih sredstev, ki pa niso koriščena v zadostnem obsegu.
Pri uveljavljanju postopnega prehoda na ekonomske stanarine so se v letu 1978 stanarine zopet zvišale za 30%. Ob
uvajanju ekonomskih stanarin se tudi dograjujejo kriteriji in
merila za sistem subvencioniranja stanarin socialno ogroženim družinam, ki pa še niso sprejeta.
Udeležba zasebnih sredstev za stanovanjsko graditev nenehno narašča. To se opaža pri namenskem varčevanju za
nakup stanovanj v etažni lastnini, kakor tudi pri individualni
gradnji. Pri tem pa je treba opozoriti na pomanjkljivost, da se
minimalno koristi možnost pridobivanja pravice do uporabe
družbenega stanovanja z udeležbo lastnih sredstev.
Vidni uspehi so doseženi v razvoju stanovanjskega zadružništva, ki se vse bolj uveljavlja. Tu bi bila potrebna večja
obveščenost občanov o prednostih zadružne graditve. Predvsem pa je potrebno predvideti tovrstno gradnjo v urbanističnih načrtih ter z njo olajšati pridobivanje in pripravo zemljišč.
13
Urbanistično dokumentacijo sestavljajo prostorski plani, urbanistični načrti, zazidalni načrti, urbanistični redi in izvedbeni dokumenti.
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Glede združevanja sredstev za znanstveno raziskovalno
delo na stanovanjskem področju je bil sprejet samoupravni
sporazum, po katerem se dinancirajo naloge iz programa
znanstvenoraziskovalnega dela za stanovanjsko dejavnost.
Priprave programa nalog za raziskovalno delo na področju
komunalne dejavnosti in ustreznega sporazuma pa so šele v
teku.
Za reševanje stanovanjskih potreb kadrov, ki so pomembni
za pospeševanje skladnega razvoja manj razvitih območij v
SR Sloveniji v obdobju 1976-1^80, je v fazi podpisovanja
samoupravni sporazum na osnovi katerega bi podpisniki
združili 60 milj. din nepovratnih sredstev. V pripravi je tudi
pravilnik o .pogojih posojila združenih sredstev.
Sprejeti družbeni dogovor o oblikovanju cen v stanovanjski
graditvi se počasi izvaja in kaže, da bodo njegova določila
uresničena šele v prihodnjih letih. Pričakuje se odločilen
premik, ko bodo v stanovanjskih skupnostih občin sprejeli
samoupravne sporazume za izgradnjo sosesk, ki bi zajemali
konkretnejše obveze posameznih nosilcev izgradnje družbenih in drugih objektov.
Komunalne skupnosti in njihove samoupravne enote še
niso povsod zaživele, prav tako niso še ustanovljene stavbno
zemljiške skupnosti. Poseben problem na področju komunalne dejavnosti je pomanjkanje sredstev za komunalno
opremljanje zemljišč. Omenjena sredstva bi bilo možno pokrivati iz »stanovanjskega dinarja« do višine 20% stanovanjskih
sredstev. V ta namen bo treba sprejeti ustrezni samoupravni
sporazum, ki naj bi ga pripravila Zveza stanovanjskih skupnosti.
11. Pregled pobud in predlogov za spremembo oziroma
dopolnitev ddgovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
Naloge, sprejete z dogovorom o temeljih družbenega plana
SR Slovenije, se na posameznih področjih izvajajo z različno
uspešnostjo. Ponekod je prišlo do občutnih zakasnitev, ki jih
ne bo moč nadoknaditi. Zato se bo uresničitev nekaterih
projektov premaknila v naslednje petletno obdobje. V zvezi s
tem in zaradi drugih dopolnitev so nekateri dopisniki dali
predloge za spremembo obveznosti v Dogovoru.
Iz danih predlogov je razvidno, da po večini v organizacijah
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih ni
bila obravnavana in ugotovljena odgovornost subjektov za
neuresničevanje sprejetih obveznosti, kot to predpisuje zakon. Odbor podpisnikov je do prispelih predlogov zavzel
svoje stališče, če so 14
podani objektivni razlogi in pogoji za
spremembo Dogovora .
Na področju elektroenergetike se predlog za spremembo
dogovora nanaša na: vključitev izgradnje poslovno - informativnega sistema z Republiškim centrom vodenja in prestavitev
zaključka izgradnje termoelektrarne-toplarne Ljubljana II, odprtja rudnika urana Žirovski vrh ter dela objektov distribucijske mreže v naslednje petletno obdobje. Predlog vključuje
tudi spremembe v programu izgradnje proizvodnih objektov
kontinuitete, in sicer
povečanje instalirani moči od okoli 1000
MW na 1350 MW15, od tega v SR Sloveniji 778 MW in z
zakupom v drugih republikah okoli 550 MW. Zaradi premaknitve izgradnje naštetih objektov v naslednje srednjeročno obdobje znašajo potrebna celotna vlaganja na področju elek14
Upoštevaje stališča Odbora bodo podpisniki Dogovora uskladili
svoje predloge v okviru svojih samoupravnih sporazumov o temeljih
planov ter o tem obvestili Odbor podpisnikov, ki bo na tej osnovi
pripravil predloge amandmajev k dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije. Odbor bo na podlagi pripomb podpisnikov Dogovora predlagal končni tekst amandmajev, ki bodo hkrati s predlogom
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v letu
1979 predloženi skupščini SRS, da sprejme soglasje za podpis Dogovora s strani njenega izvršnega sveta. Po sprejetju tega soglasja
bodo podpisniki Dogovora izvedli postopek, ki ga predvideva zakon
SFRJ o temeljih sistema družbenega planiranja, za dopolnitev, oziroma spremembo svojih samoupravnih sporazumov o temeljih planov.
15
Predlog predvideva vključevanje dodatnih proizvodnih kapacitet 1 HE Mavčiče 38 MW, TE Trbovlje 120 MW, razširitev prvotno
predvidenih objektov (TE-TO Maribor od 45 na 120 MW, TE Dolsko I
od 110 na Ljubljana II med objekte kontinuitete ter zakkup električne
energije v SR BiH in AP Kosovo moči okoli 550 MW. Iz obstoječega
programa kontinuitete pa je črtana NE II.
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troenergetike v obdobju 1976—1980 11057 mio din,16 kar je za
okoli 3000 mio din manj, kot je predvideno- v obstoječem
samoupravnem sporazumu o združevanju sredstev na področju elektroenergetike.
Spremenjeni program izgradnje proizvodnih objektov kontinuitete predstavlja znatno povečanje glede na sprejeti program, zato bi bilo potrebno, da Združena elektrogospodarska
podjetja Slovenije v okviru ISE in v sodelovanju Republiškega
komiteja za energetiko uskladijo objekte kontinuitete z realnimi potrebami in temu prilagodijo finančno konstrukcijo.
Na področju nafte je podpisnica Dogovora INA - Nafta Lendava predlagala spremembo 4. člena Dogovora vtem smislu,
da se bo povečala zmogljivost rafinerije od 600 tisoč ton v letu
1976 na 2 milijona ton v letu 1981. Povečanje zmogljivosti bo
zahtevalo dodatno angažiranje sredstev v znesku 730 mio din
vrednoteno po sedanjih cenah.
Zaradi spremenjenih razmer na trgu nafte in njenih derivatov in v zvezi s tem zaradi doseganja minimalne ekonomske
kapacitete ter glede na razvojni koncept naftno-plinskega
gospodarstva v SR Sloveniji, je predlog upravičen. Izgradnja
povečane rafinerije je vključena tudi v Program aktivnosti za
realizacijo razvojnega koncepta naftno-plinskega gospodarstva v Sloveniji, ki temelji na zaključkih, sprejetih v Izvršnem
svetu skupščine SRS.
Na področju PTT prometa so združene PTT organizacije
Slovenije dale predlog za spremembo Dogovora glede obsega in strukture virov financiranja. Zaradi zamujene izgradnje v prvih dveh letih tega planskega obdobja so se potrebni
naložbeni zneski (za isti obseg del, kot je naveden v Dogovoru) precej povečali (za 1.263.595 tisoč din v sedanjih cenah), pa tudi načrtovano zbiranje sredstev se ni popolnoma
uresničilo.
Ker je obstoječa stopnja razvoja PTT dejavnosti omejitveni
faktor v razvoju gospodarstva, je potrebno zagotoviti uresničitev določb Dogovora. Težišče združevanja sredstev bi se
moralo prenesti predvsem na tiste upravljalce temeljnih bank,
ki imajo interes za pospešitev razvoja PTT dejavnosti. Uporabniki PTT storitev pa naj v okviru samoupravne interesne skupnosti intenzivirajo združevanje sredstev.
Iz poročil Republiške skupnosti za ceste je tudi razvidno,
da poteka izgradnja cestne infrastrukture počasneje, kot je
bilo predvideno. Problematično je zagotavljanje potrebnih
sredstev za izvedbo celotnega plana, na kar vpliva tudi neprožna zemljiška politika in drugi pravni postopki. Republiška
skupnost za ceste pa za sedaj ni predlagala spremembo
Dogovora.
Odbor podpisnikov je pozval izvršni organ te skupnosti, da
glede na ocenjene objektivne razmere sproži postopek za
spremembo in dopolnitev sporazuma in dogovora o temeljih
plana z natančno razčlenitvijo obveznosti.
V kmetijstvu in živilstvu ne bodo uresničene naloge na
področju melioracij. Od skupno predvidenih 15.000 ha so v
dveh letih izvedena dela na 3386 ha, za okoli 1000 ha so
projekti odobreni. Do leta 1980 obstajajo realne možnosti za
melioriranje nadaljnjih 7000 ha. Skupno bodo do leta 1980
izvedena dela na okoli 11.500 ha. Vzroki: V letu 1976 in 1977:
premajhen prispevek od spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč, ki se odvaja za melioracije, (v letu 1978 že sprejet
ukrep za povečanje prispevka); v vseh treh letih pa: premajhna strokovna in družbenopolitična priprava kmetov v KZ in
družbenopolitičnih skupnostih za pristop k izvedbi melioracij.
Posledica: manjši obseg proizvodnje poljščin zlasti v severovzhodni Sloveniji;
Na področju tržne proizvodnje pšenice: niso sprejeti potrebni ukrepi za hitrejšo izgradnjo sprejemnih in sušilnih
centrov za žito, oziroma ukrepi s katerimi bi proizvajalce
zainteresirali za oddajo pridelkov, bo možno v letu 1980
namesto 70 ton doseči le 35.000 ton tržne proizvodnje pšenice. Zato bo še naprej velik primanjkljaj tržne pšenice (okoli
70% pšenice je za Slovenijo potrebno nakupiti v drugih republikah);
Na področju ulova rib planirani obseg ulova rib 20.000 ton v
letu 1980 ne bo dosežen, ker se je odstopilo od pogojno
predvidenega ulova na Atlantiku v sodelovanju s Poljsko.
Realiziran bo predvideni obseg ulova na Jadranu, to je okoli
6000 ton rib;
v cenah 1975

V prašičerejski proizvodnji zaostaja izgradnja prašičerejskih farm zaradi nerešenih nekaterih problemov v zvezi z
varstvom okolja, zaradi česar investitorji kasnijo s projekti.
Premajhna in premalo intenzivna so pa tudi vlaganja v manjše
skupne objekte pri članih zadružnih organizacij.
Nad predvidevanji bodo pa uresničene naloge napodročjiu
tržne proizvodnje mleka. V letu 1980 bo predvidoma proizvedeno 310 milijonov litrov tržnega mleka namesto planiranih
295 milijonov litrov. Že v letu 1978 ocenjujemo da bo proizvedeno 285 mio I tržnega mleka.
Na področju proizvodnje perutninskega mesa bo plan za
leto 1980 presežen za 10%. Namesto 50.000 ton bo proizvedeno 55.000 ton perutninskega mesa. Izpopolnjena tehnologija reje in ekonomika proizvodnje proizvajalcem te vrste
mesa omogoča, da se lažje vključujejo na jugoslovanskem
trgu; izven SR Slovenije plasirajo okoli polovico obsega proizvdonje.
Za omenjena odstopanja od obveznosti sprejetih v dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije Odboru podpisnikov še ni predložen predlog za ustrezne spremembe dogovora...
j
Na področju črne metalurgije so Slovenske železarne predlagale, da se obveznost v Dogovoru glede obsega proizvodnje
surovega jekla v letu 1980 zmanjša od 1 milijona ton 900.000
ton. Glavni vzroki za predlagano spremembo so bili pomanjkanje finančnih sredstev, težave pridobivanja inozemskih kreditov, kasnitve pri izdelavi tehnične dokumentacije in dolgotrajni postopki pridobivanja raznih soglasij. Zmanjšanje proizvodnje surovega jekla se bo sicer kompenziralo z dobavami
polizdelkov iz drugih republik in iz uvoza iz vzhodnoevropskih
držav ter se zaradi tega tržna blagovna proizvodnja ne bo
zmanjšala, bo pa to negativno vplivalo na našo plačilno bilanco.
.
Na področju primarnega aluminija, zaradi se nerešene finančne konstrukcije, po sedanjih predvidevanjih ne bo
možno v letu 1980 povečati proizvodne zmogljivosti na 63.000
ton, kakor zavezuje Dogovor, temveč bo obseg proizvodnje
ostal na sedanji ravni 45.000 ton.
TGA Kidričevo še ni dala predloga za spremembo Dogovora.
Na področju nekovin je DO Droga Portorož predlagala
vključitev v Dogovor izgradnjo objekta za industrijsko proizvodnjo morske soli zmogljivosti 1000 ton. Omenjena zmogljivost je z vidika jačanja surovinske osnove za kemično in
živilsko industrijo in sploh za prehrambene namene ter za
zboljšanje naše zunanjetrgovinske plačilne bilance zelo pomembna. Zaradi rešitve problema cen in v zvezi s tem zagotovitve ekonomičnosti naložbe in trga ter zaradi združevanja
sredstev oziroma skupnih naložb je potrebno, da se delovna
organizacija dohodkovno poveže z velikimi porabniki soli v
Jugoslaviji in v tujini.
Na področju bazne kemije
Močno kasni izgradnja naprav za proizvodnjo žveplove kisline. Osnovni razlog je predvsem v tem, da je izgradnja
obrata pogojena z ekonomsko in ekološko sanacijo obeh
osnovnih programov Cinkarne Celje - žveplene kisline in
titandioksida. Za čimprejšnjo ter kompleksno rešitev tega
vprašanja sta delovna skupina, ki jo je imenovalo predsedstvo
GZS, in delovna skupina, ki jo je imenovalo predsedstvo
skupščine občine Celje, izdelali vsaka svojo oceno problematike Cinkarne s predlogom, oziroma programom ukrepov.
Cinkarna Celje pa bo pripravila celovit akcijski program.
Eden osnovnih problemov bo zagotovitev potrebnih sredstev, zlasti za ekološko sanacijo (okoli 225 mio din), kar bo
možno le z združevanjem sredstev porabnikov žveplene kisline in poslovnih bank SR Slovenije. Pospešeno bo treba
zagotavljati tudi druge možne pogoje za reševanje vše bolj
perečih ekoloških problemov.
SOZD Kema predlaga, da se v Dogovoru črta obveznost za
realizacijo 2. faze investicije v kompleksna gnojila - 250.000
ton letno. Svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da ob izgradnji
ostalih tovrstnih kapacitet v državi ni ekonomske upravičenosti še za izgradnjo enega obrata. Dodatni
problem predstavlja
tudi nezagotovljena surovinska baza17, in izredno visoka predračunska vrednost naložbe. SOZD Kema predlaga, da se v
Dogovor vključi izgradnja obrata za sintezo aktivne substance
pri proizvodnji rastlinskih zaščitnih sredstev. S tem bi bila
zagotovljena surovinska baza za celotno proizvodnjo zaščitnih sredstev, ki je sedaj v celoti odvisna od uvoženih surovin.
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16

Predlog je s stališča neposrednih interesov in možnosti
koristi težko sprejemljiv. Trenutno povpraševanje na našem
trgu, ki ne presega že sedaj možne proizvodnje, je posledica
zelo nizke porabe umetnih gnojil na ha obdelane površine.
Zato je pričakovati stalno naraščanje potreb po tej surovini.
Odpirajo se tudi možnosti za izvoz umetnih gnojil v LR Kitajsko in sicer komponente na osnovi amonsulfata, ki se bo
proizvajal v Cinkarni Celje (zaradi odstranjevanja nezaželjenih
odpadkov) in kot stranski produkt pri nameravani proizvodnji
kaprolaktama v SR Sloveniji.
Problem druge faze izgradnje kapacitet za proizvodnjo
umetnih gnojil bo zato treba reševati v povezavi z bodočimi
proizvajalci amonsulfata, s porabniki umetnih gnojil (kmetijstvo) in glede na velike izvozne možnosti, ki se nudijo.
V okviru SOZD Polikem poteka delo na projektu DMT.
Investicijski program je končan. Določen je nosilec projekta
(Donit Medvode) z lokacijo v istoimenski industrijski coni. V
letošnjem letu je načrtovan podpis pogodbe o sovlaganju s
tujimi partnerji, kar pa je pogojeno z uskladitvijo stališč s SR
Hrvatsko, da se v Jugoslaviji gradi le ena tovrstna kapaciteta.
V tej negotovi situaciji še ni možno dati pobudo za spremembo, oziroma dopolnitev Dogovora. Bistveno v nadaljnjem
postopku je, da se Donit dohodkovno poveže z velikimi porabniki te surovine v Jugoslaviji (v Makedoniji, v BiH in v
Hrvatski) ter si na ta način dolgoročno zagotovi trg.
17
Za obratovanje 1 faze (125.000 ton) je potrebno uvažati za preko
10 mio Ssurovin, pretežno iz zapadnega območja.
18
Heksametilentetramin se uporablja za fenalformaldehidne
smole, eksplozive, v farmacevtski industriji in pri vulkanizaciji. Njegova proizvodnja bi slonela na domačih surovinah in bi s predvideno
kapaciteto 15001 pokrivala celotno jugoslovansko tržišče, ki se sedaj
pokriva iz uvoza. Poleg tega je heksametilentetramin važna strateška surovina (proizvodnja eksplozivov).
Pentaeritritol se uporablja v proizvodnji alkidnih smol, eksplozivov, mehčalcev in protipožarnih aditivov. Proizvodnja bi temeljila
skoraj izključno na domačih surovinah; produkt pa bi v celoti nadomestil uvoz in skupaj s planiranim izvozom razbremenil devizno
bilanco. Pentaeritritol je važna strateška surovina (proizvodnja eksplozivov).
Mravljinčna kislina se uporablja pri proizvodnji pentaeritritola,
usnjarski, tekstilni in prehrambeni industriji. Njena proizvodnja je
osnovana na predelavi odpadnega produkta proizvodnje pentaeritritola. Mravljinčna kislina, ki se trenutno v celoti uvaža, bi se v veliki
meri nadomestila z načrtovano proizvodnjo; polovica te proizvodnje
bi se pa uporabila v proizvodnji pentaeritritola.

SOZD Sava Kranj predlaga, da se načrtovani projekt jekleni
kord vnese v Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in, da se v zvezi s tem dopolni 16.
člen Dogovora (razvoj črne metalurgije). Projekt je v tesni
povezavi z razvojnim programom SAVE Kranj in je za nadaljnji
razvoj DO izredno pomemben. Kljub pomembnosti projekta
pa je za sedaj še odprta konstrukcija financiranja.
DO Belinka predlaga vključitev v Dogovor (18 člen) začetek
izgradnje zmogljivosti za proizvodnjo heksametilentetramina,
pentaeritritola in mravljinčne kisline. Trenutno potekajo razgovori s tujimi dobavitelji opreme in tehnologije o možnostih
skupnega vlaganja. Za naslednje leto je predvideno dokončanje investicijskega programa, na čigar osnovi se bo moč
odločiti o pričetku in trajanju izgradnje.
Omenjeni proizvodni program je pomemben pri nadaljnjem
jačanju surovinske osnove za proizvodnjo na področju kemije
in farmacije, prispeva k nadomeščanju uvoza ter sloni na
domačih surovinah.
Pomemben je tudi iz strateških vidikov
(eksplozivi)18.
DO Lek predlaga vključitev v Dogovor projekt organske
sinteze in biosinteze; začetek izgradnje proizvodnih zmogljivosti je predviden naslednje leto.
Na področju celulozne industrije je zaradi nezadovoljive
preskrbe z lesom, predvsem iz uvoza, DO Đuro Salaj (tovarna
celuloze) odstopila od izgradnje nove proizvodne zmogljivosti
za 45.000 ton polceluloze, ki je sprejeta v Dogovoru in se
namerava preusmeriti na proizvodnjo polkemične termomehanske lesovine - 20.000 ton. Aero Medvode pa bo zaradi
vpeljave modernejšega tehnološkega postopka zaključil investicijo za 40.000 ton celuloze šele po letu 1980. Predlog za
spremembo Dogovora še ni dan. Glede na omenjene surovinske vire (za polcelulozo) in uvajanje sodobnejše tehnologije
(Aero Medvode) sta nameravani spremembi Dogovora utemeljeni.
Na področju industrijske gradnje stanovanj predlaga
SOZD Gorenje, da se spremeni obveznost v Dogovoru (3.
odšt., člen 20) o industrijski (celični) izgradnji 12.000 stanovanj v letu 1980. Na osnovi tega predloga se SOZD Gorenje
zavezuje, da bo zgradila kapacitete za industrijsko proizvodnjo stanovanjskih objektov in objektov družbenega standarda
tako, da bo v I. 1980 pokrivala 10% tržnih potreb Slovenije po
bivalnih in inštalacijskih ugradnih elementih. Gre torej za
bistveno odstopanje od sprejete obveznosti in sicer (po naši
oceni) za zmanjšanje predvidene proizvodnje od 12.000 na
manj kot 1600 stanovanj v I. 1980.

12. PREGLED KASNITEV PRI GRADNJI ZMOGLJIVOSTI IZ DOGOVORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA
PLANA SR SLOVENIJE
Področje

kasni

ne bo izvršeno do konca leta 1980

ENERGETIKA
Elektroenergetika

- Toplarna Lj. II
- del prenosnih objektov
- del objektov distribucije
- rudnik urana Žirovski vrh
- Nuklearna elektrarna
- HE SD II
- PE Trbovlje agr. 2
- REK Velenje
- HE SD II
- PE Trbovlje agr. 2
- REK Velenje
- drugi premogovniki
- dela na stranskih vodih
- gradnja merilno-regulacijskih
postaj
- gradnja mestnih omrežij

-

PROMETNA INFRA
STRUKTURA
Železnice
Luka Koper
Ceste

10

- modernizacija slov. žel. križa
(zlasti SV in TK naprave)
- skoraj vsa infrastruktura (izvršeno le 20% del
- novogradnje

Toplarna Lj. II
del prenosnih objektov
del objektov distribucije
rudnik urana Žirovski vrh

- kolikor ne bodo zagotovljena finančna sredstva
- okoli 46% novogradnje, predvsem odseki, katerih gradnja je
pogojno predvidena

Predlog za spremembo obveznosti iz dogovora
predlog je dan

predlog ni dan

poročevalec

KMETIJSTVO
IN ŽIVILSTVO

- investicijsko vzdrževanje
- tranzitna ATC Ljubljana, ATC
Maribor, ATC Kranj, rezervno napajanje TATC in MATC Ljubljana
- melioracije
- pridobivanje novih zemljišč
- tržna proizvodnja pšenice

45% del

predlog ni dan
dan predlog spremembo
obsega in strukture virov

- realizacija 11.500 ha namesto
15.000 ha

predlog najavljen

- realizacija 35.000 ton namesto
70.000 ton

predlog najavljen

- elektropeč v železarni Jesenice
- rekonstrukcija jeklarne v Ravnah
- dodatna dela v jeklarni, v železarni Štore

predlog: proizvodnja surovega jekla v letu 1980
zmanjša od mio ton na 0,9
mio ton

- rekonstrukcija zmogljivosti primarnega aluminija v TGA Kidričevo
zmogljivosti za:
- dimetiltereftalat v Polikemu

predlog v pripravi

- umetna gnojila, druga faza
(125.000 t) v Kemi

Predlog je dan, vendar v
okviru SOZD KEMO ponovno v preverjanju

- izgradnja prašičerejskih farm tržna proizvodnja prašičev
- rekonstrukcija in novogradnja
objektov za predelavo mleka
- skupne naložbe
- obnova sadovnjakov in hmeljišč
- intenzifikacija poljedelske proizvodnje zlasti tržna proizvodnja
žit in proizvodnja krme
SUROVINSKE DEJAVNOSTI
- elektropeč v železarni Jesenice
Črna metalurgl|a
- rekonstrukcija jeklarne v Ravnah
- dodatna dela v jeklarni, v železarni Štore
- zmogljivosti za ferolegure v Tovarni dušika Ruše
- rekonstrukcija zmogljivosti priBarvasta metalurgija
marnega aluminija v TGA Kidričevo
Bazna kemija in farma- zmogljivosti za:
- dimetiltereftalat v Polikemu
cevtska industrija
- furfural in furfurilni alkohol v
Jugotaninu
- umetne, furanske in epoksi
smole v Donitu (Fenolit Borovnica)
- aminoplaste v Melaminu v Kočevju
- umetna gnojila, druga faza
(125.000 t) v Kemi

- žveplena kislina v Cinkarni Celje 165.000 t
Po Dogovoru Je v tem srednjeročnem obdobju predviden le začetek gradnje proizvodnih kapacitet.
natrijev tripolifosfat v Kemični
- natrijev tripolifosfat v Kemični
tovarni Hrastnik
tovarni Hrastnik
- za II. fazo ftalanhidrida, meleinhidrid in mehčala v Iplasu
- natrijev perborat v Belinki
- farmacevtske surovine v Krki
- 40.000 ton celuloze v AERO Me- - 40.000 t celuloze v AERO MeCelulozna industrija
dvode
dvode

STROJEGRADNJA

- 45.000 ton polceluloze v Đuro
Salaj, Krško
zmogljivosti za:
- proizvodnjo gospodarskih vozil
v TAM
- proizvodnjo osebnih vozil v IMV
- proizvodnjo osebnih vozil in avtomobilskih delov homo-kinetični
zglobi) v CIMOS
zmogljivosti za celično gradnjo
stanovanj

predlog ni dan

predlog ni dan

predlog je najavljen
predlog je najavljen

predvidena zmogljivost za celično predlog je dan
STANOVANJSKA
gradnjo stanovanj
IZGRADNJA
jsoooooooooscoeoBoosooosecosocoooecoecocooscaoecooooccosoeoscisooscoooacr
i ■ »v / ■ .1 a _!! -L.
mntnrillo I n
Stojan Markovič (industrija gradbenega materiala in
Izdelavo analize je vodil Peter Tribušon, sodelovali
gradbeništvo),
Ivan
Kogovšek
(drobno
gospodarstvo),
so: Alojz Stare (energetika), Rajka Kristan -(promet in
Albin Zor (turizem in gostinstvo), Nežka Gorkič (stanozveze), Boža Leonardi (kmetijstvo in živilstvo), Đagmar
vanjska in komunalna dejavnost), Marjeta Šiško-DebeFajdiga (gozdarstvo in vodno gospodarstvo), Branko
Ijak (priprava dokumentacije in organizacijsko-tehničBužan (črna in barvasta metalurgija), Peter Srakar (kona pomoč)
[ vinska in elektro industrija), Anton Povše (kemija, tekOsnovna redakcija: Peter Tribušon
stilna in usnjarska industrija), Milena Mirkovič (lesna in
Končna redakcija: Zdravko Praznik in Stanka Kukar
papirna industrija), Jože Furlan (živilska industrija),
»seoccoecoooosccocooeososcosoo«

poročevalec
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ANALIZA
izvajanja družbenega dogovora o
pospeševanju skladnejšega
regionalnega
obdobju

razvoja v SR Sloveniji v

1976-1980 v letih

1976,

1977 in

1978
(Priloga

h

»Globalni oceni

družbenega
obdobje

izvajanja

plana SR Slovenije za

1976-1980 v letih

1976,

1978 ter možnosti za

njegovo

uresničevanje v letu

1979«)

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v juniju
1978 izdelal »Analizo izvajanja družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih 1976,1977 in 1978
ter prvo oceno možnosti razvoja v letu 1979«. Na podlagi
najnovejših informacij je v začetku oktobra 1978 to analizo dopolnil z gradivom »Globalna ocena izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letih
1976,1977 in 1978 ter možnosti za njegovo uresničevanje
v letu 1979«. Obe gradivi obravnavata tudi dosežene
rezultate pri izvajanju politike skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. Podrobnejši prikaz izvajanja
družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980
pa je vključen v to analizo, ki je pripravljena kot priloga h
globalni oceni izvajanja družbenega plana v SR Sloveniji.
Analiza je izdelana na podlagi uradnih podatkov Zavoda SRS za statistiko, ki so bili na razpolago v času
priprave analize, ter na podlagi poročil udeležencev
družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. V zvezi s tem omenjamo, da podatki po občinah zelo kasnijo, poleg tega pa
so tudi pomanjkljivi. Poročila udeležencev družbenega
dogovora pa se omejujejo le na neposredno izvajanje
sprejetih nalog.
I. Sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 1976-1980 in temeljne
razvojne usmeritve ter naloge pri pospeševanju razvoja
manj razvitih območij
1. Pri pripravah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 je bilo ugotovljeno, da so razlike v stopnji razvitosti posameznih območij tolikšne, da bo moral
biti hitrejši razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji še
dalj časa pomembno področje razvojne politike. Odpravljanje velikega zaostajanja v razvoju nekaterih območij
namreč zahteva dolgoročnejše zasnovano aktivnost. Izhodišče je predvsem v zagotovitvi takšne stopnje gospodarske razvitosti, ki bo omogočala nadaljnji razvoj na lastnih
12

1977 in

V prvem delu je kratek prikaz sistema pospeševanja
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji ter
usmeritve in naloge, ki so v zvezi s tem dogovorjene v
planskih dokumentih za obdobje 1976-1980. V drugem
delu analize je podana globalna ocena doseženega razvoja, ki obravnava zlasti gibanje družbenega proizvoda,
zaposlenosti in investicij. Pri tem je prikazana tudi vloga
bank, Gospodarske zbornice Slovenije in pospeševalnih
ukrepov SR Slovenije. V tretjem delu pa so prikazani
rezultati in nekateri problemi pri izvajanju nalog na področju gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti na manj razvitih območjih.
Pri pripravi te analize je z zavodom sodelovala tudi
strokovna služba komisije Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji.
V skladu s programom dela komisije Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja v SR Sloveniji bo v prvem četrtletju
1979 pripravljena kompleksna analiza dosedanjega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, ki naj bi
upoštevala tudi statistične podatke in druge informacije,
ki v času priprave te analize še niso bili na razpolago.
materialnih osnovah in ob upoštevanju samoupravnega
povezovanja med organizacijami združenega dela iz manj
razvitih in drugih območij.
Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980 opredeljuje skladnejši regionalni razvoj med temeljnimi cilji,
katerih uresničitev naj bi delovnim ljudem in občanom na
vseh območjih postopoma omogočila enekopravnejše pogoje življenja in dela, pri čemer bi postopno aktivirali
potencialne razvojne možnosti na posameznih območjih
ob upoštevanju skupnih interesov racionalnega razvoja
SR Slovenije. Na ta način naj bi bila v obdobju 1976-1980
dosežena na manj razvitih območjih hitrejša rast družbenega proizvoda in števila delovnih mest kot v povprečju
SR Slovenije. Nova delovna mesta naj bi odpirali predporočevalec

vsem na območjih, 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 stroški odpiranja novih delovnih mest, naj bi bila vlaganja usmerjena
predvsem v modernizacijo in višjo tehnično opremljenost
dela. Razvoj in prestrukturiranje proizvodnje naj bi na teh
območjih potekalo na osnovi hitrejšega vključevanja kvalitetnih dejavnikov razvoja.
Družbeni plan tudi upošteva, da so v SR Sloveniji se
vedno zelo neenakomerno izkoriščeni prirodni pogoji in
viri, ki omogočajo na nekaterih območjih pospešen razvoj
industrije in sodobnejše kmetijske proizvodnje v skladu s
prednostnimi nalogami in kriteriji iz družbenega plana,
poleg tega pa tudi razvoj storitvenih dejavnosti, zlasti
turizma.
2. Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja v SR Sloveniji kot tudi družbeni plan SR Slovenije
za obdobje 1976-1980 določata kot temeljno osnovo nadaljnjega pospeševanja razvoja manj razvitih območij razvijanje samoupravnih oblik pospeševanja razvoja ob doslednem izvajanju načel ustave in kasnejše njihove konkretizacije v zakonu o združenem delu. Sistem pospeševanja razvoja manj razvitih območij sloni predvsem na samoupravnih odločitvah v temeljnih organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, samoupravnih interesnih
skupnostih, občinah in republiki. Zato zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja določa, da samoupravni nosilci družbenega razvoja v SR Sloveniji z družbenim dogovorom opredeljujejo konkretne programe, naloge in ukrepe, potrebne za skladnejši regionalni razvoj in
za hitrejši razvoj manj razvitih območij. Pospeševanje razvoja na področju gospodarstva temelji na neposrednem
interesnem povezovanju in združevanju dela in sredstev
organizacij združenega dela iz razvitejših in manj razvitih
območij na podlagi skupno oblikovanih razvojnih programov.
3. Z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980 (Uradni list SRS, št. 24/76) so Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ter izvršni sveti občin in drugih
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji, družbenopolitične organizacije, samoupravne interesne skupnosti na
področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, banke,
Gospodarska zbornica Slovenije ter druge samoupravne
skupnosti konkretno opredelile svoje naloge za obdobje
1976-1980, ki jih bodo izvajale na mani razvitih območjih v
skladu s samoupravnimi sporazumi o^emeljih svojih planov kot tudi samimi srednjeročnimi plani.
Samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva so v skladu s svojim delovnim področjem opredelile konkretne naloge pri modernizaciji cestnega omrežja,
izboljšanju preskrbe s pitno in tehnološko vodo ter urejanju vodotokov in melioracij, oskrbi z elektroenergijo in s
ptt storitvami. Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih dejavnosti pa so s kvantifikacijami ali
kriteriji opredelile naloge na področju solidarnostnega
združevanja sredstev za izboljšanje pogojev v izobraževanju, otroškem varstvu, zdravstvu, kulturi in telesni kulturi
ter socialnem skrbstvu. Zaradi hitrejšega usmerjanja gospodarskih naložb na manj razvita območja, in to na
podlagi ekonomskih kriterijev, so se banke in Gospodarska zbornica Slovenije zavezale, da bodo z organizacijami
združenega dela sodelovale pri iniciranju projektov in
samoupravnega združevanja dela in sredstev v skladu z
razvojnimi možnostmi teh območij in usmeritvami družbenega plana. Poleg tega so se banke zavezale, da bodo
dovoljevale kredite za investicije na teh območjih pod
ugodnejšimi pogoji (nižja obrestna mera, manjša zahtevana lastna udeležba investitorja itd.).
SR Slovenija se je zavezala, da priznava investitorjem in
novo ustanovljenim temeljnim organizacijam združenega
dela na manj razvitih območjih davčne olajšave. Poleg tega je
SR Slovenija prevzela kot svojo materialno obveznost le še
sofinanciranje izdelave kompleksnih razvojnih programov in
inicialnih razvojnih načrtov iz sredstev republiškega proračuna.
Vse občine in druge družbenopolitične skupnosti v SR
Sloveniji so se v družbenem dogovoru zavezale, da bodo
pospeševale ekonomski, socialni in prostorski razvoj v manj
poročevalec

razvitih krajevnih skupnostih na svojem območju, pri čemer
bodo zaradi reševanja skupnih problemov sodelovale tudi v
okviru medobčinskega povezovanja. Na ta način naj bi bila v
politiko pospeševanja razvoja zajeta poleg manj razvitih območij, ki so opredeljena po kriterijih republiškega zakona,
tudi druga ožja manj razvita območja, katerih razvoj naj bi
usmerjali na podlagi družbenih dogovorov in samoupravnih
sporazumov v merilu občine oziroma medobčinskega sodelovanja.
.
Z družbenim dogovorom so bili poleg nalog in ukrepov, ki
veljajo za vsa manj razvita območja, opredeljeni tudi nekateri
dodatni ukrepi in naloge posebej za manj razvita obmejna
območja, kot npr. modernizacija lokalnega cestnega omrežja,
zagotavljanje delovanja osnovnih šol ne glede na število šoloobveznih otrok itd. Za ta območja je namreč značilno zaostajanje v gospodarskem in socialnem razvoju, kar je povzročilo odseljevanje prebivalstva, ki je na nekaterih območjih že
mejilo na razseljevanje.
II. GLOBALNA OCENA RAZVOJA
Analiza v osnovi potrjuje ugotovitve, ki so bile prisotne v
analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1976-1980 v letih 1976, 1977 in 1978, ki jo je obravnavala
Skupščina SR Slovenije v juliju 1978.
1. Na manj razvitih območjih je bila rast družbenega proizvoda v letih 1976 in 1977 za okoli četrtino hitrejša kot v
republiškem povprečju in je znašala v letu 1976 19,3%, v letu
1977 pa po predhodnih statističnih podatkih 26,2%. V občinah z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi pa je bila v povprečju obeh let rast približno enaka kot v SR Sloveniji.
Med posameznimi manj razvitimi območji je bila dinamika
družbenega proizvoda zelo različna:
na preb. v
stop. rasti
v % (nomin.) indeks, nivoja
1971-1975
1975 1977
1976 1977
(povprečno letno)
64.5
54.7
29
25
Črnomelj
26,9
27,1
22.3
37
20
Lenart
27,4
56.6
55,5
39
-1
Lendava
30,9
55,1
48,9
35
15
Ljutomer
28,3
46.4
51.1
23
22
Murska Sob.
26,5
38.5
32.8
25
27
Ormož
25,0
41,9
37.9
39
10
Šentjur
29,7
44,8
41,1
20
25
Šmarje
28,5
67.6
64.3
18
24
Tolmin
(24,5)
58.2
50.4
20
33
Trebnje
31,2
Gor. Radgona
39,7
Ptuj
26,0
Manj razvita območja
46.0
50,8
26
19
skupaj**
28,3
Občine z manj
85.1
86,5
22
18
razvitimi KS
27,3
21 100,0 100,0
15
SR Slovenija
27,0
Medtem ko so v preteklem srednjeročnem obdobju manj
razvita območja v povprečju dosegla približno 5% višjo stopnjo rasti kot SR Slovenija, pa je prišlo v prvih dveh letih tega
srednjeročnega obdobja do nadaljnjega pozitivnega premika
v korist teh območij.
Čeprav je bila povprečna letna stopnja rasti različno intenzivna, je bila v vseh manj razvitih občinah hitrejša kot v SR
Sloveniji, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje zaostajanja v
družbenem proizvodu na prebivalca. Pri tem pa je treba ugotoviti, da rast družbenega proizvoda zaostaja za predvidevanji
družbenih planov manj razvitih občin, kar je še zlasti značilno
za nekatere najmanj razvite.
2. Tudi rast števila zaposlenih v združenem delu je bila v
prvih dveh letih tega srednjeročnega obdobja hitrejša od
republiškega povprečja. V letu 1976 je ta rast znašala 3,9% ali
44% več, v letu 1977 pa 6,4% ali 64% več kot v SR Sloveniji.
Ugodna gibanja na področju zaposlovanja se nadaljujejo tudi
v letu 1978, saj je bila v prvih treh mesecih tega leta dosežena
v manj razvitih občinah stopnja rasti 5,4% (v SR Sloveniji
* V obdobju 1971-1975 občina Tolmin ni bila vključena med manj
razvita območja, vključeni pa sta bili občini Gornja Radgona in Ptuj,
ki sta sedaj vključeni le z manj razvitimi KS.
** Brez občine Tolmin.
iledogomo
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4,5%), če jo primerjamo z enakim obdobjem v letu 1977.
Hitrejša rast zaposlenosti je bila značilna tudi v občinah, ki
vključujejo manj razvite krajevne skupnosti.
Rast števila zaposlenih na manj razvitih območjih se približuje predvidevanjem družbenega plana, medtem ko je v republiškem povprečju obseg zaposlovanja precej hitrejši v primerjavi z družbenim planom. To kaže, da se kljub ugodnim
rezultatom na manj razvitih območjih še vedno premalo dosledno upoštevajo usmeritve družbenega plana za skladnejši
regionalni razvoj. Družbeni plan namreč predvideva, da naj bi
nova delovna mesta odpirali predvsem na območjih, kjer so
še možnosti zaposlovanja.
Po posameznih občinah je bila rast zaposlenih v združenem
delu naslednja:
Povprečna stopnja Stopnja rasti Delež zaposlenih
rasti v obdobju
v%
v združ. delu v
1971-1975
skup.1 prebivalstva
indeks nivoja
1976 1977
1975
1977
Črnomelj
7,3
1,7 3,3
81,5
81,5
Lenart
9,0 0,5 7,3
25,5
26,7
Lendava
5,6 3,9 9,2
46.1
51,0
Ljutomer
4,4 4,1
9,2
55,5
59,7
Murska Sob.
6,5 3,6 6,7
55.2
58,2
Ormož
6,5 3,0 3,7
37,5
39.0
Šentjur
8,4 8,9 9,3
36,5
39,7
Šmarje
5,7
1,7 5,2
47.5
48,2
Tolmin*
(4,1) 5,2 4,3
69,4
73.1
Trebnje
9,6 11,7 6,5
49.6
56,7
Gor. Radgona
6,7
Ptuj*
4,7
Manj razvite občine
skupaj* 6,0 3,9 6,4
51,2
54,1
Občine z manj
razvitimi KS
4,1
3,8 4,1
86,6
87,9
SR Slovenije
4,4 2,7 3,9
100,0
100,0
Tudi v rasti zaposlenosti so nad republiškim povprečjem
vse manj razvite občine, razen občine Črnomelj, v kateri pa je
stopnja zaposlenosti prebivalstva najvišja med vsemi manj
razvitimi občinami. Čeprav je naraščanje zaposlovanja omogočilo zmanjševanje razlik med temi območji in povprečjem
republike, pa je treba hkrati ugotoviti, da so na nekaterih
območjih še vedno močno prisotni problemi nezaposlenosti.

Na manj razvitih območjih je stopnja nezaposlenosti v letu 1976
znašala 5,7%, leta 1977 4,8% in v letu 1978 3,9% in je torej bistveno
večja kot v SR Sloveniji. Po posameznih manj razvitih občinah je bilo
stanje nezaposlenosti naslednje (delež nezaposlenosti v skupni zaposlenosti na območju občine):*
v %
Zaposleni
v tujini*
1976 1977 1978
1977 (v %)
Črnomelj
1,4
1,8
1,0
18,4
Lenart
10,1
6,2
3,9
42,8
Lendava
9,7
8.1
4,7
44.7
Ljutomer
*
6,4
3,6
3,0
25.8
Murska Sobota
7.0
6,6
5,0
36,1
Ormož
13,3 12,0 10,7
30,7
Šentjur
4,3
2,8
2,5
18,7
Šmarje
3,4
3,0
3.1
15,7
Tolmin
3,3
2.2
11.4
1,5
Trebnje
2.6
1.3
1,5
11.5
Manj razvite
občine skupaj
5.7
4,8
3,9
25.6
SR Slovenija
1.8
1,6
1,5
8,3
V prvih mesecih leta 1978 je bilo po podatkih skupnosti za
zaposlovanje v manj razvitih občinah nezaposlenih 2.134
oseb, v SR Sloveniji pa 11.128 oseb. V tujini pa je bilo leta
1977 redno zaposlenih iz teh občin okoli 18.400 oseb, okoli
3000 pa je bilo dninarjev. Iz celotne SR Slovenije pa je bilo v
letu 1977 v tujini zaposlenih okoli 65.000 oseb. Visok delež
nezaposlenih in še zlasti delež začasno zaposlenih v tujini na
manj razvitih območjih kaže, daje kljub ugodnim gibanjem na
področju zaposlovanja problem hitrejšega odpiranja delovnih
mest še vedno pereč.
3. Na dosežene rezultate v rasti družbenega proizvoda in
zaposlenosti je v veliki meri vplivala dosedanja investicijska
aktivnost na manj razvitih območjih. Interes organizacij združenega dela za gospodarska vlaganja na manj razvitih območjih je bil v letu 1976, prav tako pa tudi v letu 1977, sicer
prisoten, vendar so splošne gospodarske razmere, prav tako
pa pomanjkanje lastnih sredstev v organizacijah združenega
dela za skupna vlaganja oziroma za lastno udeležbo pri prodobivanju kreditov kot tudi pomanjkanje razvojnih programov, vplivale na nekoliko počasnejšo rast investicij v osnovna
sredstva gospodarstva na manj razvitih območjih, kot pa je
bilo predvideno. Kljub temu pa je treba omeniti, da se investicijska aktivnost od leta do leta povečuje, kar kažejo naslednji
podatki o realiziranih investicijah:
* V skupni zaposlenosti ni upoštevana dnevna delovna migracija v
sosednje občine, temveč le zaposleni na teritoriju občine in delavci
na začasnem delu v tujini.
Upoštevati opombi pri tabeli o družbenem proizvodu v točki 2. tega poglavja
v mio din
1975 gospodarske
1976
1977
investicije
•investicije
investicije gospodarske
investicije gospodarske
skupaj
skupaj
investicije
skupaj
investicije
Črnomelj
84
72
133
107
170
114
Lenart
76
58
39
32
96
79
Lendava
244
234
291
263
502
470
Ljutomer
11
95
69
56
133
101
Murska Sobota
458
433
444
263
168
282
Ormož
492
487
893
890
734
715
Šentjur
253
229
142
115
104
70
Šmarje
198
141
204
130
328
187
Tolmin
141
127
183
121
358
179
Trebnje
273
265
107
97
122
100
Manj razvite občine skupaj
2330
2141
2505
2074
2915
2297
Brežice
131
120
109
96
280
221
Dravograd
60
57
63
30
86
65
Gor. Radgona
187
161
183
153
224
199
II. Bistrica
112
109
155
132
527
483
Kočevje
180
177
187
157
239
177
Krško
2487
2461
3171
3105
511
406
Laško
319
308
301
261
108
72
Maribor
2412
2102
2231
1677
2676
2022
Mozirje
75
72
79
61
76
52
Postojna
237
224
293
237
336
248
Ptuj
415
367
519
447
632
463
Radlje ob Dravi
130
106
89
i 57
156
99
Sevnica
57
49
75
59
140
132
Sežana
213
199
413
322
354
289
SI. Bistrica
255
232
280
230
326
261
Občine z manj razv. KS
7270
6744
8148
7024
6671
5189
SR Slovenija
27656
25165
30844
26052
31562
23391
14
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V manj razvitih občinah je v letu 1976 znašal delež investicij
v osnovna sredstva v skupnih investicijah v SR Sloveniji 6,7%.
kar je manj kot v letu 1975, (7,7%). Tudi v občinah z manj
razvitimi krajevnimi skupnostmi je bil ta delež nižji kot v letu
1975, na kar je v določeni meri vplival tudi prehod na nov
sistem spodbujanja investicij na teh območjih. Stanje pa se
izboljšuje, saj so že v letu 1977 manj razvite občine povečale
svoj delež na 9,2%, na področju gospodarskih investicij pa na
9,8%, kar je bistveno več kot v letu 1975.
4. Na večjo investicijsko aktivnost kažejo tudi podatki bank
o odobrenih kreditih za vlaganja v osnovna in trajna obratna
sredstva. V letu 1976 so banke dovolile 906 mio dinarjev
1976
predračunska
vrednost
135,7
23.6
58,9
115,1
424,5
56,5
90,5
130,5
293,3
23,9
18,2
18.7
8,8
8,3

krediti

kreditov za investicije s skupno predračunsko vrednostjo
1506 mio dinarjev. Delež teh kreditov v skupno dovoljenin
kreditih bank je v letu 1976 znašal 10%. Za leto 1977 je
značilna povečana investicijska aktivnost, saj so banke dovolile 3253 mio dinarjev kreditov za investicije v skupni predračunski vrednosti 5154 mio dinarjev, kar je vplivalo na povečanje deleža manj razvitih območij na 23% (brez kreditov za
tovarno sladkorja v Ormožu pa na 13%). V prvi polovici leta
1978 pa je udeležba bančnih kreditov za manj razvita območja
znašala 14,4%, in sicer 800 mio dinarjev za investicije s
predračunsko vrednostjo 1349 mio dinarjev.
Po posameznih manj razvitih območjih so bili odobreni
naslednji bančni krediti:
v milijonih din
1978. (k poli.)
1977
krediti
krediti predračunska
predračunska
vrednost
vrednost
108
21.7
185.1
309.6
6.3
13.1
19.0
25,9
90,1
178,8
111.2
182,4
150.7
236.0
156.8
278,3
110,0
163.1
206.9
380.7
35,1
89,0
1701,6
2280,1
18,4
31.2
36.7
54,7
17,3
36.3
69,3
124,3
157.8
243,3
293,8
525,1
21,3
38,6
48.8
151,1
15.1
23,9
25,0
63.8
0,3
1,1
4.4
8,7
7,8
17,1
32,7
36,6
102,7
229,0

82,7
Črnomelj
12,5
Lenart
37,7
Lendava
79,9
Ljutomer
224,8
M. Sobota
53.5
Ormož
63.6
Šentjur
74.5
Šmarje
145,3
Tolmin
12.6
Trebnje
10,4
Brežice*
18.7
Dravograd*
16,4
G. Radgona*
8,7
II. Bistrica*
Kočevje*
7,2
27,1
Krško*
1,2
1,5
Laško*
Maribor*
Mozirje*
14,2
28,4
19.7
39,4
Postojna*
71,8
136,6
3,5
5,0
Ptuj*
128,7
254,8
14.8
23,0
Radlje ob Dravi
Sevnica*
23,5
32,7
0,8
Sežana*
* V občinah, ki niso v celoti manj razvite, se podatki nanašajo samo na teritorij manj razvitih krajevnih skupnosti.
Za manj razvita območja je značilna razmeroma skromna
materialna osnova gospodarstva, zato naj bi po predvidevanjih družbenega plana njihov hitrejši gospodarski razvoj v
večji meri temeljil na združevanju dela in sredstev z organizacijami združenega dela z drugih območij. Vendar pa po predvidevanjih organizacij združenega dela** iz SR Slovenije
zaenkrat ta delež za manj razvita območja znaša le 1,6% (za
SRS 4,7%), kar pomeni, da bi bil razvoj teh območij odvisen
predvsem od lastne reprodukcijske sposobnosti ter možnosti
najemanja bančnih kreditov. Velike obveznosti pri vračanju
kreditov pa nadalje zmanjšujejo že tako nizko akumulacijsko
sposobnost organizacij združenega dela na manj razvitih območjih. Nanjo v določeni meri vplivajo tudi razmerja v primarni delitvi, pri čemer je treba upoštevati, da je delež proizvodnje in predelave hrane v gospodarski strukturi manj razvitih območij bistveno večji kot v povprečju SR Slovenije.
5. V skladu z družbenim dogovorom so banke v svojih
samoupravnih sporazumih določile za vlaganja na manj razvitih območjih ugodnejše kreditne pogoje. Tako je obrestna
mera za en poen nižja od obrestne mere, ki sicer velja za
posamezne vrste investicije. V primerih, ko gre za skupna
vlaganja, pa uživajo kreditojemalci v Ljubljanski banki še
nadaljnje znižanje za dva poena. Tudi udeležba bančnih kreditov v strukturi investicij je na manj razvitih območjih ugodnejša kot sicer velja za druge naložbe, saj znaša v povprečju
okoli 60%.
Banke so ugodno reševale kreditne zahtevke investitorjev
na manj razvitih območjih v vseh primerih, če so izpolnjevali
dogovorjene pogoje oziroma kriterije. Še vedno pa je bila
premalo prisotna njihova aktivnost pri iniciranju posameznih
investicijskih programov in projektov oziroma pri oblikovanju
** Po anketi minimuma kazalcev razvoja TOZD v letu 1977 (predvidevanja za obdobje 1976-1980).
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2,2
43,6
123,3
15,0

2,0
19,8
85,0
9,2

4,7

4,3

finančnih konstrukcij, zlasti še v zvezi z združevanjem dela in
sredstev med organizacijami združenega dela z manj razvitih
območij ter z razvitejših območij. Potreba po okrepitvi tovrstne aktivnosti bank je še toliko pomembnejša, ker je udeležba investitorjev iz razvitejših območij še vedno skromna.
Zato bo nujno v skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v letih
1976-1980 povečati aktivnost za širše samoupravno združevanje dela in sredstev, ki naj prispeva k večjim vlaganjem na
teh območjih. V zvezi s tem je pomembno, da banke skupaj z
Gospodarsko zbornico Slovenije in v neposrednih povezavah
z organizacijami združenega dela organizirano sodelujejo pri
iniciranju projektov in samoupravnega združevanja sredstev s
ciljem hitrejšega preusmerjanja naložb na ta območja.
6. Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu s sprejetimi
obveznostmi organizirala izmenjavo informacij o neizkoriščenih prednostih manj razvitih območij. V ta namen je izpeljala
anketo in z rezultati seznanila organizacije združenega de|a.
Poleg tega so posamezni medobčinski odbori GZ Slovenije
sodelovali pri izdelavi analiz in razvojnih možnosti posameznih območij.
Sodelovanje GZ Slovenije z družbenopolitičnimi skupnostmi se je nanašalo predvsem na dogovarjanje o tem, kako
zagotavljati pogoje in odpirati možnosti za odpiranje noyih
obratov za povečanje zaposlovanja, kako urejati prostor, infrastrukturo in podobno.
Gospodarska zbornica si je prizadevala za vzpostavitev
stikov organizacij združenega dela manj razvitih območij z
gospodarstvom razvitejših območij. Tako je organizirala sestanke z organizacijami združenega dela, ki so bile zainteresirane za vlaganja na manj razvita območja. Čeprav niso bili vsi
sprejeti dogovori uresničeni, pa velja ugotovitev, da je interes
gospodarstva za skladnejši regionalni razvoj vse večji.
7. Za razvoj marij razvitih območij so ključnega pomena
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doseženi rezultati v kmetijstvu, ki je v gospodarski strukturi
teh območij nadpoprečno prisotno in je hkrati pomembno
tudi za zagotovitev hrane v celotni SR Sloveniji.
Z namenom, da bi' spodbudili hitrejši razvoj kmetijstva,
posredno s tem pa tudi skladnejši razvoj celotnega gospodarstva, so na manj razvitih območjih prizadevanja usmerjena
predvsem v smotrno proizvodnjo in predelavo kmetijskih pridelkov. Tako usmeritev podpirajo tudi ukrepi (ugodnejši kreditni pogoji), ki spodbujajo kmetijske organizacije in kmete kooperante, da vlagajo več sredstev v razvoj.
Investicijske naložbe, programirane v okviru kmetijske živilske razvojne skupnosti, izražene v odstotkih, so v letih
1976-1978 naslednje:
v%
Območje
razvito manj razvito
1976:
- družbeno kmetijstvo
68
32
- koop. kmetijstvo
41
59
skupaj
55
45
1977:
- družbeno kmetijstvo
57
43
- kop. kmetijstvo
39
61
skupaj
50
50
1978 - ocena:
- družbeno kmetijstvo
51
49
- koop. kmetijstvo
37
63
skupaj
48
52
Predočena razmerja kažejo tendenco postopnega večanja
naložb v kmetijstvo na manj razvitih območjih. Pri tem je
posebej spodbudno, da se vedno več kmetov usmerja v tržno
proizvodnjo in da se kmetje-kooperanti združujejo za skupno
nabavo kmetijskih strojev, na nekaterih območjih pa tudi za
melioracijo in komasacijo kmetijskih zemljišč.
Udeležba kmetijstva v gospodarski strukturi teh območij je
nadpoprečna in ima zato kmetijstvo pomemben vpliv na
splošno stopnjo gospodarske rasti. Zaradi nezadostne lastne
materialne osnove, ki jo še zmanjšujejo elementarne nesreče
v zadnjih dveh letih, bi morali v večji meri kot doslej za razvoj
kmetijstva usmerjati tudi sredstva na podlagi samoupravnega
združevanja ter združena sredstva v bankah. To še zlasti velja,
če gre za naložbe v melioracije, kjer so potrebe za tovrstne
naložbe še posebej obsežne. Pri tem bi bilo potrebno, da se za
uresničitev programa melioracij združuje tudi del sredstev
prispevka za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.
Usmeritev v resoluciji VIII. kongresa ZKS, da se dohodkovno
povezuje proizvodnja, predelava in promet kmetijskih pridelkov pa se le počasi uresničuje.
Z namenom, da bi organizacije združenega dela več vlagale
v lastni razvoj, bi bilo treba zagotoviti skladnejše pogoje
gospodarjenja. Ti zlasti v zadnjih letih ne zagotavljajo kmetijstvu na manj razvitih območjih, ki je pomemben proizvajalec
predvsem mesa in mleka, uspešnejši razvoj. To tudi povzroča
motnje v proizvodnji in v založenosti tržišča.
8. SR Slovenija je s svojimi ukrepi v letih 1976 in 1977
pospeševala gospodarska vlaganja na manj razvita območja.
Do sredine leta 1976 je bil še v veljavi sistem beneficiranja
obrestne mere kot nadaljevanje ukrepov iz prejšnjega srednjeročnega obdobja. Iz republiškega proračuna je bilo v ta
namen odobrenih 44 milijonov din. Ta sredstva je koristilo
skupno 33 investitorjev za naložbe v predračunski vrednosti
648 milijonov dinarjev, za kar so poslovne banke dovolile
kredite v višini 319 milijonov dinarjev. Od skupno 33 investi-

torjev jih je bilo 25 s sedežem na manj razvitih območjih, in 8 s
sedežem v razvitejših območjih SR Slovenije.
SR Slovenija priznava v skladu z zakonom temeljnim organizacijam združenega dela za naložbe na manj razvita območja zmanjšanje obračunanega davka iz dohodka tozd in
sicer tako, da se jim davčna osnova zmanjša za štirikratni
znesek realizirane naložbe.* V letu 1976 so bili investitorji
upravičeni do 102 mio din davčnih olajšav, vendar so jih lahko
koristili le okoli eno tretjino, ker v tem letu niso ustvarili
zadostnega dohodka, ki je osnova za davčne olajšave. V letu
1977 so bili investitorji upravičeni do 274 milijonov din davčnih olajšav, vendar so jih lahko izkoristili zaradi nižjega
ustvarjenega dohodka le okoli 70%.
Za sofinanciranje stroškov izdelave kompleksnih razvojnih
programov in inicialnih razvojnih načrtov, ki se nanašajo na
naložbe na manj razvitih območjih, je bilo iz namenskih sredstev proračuna SR Slovenije odobrenih v letu 1976 okoli 6
milijonov dinarjev, v letu 1977 okoli 18 milijonov dinarjev in v
prvih devetih mesecih leta 1978 okoli 39 milijonov dinarjev.
Razpis sredstev za leto 1978 za te namene še ni zaključen.
Poleg razvojnih programov in načrtov so se odobritve nanašale tudi na sofinanciranje komasacij kmetijskih zemljišč in
izdelave prostorskih planov občin, ki štejejo za manj razvita
območja, ter investicijske dokumentacije za naložbe na manj
razvitih obmejnih območjih.

III. URESNIČEVANJE NALOG NA PODROČJU
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
1. Naloge, ki so jih sprejeli podpisniki družbenega dogovora o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR
Sloveniji v obdobju 1976-1980 se v letih 1976,1977 in 1978 na
področju gospodarske infrastrukture različno uresničujejo.
Osnovni vzrok, da uresničevanje nekaterih sprejetih obveznosti kasni, je najpogosteje v nezadostnem oziroma počasnejšem dotoku raznih virov sredstev, vključno s solidarnostnim
združevanjem sredstev, ki so potrebna za izvajanje nalog v
skladu s sprejetimi srednjeročnimi programi.
2. Republiška skupnost za ceste v letih 1976, 1977 in 1978
v celoti uresničuje srednjeročni plan vzdrževanja magistralnih
in regionalnih cest, ki se nanaša na manj razvita območja v SR
Sloveniji. V prvih dveh letih sedanjega srednjeročnega obdobja je bilo modernizirano na manj razvitih območjih 143,25
km regionalnih cest, s čimer je bil sprejeti program v tem
obdobju v fizičnem obsegu realiziran s 130,9%, finančni obseg pa s 191,8%. V letu 1978 je dinamika vlaganj upadla in bo
planirani fizični obseg del realiziran z 99,0%, finančni obseg
del pa s 127,8%.
Republiška skupnost za ceste je poleg tega sodelovala tudi
pri financiranju nekaterih lokalnih cestnih povezav na obmejnih območjih in sicer na odsekih Kanal-Lig-Britof, Breginj-Robedišče, Brezno-Remšnik, Kambreško-Ravne in Brda-Solkan.
Opravljena vlaganja v cestno infrastrukturo na manj razvitih
območjih, prikazana v fizičnih in vrednostnih podatkih, so bila
v letih 1976, 1977 in 1978 naslednja:

; v letu 1976 je znašal davek iz dohodka tozd 5,5%, v letu 1977 pa
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km
5,5
2.3
0,4
2.8
3.4

Občina
1. Črnomelj
.2. Lenart
3. Lendava
4. Ljutomer
5. M. Sobota
6. Ormož
7. Šentjur
8. Šmarje
9. Tolmin
10. Trebnje
11. Brežice
12. Dravograd
13. Gor. Radgona
14. II. Bistrica
15. Kočevje
16. Krško
17. Laško
18. Mozirje
19. Ptuj
20. Radlje
21. Sevnica
22. Sežana
23. SI. Bistrica
SKUPAJ:

1976

1.0
3.9
5,2
2,7
5.1
1,0

1977
km
sredstva
18.271
1.3
25.362
5.1
26.547
11,2
11.500
7,9
13.301
6,0
17.400
8.5
46.464
7.4
46.097
8.6
28.459
8.2
7.890
6,4

sredstva
25.191
5.850
2.395
2.450
3.699
6.829
11.157
12.016
5.825
5.000
3.101

a
Črnomeljr
Lenart
Lendava
iLjutomer
■ x
M- Sobota

~

ent)ur
|šmarje
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine
SKUPAJ:
SR Slovenija

4.000
10.756

11,9

22.918

5,3
0,5
42,8

9.932
650
108.851

6,1
3,3
106,4

1.626
6.000
312,471

3,8

4.500

3,0

3.600

2,6
9,3

10.800
20.700

89,8

197.100

2.3
13.3

4.000
33.674

2,6
20,7
3.8
239,0

10.800
42.258
6.650

zultat opravljenih vlaganj je izboljšanje cestne infrastrukture
na teh območjih. Leta 1971 je od vseh moderniziranih cest v
SR Sloveniji odpadlo na manj razvita območja 16,5%, v letu
1975 17,4% in v letu 1977 18,5%.

1975
1977
1971
modernizirane % modernizira- modernizirane % modernizira- modernizirane % moderniziraceste v km
nih cest
ceste v km
nih cest
ceste v km
"'h cest
~
oe: q
23
1
42,2
37,6
49,0
^i
^
.
18,9
40,3
25,3
53,9
35,4
37 2
49,4
42,7
56,7
61,6
"in ?
63 2
34,4
72,0
47,4
30,^
'
7„ .
1072
84 8
«5
7fi S
39 0
ni
SI
1:?
sle
479
eoie
53,2
71,0
1278
Se
U9.1
66,2
160,2
34',3
39,7
45^0
5Z0
49,5
_
Bc7(1
462,0
48,5
548,4
57^
657,0
2.804,8"
58J
3-156,0
6^9
3.545,0

Samoupravni sporazum območnih cestnih skupnosti, ki naj
bi v skladu z družbenim dogovorom zagotovil solidarnostna
sredstva za financiranje izgradnje lokalnega cestnega
omrežja na manj razvitih območjih še ni bil sprejet. Uresničitev te naloge je pogojena s konstituiranjem območnih.skupnosti za ceste na podlagi zakona, ki je še v pripravi.
3. V letih 1976-1978 se je izboljšala tudi mreža gozdnih
cest na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. Tako je bilo na
teh območjih na novo zgrajenih ali rekonstruiranih gozdnih
cest v letu 1976 51,9 km, v letu 1977 72,9 km, v letu 1978 pa bo
po oceni zgrajenih okoli 55 km gozdnih cest. Za navedeni
obseg gradnje gozdnih cest je bilo porabljenih skupno 66
milijonov dinarjev. Pri tem je Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije sodelovala tudi^ s^ svojimi
sredstvi pod dogovorjenimi pogoji kreditiranja, pri čemer je
manj razvitim območjem namenila povprečno okoli 30% svojih sredstev za te namene.
~
Obiekti
110W .
. »
Sred. in niz. napetost
SKUPAJ.

6.300
1.612
400
15.524
6.800

2.3
1.4

Republiška skupnost za ceste torej uresničuje dogovorjeni
program modernizacije regionalnega cestnega omrežja ter
dogovorjenih cestnih odsekov na manj razvitih območjih in
manj razvitih obmejnih območjih v planiranem obsegu. Re-

Občina
UDC

3.7
0,6
0,6
4,4
5,2

Skupaj
km
sredstva
90.962
17.7
39.912
12,3
35.642
15.8
23.550
18.1
24.700
14,0
22.000
12,3
65.093
12.9
83.454
22,8
65.475
29,8
23.415
13.2
5.000
5.1
9.401
4.7
6.112
4,4
400
0,6
15.524
4,4
10.400
8.2

1978
km
sredstva
10,9
47.500
4,9
8.700
4,2
6.700
7.4
9.600
4,6
7.700
3,8
4.600
4.5
11.800
10.3
26.200
16.4
25.000
4,1
9.700

1976
83^305
aesoi;
86.695
170.000

1977
59.484
30 5
nnsifi
i- '"
190.000

Poleg tega SIS za gozdarstvo SR Slovenije vsako leto izloči
10% sredstev za gradnjo tistih gozdnih cest, ki imajo širši
pomen za gospodarski in družbeni razvoj območja, ki ga taka
cesta povezuje in sicer po izjemoma ugodnih pogojih, brez
obresti in 15-letnim vračanjem ter z 7-letno odložitvijo začetka vračanja kreditov.
4. Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije je z družbenim dogovorom o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju
1976-1980 sprejela obveznost, da bo za vključitev manj razvitih območij v enoten in povezan sistem oskrbe z električno
energijo zagotovila sredstva za izgradnjo 110 kV daljnovodov
in RT P 110/x kV, skupnosti preskrbovalnih območij pa sredstva za izgradnjo srednje in nizke napetosti distribucijskih
objektov. V skladu s temi nalogami je bil sprejet naslednji
srednjeročni plan investicijskih vlaganj.

"

~

—

Skupaj

1978
167.210
54 790

1979
72.513
177.487

_1980
56.488
236.573

197^1980
439.000
686.0b1

222.000

250.000

293.061

1.125.061
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V letu 1976 so bila realizirana investicijska vlaganja v distribucijske elektroenergetske objekte v višini 128 milijonov din
oziroma 75,3% od planiranih. Realizacija v letu 1976 ni bila
dosežena v planiranem obsegu, ker so temeljne organizacije
združenega dela za distribucijo dobile pripadajoča sredstva
šele proti koncu leta. Lastna razpoložljiva sredstva, ki bi jih
vlagala v srednje in nizkonapetostno omrežje, pa so bila za
30% zmanjšana zaradi izpadlega dohodka v elektrogospodarstvu.
V letu 1977 je bila vrednost vlaganja 152 milijonov din, kar je
80% predvidenih vlaganj.
V letu 1977 je bila pričeta gradnja visokonapetostnih (110
kV) objektov skoraj na vseh kritičnih območjih in intenzivna
izgradnja srednje in nizkonapetostnega omrežja.
V devetih mesecih leta 1978 je bilo vloženo v elektrodistribucijske objekte 178 milijonov din in bo plan za leto 1978
predvidoma realiziran s približno 90%.
V letu 1978 je glede najpomembnejših visokonapetostnih
(110 kV) objektov stanje naslednje:
- RTP 110/20 kV Šentjur, 1 x 20 MVA je v poskusnem
obratovanju od 4. 7. 1978 dalje;
- RTP 110/20 kV Pivka, 1 x 20 MVA ima gradbena in
montažna dela že končana, manjka še oprema za komandno
relejni del. Pričetek poskusnega obratovanja je 31. 12. 1978;
- RTP 110%20 kV Ilirska Bistrica, 1 x 20 MVA ima gradbena dela že končana, montažna dela so še v teku. Pričetek
poskusnega obratovanja je 15. 10. 1978;
- RTP 110/20 kV Kočevje, 2 x 20 MVA, obratuje že od 14. 9.
1977, montaža II. transformatorja je v teku, pričetek poskusnega obratovanja bo predvidoma v mesecu oktobru;
- DV 110 kV HE SD II - Ljutomer-Murska Sobota-Rad enci,
vsi trije daljnovodi so gotovi, sektor HE SD II - Sobota z
napetostjo 35 kV in sektor Murska Sobota-Radenci z napetostjo 20 kV. V redno obratovanje z napetostjo 110 kV bodo ti
daljnovodi postavljeni postopoma in sicer po dograditvi daljnovodnih polj v RTP 110/35 kV Ljutomer ter izgradnji RTP
110/20 kV Murska Sobota in RTP 110/20 kV Radenci;
- RTP 110/20 kV Ptuj, 2 x 20 MVA, objekt je že v obratovanju, II. transformator je že vgrajen, niso pa še kompletirane
merilne naprave;
- DV 110 kV HE SD II - Ljutomer -dvosistemska izvedba na
sektorju HE SD II - Lešnica - vsa dela so že končana in je
daljnovod v poskusnem obratovanju;
- RTP 110/20 kV Murska Sobota, 1 x 20 MVA, gradbena in
montažna dela 110 kV stikališča so že gotova. 20 kV stikališče
je že v obratovanju, pričetek rednega obratovanja RTP ie 31.
12. 1978;
- RTP 110%20 kV Radenci, 1 x 20 MVA, gradbena dela 110
kV stikališča so v teku, 20 kV stikališče je gotovo in že
obratuje, pričetek poskusnega obratovanja je 31. 12. 1978;
- RTP 110/20 kV Sevnica, 2 x 20 MVA, pričetek poskusnega obratovanja II. transformatorja je 31. 5. 1979;
- RTP 110/20 kV Novo mesto-Bršljin (razširitev), objekt je v
poskusnem obratovanju od junija letos;
- RTP 110/20 kV Gotna vas, 1 x 20 MVA, gradbena dela in
montažna dela so v teku, pričetek poskusnega obratovanja je
31. 12. 1978;
- RTP 110/20 kV Slovenj Gradec, 1 x MVA. Gradbena dela
za stikališče 110 kV so v zaključni fazi, pričetek poskusnega
obratovanja je 1. 5. 1979;
- DV 2 x 110 kV Beričevo-Grosuplje-Kočevje, gradbena in
montažna dela so v teku;
- RTP 110/35 kV Ljutomer - daljnovodna polja, 2 daljnovodna polja sta že gotova. Redno obratovanje je predvideno do
31. 12. 1978;
- RTP110/35 kV Slo-venska Bistrica - montaža II. transformatorja. Objekt je že v obratovanju;
- RTP 110/20 kV Slovenske Konjice, 2 x 20 MVA - 1. faza je
že končana in je objekt z enim transformatorjem že v obratovanju.
Po ocenah Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije dosedanja dinamika izgradnje elektroenergetskih objektov kljub nekaterim kasnitvam ni zavirala
razvoja manj razvitih območij.
5. Združene PTT organizacije Slovenije so v letu 1976
dosegle 60,6%, v letu 1977 pa 165,9% predvidenih vlaganj v
PTT zmogljivosti na manj razvitih območjih. Finančna vlaganja so v obeh letih znašala 112 milijonov dinarjev, s čimer so
bila planirana vlaganja realizirana s 103,7%. Vlaganja v letu
1978 bodo znašala okoli 105 milijonov dinarjev in bodo tako

skupna finančna vlaganja v letih 1976, 1977, 1978 znašala
približno 100% s srednjeročnim planom predvidenih vlaganj v
prvih treh letih. Zaostaja pa fizični obseg predvidenih vlaganj.
Fizični podatki o sprejetem planu oziroma doseženi realizaciji razvoja PTT kapacitet v letih 1976, 1977 in glede na oceno
za leto 1978 so naslednji:
Stanje po
srednjeroč.
planu za leto
1978
Pošte, telegrafi in telefoni
Število jates priključkov
Število teleks naročnikov
Kapaciteta krajevnih telefonskih
central
Število telefonskih naročnikov
Število telefonskih govorilnic
- s posredovanjem
- avtomatskih

Stanje v
letu
1978
(ocena
realizacije)

126
33
84

126
26
72

16807
10440

16675
9796

138
38

142
19

Pri izgradnji koaksialnega kabelskega sistema Maribor-Ptuj-Ormož-Ljutomer-Murska Sobota, kot ključnem objektu
skupnega pomena za manj razvita območja, je v letu 1978
predvideno dokončanje I. faze izgradnje (relacija Ptuj-Ormož), nadaljevanje II. faze izgradnje (relacija Murska Sobota-Ljutomer) ter začetek III. oziroma zaključne faze.
Čeprav je vrednostni plan vlaganj v letih 1976-1978 izpolnjen, pa fizični obseg vlaganj v kapacitete poštnega, telefonskega in telegrafskega prometa zaostaja. Vzroki zaostankov
so po oceni Združene PTT organizacije Slovenije nerešena
vprašanja glede združevanja sredstev uporabnikov, zmanjšana lastna reproduktivna sposobnost, kasnitve v dobavi
opreme in pri izvajanju montažnih del ter dolgotrajni postopki
za odobritev lokacij.
6. Naloge, ki jih je prevzela Zveza vodnih skupnosti Slovenije za pospeševanje vodnogospodarskega razvoja na manj
razvitih območjih se ne izvajajo v predvidenem obsegu. V letu
1976 je bila dosežena le 90% finančna realizacija predvidenih
vlaganj v vodnogospodarske objekte po srednjeročnem
planu, predvsem zaradi manjšega dotoka finančnih sredstev.
Stanje se je v letu 1977 izboljšalo. Vlaganja so bila za 44%
višja od planiranih, vendar pa ni bil dosežen tudi predvideni
fizični obseg del:
srednjeročni Realizacija
plan v % 1976 1977
redno vzdrževanje .
25,62 18,25 20,39
investicije in urejanje vodnega režima
42,49 44,39 43,26
soudeležba pri investicijah za varstvo voda in oskrbo z vodo
25,63 17,77 24,51
funkcionalni izdatki območnih skupnosti 0,74 1,30 0,64
ostali izdatki
5,52 18,29 11,20
SKUPAJ:
100,00100,00100,00
Srednjeročna predvidevanja prekoračujejo investicije, kar
je posledica dinamike gradnje oziroma dokončanje že začetih
večjih objektov. Povečanje drugih deležev pa je posledica
vračanja reeskontnega kredita in formiranja obvezne rezerve.
K hitrejši realizaciji sprejetih nalog bo prispevalo tudi najetje kreditov za ureditev vodotokov - odvodnikov na melioracijskih površinah. Od skupno odobrenih kreditov bo porabljeno 53% za manj razvita območja. Ta sredstva bodo omogočila melioracijo na površini 13.860 ha ter obenem zagotovila,
da bodo v prihodnjih letih vsaj delno nadoknađene zamude iz
prvih dveh let tega srednjeročnega obdobja.
7. K pospeševanju razvoja družbenih dejavnosti na manj
razvitih območjih so prispevala tudi solidarnostna sredstva v
zvezi s financiranjem skupne porabe, ki so omogočila postopno zmanjšanje razlik v pogojih delovanja teh dejavnosti.
Hkrati so se v okviru posameznih samoupravnih interesnih
skupnosti oblikovala tudi sredstva, ki so prispevala k hitrejši
gradnji ustreznih objektov družbenih dejavnosti na manj razvitih območjih.
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V okviru sistema solidarnosti, ki zajema tudi nekatere druge
občine, so posamezne manj razvite občine prejele v letih
1976-1978 naslednja sredstva:

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine

v tisočih din
Sredstva iz solidarnosti
1976
1977
1978
10.741
11.927 12.599
14.868 19.294 24.352
18.559
20.060 20.921
16.373 14.559 18.603
19.670 24.744 28.535
16.897 19.310 25.886
10.162
8.895
4.836
20.894 22.545 23.001
9.518 11.601
12.349
14.161
10.493 12.378
skupaj

148.367

164.763

185.601

V nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov na
področju družbenih dejavnosti se v skladu z določili, ki jih
glede solidarnosti predvideva zakon o skupnih osnovah svobodne menjave, ki je v pripravi, spreminjajo tudi dosedanji
odnosi v tem smislu, da se celoten sistem solidarnosti bolj kot
doslej v funkcijo hitrejšega razvoja proizvajalnih sil v manj
razvitih občinah. S tem se želi celotno združeno delo spodbuditi kvečjemu ustvarjanju dohodka na manj razvitih območjih,
saj je lahko samo ustvarjeni dohodek ob solidarnostni pomoči
okvir za hitrejši razvoj družbenih dejavnosti na teh območjih.
8. Za pospeševanje razvoja otroškega varstva je Zveza
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije zagotovila solidarnostno prelivanje sredstev, ki naj bi omogočilo zajetje večjega
števila otrok v razne oblike vzgojnovarstvenih programov
pridobitev prostora, šolanje kadrov ter razvijanje raznih oblik
vzgoje in varstva na manj razvitih območjih. Na podlagi enotnih kriterijev je v letu 1976 in 1977 dobilo solidarnostna
sredstva 26 občin, med njimi 10 manj razvitih občin ter večina
občin z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi.
V letu 1976 so skupnosti otroškega varstva dobile 16,3
milijona din solidarnostnih sredstev (od tega 8,8 milijonov din
skupnosti v desetih manj razvitih občinah), 56,8% teh sredstev pa so porabile za investicije, 12,6% za subvencioniranje
cene, 12,4% za odplačevanje anuitet, ostalo pa za druge
oblike vzgoje in varstva. V letu 1977 so znašala solidarnostna
sredstva 19,4 milijonov dinarjev (od tega 9,4 mio din v manj
razvitih občinah). Kljub temu, da se je obseg solidarnostnih
sredstev povečal, pa se je zmanjšal delež teh sredstev v vseh
sredstvih skupnosti otroškega varstva, saj so te v letu 1977
prevzele financiranje vzgojnovarstvenih dejavnosti.
Rezultati solidarnostnega pospeševanja razvoja otroškega
varstva na manj razvitih območjih pa so razvidni iz naslednjih
podatkov:
Zajetje predšolskih otrok v VVZ:

Učenci srednjih šol*
Delež v št.
Število
preb. v %
1977/78
4.4
758
3,3
562
3,3
896
3,7
684
3.5
2270
3,3
609
3,7
670
3,3
1035
4,3
905
3,9
664
3.6
9053
4,2
78807

Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
Manj razvite občine
SR Slovenija
* Za prehodna lota ni podatkov po občinah bivanja učencev.
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Črnomelj
Lenart
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
Ormož
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trebnje
SR Slovenija

december 1975
% zajetja indeks %
nivoja
6,81
34,1
7,89
39,5
19,04
95,4
16,10
80,7
13,60
68,2
15,96
80,0
6,31
31,6
5,87
29,4
17,62
88,3
6,48
32,5
19,95
100,0

marec 1978
zajetja indeks
nivoja
14,45
25,62
30,67
20,91
28,75

50,5
89,5
73,1
100,5

17,73
26,32
13,64
28,61

62,0
92,0
Z
100,0

Kljub hitrejšemu vključevanju otrok v vzgojnovarstvene
ustanove na manj razvitih območjih pa je delež zajetja še
vedno precej nižji od povprečja v SR Sloveniji, ker so se
vzgojnovarstvene zmogljivosti povečale predvsem na tistih
območjih, kjer je večja zaposlenost staršev.
9. Izvajanje nalog na področju izobraževanja je potekalo ob
sodelovanju solidarnostnih sredstev, s katerimi je bil zagotovljen enoten minimalni standard vsem učencem v SR Sloveniji.
V letu 1976 so bila solidarnostna sredstva opredeljena v
skladu s samoupravnim sporazumom o solidarnosti delovnih
ljudi in občanov v občinskih izobraževalnih skupnostih in na
podlagi solidarnostnega programa, ki je bil ovrednoten z
enotnimi merili in kriteriji za SR Slovenijo. Tako je prejelo
solidarnostna sredstva 36 občinskih izobraževalnih skupnosti
v skupnem znesku 252 milijonov din, od tega so dobile izobraževalne skupnosti v 10 manj razvitih občinah 51%. V letu 1977
pa je solidarnostno združevanje sredstev potekalo na osnovi
enotnega programa vzgoje in osnovnega izobraževanja, |an
ki je
opredeljen s samoupravnim sporazumom o temeljih P a
občinskih izobraževalnih skupnosti za obdobje 1976-1980.
Taka sredstva je prejelo 34 občinskih izobraževalnih skupnosti v znesku 278 milijonov din, od tega 48% v desetih manj
razvitih občinah. V letu 1978 bo prejelo solidarnostna sredstva v višini 356 mio din 37 občinskih izobraževalnih skupnosti, od tega 44% v desetih manj razvitih občinah.
Izobraževalna skupnost je poleg tega sodelovala pri investicijah v osnovnošolski prostor. V letu 1976 je namenila 20
milijonov din iz sredstev anuitet iz naložb v preteklih letih ter
19 milijonov din (66%) sredstev, ki so jih občinske izobraževalne skupnosti združevale za vzajemno kreditiranje osnovnošolskega prostora, za izgradnjo osnovnih šol v Mokronogu,
Rogatcu, Beltincih, Šentjur pri Celju, Lučah pri Mozirju ter za
posebno osnovno šolo v Ormožu. V letu 1977 pa je odobrila
kredite v višini 38 milijonov din za izgradnjo osnovnih šol v
Veliki Polani, Razkrižju, Beltincih, Bistrici ob Sotli, Podvelki in
Artičah.
, ,
Dograjen je tudi šolski center v Tolminu, v katerem je
prostor za 90 otrok male šole, 840 učencev osnovne šole in
360 učencev srednjega usmerjenega izobraževanja. Prav tako
je bila dokončana tudi 1. etapa izgradnje Centra poklicnih sol
v Murski Soboti, medtem ko bo druga etapa končana v letu
1978.

Indeks
nivoja
104,8
78,6
78,6
88,1
83,3
78,6
88,1
78.6
102,4
92,9
85.7
100,0

Slušatelji višjih in visokih šol
št. preb.
Delež
Indeks
v%
slušat, v
nivoja
1974/75
1977/78
1974/75
1977/78
64,3
1,3
0,9
28,6
0,6
0,4
42,9
0,7
0,6
57,1
1.0
0,8
50,0
0,8
0,7
42,9
0,7
0,6
42,9
0,7
0,6
42,9
0,8
0,6
150,0
1,6
1,4
42,9
0,6
1.1
50,0
0,9
0,7
100,0
1,5
1,4
-sor

V letu 1977 so začeli graditi tudi dijaška domova v Tolminu
in Murski Soboti s kapaciteto po 240 ležišč, ki bosta doarajena v letu 1978.
Hkrati se postopno povečuje število učencev iz manj razvitih območij v srednjih šolah ter število slušateljev iz teh
območij v višjih in visokih šolah, kar je razvidno iz naslednjega pregleda (po občini bivališča):
10. Zdravstvene skupnosti v SR Sloveniji uresničujejo obveznosti, ki so jih sprejele z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja na podlagi sprejetega samoupravnega sporazuma o skupnih nalogah pri uresničevanju temeljnih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji v letih 1976-1980 in samoupravnega sporazuma o pravicah in obveznostih iz enotnega programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji. Tako so v letu 1976 znašala solidarnostna
sredstva za sofinanciranje funkcionalne dejavnosti 37,8 mio
din (75% več kot v letu 1975), v letu 1977 135,3 mio din, v letu
1978 pa bodo znašala 145,8 mio din.
Poleg tega je Zdravstvena skupnost sofinancirala naložbe .v
objekte osnovne zdravstvene službe na manj razvitih območjih in sicer 21,2 mio din v letu 1976 ter 32,4 mio din v letu 1977.
Ta sredstva so bila namenjena za gradnjo 22 objektov
osnovne zdravstvene mreže na teh območjih.
11. Kulturna skupnost Slovenije je uresničevala sprejete
obveznosti na osnovi letnega programa in pri tem zagotavljala
solidarnostna sredstva za razvoj kulturne dejavnosti na manj
razvitih območjih. V letu 1976 so dobila ta območja ter občina
Nova Gorica 15 mio solidarnostnih sredstev. V naslednjem
letu so ta sredstva znašala 24 mio din in so jih bila deležna
manj razvita območja, ki so opredeljena z odlokom, ter občina
Idrija.
Razdelitev solidarnostnih sredstev po namenu je naslednja:

Za vzdrževanje obveznih strokovnih služb
Za muzejsko dejavnost .
Za spomeniško varstvene akcije
Za gledališka gostovanja
Za glasbena gostovanja
Za knjižničarstvo
Za naložbe
SKUPAJ

1976

1977

predlog
1978

21,0

17.0
3,5

23.3
5,4

24.0
6,0
11,2
9,7
38.1
100,0

16,8
4,2
1,0
7,4
50.1
100,0

3,4
4,9
1,9
11,7
49.4
100,0

IV. OSNOVNE UGOTOVITVE IN ZAKLJUČKI
Analiza v osnovi potrjuje ugotovitve, ki so bile prisotne v
junijski analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1976, 1977 in 1978. Te ugotovitve so naslednje
- gospodarski razvoj manj razvitih območij je hitrejši kot v
povprečju SR Slovenije, čeprav so med posameznimi območji
velike razlike: družbeni proizvod je v letih 1976 in 1977 na
manj razvitih območjih rastel 19%, oziroma 26%, v SR Sloveniji pa 15% oziroma 21%; rast zaposlenih je na manj razvitih
območjih znašala 3,9% oziroma 6,4%, v SR Sloveniji pa 2,7%
oziroma 3,9%;
- kljub doseženim rezultatom je zaostajanje zlasti nekaterih manj razvitih območij v stopnji gospodarske razvitosti še
vedno veliko; upoštevati je treba, da je stopnja nezaposlenosti
na manj razvitih območjih bistveno večja kot v SR Sloveniji;
temu je potrebno dodati še probleme v zvezi z zaposlovanjem
delavcev, ki začasno delajo v tujini.

OCENA
izvajanja politike cen v devetih mesecih leta 1978
(povzetek)

I. UVOD
Resolucija o politiki izvajanja družbenega načrta SR
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1978 in Dogovor o
izvajanju politike cen proizvodov in storitev iz pristojnosti republike in občin v letu 1978 obvezuje organe, pristojne za cene, da spremljajo in analizirajo izvajanje
politike cen ter pravočasno seznanjajo skupščine družbenopolitičnih skupnosti s problemi in predlogi na tem
področju.
Glavni namen te informacije je ugotoviti gibanje po
posameznih področjih cen v SR Sloveniji, dosežene
spremembe primerjati z značilnostmi spreminjanja cen v
drugih republikah in pokrajinah, analizirati dejavnike
(tako dolgoročne kot kratkoročne), ki vplivajo na letošnje
spremembe cen ter oceniti izvajanje letošnje politike

II. TEMELJNE ZNAČILNOSTI
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA V LETU
1978, KI VPLIVAJO NA ODNOSE NA TRŽIŠČU
IN GIBANJE CEN
Letošnje nihanje cen, kot je bilo opredeljeno v resoluciji,
naj bi potekalo ob skladnejši gospodarski in družbeni strukturi in ob hitrejšem uveljavljanju kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja. Vendar pa se v letu 1978 ne uresničujejo povsem
nekatere predpostavke razvoja, na katerih naj bi temeljila
letošnja politika cen.
Nadaljuje se neskladje med blagovnimi in denarnimi skladi
in sicer predvsem kot posledica hitrejše rasti investicijskega
20
%

cen, zlasti z vidika realizacije sprejetih ukrepov in nalog,
opredeljenih v Resoluciji o politiki izvajanja družbenega
načrta SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 v
letu 1978 in letošnjega Dogovora o izvajanju politike cen
proizvodov in storitev iz pristojnosti republike in občin.
Analiza cen in prisotnih tendenc je obenem tudi temelj
za izhodišča politike cen v prihodnjem letu.
Informacija »Ocena realizacije politike cen v devetih
mesecih leta 1978« je bila obravnavana v Republiškem
komiteju za tržišče in cene, Izvršnemu svetu Skupščine
SR Slovenije, Gospodarski zborniciR Slovenije ter pri
občinskih organih pristojnih za cene.
Informacija je pripravljena na podlagi podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko, Zveznega zavoda za
statistiko in SDK SR Slovenije, ki so bili na voljo do 4.
oktobra 1978.
povpraševanja in povpraševanja prebivalstva. Tako so bili
letos avgusta na ravni SFRJ blagovni skladi večji za 7%,
realizirano povpraševanje po tekočih cenah pa za 27% večje
kot v istem mesecu lani. V strukturi povpraševanja močno
prevladuje domače povpraševanje, pri čemer najhiteje rastejo
investicije, medtem ko je izvozno povpraševanje večje le za 4
indeksne točke. Tako se ohranja razkorak med porastom
povpraševanja in porastom ponudbe, ki je v prvih šestih
mesecih letos znašal okrog 10 procentnih točk v korist povpraševanja. Vzroki za takšne odnose so hitra rast domačega
povpraševanja ter zmanjšanje kmetijske proizvodnje in uvoza.
Tendence neskladja so opazne tudi v SR Sloveniji kljub temu,
daje naša industirja v osmih mesecih letos proizvedla za 7,9%
več izdelkov kot v enakem obdobju lani in da imamo živahno
gradbeno dejavnost. Odnosi med ponudbo in povpraševai
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njem na domačem tržišču vplivajo med drugim tudi na sorazmerno majhen interes organizacij združenega dela za izvoz,
saj pada delež, s katerim se slovensko gospodarstvo vključuje
v mednarodno menjavo in tako tudi izostaja vloga izvoza kot
enega glavnih dejavnikov razvoja.
Nadaljuje se tudi sorazmerno hitra rast vseh oblik porabe,
zlasti osebne in skupne porabe v organizacijah združenega
dela. Po dogovorjenih sporemembah naj bi sredstva za
osebno, skupno in splošno porabo globalno rasla počasneje
od dohodka, ter v tem okviru sredstva za osebne dohodke
naraščala za 10% počasneje od rasti dohodka; vendar pa rast
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo pri razvrščanju TOZD presega rast dohodka skoraj za 10 odstotkov. Poslovni rezultati organizacij združenega dela s področja gospodarstva v prvem polletju 1978 kažejo, da se je korigirani
razporejeni dohodek povečal v prvem polletju letos nasproti
enakemu obdobju lani za 28,9%, sredstva za skupno in
splošno porabo izven TOZD za 24,6%, ter sredstva za osebne
dohodke in skupno porabo v TOZD za 31,4%. Če je rast
sredstev za skupno in splošno porabo še v predvidenih okvirih, pa to ne velja za rast drugih obveznosti iz dohodka in rast
osebne in skupne porabe delavcev v organizacijah združenega dela. Osebni dohodki pogosto naraščajo sorazmerno
hitreje prav v panogah, ki dosegajo slabše poslovne rezultate.
Ekonomsko neupravičeno povečanje osebnih dohodkov teh
panog povzroča pritisk na splošno rast osebnih dohodkov,
kar v delovno intenzivnih panogah in panogah z manjšo
storilnostjo nujno povzroča pritisk na rast cen. Na račun večje
porabe (v strukturi razporejenega dohodka) se zmanjšuje
delež sredstev za razširitev in izboljšanje materialnih pogojev
za delo, s tem pa se zmanjšuje tudi akumulativna sposobnost
gospodarstva.
Letos se je tudi znova močneje povečal stroškovni pritisk,
kar vpliva na zmanjšanje reproduktivne sposobnosti organizacij združenega dela in povečuje pritisk naa rast cen. Iz
poslovnih rezultatov organizacij združenega dela s področja
gospodarstva za letošnje prvo polletje je razvidno, da so se
porabljena sredstva povečala za okoli 2%, celotni prihodek pa
za 24%. Vendar pati podatki (zaradi razlik v sistemu obračuna
celotnega prihodka) ne kažejo najbolje dinamike rasti posameznih kategorij. Ob lani veljavnih pogojih obračuna, je SDK
SR Slovenije ocenila, da bi bil letošnji celotni prihodek le za
18,9% večji od lanskega, porabljenih sredstev bi bilo za 18,4%
več, dohodek pa bi bil večji za 21%.
Grobi izračun, na podlagi podatkov o polletnem obračunu
kaže, da je šlo okoli 53% porasta celotnega prihodka (cen) za
pokritje večjih materialnih stroškov (lani okoli 46%).
Za letošnje spremembe cen gre iskati vzroke tudi v še vedno
nerealiziranih stališčih v zvezi z ukrepi za organiziranje in
zagotavljanje ustrezne preskrbe v večjih mestnih središčih.
Zaradi tega so pogoste oscilacije cen nekaterih kmetijskoživilskih izdelkov, ki pridejo do izraza predvsem ob neugodnem vremenu. Ob tem, pa na področju izdajanja dovoljenj za
blagovne kontingente še ni vse povsem razčiščeno, kar otežuje realizacijo interventnega uvoza. Slednje se pokaže tako
na pomanjkljivi oskrbi kot na cenah (npr. meso). Tudi ne
povsem zadovoljiva preskrba z nekaterimi surovinami in reprodukcijskim materialom (cement) vpliva na spremembo
cen.
Prepočasi se tudi uveljavljajo novi družbeno-ekonomski
odnosi, tako v okviru združevanja dela in sredstev med proizvodnjo in trgovino kot med posameznimi fazami proizvodnje.
Zaostajanje na tem področju, zlasti pa še v tej fazi uveljavljanja načel dohodkovnih odnosov povzroča, da so v nekaterih
sredinah težnje s sporazumevanjem doseči višje cene ali
Spremembe cen v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji
IX 77
XII 77
XII 77
XII
XII 76
76
108,6
109,8
Proizvajalčeve
109,2
108,5
cene ind. izd.
110,0
114,0
Cene na drobno
111,0
114,6
113,0
115,0
Cene storitev
113.2
119.0
108.3
114.1
Cene življenjskih
109,9
115,1
potrebščin
a = SFR Jugoslavija b = SR Slovenija

omejiti lipnkurenco na tržišču, kar vpliva na poslabšanje razmer na tržišču in večje povečanje cen, kot bi bilo to vselej
ekonomsko upravičeno.
Na spremembe cen ter zlasti na cenovne pritiske vplivajo
tudi nekateri elementi na strani proizvodnje. Kvalitetni dejavniki razvoja, kot steber izvajanja politike ekonomske stabilizacije, se prepočasi uveljavljajo. Delež storilnosti v prirastu
družbenega proizvoda (ki sintetično odraža ta proces) je
veliko manjši od predvidevanj, s tem pa nastaja tudi prispevek
teh dejavnikov k ustvarjanju pogojev za uresničevanje dogovorjene politike cen.
Nadalje, izvajanje letošnje politike cen še vedno temelji na
sistemskem zakonu o družbeni kontroli cen, ki pa je v nasprotju tako z določili ustave kot zakona o združenem delu.
Sedanji sistem vodi k administrativnemu oblikovanju cen,
katerega posledica je rigorozna politika cen in s tem premajhna vloga trga, predvsem na področju proizvajalčevih cen. Na
podlagi gibanj na področju cen v zadnjih dveh letih sklepamo,
da so učinki administrativne regulative cen izčrpani.
Prepočasi se uresničujejo tudi nekateri ukrepi, opredeljeni
v medrepubliškem dogovoru o izvajanju politike cen za letošnje leto. Niso bile pripravljene spremembe in dopolnitve davčnih predpisov, s katerimi bi spodbujali proizvodnjo oziroma
porabo proizvodov iz domačih surovin in materiala. Tudi
ukrepi, v smislu liberalizacije nekaterih proizvajalčevih cen,
niso bili sprejeti. Prav tako ni bil uveljavljen predviden obseg
kompenzacij in predvidena projekcija kreditno-monetarne
politike. Razen ostalega pa tudi medrepubliško sodelovanje
na področju cen ni bilo povsem zadovoljivo.
Velja tudi omeniti, da so na rast cen dokaj vplivali tudi
subjektivni dejavniki odločanja o cenah. V gospodarstvu je
namreč še vedno močno zastopana miselnost, da se uspešna
poslovna politika lahko uresničuje najlaže s povečanjem cen,
zato je pritisk na cene obsežen in močan tudi na sektorjih,
kjer za porast cen ni pravih ekonomskih razlogov. Pri tem pa
tudi nekatere družbenopolitične skupnosti, posebno pa samoupravne interesne skupnosti, niso vedno ravnale v skladu s
sprejeto in dogovorjeno politiko cen.
III. SPREMEMBE CEN V LETU 1978
Kot posledica razmer na tržišču in premajhnega upoštevanja ukrepov in nalog za izvajanje letošnje politike cen je
spreminjanje cen v prvih devetih mesecih letos dokaj kritično.
Z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978, smo se
opredelili za nadaljevanje sprejete politike ekonomske stabilizacije. Tako bi z usmeritvijo tekoče ekonomske politike na
področju trga in cen ter naporov združenega dela v krepitev
stabilnosti trga in cen zagotavljali, da bi bila rast cen proizvodov in storitev nekoliko pod doseženo rastjo v letu 1977.
Tudi z Dogovorom o izvajanju politike cen proizvodov in
storitev iz pristojnosti republike in občin v letu 1978 so se
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti skupščin
občin dogovorili za izvajanje opredeljenih načel iz Resolucije
za letošnje leto. Cene v decembru 1978 v primerjavi s cenami
v decembru 1977 ne bi smele biti višje več kot za 9% pri cenah
industrijskih proizvodov, za 12% pri cenah v prodaji na
drobno, za 13% pri življenjskih potrebščinah in ne več kot za
11% pri cenah storitev.
Podatki o cenah in življenjskih stroških v devetih mesecih
letos kažejo, da vse vrste cen naraščajo bolj kot so lani in
bodo, na podlagi tendenc ocenjenih gibanj, do konca leta
preseglo dogovorjene okvire politike cen za leto 1978. Hkrati
pa cene,v SR Sloveniji naraščajo veliko bolj kot v zveznem
merilu.
Indeksi

IX 78
VIII 78
106,5
108,7
110,0
110,9
111,2
117.7
109.8
111,7

IX 78
IX 77
101,3
100,9
101,5
100,7
100,7
101.2
101.3
100,2

IX 78
I—IX 77
107,7
109.3
114,0
114.4
113,3
124,7
115,6
117,3

l-IX 78
0 77
108,3
110,0
112,8
113,2
113.8
119,2
113,7
114.9

IX-78
110,6
112.4
116.5
116,5
117,3
127,3
116,8
117,5

21

poročevalec
iK

*

Spremembe cen na vseh področjih razen cen industrijskih
izdelkov so dokaj kritične in izrazito odstopajo od, na zvezni
ravni dogovorjene politike cen, ter zato terja pospešene napore vseh nosilcev izvajanja politike cen. Za SR Slovenijo
velja to še posebej, ker so se cene na drobno, cene storitev in
cene življenjskih potrebščin v osmih mesecih letos v primerjavi z drugimi republikami najmočneje povečale, kar kaže
sledeča preglednica:
Rast cen po republikah v osmih mesecih 1978
Stopnje rasti v %
Cene živCene Ijenjskih
Cene na
Republike
drobno storitevpotrebščin
SR Bosna in Hercegovina
7,3
6,9
5,6
SR Črna gora
7,5
7,4
9,8
SR Hrvatska
9,4
9,4
9,3
SR Makedonija
7,9
13,3
6,1
SR Slovenija
10,1
16,3
11,6
SR Srbija
- skupno
8,0
11,6
7,6
- ožje področje
8,0
11,6
7,0
- SAP Vojvodina
8,6
12,0
8,8
- SAP Kosovo
~[A_
13,5
9,6
Podatki kažejo, da je intenzivnost spreminjanja cen po
posameznih republikah precej različna, ter da rast cen na
drobno, cen storitev in življenjskih potrebščin v SR Sloveniji
bistveno presega njihovo rast v drugih republikah. Porast cen
v Sloveniji v primerjavi s porastom v Bosni in Hercegovini, kjer
je najmanjša rast, je tako pri cenah na drobno v Sloveniji višji
za 38,3%, pri storitvah za 136% ter pri življenjskih stroških za
107%. Ob tem ugotavljamo, da v zadnjih petih letih še ni bilo
takih razlik v rasti cen med SR Slovenijo in drugimi republikami.
Cene in življenjski stroški se spreminjajo po republikah
različno predvsem odvisno od politike cen storitev, republiške
davčne politike, ki vpliva na cene industrijskega blaga, politike kompenziranja cen ter različne stopnje rasti nihanja cen
kmetijskih pridelkov. Če se bodo tendence poglabljanja razlik
po republikah še nadaljevale, lahko to privede do motenj na
jugoslovanskem tržišču.
V SR Sloveniji so proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov letos dinamično naraščale predvsem v prvem četrtletju,
proti polletju so se umirile, avgusta in septembra pa je zopet
opaziti nekoliko močnejši porast. V septembru so v primerjavi
z decembrom 1977 proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov
višje za 8,7%, kar je za 0,2 indeksne točke več, kot v enakem
obdobju lani.
Po posameznih namenskih skupinah se je najbolj podražil
reprodukcijski material (v primerjavi z decembrom za 10,2%),
nekoliko manj pa blaga za široko porabo (za 7,9%), ter sredstva za delo (za 4,8%).
V zveznem merilu so v septembru v primerjavi z decembrom
1977 proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov večje za 6,5%,
torej je njihovo povečanje kar za 2,2 indeksni točki manjše kot
v SR Sloveniji. Hkrati je različna tudi intenziteta rasti cen po
namenskih skupinah.
Razliko med spremembami cen v Sloveniji ter v zveznem
merilu povzročajo različni vzroki. Pri sporazumih za spremembo zadržanih cen, ki so bili sprejeti konec preteklega
leta, statistično zabeleženi pa šele letos, so bili zastopani
namreč številni slovenski proizvajalci. Razliko povzroča tudi
rast proizvajalčevih cen iz republiške pristojnosti. Cene v
elektrogospodarstvu so se v Sloveniji bistveno bolj povečale
kot v drugih republikah. V republikah, kjer je močnejša odvisnost od domačih naftnih derivatov, izhajajo iz pojava dvojnih
cen močni pritiski za zvišanje cen. Dražji naftni derivati povzročajo namreč večje vhodne stroške zlasti v cementarnah in
železarnah.
Cene na drobno letos naraščajo dokaj živahno, občutnejša
sezonska umiritev cen je bila le v maju in juniju.
Cene na drobno so v septembru v primerjavi z lanskim
decembrom višje za 10,9%. S tem je njihov porast v prvih
devetih mesecih letos za 0,1 indeksne točke manjši kot v
istem obdobju lani. Stopnja inflacije, merjena s stopnjo rasti
cen na drobno, kaže v letošnjem drugem polletju tendenco
naraščanja in znaša v septembru že 14,4%.
V zveznem merilu je porast cen na drobno za 0,9 indeksne
točke manjši kot v SR SIoveniji, stopnja inflacije pa je manjša
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za 0,4 indeksne točke. Pri tem se predvideva tendenca še
nadaljnje krepitve inflacije in to v SR Sloveniji močneje kot na
zvezni ravni.
Po posameznih skupinah cen na drobno so v SR Sloveniji
najbolj narasle cene storitev in sicer za 17,7%, medtem ko so
cene blaga večje za 9,9% (od tega cene industrijskih izdelkov
za 9,2%, kmetijskih pridelkov pa za 12,8%).
Vzroki za letošnjo hitrejšo rast cen na drobno so predvsem
odprava kompenzacij za sveže meso v januarju, hitra rast cen
storitev ter rast cen vrtnin in sadja. Razkorak med rastjo cen v
SR Sloveniji in zveznem merilu je pri cenah na drobno manjši
kot pri ostalih vrstah cen, kar je delno tudi posledica nespremenjenih marž v SR Sloveniji v letu 1978. V nekaterih republikah so namreč v nasprotju z določili dogovora o izvajanju
politike cen marže zvišali.
Stopnja rasti cen storitev letos iz meseca v mesec narašča.
V SR Sloveniji so bile v septembru že za 17,7% višje kot v
decembru lani in so s tem za 6,7 indeksnih točk presegle za
letošnje leto dogovorjen okvir. V zveznem merilu so cene
storitev bolj umirjene, v primerjavi z decembrom so višje za
11,2%.
Izrazito so narasle predvsem cene komunalnih storitev, ki
so bile v septembru v primerjavi z decembrom lani višje za
30,6%, čeprav je bilo dogovorjeno, da se bodo te v letu 1978
povečale le za 8%. V skladu z dogovorom o izvajanju politike
cen proizvodov in storitev iz pristojnosti republike in občin v
letu 1978 ter z izhodišči za uveljavljanje ekonomskih stanarin
so bile v juliju in avgustu povečane stanarine. Po statističnih
podatkih so bile v septembru v primerjavi z decembrom lani
stanarine višje za 28,8%.
Od drugih vrst storitev so se v prvih devetih mesecih tega
leta prometne in PTT storitve podražile za 16,1%, obrtne za
13,3 ter kulturne storitve za 20,0%.
Rast cen storitev v tem letu presega vsa pričakovanja, kar
kaže, da nosilci odločanja o teh cenah na nivoju republike in
občin niso dosti upoštevali kriterijev selektivne politike pri
izvajanju politike cen. Tako je čezmerna rast cen storitev eden
bistvenih vzrokov, da tudi pri cenah na drobno presegamo
dogovorjene okvire, poleg tega pa je pričakovati, da bo letošnja rast cen storitev v prihodnjem letu pomenila pritisk na
porast proizvajalčevih cen.
Podobno kot cene na drobno, le še nekoliko bolj, rastejo v
letošnjem letu tudi življenjski stroški. V primerjavi z lanskim
decembrom so višji za 11,7%, v primerjavi z lanskim septembrom pa za 17,3%. V zveznem merilu je porast življenjskih
stroškov v prvih devetih mesecih letošnjega leta manjši kot v
SR Sloveniji, saj znaša le 9,8%.
Kljub pocenitvi v avgustu in septembru hrana še vedno
najmočneje vpliva na porast življenjskih stroškov. S podražitvijo hrane za 10,9% je pojasnjenih 36% od skupnega porasta
življenjskih stroškov. Porast stroškov v zvezi s stanovanjem
(stanarin in cen komunalnih storitev za 27,9%, stroškov za
kurjavo in razsvetljavo za 11,6% ter stroškov za stanovanjsko
opremo za 12,5%) pa pojasni nadaljnjih 34% skupnega porasta življenjskih stroškov. Pomembnejši vpliv na rast življenjskih stroškov so imeli še stroški za obleko in obutev ter za
promet s storitvami, vpliv drugih vrst stroškov pa je zelo
majhen.
Prikazana gibanja opozarjajo, da na republiški in občinski
ravni cene uhajajo iz okvirov, določenih s politiko cen.
Izvajanje dogovorjene politike cen v SR Sloveniji
Stopnje rasti v %
Realizirano
Dogov.
Pristojnost
v SRS Skupaj
XII78 republ. občine
XII 77
cene
Proizvajalčeve industrijskih izdelkov
9
8,7
9,9
Cene na drobno
12
10,9
8,0
17,0
Cene storitev
11
17,7
7,1
22,9
Cene življenjskih
potrebščin
13
11,7
7,1
17,0
Na porast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov iz republiške pristojnosti je vplivala podražitev električne energije v
povprečju za 25,5% ter nekaterih vrst gradbenega materiala
(apnenčevi agregati, gramozi, peski, opečni ter azbestnoporočevalec

cementni izdelki) v povprečju za 9,7%. Na cene na drobno ter
življenjske stroške so iz republiške pristojnosti razen podražitev industrijskih izdelkov vplivale še podražitve mesa, drv,
šolskih potrebščin, od storitev pa prevozov v cestnem in
železniškem prometu ter telefonskih impulzov.
Krepka rast cen storitev iz občinske pristojnosti je glavna
značilnost letošnjih premikov cen. Uradni statistični podatki

kažejo, da praktično ni nobene storitve, katere cene spremlja
statistika, ki se letos ni podražila.
Močna prekoračitev z dogovorom o politiki cen predvidenega porasta cen storitev, je predvsem posledica sklepov in
odločitev samoupravnih komunalnih skupnosti za dražje komunalne storitve, kakor tudi na novo uvedenih oziroma višjih
prispevkov ob ceni storitve.

Tabela: Gibanje cen in družbenega proizvoda v OECD in SFR Jugoslaviji
Korelativni globalni indeks cen in rast družbenega proizvoda
1953 do 19601960 do 19651965 do 19701970 do 19751960 do
A/INDEKSI CEN
OECD
2,7
2,6
4,2
5,9
OECD-Evropa
3,7
4,1
4,2
7,4*
Jugoslavija
5,9
14,6
8,4
19,0
B/INDEKSI OBSEGA
OECD
3,6
5,2
4,6
2,6
OECD - Evropa
5,0
5,0
4,7
2,5
Jugoslavija
8,0
6,8
5,8
5,8
C/RAZMERJE MED STOPNJO RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA IN GLOBALNE RASTI CEN
OECD
1,33
2,00
1.10
0,31
OECD - Evropa
1,35
1,22
1,12
0,28
Jugoslavija
1,36
0,47
0,69
0*31

19701960 do 19751976 do 1978
3,4
4,2
11.4

4,0
4 9*13,9

8,1**

4,9
4,9
6,3

4,2
4,1
6,1

5,8*

1,44
1,17
0,55

—
—

i,72**

Stopnja inflacije

OECD-Skupaj
OECD-Evropa
EGS
SFR Jugoslavija
* cene do vključno 1973. leta
** ocena

Povprečje
1961 do 70 1971 do 75
3,4
8,6
3,8
9,6
3,6
9,1
10,6
20,1

1976
8,6
10,8
10,3
5M

april I. poli.
1978
1978
7,7
7,25
9,6
7,50
7,0
12,7
12,5

1977
8,9
11,2
9,9
13,3

INFORMACIJA
o uresničevanju družbenoekonomske politike na
področju razporejanja dohodka in delitve sredstev za
osebne dohodke v letu 1978 (povzetek)

Informacija naj bi služila pregledu aktivnosti pri uresničevanju Resolucije o politiki izvajanja družbenega plana v SR
Sloveniji v letu 1978 na področju razporejanja dohodka in
čistega dohodka ter delitve sredstev za osebne dohodke.
Na področju dohodka so že sprejete nekatere sistemske
rešitve in pogoji za hitrejše dograjevanje in uporabo meril za
ugotavljanje delovnega prispevka delavcev na podlagi določb
zakona o združenem delu. Koncem 1977 in v začetku letošnjega leta so bili sprejeti samoupravni sporazumi o skupnih
osnovah in merilih ter pravilniki o razporejanju čistega dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v temeljnih
organizacijah združenega dela kakor tudi vrsta drugih aktov s
tega področja.
V relativno kratkem razdoblju je težko dati oceno o njihovem izvajanju saj se še ni moglo v polni meri izraziti njihovo
učinkovanje oziroma pozitivne rešitve in pomanjkljivosti.
Kaže pa, da bi bilo potrebno z ustreznim ukrepom pospešiti
njihovo dograjevanje. Posebno pozornost bi morali posvetiti
uporabi meril, ki bi stimulirala izkoriščanje delovnega časa,
boljše izkoriščanje sredstev, zniževanje stroškov in ustvarjalnost. Pa tudi sicer so merila še precej nedograjena, največji
problem predstavljajo nerazdelane metodologije, ki otežkočajo uporabo konkretnih meril ter zapleteni in delavcem nerazumljivi postopki ugotavljanja delovnega prispevka.
Naslednje vprašanje, ki bi zahtevalo nekoliko več pozornosti, je usklajevanje osebnih dohodkov z dohodkom, kar zahteva tako zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega
prihodka in dohodka kot tudi resolucija o politiki izvajanja
poročevalec

družbenega plana SR Slovenije v letu 1978. V mnogih temeljnih organizacijah ob obračunu za I. polletje 1978 še niso
uporabili mehanizmov, ki bi zagotovili takšno uskladitev.
Še vedno se je obdržala praksa, da se mesečne akontacije
osebnih dohodkov izplačujejo neodvisno od doseženega dohodka temeljne organizacije. Nujno se kaže potreba, da prekinemo z omenjeno prakso. V samoupravnih splošnih aktih je
treba zagotoviti tekoče prilagajanje osebnih dohodkov ter
njihovo odvisnost od izvajanja planskih nalog sprejetih v
lastnih planih proizvodnje in razvoja.
Sedanje začetne težave pri uveljavljanju delitve po delu bi v
okviru dohodkovnih odnosov najuspešnjeje premostili s sprejetjem družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za
oblikovanje sredstev za osebne dohodke in za prisvajanje
osebnih dohodkov. Ta družbeni dogovor naj bi predstavljal
razčlenitev in konkretizacijo zakonskih določil, ki bi pomagala v izpeljavi praktičnih rešitev.
Gre za to, da se določila iz zakona o združenem delu
konkretizirajo v družbeno ekonomske kriterije, osnove in merila, ki so lahko skupna v celotnem združenem delu.
II.
Pri ocenjevanju letošnjih polletnih poslovnih rezultatov
OZD je treba upoštevati, da je bil polletni periodični obračun
opravljen v skladu z določili zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka, ki velja od začetka leta
1978 dalje. Zaradi razlik v sistemu obračuna podatki po periodičnih obračunih niso primerljivi, kar pomeni, da ne morejo
služiti za ugotavljanje dinamike rasti posameznih kategorij.
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Organizacije združenega dela so dosegle v prvem polletju
1978 take finančne rezultate: celotni prihodek je porasel v
gospodarstvu za 24%, ob porastu količinskega obsega industrijske proizvodnje za 7,1%, porasta cen proizvajalcev za
10% ter rasti cen na drobno za 12,7%. Porabljena sredstva so
rasla počasneje od celotnega prihodka (20%). Podatki po
periodičnem obračunu izkazujejo dohodek povečan za 41%,
po vseh korekturah pa znaša porast dohodka le za približno
21%. Zaradi tega tudi ni možno preverjati skladnosti opravljene razporeditve dohodka z začrtanimi usmeritvami v resoluciji za leto 1978 in se omejujejo le na oceno dinamike rasti
sredstev za osebne dohodke in sredstev za razširitev osnove
dela.
Čisti dohodek je porasel v temeljnih organizacijah združenega dela v prvem polletju 1978 za 29%. Toliko čistega dohodka kot v istem obdobju lani niso dosegli le v proizvodnji
barvastih kovin in tobačni industriji. Odnosi v razporeditvi
čistega dohodka so poslabšani, ker je zaradi večjega porasta
sredstev za osebno porabo (30%) in v njih ne toliko zaradi
povečanja sredstev za osebne dohodke (26%), kot zaradi
povečanja sredstev za skupno porabo v TOZD (69%) zmanjšana udeležba dela dohodka za razširitev materialne osnove
združenega dela in rezerv. To pa ni v skladu s smernicami
družbenoekonomske politike.
Sredstva čistega dohodka za skupno porabo delavcev izkazujejo letos visoko rast (69%) tudi zato, ker so v znesku za
letošnje prvo polletje vključena sredstva namenjena za finansiranje skupne porabe v letu 1979, kot tudi sredstva za vinansiranje toplega obroka delavcev in regresa za letni dopust v
letu 1978 pri tistih organizacijah, ki po zaključnem računu
niso oblikovala dovolj sredstev v ta namen.
Razporejena sredstva za osebno in skupno porabo so se
povečala v večji meri kot čisti dohodek na vseh področjih z
izjemo: industrije, vodnega gospodarstva in stanovanjskokomunalne dejavnosti, ki izkazujejo tudi hitrejše naraščanje
sredstev za razširitev materialne osnove dela kot pa osebne
porabe.
Manj sredstev za razširitev materialne osnove dela kot v
lanskem prvem polletju pa so dosegli v kmetijstvu, gozdarstvu, gostinstvu in turizmu ter prometu. Sredstva za razširitev
materialne osnove dela so se v večini področij gospodarstva
najmanj povečala, kar kaže na to, da so rizidualna postavka.
Čeprav ob polletju 1978 v globalu niso dosežena razmerja
kot jih predpisuje resolucija, pa seveda odstopajo od takšne
globalne ocene posamezna področja gospodarstva in panoge
dejavnosti, saj je npr. samo v okviru industrije od skupaj 32
panog skoraj polovica izkazala hitrejše naraščanje sredstev
za materialno osnovo dela kot osebnih dohodkov. Veliko
število temeljnih organizacij, med njimi tudi take, ki imajo
najnižji dohodek na delavca dosegajo v razporeditvi čistega
dohodka usklajena razmerja in izdvajajo za akumulacijo več
kot je predvideno s samoupravnimi splošnimi akti, kar pa ima
za posledico nizke osebne dohodke. Po drugi strani pa nekatere panoge in posamezne organizacije, ki dosegajo visok
dohodek deloma tudi pod izredno ugodnimi prirodnimi, tržnimi in ostalimi pogoji, pri relativno visokih osebnih dohodkih, manj izdvajajo za razširitev materialne osnove dela.
V letošnjem prvem polletju izkazujejo osebni dohodki visoke stopnje rasti, ki so po eni strani posledica hitrega naraščanja cen življenjskih potrebščin, ter po drugi strani tudi
odraz ugodno izkazanih poslovanih rezultatov. Osebni dohodki na zaposlenega so znašali v prvem polletju 1978 v
gospodarstvu Slovenije 5414 din, kar je za 22% več kot v
istem obdobju preteklega leta. Pri porastu življenjskih stro-

škov za 14% so realni osebni dohodki za več kot 7% višji, kar
pomeni, da se povečujejo hitreje od rasti produktivnosti dela,
ki je povečana za okoli 4%.
Najvišji poprečni osebni dohodek v gospodarskih dejavnostih je bil dosežen na področju finančnih in drugih poslovnih
storitev (6974 din) ter najnižji v gostinstvu in turističnem
posredovanju (4817 din). Po podatkih zveznega zavoda za
statistiko je znašal v prvem polletju poprečni mesečni neto
osebni dohodek v SFRJ 4815 din kar je za 21% več kot
prejšnje polletje. Najvišje osebne dohodke izkazujeta Slovenija in Hrvatska ter najmanjši osebni dohodek Kosovo, ki
zaostaja za 18% od poprečja SFRJ.
Glede na takšne ugotovitve se postavlja zahteva, da se
zagotovi izvajanje družbenopolitične usmeritve, ki zahteva da
osebna poraba, to so osebni dohodki in skupna poraba skupaj, narašča počasneje od rasti dohodka, zato da bodo sredstva za razširitev materialne osnove dela naraščala hitreje. S
to usmeritvijo morajo biti v samoupravnih splošnih aktih usklajena merila za razporejanje čistega dohodka in samoupravni sporazumi o temeljih planov ter plani razvoja temeljnih
organizacij. V samoupravnih sporazumih bo treba opredeliti
kriterije in merila za določanje dela dohodka, ki je rezultat
izjemno ugodnih naravnih pogojev ali je rezultat izjemnih
ugodnosti za pridobivanje dohodka.
Kaže se potreba, da bi konkretneje opredelili postavke za
uvedbo in uporabo začasnih ukrepov družbenega varstva iz
zakona o združenem delu zoper tiste temeljne organizacije, ki
pri razporejanju dohodka in čistega dohodka ne upoštevajo
navedene usmeritve.
Republiški zakon o sistemu planiranja pa naj bi zagotovil
tudi pri sprejemanju in izvajanju planov, da bo dohodek, čisti
dohodek in osebni dohodek eden od elementov, ki jih bodo
delavci planirali, spremljali njihovo gibanje in medsebojne
odnose in v primeru potrebe ustrezno ukrepali.
III.
Na odnose v razporejanju dohodka in gibanju osebne in
skupne porabe zelo neugodno vplivajo organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo. V teh organizacijah največkrat odstopajo od sprejetih meril za delitev sredstev za
osebne dohodke. Po periodičnem obračunu za prvo polletje
1978 so organizacije, ki poslujejo z izgubo, povečale osebne
dohodke le za dva indeksna poena manj kot je bil poprečen
porast osebnih dohodkov v gospodarstvu. Nekatere organizacije pa imajo pri poslovanju z izgubo višjo raven osebnih
dohodkov ali pa jih povečujejo hitreje kot v poprečju panoga,
ki ji po svoji dejavnosti pripadajo.
Nespoštovanje samoupravnih sporazumov je postalo že
običajen pojav, saj niti poslovanje z izgubo ne preprečuje
temeljnim organizacijam, da ne bi razporedile za osebne
dohodke več sredstev od dogovorjenega obsega v samoupravnem sporazumu. Podatki celo kažejo, da precej temeljnih organizacij združenega dela ne bi poslovalo z izgubo, če
ne bi presegalo dogovorjenih sredstev za osebne dohodke.
Da bi se takšni pojavi odpravili, bi se morali na osnovi že
obstoječih sistemskih rešitev zavzeti vsi družbeni faktorji v
občini in republiki. Tudi z republiškim zakonom o zajamčenem osebnem dohodku bomo uredili pravice in odgovornosti
delavcev v primeru sanacije oziroma stečaja ali kratkotrajnih
motenj v gospodarjenju. Več pozornosti bi kazalo posvetiti
tudi sestavljanju sanacijskih programov, da bi bili bolj usmerjeni v sprejemanje ukrepov za odpravljanje vzrokov izgub in
ne le v finančne konstrukcije za pokrivanje izgub.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije (ESA-156y

POVZETEK
Predloga za izdajo zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR
Slovenije
V skladu s poslovnikom Skupščine SRS predlog za
benega planiranja. Nosilci planiranja so delavci v teizdajo zakona uvodoma podaja ustavno podlago za
meljnih in drugih organizacijah združenega dela in
izdajo zakona (2. točka prvega odstavka 321. člena
krajevnih skupnostih, ki so dohodkovno povezani na
ustave SR Slovenije). V nadaljevanju vsebuje oceno
podlagi združevanja dela in sredstev in svobodne mestanja na področju samoupravnega družbenega planinjave dela. V predlogu je poudarjen pomen samoranja, v kateri izstopa ugotovitev, da se v praksi relativupravnega sporazumevanja in dogovarjanja o temeljih
no počasi uveljavljajo nekatere temeljne sestavine noplanov, ki naj zagotovijo, da bo usklajevanje planov, ki
vega sistema, čaprav ustava, zakon o združenem delu,
je nujen pogoj učinkovitosti njihovega uresničevanja,
zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o
dosledno izpeljano iz temeljnih celic naše družbe.
družbenem planu Jugoslavije ter drugi sistemski predOpozorjeno je na potrebo, da se v republiškem zakonu
pisi dosledno uveljavljajo načelo, da je enoten sistem
dodatno opredelijo sistemske rešitve glede prostorskedružbenega planiranja temelj dela in odločilne vloge
ga in socialnega vidika planiranja, saj sta ti dve podelovnih ljudi pri določanju družbenoekonomske, radročji v zveznem zakonu skromneje obdelani. Iz istih
zvojne, socialne in druge politike, pri urejanju njihovih
razlogov bo treba podrobneje obdelati tudi planiranje v
medsebojnih odnosov, skupnih interesov na podlagi
krajevnih skupnostih. V načelih za izdajo zakona o
dohodka ter sporazumevanju in dogovarjanju o skupsistemu družbenega planiranja je tudi podčrtano, da
nih interesih in ciljih v samoupravnih organizacijah,
bo zakon moral v celoti urediti sistem planiranja na
interesnih in krajevnih skupnostih, v občini, republiki
ravni republike in zlasti opredeliti vsebino družbenega
in federaciji. V načelih, ki jih vsebuje predlog za izdajo
plana SR Slovenije in dokumentov, na katerih družbeni
zakona, je poudarjeno, da delavci s planiranjem odloplan republike temelji, zlasti dogovor o temeljih družčajo o dohodku, ki ga ustvarijo v celoti odnosov družbenega plana, nadalje vsebino dolgoročnega plana
bene reprodukcije, samostojno odločajo o svojih,
republike ter določila o postopku sprejemanja in izvaskupnih in družbenih interesih, samostojno odločajo o
janja planov republike. S planiranjem v republiki naj bi
pogojih in rezultatih svojega dela, usklajujejo svoje
se zagotavljala vloga in odgovornost republike kot
plane ter organizirani v delegatskem sistemu prek
samoupravne socialistične in demokratične skupnosti
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih orin države pri določanju skupne politike družbenega
ganov izdajajo predpise in sprejemajo ukrepe, s katerirazvoja v republiki in federaciji.
mi zagotavljajo uresničevanje pravic in dolžnosti druž-

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o sistemu družbenega
planiranja je podana v 2. točki prvega odstavka 321. člena
ustave SR Slovenije po kateri se z zakonom urejajo sistem
družbenega planiranja v republiki ter ukrepi za uresničevanje
z družbenim planom začrtane razvojne politike republike.
Temeljne odnose na področju samoupravnega družbenega
planiranja ureja zvezni zakon o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
SFRJ, št. 6/76). Ta zakon predvideva tudi, da bodo sistem
družbenega planiranja na področjih, ki so po ustavi v pristojnosti republik in pokrajin, urejale republike in pokrajine s
svojimi zakoni.
II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba
urediti z zakonom
Za stanje na področju uveljavljanja samoupravnega družbenega planiranja velja ugotovitev, da se v praksi relativno
počasi uveljavljajo nekatere temeljne sestavine novega sistema, čeprav ustava, zakon o združenem delu in drugi sistemski predpisi dosledno uveljavljajo načelo, da je enoten
1
V nadaljnem besedilu: zakon o sistemu družbenega
planiranja.
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sistem družbenega planiranja temelj dela in odločujoče vloge
delovnih ljudi pri določanju družbenoekonomske, razvojne,
socialne in druge politike, pri urejanju njihovih medsebojnih
odnosov, skupnih interesov na podlagi dohodka ter sporazumevanju in dogovarjanju o skupnih interesih in ciljih v samoupravnih organizacijah, interesnih in krajevnih skupnostih, v
občini, republiki in federaciji.
Razlike med zakonsko ureditvijo sistema planiranja in rezultati v njegovem praktičnem uveljavljanju se kažejo predvsem v stopnji zagotavljanja dominantne vloge delavcev in
ostalih delovnih ljudi v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela pri odločanju o dohodku, v intenzivnosti uresničevanja dohodkovnega povezovanja z delavci v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih in v stvarnih možnostih uveljavljanja njihovega vpliva na oblikovanje razvojne
politike v družbenopolitičnih skupnostih. Te zveze so še pogosto inicirane od zunaj, manj pa opredeljene z lastnim,
dejanskim interesom delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, ker še niso zagotovljeni zadostni pogoji, da bi delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, v samoupravnih interesnih skupnostih in krajevnih
skupnostih ter v družbenopolitičnih skupnostih s samoupravnim sporazumevanjem v vse večjem obsegu odločali o pogojih, sredstvih in rezultatih svojega dela ter o svojih osebnih,
skupnih in splošnih družbenih interesih. Samoupravni sporazumi o temeljih planov kot bistvena kvaliteta novega sistema
planiranja zato tudi še niso v zadostni meri sredstvo in instrument družbene in ekonomske kontrole delavcev nad celoto
pogojev družbene reprodukcije in učinkov združevanja dela
in sredstev ter instrument uveljavljanja pravic dela z družbenimi sredstvi, svobode in enakopravnosti pri delu z družbenimi sredstvi.
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Koncem leta 1977 je 86% temeljnih in enovitih organizacij
združenega dela s področja materialne proizvodnje imelo
sprejet srednjetočni plan. Pomembno je, da so organizacije
združenega dela začele vključevati v svoje plane ne le svojo
ožjo poslovno aktivnost temveč tudi druge razvojne vidike,
kot so pogoji dela in življenja delavcev, zaposlitvena in kadrovska politika, izobraževanje in zaposlovanje delavcev, varstvo pri delu, reševanje stanovanjskih potreb delavcev, samozaščita in ljudska obramba. Številna razvojna vprašanja sedaj
tudi uspešneje rešujejo v okviru širših združenj in interesnih
skupnosti, za kar so sklenili številne
samoupravne sporazume
in dogovore o temeljih plana.2 To dejstvo bo imelo tudi ugodne materialne učinke, odprlo je procese menjanja strukture
proizvodnje in naložb, pospešilo uvajanje nove tehnike in
tehnologije, vzpodbudilo modernizacijo proizvodnje, v večji
meri približalo znanost in raziskovalno delo problemom v
gospodarski in družbeni bazi, izpostavilo mnoga vprašanja
učinkovitejšega urejanja odnosov na področju kadrovske politike, izobraževanja, zdravstva, kulture itd.
Nosilci planiranja so v svojih planih v glavnem zajeli vsebino in predmet planiranja, ki jo določa zakon o temeljih
sistema, vendar so redki plani, ki bi dosledno odražali celovitost odnosov in povezav, ki jih objektivno pogojujejo interesi
in potrebe delavcev v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in ki naj bi se uresničevale v različnih možnih
oblikah združevanja dela in sredstev in tako utrjevale delovno,
proizvodno in poslovno sodelovanje na trajnejših osnovah. Še
vse premalo je skupnih planov poslovno in dohodkovno povezanih in soodvisnih celot, ne glede na meje družbenopolitičnih skupnosti. Posledice tega so, da plani niso dovolj usklajeni z realnimi materialnimi in finančnimi možnostmi, da kreditni in drugi finančni odnosi prevladujejo nad odnosi združevanja dela in sredstev, da npr. v samoupravnih sporazumih o
temeljih planov, s katerimi proizvodnja in trgovina usklajujeta
razvoj, še ni dosledno uveljavljeno načelo medsebojne odvisnosti pri ustvarjanju dohodka, niti pri oblikovanju meril za
udeležbo v skupnem prihodku in dohodku, da je vpliv delavcev v materialni proizvodnji na obseg in kvaliteto storitev
družbenih dejavnosti nezadosten in se bseg sredstev za
skupno porabo giblje v premajhni odvisnosti od dejanskih
dohodkovnih možnosti temeljnih organizacij, ki ta sredstva
zagotavljajo, da tudi pri zadovoljevanju splošnih družbenih
potreb še nismo uspeli zagotoviti njenega skladnega obsega
in strukture ipd. V samoupravnih sporazumih in dogovorih o
temeljih planov tudi niso dovolj jasno opredeljene soodvisnosti med pogoji pridobivanja skupnega dohodka in prihodka in
odnosi v razporejanju dohodka ter odgovornosti za izvrševanje sporazumov in dogovorov.
Pri oceni rezultatov planiranja v krajevnih skupnostih moramo imeti pred očmi, da se v novem sistemu samoupravnega
družbenega planiranja prvič razčlenjuje ustavna pravica in
dolžnost krajevnih skupnosti da sprejemajo samoupravne
sporazume o temeljih svojih planov in plane. Dosedanja aktivnost pri sprejemanju planov krajevnih skupnosti je opozorila
na številne odprte težave in probleme kot so: premajhna
interesna povezanost krajevnih skupnosti s temeljnimi organizacijami v krajevni skupnosti in temeljnimi organizacijami v
drugih območjih, ki zaposlujejo delavce iz krajevne skupnosti; šibko sodelovanje s samoupravnimi skupnostmi in njihovimi enotami pri oblikovanju smernic in elementov za sporazum o temeljih plana in plan krajevne skupnosti, medsebojnem usklajevanju interesov, ugotavljanju realnih potreb in
možnosti in3 zagotavljanju finančnih sredstev .. in statističnih
podlag ipd.
Pomemben korak k uveljavljanju novih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in novega sistema samoupravnega
družbenega planiranja so sprejeti samoupravni sporazumi o
temeljih planov v dejavnostih posebnega družbenega pomena v materialni proizvodnji in v družbenih dejavnostih.
Kljub temu, da ti sporazumi še ne ustrezajo v celoti zahtevam
2
Analiza srednjeročnih planov temeljnih in enovitih organizacij
združenega dela v gospodarstvu, Zavod SR Slovenije za družbeno
planiranje, Ljubljana, junij 1978.
3
Iz ankete, ki jo je Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje
izvedel v maju 1977, izhaja, da je sicer 84% krajevnih skupnosti
sprejelo svoje plane, da pa je 60% krajevnih skupnosti te plane
zasnovalo na samoupravnih sporazumih o temeljih planov.
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zakona, saj pogosto le delno izhajajo iz planov temeljnih
organizacij združenega dela, pa vendarle postajajo vse bolj
temeljna metoda za samoupravno obvladovanje odnosov v
družbeni reprodukciji in prevladujoča oblika usklajevanja
skupnih in splošnih interesov na teh področjih. Tudi sklenjeni
medrepubliški dogovori o temeljih družbenega plana Jugoslavije za dejavnosti posebnega pomena so pomanjkljivi v
tem, da ne temljijo v zadostni meri na samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov organizacij združenega
dela v republiki. Kot skupen dogovor republik in pokrajih pa
so vendarle odraz skupnih interesov v razvoju jugoslovanskega gospodarstva in njegovega vključevanja v mednarodno
delitev dela.
Široka aktivnost v temeljnih organizacijah, v krajevnih
skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih ter v občinah in republiki ob sprejemanju samoupravnih sporazumov o
temeljih planov družbenih dejavnosti je v mnogočem prispevala, da se postopno začenjajo uveljavljati nove kvalitete v
planiranju na tem področju in utrjujejo samoupravni odnosi
ter svobodna menjava dela. Sprejeti samoupravni sporazumi
že v znatni meri odražajo samoupravno naravnanost v razvoju
družbenih dejavnosti v tem planskem obdobju, čeprav predstavljajo, perspektivno gledano, le razvojno etapo na poti
doslednega uveljavljanja svobodne menjave dela in dohodkovnih odnosov na tem področju.
Med vzroki za nepopolnosti v planiranju na področjih družbenih dejavnosti velja med ostalim opozoriti na slabosti pri
uresničevanju novega družbenoekonomskega in samoupravnega položaja delavcev, težave in probleme v uresničevanju
načela, da mora delavec obvladovati dohodek v vseh fazah in
na vseh področjih ter ravneh njihovega gibanja in združevanja
ter na še vedno velik vpliv države na oblikovanje delitvenih
razmerij v vsakoletnem sporazumevanju in dogovarjanju o
združevanju sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih
družbenih potreb. To zožuje možnost vsebinskega vključevanja delavcev in drugih delovnih ljudi ter občanov za odločanje, ohranja metode etatističnega in administrativnega
usmerjanja razvoja na teh področjih ter pogosto vzpodbuja
neracionalno porabo sredstev družbene reprodukcije. Ne
redko je ohranjanje elementov proračunskih odnosov na tem
področju tudi posledica slabosti v sistemu in praksi družbenega planiranja.
Družbeni plani občin še vedno ne temeljijo na samoupravnem sporazumevanju in dogovarjanju vseh nosilcev planiranja v občini ter niso v zadostni meri rezultat oblikovanja
skupnih ciljev in nalog na podlagi skupno ugotovljenih realnih možnosti za razvoj v planskem obdobju. Tudi niso vse
občine sprejele dogovor oz. dogovore o temeljih svojih planov, ki naj bi pomenili novo kvaliteto v sistemu samoupravnega družbenega planiranja v občini in s katerimi naj bi
udeleženci sprejemali konkretne materialne, usmerjevalne,
organizacijske in druge obveznosti za uresničevanje skupnih
interesov in ciljev na najpomembnejših področjih ekonomske
in socialne politike v občini.
Pri izdelavi planov v občinah tudi še ni v zadostni meri
uveljavljeno medobčinsko sodelovanje, s katerim naj bi razreševali tiste skupne razvojne probleme, ki so v interesu več
občin, zlasti na področju gospodarske in družbene infrastrukture. Pomanjkanje te oblike sodelovanja in nedosledno uresničeno načelo sočasnosti planiranja je imelo za posledico,
da za mnoge probleme, ki objektivno zahtevajo usklajevanje
skupnih interesov na območju več občin, v družbenih planih
občin ni ustreznih rešitev oziroma opredelitev. Še zlasti to
velja za vprašanja smotrnega gospodarjenja v prostoru, ureditev delovnega in bivalnega okolja in podobno.
Dogovor o temeljih družbenega plana in družbeni plana SR
Slovenije sta v svojih strateških usmeritvah zasnovana na
samoupravnih sporazumih o temeljih planov in planih organizacij združenega dela ter samoupravnih interesnih skupnostih posebnega družbenega pomena s področja materialne
proizvodnje in družbenih dejavnosti ter planih bank in v
temeljnih razvojnih usmeritvah glede strukture in kvalitete
razvoja, manj pa v kvantitativnih razmerjih, odražata tudi
razvojno politiko, ki je sprejeta v planih občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti. Z dopolnili k dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije se v procesu samoupravnega
sporazumevanja in dogovarjanja zagotavlja tudi uresničevanje tistih planskih usmeritev in planskih nalog, ki so pomembne z vidika kontinuitete razvoja po 1.1980 oziroma, ki so
ključnega pomena za stabilen in dinamičen družbenoekoporočevalec

homski razvoj republike na kvalitetnih temeljih. Obveznosti, ki
jih sprejemajo udeleženci dogovarjanja so vse bolj konkretno
in precizno opredeljene ter v vse večji meri zasnovane tudi na
samoupravnih sporazumih o temeljih planov poslovno in dohodkovno povezanih organizacij združenega dela, poslovnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. Z njimi prevzemajo udeleženci dogovora konkretne materialne in druge
oblike obveznosti, z vso odgovornostjo in rizikom. Tako se
postopoma na ravni republike uresničujejo temeljna načela
sistema samoupravnega družbenega planiranja in vloga republike v uresničevanju njene vloge v planiranju na novih sistemskih osnovah.
Pomanjkljiva in neustrezna je še vedno organiziranost in
aktivnost temeljnih in drugih nosilcev planiranja pri spremljanju in uresničevanju obveznosti, ki so jih sprejeli s samoupravnimi sporazumi in dogovori ter v uresničevanju ciljev in
nalog, ki so opredeljene s plani samoupravnih organizacij in
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. Določilo zakona,
da morajo udeleženci planiranja nenehno, vendar najmanj
enkrat letno analizirati uresničevanje ciljev in nalog, ki so
opredeljene s plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti. Določilo zakona, da morajo
udeleženci planiranja nenehno, vendar najmanj enkrat letno
analizirati uresničevanje plana se z večjo doslednostjo uveljavlja na ravni republike in v občinah, kjer so te analize
povezane s poročili izvršnih svetov skupščinam o uresničevanju plana in sprejemanjem resolucije, manj pa v samoupravnih organizacijah in skupnostih, ki bi morale takšne analize
opraviti zlasti ob analizi zaključnih računov in pred sprejemanjem odločitev o razporejanju in uporabi dohodka.
V zadnjem času stopajo z vso intenzivnostjo v ospredje tudi
problemi racionalnega gospodarjenja s prostorom, ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot, zagotavljanja primernega
delovnega in bivalnega okolja in podobno. Na doseženi ravni
materialnega, socialnega in kulturnega razvoja morajo ta
vprašanja postati vse bolj predmet zavestnega usmerjanja
družbenega razvoja na samoupravnih temeljih. Razmeroma s
težavo se v samoupravni praksi in družbeni zavesti utrjuje
"'spoznanje, da je prostorsko planiranje integralni del samoupravnega družbenega planiranja in da morajo udeleženci
planiranja tako v srednjeročnih kot dolgoročnih planih upoštevati medsebojno odvisnost ekonomskih, socialnih, kulturnih, prostorskih in drugih vidikov družbene reprodukcije in
razvoja in to odvisnost izraziti tudi v samoupravnih sporazumih o temeljih planov.
V postopku priprave in sprejemanja sporazumov, dogovorov in planov je bila preko statističnih in drugih publikacij,
analiz in sredstev javnega obveščanja, dosežena neprimerno
večja informiranost udeležencev planiranja kot poprej, čeprav
informacijska podlaga in sistem, od primarnih virov podatkov
preko sekundarne obdelave do posredovanja informacij, nista
v zadostni meri prilagojena potrebam samoupravnega družbenega planiranja. Prisotna je neskladnost med informacijskimi sistemi in podsistemi ter zahtevami, ki izhajajo iz novih
družbenoekonomskih odnosov. Družbenoinformacijski sistem še ne zagotavlja delavcem in drugih delovnim ljudem v
vseh oblikah samoupravnega organiziranja tiste podatke, ki bi
jim omogočali, da v skladu z njihovo funkcijo v sistemu
planiranja sprejmejo pravočasne in kvalitetne odločitve. Povsem nezadovoljiva je tudi povezanost med sistemom informiranja in sistemom in metodologijo planiranja. Problem ni
samo v točnosti, pravočasnosti in selekciji podatkov, temveč v
vsebinskem časovnem in metodološkem opredeljevanju in
usklajevanju agregatov in serij, ki bi lahko bile podlaga za
izgradnjo sodobne, na metodah marksistične analize zasnovane metodologije planiranja.
Deficit strokovnih kadrov in pomanjkljiva organizacija strokovnih služb za planiranje še posebej na ravni temeljnih
organizacij združenega dela, občin, samoupravnih interesnih
skupnosti in krajevnih skupnosti sta bila eden od bistvenih
vzrokov za že ugotovljene slabosti pri uveljavljanju novega
sistema družbenega planiranja. V pretežnem delu temeljnih
organiazcij združenega dela in delovnih organizacij pripravljajo planske dokumente računovodske službe oziroma sektorsko usmerjene službe z vsemi posledicami, ki iz tega sledijo (zlasti neusklajenost, enostranskost, nerealnost v materialnem razvoju brez ustrezno opredeljenih nalog za zagotovitev razvoja itd.). V skoraj 2/3 občin so za strokovno delo na
področju planiranja zadolženi oddelki za gospodarstvo, ki jim
je to vzporeden posel, saj imajo na skrbi tudi reševanje operaporočevalec

tivnih problemov, medtem, ko imajo v 1/3 občin posebne
enote za planiranje, ki pa so zvečina kadrovsko šibke. V
večjem delu občin dosedanja organizacija strokovnih služb še
ne zagotavlja integralnosti vseh vidikov planiranja, še zlasti
prostorskega, za katerega so povečini zadolžene enote, ki
delajo na reševanju tekočih urbanističnih in lokacijskih problemov.
Strokovno delo na republiški ravni v organizacijskem in
delno kadrovskem smislu sicer omogoča celovitejši strokovni
pristop, še vedno pa obstajajo kadrovski deficiti zlasti na
področju metodološkega dela in sodelovanja pri strokovni
pripravi planskih dokumentov na zvezni ravni.
Sam razvoj novega sistema planiranja kot posledica neposrednega interesa delavcev v združenem delu, aktivnosti
družbenopolitičnih organov pa tudi več posvetov, ki so jih
organizirala strokovna društva in Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, so povzročili, da šo nosilci planiranja začeli
strokovnim organom za planiranje namenjati več pozornosti,
čeprav so razlike med posameznimi organizacijami združenega dela, interesnimi skupnostmi in občinami še občutne.
III. Razlogi za izdajo zakona
Problematiko družbenega planiranja zaenkrat ureja le
zvezni zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in o
družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št št. 6 46/76). Ta zakon opredeljuje v skladu s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi federacije le temelje sistema na tem
področju.
Sistem družbenega planiranja v republiki je po ustavi SR
Slovenij predmet urejanja z republiškim zakonom. Republiškega zakona na tem področju še nimamo.
Od uveljavitve ustave SFRJ in ustave SR Slovenije, zakona o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu
Jugoslavije ter zakona o združenem delu, se intenzivno odvija
aktivnost temeljnih in drugih organizacij združenega dela,
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organov
družbenopolitičnih skupnosti v družbenem planiranju, upoštevajoč nova izhodišča in novo kvaliteto planiranja. Dosedanje izkušnje v tej aktivnosti so tudi nakazale potrebo po
republiškem zakonu, ki bo celovito urejal sistem družbenega
planiranja v republiki, opredelil specifičnosti družbenega planiranja v krajevnih skupnostih ter samoupravnih interesnih
skupnostih, poudaril prostorski in socialni vidik planiranja,
dal izhodišča za samoupravno urejanje družbenega planiraja
v samoupravnih splošnih aktih samoupravnih organizacij in
skupnosti, določil vsebino družbenega plana SR Slovenije ter
v skladu s pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi republike
urejal tudi druga vprašanja sistema družbenega planiranja.
Ob tem je potrebno ugotoviti, da so dosedanje izkušnje v
postopku sprejemanja družbenih planov opozorile na vrsto
odprtih vprašanj, hkrati pa že nakazale nekatere možne rešitve, ki naj bodo zajete v novem republiškem zakonu.
Razlogi za izdajo novega republiškega zakona so s tem
podani in utemeljeni.
IV. Temeljna načela za urejanje odnosov na
področju družbenega planiranja in poglavitne
rešitve
1. Z družbenim planiranjem zagotavljajo delavski razred in
delovni ljudje, organizirani v samoupravnem združenem delu,
družbeno kontrolo nad celotno družbeno reprodukcijo, usklajevanje odnosov v razvoju družbe, ustvarjanje najugodnješih pogojev za razvoj proizvajalnih sil družbe ter usklajevanje
in usmerjanje medsebojnih družbenoekonomskih odnosov in
interesov. Zakon o združenem delu določa, da imajo delavci v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih pravico in dolžnost, da planirajo družbeni in materialni razvoj svojih organizacij oziroma skupnosti
in da s planiranjem usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji, zlasti pa odnose pri pridobivanju dohodka, razpolaganju
z dohodkom in uporabi sredstev, ter določajo pogoje za
razvoj materialne osnove dela in za zadovoljevanje svojih
osebnih, skupnih in splošnih družbenih potreb. Ko delavci
tako skupaj in enakopravno uresničujejo pravico dela z druž27

benimi sredstvi, imajo tudi pravico, obveznost in odgovornost, da v svojem skupnem in splošnem interesu ta sredstva
družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo in jih nenehno
obnavljajo, povečujejo in zboljšujejo. Tako delavci s planiranjem odločajo o dohodku, ki ga ustvarijo v celoti odnosov
družbene reprodukcije; samostojno odločajo o svojih, skupnih in družbenih interesih v mejah svojih z ustavo in zakonom
določenih pravic; samostojno odločajo o pogojih in rezultatih
svojega dela; usklajujejo svoje plane ter organizirani v delegatskem sistemu preko skupščin družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov izdajajo predpise in sprejemajo
ukrepe, s katerimi zagotavljajo uresničevanje pravic in dolžnosti iz družbenega planiranja.
2. Nosilci planiranja so delavci v temeljnih in drugih organizacijah, združenega dela in ostali delovni ljudje, ki.so dohodkovno povezani na podlagi združevanja dela in sredstev in
svobodne menjave dela. V skladu s pravicami in odgovornostmi, ki jih imajo pri uresničevanju skupnih družbenih interesov, so nosilci planiranja tudi delovni ljudje in občani v
krajevnih skupnostih in družbenopolitičnih skupnostih.
3. Temeljna kategorija planiranja, ekonomskih analiz in
ocen uresničevanja planov samoupravnih organizacij in
skupnosti ter planov družbenopolitičnih skupnosti je dohodek. Planiranje dohodka obsega tako planiranje pogojev in
osnov za doseganje in večanje dohodka kot njegovo razporejanje za osebno, skupno in splošno porabo, za razširitev
materialne osnove združenega dela in za rezerve. Plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter plani družbenopolitičnih skupnosti morajo biti v skladu z dohodkom, ki je planiran v temeljnih organizacijah združenega dela v materialni
proizvodnji, v katerem so izraženi rezultati ce)otnega družbenega dela.
Delavci v temljnih organizacijah združenega dela združujejo svoje delo in svoja sredstva z delavci v drugih organizacijah združenega dela. S samoupravno integracijo združenega
dela bodo ustvarjeni tudi pogoji za najuspešnejše povečevanje skupne produktivnosti dela in razvoj proizvajalnih sil, s
tem pa tudi osnove za največji možni skupni dohodek, od
katerega naj bi bil vse bolj odvisen tudi dohodek temeljne
organizacije združenega dela. S samoupravnim in splošnim
družbenim usmerjanjem - s samoupravnimi sporazumi in
dogovori o temeljih planov ter s skupnimi družbenimi plani se procesi svobodne menjave dela usklajujejo in usmerjajo in
tako preko sistema družbenega planiranja v praksi uveljavljajo rešitve, ki vse bolj odražajo tudi samoupravne produkcijske odnose, jih reproducirajo na čedalje višji ravni ter zagotavljajo skladnejši razvoj proizvajalnih sil in racionalnejše
doseganje skupnih družbenih ciljev.
V zakonu o sistemu družbenega planiranja bo treba opredeliti tiste skupne osnove odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka, s katerimi bo določena obveznost, da delavci sprejemajo določena razmerja v razporejanju dohodka,
zlasti na del dohodka, ki ga prisvajajo z osebnimi dohodki, in
del dohodka, ki ga namenjajo za razširjeno reprodukcijo, pri
tem pa upoštevajo celovitost odnosov v razporejanju skupnega prihodka in dohodka na stroške za enostavno reprodukcijo (materialni stroški), sredstva za razvijanje materialne
osnove združenega dela (razširjena reprodukcija) na ravni
temeljne organizacije združenega dela in v vseh oblikah združevanja dela in sredstev, sredstva za zadovoljevanje materialne osnove za delo in razvoj družbenih dejavnosti, sredstva
za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb, sredstva za
osebne dohodke in skupno porabo ter rezerve.
Dohodek je družbena kategorija, zato mora zakon o sistemu družbenega planiranja v splošnih določbah dohodek
opredeliti kot rezultat skupne družbene produktivnosti, ki je
povezan tudi z izboljševanjem delovnih in življenjskih pogojev
delovnih ljudi ter z upoštevanjem smotrnega usklajevanja in
združevanja gospodarskih, socialnih, kulturnih, prostorskih,
ekoloških in drugih možnosti razvoja.
4. Plan temeljne organizacije mora vsebovati osnove, merila in razmerja za razporejanje dohodka in čistega dohodka, s
katerim delavci v temeljni organizaciji zagotavljajo izpolnjevanje obveznosti, ki jih je temeljna organizacija sprejela s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v raznih oblikah
združevanja dela in sredstev ter z dogovori o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti.
Te obveznosti morajo biti obvezna sestavina plana temeljne
organizacije združenega dela. Takšne rešitve bi se smiselno
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uporabile v vseh temeljnih organizacijah združenega dela v
gospodarstvu in v družbenih dejavnostih, upoštevaje njihove
posebnosti.
Poleg tega, kar za vsebino plana temeljne organizacije
združenega dela že opredeljuje zakon o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, bo
treba v republiškem zakonu normativno zagotoviti, da bodo
plani temeljnih organizacij vsebovali tudi:
- naloge in ukrepe glede usmerjanja procesov urbanizacije, politike prostorskega urejanja, varstva in izboljšanja delovnega in bivalnega okolja,
- naloge na področju izvoza in uvoza, devizne bilence,
razčlenjene na neposredno poslovanje temeljne organizacije
združenega dela s tujino ali v tujini, na združevanje deviz in na
kreditne posle s tujino,
- določila glede kontinuitete razvoja po zaključku planskega razdobja predvsem na tistih področjih, ki so temeljnega
pomena za nadaljnji razvoj samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti,
- naloge s področja ljudske obrambe in družbene samozaščite, poseben plan pa je potreben le za zadeve, ki pomenijo
vojaško oziroma državno tajnost,
- način obveščanja in informiranja delavcev o uresničevanju planskih nalog v soodvisnosti z drugimi udeleženci v
reprodukciji.
Plan temeljne organizacije združenega dela naj bi bil v
skladu s skupnimi cilji, politiko razvoja in ukrepi iz družbenega plana družbenopolitičnih skupnosti.
5. Zakon mora sistematično opredeliti osnove, na katerih
naj bi temeljil plan temeljne organizacije združenega dela:
smernice, ki jih delavci določijo za pripravo svojega plana,
samoupravni sporazum o temeljih plana teineljne organizacije, pravice in obveznosti, ki so jih delavci sprejeli s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v raznih oblikah združevanja ter z dogovori o temeljih družbenih planov upoštevaje
tudi ukrepe ekonomske politike in druge ukrepe, ki jih družbenopolitične skupnosti sprejemajo v okviru svojih pristojnosti. Zato naj bi zakon opredelil naslednji vrstni red postopkov:
sklep o pripravi plana, smernice za pripravo plana, elemente
temeljnih organizacij združenega dela za samoupravne sporazume in dogovore o temeljih planov; oblikovanje in usklajevanje osnutkov samoupravnih sporazumov in dogovorov o
temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter
družbenopolitičnih skupnosti; usklajevanje osnutkov planov
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih
skupnosti; sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter dogovorov
o temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti; sprejemanje
letnih dokumentov o uresničevanju plana. Vsaka sprememba
plana naj bi potekala po istem postopku.
V okviru postopka naj bi zakon predvidel tudi način uresničevanja posebnega družbenega interesa pri organizacijah
združenega dela, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena, kjer naj bi zato pri sprejemanju smernic za plan
ter elementov za samoupravni sporazum o temeljih plana
enakopravno sodeloval tudi družbeni organ samoupravljanja
te organizacije. Poleg tega bo treba z zakonom še podrobneje
opredeliti pogoje in način, s katerim se zagotavlja uresničevanje posebnega družbenega interesa.
6. Samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov
so trajni in obvezni, temeljni, demokratični, pravni in organizacijski instituti novega sistema družbenega planiranja, s
katerimi se uveljavljajo avtentični interesi in potrebe delavcev
v združenem delu in družbi.
Republiški zakon o planiranju naj bi predvidel obveznost,
da delavci v okviru temeljne organizacije združenega dela
medsebojno sklepajo samoupravni sporazum tudi
o temeljih
plana temeljne organizacije združenega dela4 na podlagi
smernic, ki so hkrati osnova za pripravo dokumenta plana
4
Glede tega planskega dokumenta so se v dosedanji razpravi
pokazali nekateri pomisleki, obstajajo pa tudi mnenja, ki funkcijo
smernic za pripravo plana in elementov za sklepanje samoupravnih
sporazumov in dogovorov o temeljih planov iz 33. člena zakona o
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije, pripisujejo osnovam plana iz 463. člena Zakona o združenem
delu.
To bi terjalo ustrezno spremembo zveznega zakona o planiranju.
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temeljne organizacije. Smernice se sprejemajo z osebnim
izjavljanjem delavcev in so zasnova temeljnih ciljev in interesov delavcev, ki naj bi jih v planskem razdobju dosegli s svojo
dejavnostjo pri doseganju dohodka z uresničevanjem
osnovne dejavnosti temeljne organizacije ter pri razvoju drugih gospodarskih, socialnih in drugih pogojev dela in življenja, ki se uresničujejo v temeljni organizaciji, v krajevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih oblikah
združevanja dela in sredstev.
Med temeljnimi organizacijami združenega dela pa delavci
sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih planov samoupravnih asociacij združenega dela, v katerih delavci za
plansko obdobje določajo tiste svoje konkretne medsebojne
pravice, obveznosti, naloge in odgovornosti pri opravljanju
zadev, ki so v skupnem interesu in zagotavljajo izvajanje
skupnih nalog, zaradi katerih je bila samoupravna organizacija ali skupnost ustanovljena. Med temeljnimi organizacijami, ki niso združene v isto asociacijo združenega dela, so pa
reprodukcijsko povezane, se sklepajo samoupravni sporazumi o skupnem planu oziroma samoupravni sporazumi o
usklajevanju planov. Skupna obvezna sestavina sporazumov
o usklajevanju planov je opredelitev načina spremljanja njihovega uresničevanja ter določitev odgovornega organa.
Samoupravni sporazumi o temeljih planov so temelj srednjeročnega planiranja, ko gra za združevanje dela in sredstev
ter svobodno menjavo dela. Poleg tega naj bi bil dan poudarek sklepanju samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov, kadar gre za trajnejše medsebojne dobave proizvodnih
organizacij preko trga, kadar gre za sodelovanje prometne in
proizvodne sfere ter za sporazumevanje o proizvodnji in storitvah, s katerimi se vključujejo v mednarodne ekonomske
odnose in glede katerih so sprejele obveznosti v okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino. V
zakonu bo treba podrobneje opredeliti specifičnosti funkcije
samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino, ki izhajajo iz zakonodaje, ki ureja to področje.
Samoupravne sporazurne o temeljih planov asociacij združenega dela in o usklajevanju planov temeljnih organizacij
združenega dela delavci sprejemajo na podlagi elementov za
pripravo in sklepanje samoupravnih sporazumov. Z republiškim zakonom bo treba opredeliti, da se z elementi določajo
potrebe, naloge in okviri predvsem za obveznost gospodarskega, socialnega in prostorskega značaja, ki jih temeljna
organizacija združenega dela usklajuje z drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi
skupnostmi in sprejema s samoupravnim sporazumom o temeljih plana organizacij in skupnosti ter dogovorom o temeljih družbenega plana družbenopolitičnih skupnosti.
7. Zvezni zakon ne opredeljuje vsebine samoupravnega
sporazuma o temeljih plana. To povzroča v praksi velike
težave. Zato je treba v republiškem zakonu opredeliti, da naj
samoupravni sporazumi o temeljih planov delovnih organizacij, sestavljenih organizacij združenega dela in poslovnih
skupnosti, vsebujejo zlasti pravice, obveznosti in naloge v
zvezi z: dogovorjeno delitvijo dela ter razširjanjem materialne
osnove dela, uvajanjem novih tehnologij, raziskovalnih dosežkov, razširjanjem trga, izobraževanjem in podobnim pri
izvajanju skupnega proizvodnega in razvojnega koncepta;
doseganjem skupnega prihodka in skupnega dohodka in njegovim razporejanjem ter določili glede osnov in meril pri
razporejanju čistega dohodka za plansko obdobje; skupnim
poslovanjem temeljnih organizacij združenega dela oziroma
poslovanjem druge temeljne organizacije združenega dela;
solidarnostjo in uresničevanjem pravice dela in samoupravnih pravic iz dela; urejanjem prostora ter varstvom in zboljšanjem delovnega in bivalnega okolja; skupnimi obveznostmi
pri družbeni samozaščiti in ljudski obrambi; drugimi skupnimi
obveznostmi pri zagotavljanju pogojev za delo in življenje
delavcev. Takšna opredelitev vsebine naj bi smiselno veljala
tudi za samoupravne sporazume o temeljih skupnih planov in
samoupravne sporazume o usklajevanju planov, s katerimi
temeljne organizacije združenega dela, urejajo medsebojne
obveznosti pri usklajevanju svojih srednjeročnih planov, zagotavljajo medsebojni vpliv na poslovno in razvojno politiko
in podobno. Pri samoupravnih sporazumih o temeljih planov
bank, pa naj bi poleg tistega, kar je že predpisano z zveznim
zakonom, vsebina samoupravnega sporazuma vključevala
tudi določila glede načina, pogojev in namena združevanja
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sredstev, prevzemanja rizika in delitve skupno doseženega
prihodka.
8. Z republiškim zakonom bo treba opredeliti obveznost
poslovodnih in izvršilnih organov samoupravnih organizacij
in skupnosti, za katere se sprejema samoupravni sporazum o
temeljih plana, da zberejo, analizirajo in upoštevajo elemente
za sklepanje samoupravnih sporazumov, ki so jih določili
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela. V primeru,
ko temeljne organizacije združenega dela niso v sestavu iste
delovne organizacije, sestavljene organizacije ali poslovne
skupnosti, naj bi te naloge opravljalo skupno delovno telo, ki
ga morajo obvezno ustanoviti s samoupravnim sporazumom
o usklajevanju plana.
Postopek za sklepanje samoupravnih sporazumov naj bi se
začel najmanj leto dni pred iztekom tekočega planskega obdobja. V praksi se pogosto opaža, da bi bilo treba razmišljati o
morebitnem daljšem roku. Pravice in obveznosti samoupravnih sporazumov o temeljih planov in dogovorov o temeljih
družbenih planov bi morale biti predložene v osebno izjavljanje delavcev praviloma sočasno.
Republiški zakon naj bi tudi rešil vprašanje, ali naj se tudi za
dolgoročne plane sprejemajo samoupravni sporazumi o njihovih temeljih.
Republiški zakon bo prav tako moral opredeliti postopek
sprememb in dopolnitev samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov.
9. Republiški zakon naj bi podrobneje opredelil specifičnost odnosov, ki se pojavljajo pri planiranju med temeljnimi
organizacijami v prometni in proizvodni sferi. Za organizacije,
ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev ter vzpostavljajo
odnose s proizvodnimi organizacijami na načelih trajnega
sodelovanja, naj bi predvidel obvezno sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih skupnih planov. Ti sporazumi
morajo temeljiti na samoupravnih sporazumih o trajhem poslovnem sodelovanju na osnovi združevanja dela in sredstev.
Poleg vprašanj, ki jih že določa zvezni zakon, morajo-ti sporazumi vsebovati tudi določila glede delitve skupnega prihodka
doseženega s tem sodelovanjem.
Pri organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga na debelo, ki na podlagr
zakona obvezno združujejo delo in sredstva s proizvajalnimi
organizacijami, naj bi samoupravni sporazumi o temeljih
skupnih planov vsebovali zlasti: razvoj proizvodnih in prometnih zmogljivosti, izpopolnjevanje in izboljševanje proizvodov
oz. storitev, možnosti za njihov plasman, standarde materialnih stroškov in merila za ugotavljanja amortizacije, strukturo
in način oblikovanja cen ter druge splošne pogoje za prodajo
proizvodov in storitev v skupnem poslovanju.
Pri organizacijah združenega dela na področju prometa
blaga in storitev, ki poslujejo s potrošniki na podlagi njihove
udeležbe v dohodku, pa naj bi samoupravni sporazumi o
temeljih plana vsebovali zlasti: razvoj trgovske mreže in lokacijo prodajaln, asortiment, količino in kakovost blaga, medsebojna razmerja glede določanja cen, pogoje in način prodaje
blaga ter merila za udeležbo potrošnikov pri doseženem prihodku. Za te organizacije naj bi republiški zakon predvidel
obveznost, da sporazumno z organizacijami potrošnikov oblikujejo skupno delovno telo za pripravo samoupravnega sporazuma o temeljih plana in za spremljanje njihovega uresničevanja.
10. Zvezni zakon določa, da plan družbenopolitičnih skupnosti temelji na samoupravnih sporazumih o temeljih planov
samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih planih in
na dogovorih o temeljih planov in planih ožjih družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi na skupno ocenjeni možnosti in
pogojih za razvoj družbenopolitične skupnosti.
Zvezni zakon tudi določa, da dogovor oziroma dogovore o
temeljih družbenega plana republike oziroma avtonomne pokrajine sklepajo na način, ki ga določa zakon. Dogovor oziroma dogovore o osnovah družbenega plana občine sklepajo
na način, ki ga določata zakon in statut. Iz zveznega zakona je
tudi razvidno, da morajo biti naloge in obveznosti v dogovoru
o temeljih družbenega plana zasnovane na predhodno sklenjenih samoupravnih sporazumih o temeljih planov tistih nosilcev planiranja, ki v dogovoru sprejemajo obveznosti.
Iz zveznega zakona ni jasno razvidno, kaj je vsebina dogovora o temeljih družbenega plana. Iz zakona namreč izhaja,
da so predmet dogovarjanja tako splošne smeri razvoja in
pogoji ter možnosti tega razvoja kot tudi posebne naloge, ki
so jih povzele posamezne organizacije na podlagi svojega
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soglasja kot svojo obveznost za uresničevanje skupno določenih interesov in ciljev razvoja v družbenopolitičnih skupnostih. Dosedanja praksa sklepanja dogovorov o temeljih družbenega plana v merilu federacije, zlasti še v SR Sloveniji pa je
nakazala vsebino dogovorov predvsem kot konkretizacijo nalog in obveznosti, ki jih sprejemajo posamezni podpisniki
dogovora, medtem ko so razvojna politika oziroma temeljne
razvojne usmeritve ter temeljni proporci predvsem sestavni
del družbenih planov samih. Zato bi morali v republiškem
zakonu konkretneje obdelati tako funkcijo kot vsebino dogovora o temeljih družbenega plana v republiki, občinah ter
mestih in regionalnih skupnostih.
Z dogovorom o temeljih družbenega plana družbenopolitične skupnosti naj bi se udeleženci dogovorili o najpomembnejših obveznostih, pravicah in nalogah skupnega pomena, ki
bi jih prevzeli zaradi uresničevanja družbenega razvoja. Dogovor bi moral vsebovati materialne in druge obveznosti ter
ukrepe za uresničevanje nalog, opredeljenih v samem dogovoru. Poleg tega bi dogovor lahko vključeval tudi kriterije, ki
bi jih udeleženci upoštevali pri svojih odločitvah v zvezi z
uresničevanjem družbenega plana. Vse te naloge in obveznosti pa morajo izhajati iz predhodno sklenjenih samoupravnih
sporazumov o temeljih planov udeležencev dogovora.
11. V republiškem zakonu bo potrebno precizneje opredeliti nekatere osnove odnosov pri uresničevanju planov. Še
posebej to velja za organizacije in skupnosti združenega dela,
ki so medsebojno proizvodno, delovno, poslovno in drugače
povezane v reprodukciji in zato sprejemajo samoupravne
sporazume o usklajevanju aktivnosti v skupnostih združenega
dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje. Precizneje naj bi tudi opredelil odgovornost organov upravljanja, da
vsaj enkrat letno obveščajo udeležence samoupravnih sporazumov o temeljih planov in dogovorov o temeljih družbenih
planov o uresničevanju obveznosti, ki so jih z njimi sprejele
samoupravne organizacije in skupnosti. Poleg tega naj bi
zadolžil podpisnike dogovora o temeljih družbenega plana,
da o izvajanju svojih nalog iz dogovora poročajo izvršilnemu
organu skupščine družbenopolitične skupnosti ali od njega
pooblaščenemu organu.
12. Republiški zakon o planiranju naj bi podrobneje opredelil planiranje v raznih oblikah samostojnega osebnega dela
z sredstvi v lasti občanov, pogodbenih organizacijah združenega dela in drugih oblikah združevanja dela in sredstev na
načelu, da se smiselno uporabljajo določila, ki veljajo glede
planiranja v temeljnih organizacijah združenega dela.
Podrobneje kot zvezni zakon naj bi opredelil osnove planskih odnosov v kmetijskih zadrugah, ki zajemajo planiranje
skupnega in individualnega dela v proizvodnji kmetijskih proizvodov, skupne nabave in skupno uporabo kmetijskih priprav, kmetijske opreme kot tudi nabavo in uporabo reprodukcijskega materiala za lastno in skupno kmetijsko proizvodnjo,
skupno graditev kmetijskih objektov in njihovo uporabo za
splošno ali skupno proizvodnjo ter skupno prodajo kmetijskih
proizvodov.
13. V planih delovnih organizacij, sestavljenih organizacij
združenega dela ter drugih oblik združevanja dela in sredstev
se določajo odnosi, ki so opredeljena s samoupravnim sporazumom o združitvi. Med možnimi funkcijami planiranja v
asociacijah združenega dela, ki jih navaja zvezni zakon o
planiranju, bo treba v republiškem zakonu opredeliti tudi
skupno doseganje in razporejanje skupnega prihodka in
skupnega dohodka v domačih in tujih plačilnih sredstvih v
skladu s predpisi, ki urejajo zunanjetrgovinsko poslovanje.
Zvezni zakon o planiranju zelo na kratko opredeljuje odnose v planiranju v samoupravnih interesnih skupnostih in
finančnih organizacijah, prav te oblike združevanja pa so zelo
pomembne za planiranje v republiki in jih bo zato moral
republiški zakon podrobneje opredeliti. Planiranje v samoupravnih interesnih skupnostih bo moral v celoti opredeliti v
skladu z republiškim zakonom o svobodni menjavi dela, ki je
še v pripravi, glede planiranja v finančnih organizacijah pa bo
potrebno pravno ureditev zveznega zakona v republiškem
zakonu o planiranju dopolniti tako, da bodo plani bank temeljili na samoupravnih sporazumih o temeljih planov bank, ki
jih sklepajo samoupravne organizacije in skupnosti, ki v banki
združujejo sredstva, poleg tega pa bodo morali biti vsklajeni^z
dogovori o temeljih družbenih planov družbenopolitične
skupnosti, na območju katerih banka posluje. Med skupnimi
interesi, ki se uresničujejo s planom banke, bo treba oprede30

liti tudi razdelitev pravic za koriščenje inozemskih sredstev in
kreditiranje tujine na podlagi meril in postopkov, ki se sprejemajo v samoupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino. Plan banke in druge finančne organizacije naj
bi vseboval tudi srednjeročno oceno virov in obsega sredstev
za financiranje razvoja, druge bančno-analitične osnove, na
katerih se gradi dejavnost banke v preteklem in politika banke
v planskem obdobju ter konsolidirano devizno bilanco članov
banke.
14. Planiranje v krajevni skupnosti ureja zvezni zakon o
temeljih sistema družbenega planiranja predvsem načelno in
okvirno. Posebej opredeljuje le, da morajo plani krajevnih
skupnosti temeljiti na samoupravnih sporazumih o temeljih
plana, ki jih sklenejo organizacije združenega dela iz materialne proizvodnje in iz družbenih dejavnosti, katerih delavci
in njih družine živijo na področju krajevne skupnosti, organizacije združenega dela, ki poslujejo na področju krajevne
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, ki opravljajo
svojo dejavnost na področju krajevne skupnosti ter delovni
ljudje in občani (prebivalci krajevne skupnosti) po izvoljenih
organih krajevne skupnosti ali z osebnim izjavljanjem na
zboru občanov ali z referendumom na način, ki ga določa
statut krajevne skupnosti.
Zvezni zakon načelno opredeljuje vsebino plana krajevne
skupnosti, pri čemer področja povzema po ustavnih določilih.
To kaže, da bi moral republiški zakon o sistemu družbenega
planiranja konkretneje opredeliti proces in odnose ter pravice
in obveznosti v planiranju v krajevni skupnosti. Pri tem bo
moral izhajati iz dejstva, da pomeni krajevna skupnost družbenoekonomski odnos delovnih ljudi in občanov, specifično
interesno skupnost, oblikovano na samoupravnih osnovah na
določenem teritorialnem območju in da se krajevna skupnost
uveljavlja tudi kot sestavni del združenega dela.
S planom krajevne skupnosti delovni ljudje in občani (prebivalci krajevne skupnosti) 'kakor tudi člani samoupravnih
organizacij in skupnost z območja ter izven območja krajevne
skupnosti, tj. ne glede na meje krajevne skupnosti ali občinske meje na podlagi sporazumevanja in dogovarjanja zadovoljujejo in uresničujejo svoje neposredne in skupne socialne,
kulturne in druge življenjske interese. To postane možno na
podlagi opredelitve obveznosti in pravic vseh udeležencev
planiranja v krajevni skupnosti pri ustvarjanju in razporejanju
dohodka za zadovoljevanje omenjenih skupnih potreb.
Posebej bi kazalo opredeliti način neposrednega zadovoljevanja skupnih potreb in interesov prek enot samoupravnih
interesnih skupnosti. Pri tem gre za vprašanje, katere potrebe
imajo takšen značaj ali kaj so kriteriji za opredelitev teh
potreb.
Temeljno vlogo pri uveljavljanju novih odnosov pri planiranju razvoja krajevne skupnosti in njegovem uresničevanju bo
imelo samoupravno sporazumevanje o temeljih plana krajevne skupnosti. S tem planskim aktom, ki bo konkrefno
opredeljeval obveznosti in pravice udeležencev sporazumevanja, se bo krajevna skupnost dejansko uresničila kot del
združenega dela in družbenoekonomski odnos, ki na osnovi
neposrednega konkretnega samoupravnega odločanja omogoča delovnim ljudem in občanom zadovoljevati svoje neposredne skupne potrebe in interese na območju krajevne skupnosti, pa tudi izven nje.
Pomembno vlogo bo imelo pri tem združevanje sredstev
tako iz ustvarjenega dohodka v združenem delu kot iz osebnih dohodkov in prejemkov delovnih ljudi in občanov samih
neposredno. Zato bo treba posebej obravnavati ter urediti
postopek za opredeljevanje in zadovoljevanje tistih potreb in
interesov, ki jih lahko oz. naj bi jih glede na svoje možnosti
uresničevali krajani sami s svojimi osebnimi dohodki in prejemki na območju krajevne skupnosti.
Končno bi moral zakon zagotoviti določeno strokovno pomoč pri izvajanju sistema samoupravnega družbenega planiranja v krajevni skupnosti. Dejstvo je, da ima krajevna skupnost v tem oziru specifičen položaj, saj za razliko od drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti praviloma nima pogojev za profesionalno zagotavljanje strokovnih nalog v zvezi s
planiranjem.
15. Tudi planiranje odnosov v svobodni menjavi dela ureja
/vezni zakon o temeljih družbenega sistema planiranja le
okvirno in načelno. Postavlja zgolj obveznost, da tako kot
organizacije združenega dela in drugi subjekti družbenega
planiranja tudi samoupravne interesne skupnosti sklepajo
poročevalec

samoupravne sporazume o temeljih planov in sprejemajo
svoje plane.
Zaradi pomembnosti teh odnosov in določenih specifičnosti v odnosih svobodne menjave dela je nujno, da republiški
zakon temeljiteje in podrobneje uredi planiranje na tem področju.
Zakon mora izhajati iz načela, da je vsak odnos, ki ga
medsebojno vzpostavljajo udeleženci svobodne menjave
dela, dohodkovni odnos, saj samoupravni sporazumi o temeljih planov na področju svobodne menjave dela določajo
konkretne materialne in druge obveznosti, s katerimi udeleženci uresničujejo dogovorjene skupne planske naloge in
cilje. Potemtakem se udeleženci svobodne menjave dela
sploh ne morejo dogovarjati o obveznostih, ki ne bi bile hkrati
zajete v samoupravnih sporazumih o temeljih njihovih planov
in v njihovih lastnih planih, saj bi bile v nasprotnem primeru
njihove obveznosti nekonsistentne s celoto odnosov v reprodukciji, kot jih je planiral posamezen udeleženec preko svobodne menjave dela.
Ker se svobodna menjava dela lahko odvija bodisi med
posameznimi temeljnimi organizacijami združenega dela, bodisi med le-temi in delovnimi skupnostmi, bodisi med udeleženci, ki se povezujejo v samoupravno interesno skupnost,
bodo določbe zakona zajele vse te oblike svobodne menjave
dela in postavile skupna načela in postopke za sklepanje
samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela; ti dokumenti dobe na ta način značaj samoupravnih sporazumov o
skupnih temeljih planov udeležencev svobodne menjave dela.
Posebej bo zakon uredil način in postopke planiranja v
samoupravnih interesnih skupnostih. To je potrebno zato, ker
predstavlja samoupravna interesna skupnost trajen odnos
med povsem določeno opredeljenim krogom udeležencev in
ker znotraj nje poteka proces nenehnega medsebojnega usklajevanja skupnih interesov. Zato mora vsaka temeljna organizacija, ki sodeluje pri vsklajevanju in pripravi sporazuma o
temeljih plana v samoupravni in interesni skupnosti, sprejeti
pred začetkom usklajevanja elemente za samoupravni sporazum o skupnih temeljih plana. Zaradi uresničevanja načela
sočasnega planiranja in vsklajevanja bodo dane tudi osnove
enotne metodologije za oblikovanje elementov, minimalno
enotno metodologijo pa naj bi sprejeli udeleženci svobodne
menjave v okviru skupščine samoupravne interesne skupnosti.
16. Zvezni zakon obravnava vse faze pripravljanja družbenega plana v družbenopolitičnih skupnostih in pri tem nekatera določila v določeni meri konkretizira tudi za občine,
mestne in regionalne skupnosti. V republiškem zakonu bi
morali določila zveznega zakona tako za občine ter mestne in
regionalne skupnosti še nadalje konkretizirati. Pri tem se
zastavlja vprašanje stopnje konkretizacije vsebine in postopka planiranja za občine, ker obstaja dilema, kaj reševati z
republiškim zakonom, kaj pa naj bi določile občine same v
svojih statutih.
Z republiškim zakonom naj bi dali osnove za opredelitev
smernic za pripravljanje družbenega plana, ki jih sprejema
skupščina občine. Smernice naj bi opredeljevale skupne cilje,
temeljne usmeritve in okvire družbene politike za naslednje
plansko obdobje, ob upoštevanju skupno ocenjenih možnosti
in pogojev za razvoj, pri čemer naj bi izhajale iz sprejetih
družbenopolitičnih dokumentov in ocene možnosti družbenega razvoja kot strokovno znanstvene osnove.
Z republiškim zakonom naj bi opredelili tudi vsebino dogovora o temeljih družbenega plana za družbenopolitične skupnosti nasploh, še posebej pa za občino. Tako bo republiški
zakon poleg vsebine dogovora o temeljih družbenega plana
republike opredeljeval tudi nekatere specifičnosti takega dogovora za občino ter mestne in regionalne skupnosti. Pri tem
bi morali izhajati iz dejstva, da se z družbenim planom občine
usklajujejo in usmerjajo materialni in družbenoekonomski
odnosi pri uresničevanju tistih ekonomskih, delovnih, socialnih, kulturnih in drugih ustvarjalnih interesov delavcev in vseh
delovnih ljudi, ki jih sami oziroma njihove samoupravne organizacije in skupnosti lahko samoupravno in racionalno zadovoljujejo le v okviru občine. V planu občine se opredeljuje
tista ekonomska, razvojna, socialna in kulturna politika, ki se
gradi na planu dohodka temeljnih organizacij in skupnosti s
področja občine. To pa pomeni, da se mora v planu občine
izraziti interes za trajno in stabilno povečanje dohodka in za
racionalno vlaganje dohodka ne glede na občinske meje, kot
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osnove za hitrejši razvoj občine in za gospodarsko in socialno
stabilnost v občini.
Glede na to, da zvezni zakon v zvezi s planiranjem v družbenopolitičnih skupnostih in s tem tudi v občinah prostorski
vidik le omenja, bo moral republiški zakon bliže opredeliti tudi
načelo integritete planiranja, to je zahtevo po upoštevanju
gospodarskega, socialnega, prostorskega in drugih vidikov
planiranja v občinah in republiki. V zvezi s tem bo moral
republiški zakon imeti tudi določila, ki se nanašajo na vlogo
prostorske komponente pri razvojnih odločitvah v vseh fazah
pripravljanja in izvajanja družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti in s tem tudi občin. To velja tako za smernice,
kot za dogovor o temeljih družbenega plana občine ter za sam
družbeni plan občine. To pa seveda terja, da se prostorski
vidik planiranja upošteva tudi pri oblikovanju smernic in elementov temeljnih nosilcev planiranja kot tudi pri oblikovanju
samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov, kadar
le-ti s svojimi potrebami in zahtevami posegajo v probleme
prostora in okolja.
Zakon naj bi postavil tudi skupne osnove za vsebino planov
družbenopolitičnih skupnosti. Z njim naj bi bile opredeljene
tiste temeljne naloge na področju razširjene reprodukcije in
investicijske politike, od katerih je odvisno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, zagotavljanje materialne
osnove za enakomernejši razvoj in izenačevanje materialnih
pogojev za družbeno življenje in delo delovnih ljudi, socialna
varnost delovnih ljudi in občanov na podlagi vzajemnosti in
solidarnosti, skladno razvijanje gospodarstva kot celote, usklajevanje odnosov na trgu ter zagotavljanje interesov družbene samozaščite in ljudske obrambe.
Poseben poudarek mora dati zakon medobčinskemu sodelovanju pri pripravi dogovorov o temeljih družbenih planov
občin. Zvezni zakon namreč obravnava le planiranje v tistih
mestnih in regionalnih skupnostih, ki imajo značaj družbenopolitičnih skupnosti. Zakon naj bi uveljavil načelo medobčinskega sodelovanja in dogovarjanja v pripravah in sprejemanju
dogovorov o temeljih družbenih planov in družbenih planov,
kadar iz analiz razvojnih možnosti izhaja ugotovitev, da je za
posamezne razvojne probleme mogoče najti učinkovite in
racionalne rešitve le preko demokratičnega mehanizma medobčinskega sodelovanja.
17. Zakon o sistemu družbenega planiranja mora v celoti
urediti sistem planiranja na ravni republike in zlasti opredeliti
vsebino družbenega plana SR Slovenije in dokumentov, na
katerih temelji družbeni plan republike, zlasti dogovor o temeljih družbenega plana, nadalje vsebino dolgoročnega
plana republike ter določila o postopku sprejemanja in izvajanja plana v republiki. S planiranjem v republiki naj bi se
zagotavljala vloga in odgovornost republike kot samoupravne
socialistične in demokratične skupnosti in države pri določanju skupne politike družbenega razvoja v republiki in federaciji. Zato naj se v družbenem planu republike poudari njena
vloga in odgovornost v zagotavljanju pogojev za vzpostavljanje skladnosti blagovnih in denarnih tokov med osnovnimi
oddelki družbene reprodukcije in znotraj njih ter v urejanju
splošnih pogojev za zagotavljanje takšnega obsega in strukture materialne in denarne akumulacije za razširjanje materialne osnove dela, ki bo omogočala uresničevanje skupnih
interesov in ciljev družbenega razvoja, pravica, da delavski
razred in vsi delovni ljudje v republiki samoupravno razpolagajo s pogoji, sredstvi in rezultati svojega dela kakor tudi z
naravnimi bogastvi republike ter obveznost zagotavljanja samoupravne samostojnosti pri planiranju notranjih, materialnih in drugih odnosov kakor tudi specifičnih nacionalnih
interesov in razvoja družbe kot celote. V tem smislu mora biti
opredeljena tudi odgovornost republike in njenih organov, da
utrjujejo in razvijajo sistem in metodologijo samoupravnega
družbenega planiranja. Še posebej velja izpostaviti vsebino
dogovora o temeljih družbenega plana in o družbenem planu
republike, ki so osnovni planski dokumenti, s katerimi se
zagotavlja vloga in odgovornost republike kot samoupravne
in državne skupnosti za stabilen in dinamičen razvoj in kvalitetnih temeljih v republiki ter skupaj z drugimi republikami in
pokrajinami v federaciji. V dogovoru o temeljih družbenega
plana republike bodo vstopale združene temeljne in druge
organizacije združenega dela, vse do velikih reprodukcijskih
grupacij ter samoupravne interesne skupnosti posebnega
družbenega pomena s področja materialne proizvodnje in
družbenih dejavnosti na osnovi poprej sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov.
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Z zakonom o planiranju mora biti tudi dovolj konkretno
opredeljena interventna vloga republike, kadar je ogroženo
uresničevanje plana in stabilnost gospodarstva. Družbeni
plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980 vsebuje v svojem
tretjem delu določilo o intervenciji republike, kadar se na
posameznih, posebej omenjenih področjih pojavijo bistvene
neskladnosti z dogovorjenimi usmeritvami v planu. Zastavlja
se vprašanje, kako ustrezne norme, izhajajoč iz splošnega
ustavnega pooblastila republike, ugraditi v sistem družbenega planiranja. Pobliže kaže opredeliti pogoje za posege
državnih organov, oblike interventnih ukrepov, proceduro, ki
jo takšni ukrepi zahtevajo, pa tudi odgovornost organov, ki
ukrepe predlagajo odnosno sprejemajo.
18. Poleg srednjeročnih planov, ki so obvezni za vse nosilce družbenega planiranja mora zakon predvideti tudi obveznost pripravljanja in sprejemanja dolgoročnih planov, s
katerimi se za obdobje deset in več let določajo dolgoročni
cilji in smeri razvoja družbe in njenih proizvajalnih sil. Dolgoročne plane so obvezne sprejemati predvsem samoupravne
interesne skupnosti, ki delujejo na tistih področjih, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve posebnega družbenega pomena,
ter za občine in SR Slovenijo. Poleg tega bo moral zakon
predvideti možnost, da se obveznost sprejemanja dolgoročnih planov z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti
po potrebi razširi tudi na druga področja in območja.
Razen tega mora zakon predvideti tudi možnost sprejemanja posebnih planov in programov, ki ne zajemajo celote
družbenih odnosov, temveč opredeljujejo usmeritve in naloge
samo na posameznih razvojnih področjih oziroma območjih v
skladu z osnovnimi planskimi dokumenti.
Glede vsebine in procedure sprejemanja dolgoročnih planskih dokumentov naj bi bil sistem zasnovan dovolj elastično.
Razumljivo je, da delavci v združenem delu s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov ne bodo mogli sprejemati konkretnih obveznosti na dolgi rok, saj je to obdobje, v katerem
so pogoji ustvarjanja, pridobivanja in razporejanja dohodka
premalo znani in stabilni. Vendar pa bo glede nekaterih planskih nalog, posebno v zvezi s pomembnejšimi objekti, katerih
načrtovanje in izgradnja trajajo dalj od srednjeročnega planskega obdobja, potrebno z družbenimi dogovori in drugimi
akti sprejemati obveznosti tudi za daljše obdobje, če bo to
narekovala sama dejavnost, ki bo predmet dolgoročnega planiranja. To še posebej velja za večje posege v prostor, ki imajo
praviloma dolgoročni učinek, za strateške usmeritve glede
izkoriščanja naravnih pogojev in danosti, demografski razvoj,
razvoj znanosti in tehnlogije, zagotavljanje ustrezne strukture
kadrov, strategijo vključevanja v mednarodno delitev dela,
energetike, prometno infrastrukturo, proizvodnjo hrane ipd.
Pri tem pa bo treba zagotoviti, da samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih planov glede dohodkovnih
pravic in obveznosti pri uresničevanju teh nalog poteka le za
obdobja, za katera se sprejema srednjeročni plan.
19. Zvezni zakon o temeljih sistema družbenega planiranja
le načelno opredeljuje prostorski vidik družbenega planiranja. Pri vsebini planov samoupravnih organizacij, skupnosti in
družbenopolitičnih skupnosti zakon navaja nekatere vsebinske prvine, ki so bile do sedaj predmet prostorskih in urbanističnih planov. Podrobneje opredeliti prostorski vidik družbenega planiranja je naloga republiškega zakona o sistemu
planiranja. Pri tem se izhaja iz načela, da je prostorski plan
družbenopolitične skupnosti sestavni del družbenih planov in
izhodišče za podrobnejše - izvedbene urbanistične plane, ki
se pripravljajo, sprejemajo in izvajajo skladno z določili posebnega zakona.
Zakon o sistemu družbenega planiranja mora postaviti
osnovo za premostitev nekaterih pomanjkljivosti obstoječega
sistema planiranja, ki temelji na zakonu o regionalnem prostorskem planiranju in urbanističnem planiranju.
Za preteklo obdobje je značilno, da so se prostorski plani
pripravljali brez neposrednega sodelovanja temeljnih nosilcev sistema družbenega planiranja, kar ne ustreza izhodišču
družbenega planiranja, ki temelji na samoupravnih sporazumih in dogovorih o temeljih planov. V obstoječem sistemu
prostorskega in urbanističnega planiranja je vloga temeljnih
nosilcev omejena na javno razpravo strokovno izoblikovanih
planskih rešitev, kar ne nudi osnove za samoupravno usklajevanje konfliktnih interesov v prostoru. Neustrezna vključenost
temeljnih nosilcev odločanja v proces priprave planov otežuje
realizacijo planov samih oziroma je v praksi privedlo tudi do
prezahtevnih in neracionalnih postopkov pridobivanja loka32

cijskih dovoljenj. Tak sistem planiranja temelji pretežno na
administrativni moči države. Obstoječe funkcije državnih organov na področju prostorskega in urbanističnega planiranja
niso v skladu z ustavnimi načeli in izhodišči glede vloge
družbenopolitičnih skupnosti v sistemu planiranja ter z rešitvami v zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja.
Prostorsko in družbeno planiranje je do sedaj potekalo po
dveh vzporednih tirih. Gospodarske planske odločitve se niso
soočale s. konkretnimi prostorskimi pogoji, kar je imelo za
posledico pojave neracionalne izrabe prostorskih resursov,
prostorske planske odločitve pa so ostale brez soočenja s
konkretnimi materialnimi možnostmi nosilcev in je zato razvoj
naselij pogostoma šel mimo planskih predstav.
Usklajevanje med družbenim in prostorskim planiranjem je
dodatno oteževalo dejstvo, da so se družbeni plani pripravljali
pretežno za srednjeročna obdobja, prostorski plani pa so
vztrajali na dolgoročnem časovnem obdobju brez etapne razčlenitve planov. Takšna dejavnost planiranja ne ustreza dejanskim potrebam nosilcev družbenega planiranja, ki morajo
upoštevati različne vidike (ekonomske, socialne in prostorske) planiranja in je v nasprotju z osnovnim načelom celovitosti sistema družbenega planiranja. Obstoječi sistem prostorskega planiranja je dopuščal, da se plani družbenopolitičnih
skupnosti sprejemajo z različnim izhodiščnim letom in z različnimi planskimi horizonti. To dejstvo in nedorečenost prostorskega plana republike (in drugih regionalnih prostorskih
planov) je v praksi privedlo do pomembnih neskladij med
plani občin. Princip sočasnosti novega sistema družbenega
planiranja zahteva, da se soodvisnost med različnimi družbenopolitičnimi skupnostmi, po predhodni vskladitvi interesov v
temeljni družbenopolitični celici občini, sočasno razrešujejo v
skladu z načeli medobčinskega sodelovanja.
Zato naj se prostorski vidik družbenega planiranja v zakonu
o sistemu družbenega planiranja obravnava na osnovi naslednjih izhodišč:
1. Prostorski plani so sestavni del družbenih planov in izhodišče urbanističnih planov, ki se pripravljajo, sprejemajo in
izvajajo skladno z določili posebnega zakona. Prostorski plan
celovito obravnava urejanje prostora, varstvo in izboljšanje
človekovega okolja, v planih ostalih nosilcev pa se obravnavajo le tiste odločitve, ki so sprejete v dogovoru o temeljih
družbenega plana.
2. Samoupravne organizacije in skupnosti nakazujejo
lastne potrebe po prostoru za srednjeročno obdobje, organizacije in skupnosti, ki so posebej opredeljene v odloku o
pripravi plana pa obvezno pripravijo tudi dolgoročne elemente.
3. Elementi samoupravnih organizacij in skupnosti temeljijo na smernicah in upoštevajo gradivo za smernice družbenopolitične skupnosti, ki nakazujejo osnovna skupna izhodišča za usklajevanje potreb po prostoru z obstoječimi možnostmi.'
Elementi se opredeljujejo na osnovi enotne minimalne metodologije in vsklajuje na osnovi enotnih prostorskih bilanc.
4. Dogovor o temeljih plana vsebuje obveznosti in naloge
za naslednje srednjeročne obdobje, le-te pa morajo biti v
skladu z dolgoročno zasnovo organizacije, izrabe in varovanja prostora.
5. Naloge s področjarnedobčinskega sodelovanja, za katerega dajo pobudo posamezne občine, so opredeljene v posebnem dogovoru. Področja medobčinskega sodelovanja je
potrebno v zakonu urediti predvsem z opredelitvijo kriterijev
in proučitvijo možnosti za intervencijsko funkcijo republike,
če občine ne razrešijo same nekaterih problemov medobčinskega sodelovanja.
20. Republiški zakon mora opredeliti tudi izhodišča in
osnove za metodologijo planiranja kot neogibnega, znanstvenega in strokovnega pa tudi političnega sredstva za usklajevanje in usmerjanje materialnih in denarnih tokov družbene
reprodukcije z vidika soodvisnosti gospodarskih, socialnih,
prostorskih in drugih vidikov planiranja. Prav tako mora zakon opredeliti tudi izhodišča in osnove za sistem kazalcev, ki
bodo omogočali pripravo, spremljanje in analizo učinkov
izvajanja samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih
planov in na njih zasnovanih planov.
Na podlagi zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije predpisuje zvezni
izvršni svet, ko dobi mnenje organov gospodarske zbornice
Jugoslavije in zveze sindikatov Jugoslavije, obvezno enotno
poročevalec
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metodologijo in minimum obveznih enotnih kazalcev, ki jih
morajo vsebovati plani nosilcev planiranja. Ta metodologija je
v pripravi in jo bo Zvezni izvršni svet predvidoma v kratkem
sprejel tako, da bo uporabljena pri izdelavi novih srednjeročnih planov. Z republiškim zakonom bo treba določiti, da
izvršni svet Skupščine Slovenije sprejme dopolnitev obvezne
enotne metodologije oziroma razširitev obveznih enotnih minimalnih kazalcev zlasti na področjih, kjer je po ustavi in
zakonih republika odgovorna za usklajevanje in usmerjanje
razvoja. Še zlasti bo potreba po takšni širitvi značilna za
planiranje v družbenih dejavnostih in za prostorski vidik planiranja.
V smislu določil zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije opredeljujejo
elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov o svojih splošnih aktih same samoupravne organizacije in skupnosti, ki sprejemajo samoupravne sporazume oziroma dogovore o temeljih planov.
Zaradi specifičnosti postopka za dogovarjanje o prostorskih
temeljih planov družbenopolitičnih skupnosti pa naj bi elemente za dogovore o prostorskih temeljih družbenih planov
vseh družbenopolitičnih skupnosti predpisal v obliki minimalne enotne metodologije izvršni svet Skupščine Slovenije.
21. Sočasno in kontinuirano planiranje zahteva dobro medsebojno obveščenost nosilcev planiranja. Obveznost medsebojnega obveščanja je v zakonu o sistemu družbenega planiranja potrebno opredeliti za vse udeležence v planiranju in
podati iztočnice za posebno samoupravno in zakonsko urejanje družbenega informacijskega sistema za potrebe samoupravnega družbenega planiranja. Postopno bo potrebno izgrajevati tak sistem informiranja in komuniciranja, ki bo kot
dopolnitev obstoječih informacijskih sistemov in splošno
orientiranih sistemov omogočal tekočo podporo planskim
snovanjem, sporazumevanju in dogovarjanju. Glede na njegov pomen za delovanje in razvoj družbenopolitičnega in
družbenoekonomskega sistema v celoti in glede na soodvisnost elementov sistema, bo problem družbenega informacijskega sistema urejen s posebnimi družbenimi akti in predpisi.
22. V zakonu o sistemu družbenega planiranja bo znanosti
kot razvojnem dejavniku in posebej raziskovalnemu delu pri
razvoju sistema in metodologije družbenega planiranja potrebno dati poudarjeno vlogo in pomen.
Z republiškim zakonom bi morali zagotoviti temeljne pogoje in kriterije za kreativno opravljanje strokovnih poslov za
potrebe vseh nosilcev planiranja v skladu z načeli celovitosti,
sočasnosti in kontinuiranosti planiranja, ter v skladu z odgovornostmi in pravicami, ki jih imajo subjekti planiranja po
ustavi in zakonih.
Z zakonom bi morali zlasti zagotoviti:
- temeljne pogoje za kvalitetno opravljanje odgovornosti
strokovnih organov po 25. členu zveznega zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije,
- opravljanje strokovnih poslov za samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve
posebnega družbenega pomena,
- strokovno organizacijsko pomoč krajevnim skupnostim
glede na objektivne razmere in naloge, ki jih le-te imajo v
sistemu planiranja,
- temeljne funkcije, značaj in organizacijo republiškega
strokovnega organa za planiranje,
- osnovno organizacijo in značaj strokovnih organov za
planiranje v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v
občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih.
Upoštevaje prej ugotovljene usmeritve naj bi z zakonom
določili:
- da so samoupravni organi samoupravnih organizacij in
skupnosti ter izvršilni organi družbenopolitičnih skupnosti
dolžni zagotoviti ustrezne pogoje za oblikovanje, usposobljenost in delo strokovnih služb za planiranje v svojem okviru ali
na drug način zagotoviti opravljanje strokovnih nalog v zvezi s
planiranjem,
- da morajo občine, na območju katerih se nahajajo kra-

poročevalec

jevne skupnosti ter organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti, ki delujejo na območju krajevne
skupnosti, le-tem strokovno in organizacijsko pomagati pri
pripravljanju planskih dokumentov,
- da ureja organizacijo in funkcije strokovnega organa za
planiranje v samoupravnih organizacijah in skupnostih njihov
statut oziroma samoupravni sporazum, če je oziroma če ta
organ deluje za potrebe planiranja več organizacij in skupnosti,
- da so samoupravne organizacije in skupnosti, ki opravljajo zadeve posebnega družbenega pomena, dolžne zagotoviti opravljanje strokovnih poslov planiranja na način, ki bo
zagotavljal sodelovanje uporabnikov,
- da statut občin ureja organizacijo in funkcije strokovnih
organov za družbeno planiranje v občini, če pa so strokovni
organi za planiranje organizirani v okviru posebne družbenopolitične skupnosti oziroma v okviru medobčinskega sodelovanja, to opredeli statut posebne družbenopolitične skupnosti, oziroma medobčinski dogovor,
- da skupščine občin oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti lahko poverijo del strokovnih poslov v zvezi z
družbenim planiranjem ustreznim strokovnim oziroma raziskovalnim organizacijam. V tem primeru bi bilo treba s posebnim aktom določiti zlasti način sodelovanja uporabnikov storitev ter minimalne kriterije in pogoje za zagotavljanje strokovnosti in opremljenosti za delo teh organizacij,
- da izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti sklenejo
družbeni dogovor, v katerem določijo ukrepe ter materialne in
druge obveznosti za razvoj strokovnih organov za družbeno
planiranje s ciljem uresničevanja sistema in razvijanje metodologije družbenega planiranja in z opredelitvijo minimalnih,
organizacijskih, kadrovskih in drugih pogojev za delo teh
organov,
- da je republiška organizacija posebnega družbenega pomena za strokovno raziskovalno delo na področju družbenega planiranja Zavod SRS za družbeno planiranje. Ta pripravlja strokovno podlago za izdelavo republiških planov,
globalne in parcialne analize njihovega uresničevanja in
predloge planskih aktov ter strokovne posle v zvezi z organizacijo in razvojem sistema družbenega planiranja in metodologije planiranjs planiranja. Določene naloge s področja raziskovalnega dela poverja raziskovalnim organizacijam. Neposredno sodeluje z Zveznim zavodom za družbeno planiranje
ter zavodi za planiranje drugih republik in avtonomnih pokrajin ter je za svoje delo odgovoren Skupščini in izvršnemu
svetu, s katerim ureja odnose na podlagi svojega programa
dela, ki ga potrjuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
23. Poleg tega, kar v zvezi z odgovornostjo za izvajanje in ,
uresničevanje novega sistema planiranja že določa zvezni
zakon, pa bo treba v republiškem zakonu konkretneje opredeliti odgovornost za izvedbo samoupravnih postopkov planiranja, za strokovnost plansko-analitičnih podlag in za uresničevanje sprejetih obveznosti in planskih usmeritev.
24. Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja in zakon o sistemu družbenega planiranja spreminjata pravno
podlago odnosov na področjih, ki so posebej urejena z zakoni, kot npr. investicije, kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo
zraka, varstvo narave itd. Zakon o sistemu družbenega planiranja bo moral predvideti obveznost, da se v določenem roku
ti zakoni uskladijo z njim.
V. Finančne posledice
Zakon o sistemu družbenega planiranja ne bo zahteval
posebnih finančnih sredstev iz proračuna SR Slovenije, razen
že opredeljenih obveznosti, ki bodo izhajale iz konkretnih
odlokov skupščine SR Slovenije v zvezi s pripravo posameznih planov. Potrebno pa bo bistveno okrepiti funkcijo planiranja na ravni republike, za kar bodo potrebna večja finančna
sredstva.
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MNENJA IN STALIŠČA
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve
o nekaterih tekočih vprašanjih, ki so povezana z
nadaljnjim razvijanjem in uveljavljanjem svobodne
menjave dela

V 18. številki Poročevalca z dne 26. 9. 1978 smo objavili osnutek zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela (ESA-966), v 21. številki Poročevalca dne 24. 10. 1978 pa predlog za nadaljnjo dodelavo in
dopolnitev osnutka zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela
. j
„oi^rih
Tokrat objavljamo še mnenja in stališča Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve o nekaterih
tekočih vprašanjih, ki so povezana z nadaljnjim razvijanjem in uveljavljanjem svobodne menjave dela.

Mnenja, stališča, priporočila in predlogi, ki so bila
izoblikovana na seji Republiškega sveta za vprašanja
družbene ureditve dne 26. septembra 1978 v razpravi
o sistemskih vprašanjih, ki so povezana s pripravo
republiškega zakona o skupnih osnovah svobodne
menjave dela, ki ga je pripravil Izvršni svet Skupščine
socialistične republike Slovenije, in s pripravo osnutka zvezne resolucije o odnosih svobodne menjave
deia in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja in določanja v družbenih dejavnostih, ki ga je
pripravil Zvezni svet za vprašanja družbene ureditve.
Republiškemu svetu za vprašanja družbene ureditve je
predložil republiški izvršni svet, kot predlagatelj zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave dela, naslednji vprašanji:
Kakšna naj bo družbenoekonomska zasnova enote kot
oblike samoupravne organiziranosti udeležencev v svobodni
menjavi dela v okviru samoupravne interesne skupnosti?
Ob tem je bilo postavljeno vprašanje: aH obravnavati enoto
kot temeljno celico dohodkovnih odnosov, to je kot konstitutivnega družbenega subjekta samoupravne interesne skupnosti in kot delegatsko osnovo ali ne, in jo v primeru pritrdilnega
odgovora, v zakonu predvideti kot obvezno obliko samoupravnega organiziranja v okviru samoupravne interesne
skupnosti?
2. Ali naj bi v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave
dela normativno opredelili vire, osnove in merila za pridobivanje dohodka v odnosih svobodne menjave dela?
Ti dve vprašanji sta bili ob začetku razprave na seji sveta
razširjeni še z naslednjim vprašanjem:
3. Kakšna naj bo institucionalna zasnova in opredelitev
skupščine kot organa samoupravne interesne skupnosti?
Ob tem je bilo konkretno sproženo vprašanje, ki zadeva
obdelavo položaja, funkcije in opraviI skupščine samo-^
upravne interesne skupnosti, da bi pri njeni opredelitvi potegnili dovolj jasno črto ločnico med položajem, funkcijo in
opravili skupščine v samoupravni interesni skupnosti in položajem ter funkcijami, ki so sicer pojmovno povezane s skupščino kot organom upravljanja, ki pa jih skupščina samoupravne interesne skupnosti ne more imeti.
I.
Republiški svet je najprej razmotrit pristop predlagatelja
zakona k obdelavi tematike skupnih osnov svobodne menjave
dela v predloženem osnutku zakona, izoblikoval nekatere
poglede nanj in posredoval predlagatelju zakona nekatere
nasvete, priporočila in pobude.
1. Republiški svet je ocenil, da predstavlja predloženi
osnutek v primerjavi z dosedanjimi gradivi bistven napredek.
Ocenil je, da je predloženi osnutek zrela podlaga za razpravo
v delegatski skupščini in pri vseh ostalih zainteresiranih dejavnikih in za nadaljnje delo pri pripravi zakona. Svet je izrazil
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priznanje delovni skupini, da je uspešno opravila sedanjo fazo
dela. Ugotovil je, da delujejo doseženi rezultati vzpodbudno
za nadaljnje delo.
2. Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, naj v
Ijnih določbah zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela jasnejše opredeli vsebino zakona in opredeli področja
svobodne menjave dela, ki zanje veljajo skupne osnove, ki jih
opredeljuje zakon.
V svobodno menjavo dela sodi tudi menjava na trgu. Seveda pa s tem zakonom nimamo ambicije, da bi urejevali
osnove teh odnosov. Z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela pa seveda ne bi smeli delati vtisa, kakor da
se v pogojih družbene lastnine sredstev za proizvodnjo in na
podlagi skupnega ustvarjanja in pridobivanja dohodka, lahko
odnosi, v katere stopajo delavci in delovni ljudje in občani na
trgu avtomtsko in bistveno razlikujejo od odnosov, ki se
uresničujejo na podlagi osnov svobodne menjave dela in
družbenih zakonitosti, ki se v teh odnosih oblikujejo. Skupna
temeljna podlaga za vse odnose je družbena lastnina oziroma
oblikovanje družbenoekonomskih odnosov med delavci pri
uresničevanju interesov, pravic in dolžnosti in odgovornosti,
pri čemer opravlja vsak svojo družbeno funkcijo v družbeni
delitvi dela.
Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da v
temeljnih določbah opredeli, kaj se v smislu tega zakona
smatra pod svobodno menjavo dela, katere sestavine odnosov ureja ta zakon in na katera področja svobodne menjave
dela se nanaša.
3. Republiški svet je ocenil, da osnutek zakona še vedno
obdeluje predvsem institucionalne oblike svobodne menjave
dela, medtem ko je neposredna, to je, na samoupravnem
sporazumu temelječa svobodna menjava dela med uporabnikom in izvajalcem samo omenjena.
Kljub temu pa osnutek zakona ne obdeluje in družbenoekonomsko ne opredeljuje temeljnih institucionalnih sestavin
posameznih oblik svobodne menjave dela, kot so temeljna
samoupravna interesna skupnost, enota samoupravne interesne skupnosti, samoupravna interesna skupnost, skupnost
samoupravnih interesnih skupnosti z vidika odnosov, ki jih
udeleženci v določenih oblikah uresničujejo.
Zakon o združenem delu je za vsako od oblik združenega
dela, ki jo je uvedel v organizacijsko institucionalni sistem,
opredelil temeljne delovne, proizvodne in poslovne zveze in
odnose, ki jih v določeni obliki organizacije uresničujejo
udeleženci v sporazumu o združevanju in ki predstavljajo
njihovo institucionalno identiteto.
V osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela manjka ustrezna družbenoekonomska opredelitev odnosov, ki jih urejujejo udeleženci v sporazumu v okviru posamezne organizacijsko institucionalne oblike.
Ta pomanjkljivost prihaja tembolj do izraza zaradi tega, ker
osnutek zakona pri obdelavi odnosov v kviru samoupravnih
interesnih skupnosti ne dela razlik med odnosi v svobodni
menjavi dela, ki se urejujejo v posameznih organizacijsko
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institucionalnih oblikah.
Zaradi tega pušča osnutek zakona dojem, da predloženi
institucionalni sistem še ni domišljen in da ni konsistentno
izpeljan z vidika odnosov svobodne menjave dela, zlasti z
vidika odnosov, ki tvorijo temelj svobodne menjave dela, ki so
povezani s konkretnim predmetom menjave dela, in z vidika
odnosov, ki nastajajo zaradi karakterja predmeta svobodne
menjave dela, ki je tak, da terja širšo funkcionalno, rizično,
vzajemno odnosno solidarno skupnost ali združevanje dela in
sredstev širših razsežnosti, se pravi, uresničevanje svobodne
menjave v okviru širših skupnosti.
Ta pomanjkljivost je prišla do izraza tudi zaradi tega, ker
osnutek zakona razglaša nekatere organizacijsko institucionalne oblike svobodne menjave dela kot obvezne.
Pri tem kaže opozoriti, da v osnutku zakona ni določno
povedano, da so določene organizacijsko institucionalne oblike po zakonu obvezne samo za tiste družbeno pravne subjekte združenega dela, ki so na podlagi samoupravnega sporazuma vzpostavili odnose svobodne menjave dela, katerih
predmet so storitve določenih družbenih dejavnosti.
Na podlagi teh ugotovitev je Republiški svet priporočil
predlagatelju zakona, naj bi pri izpeljavi institucionalnih oblik
svobodne menjave iskal ustrezne rešitve zlasti v dveh smereh:
Kadar to ustreza predmetu svobodne menjave dela odnosno konkretnim odnosom, ki se oblikujejo na temelju določenega predmeta svobodne menjave, organizirajo udeleženci
v sporazumu temeljno samoupravno skupnost, s tem, da se
dve ali več temeljnih samoupravnih interesnih skupnosti
združujejo za skupno urejanje določenih skupnih interesov v
skupnost samoupravnih interesnih skupnosti.
V primeru, ko je predmet svobodne menjave, odnosno
odnosi, ki se oblikujejo na temelju določenega predmeta taki,
da jih je možno uresničevati v enoviti samoupravni interesni
skupnosti, pa je možno v okviru take skupnosti določene
odnose, ki so v skupnosti opredeljeni in dogovorjeni, na
temelju dogovorjenih kriterijev in v dogovorjenih okvirih, uresničevati v enotah take samoupravne interesne skupnosti.
Tak pristop k opredeljevanju odnosov, ki se uresničujejo v
okviru določene organizacijsko institucionalne oblike, bo
omogočil, da bomo določnejše opredelili odnose, ki so predmet urejanja v temeljni samoupravni interesni skupnosti in
odnose, ki so predmet urejanja v enoti samoupravne interesne skupnosti in družbeno podlago za njihovo urejevanje.
Republiški svet je ocenil, da osnutek zakona ne obdeluje
družbenoekonomskih prvin tako imenovane neposredne svobodne menjave dela, ki temelji na samoupravnem sporazumu,
čeprav to obliko svobodne menjave omenja.
Na ta način ustvarja osnutek dojem, da gre pri taki obliki
svobodne menjave za tako imenovane civilno pravne aH pogodbene odnose med družbeno pravnimi subjekti, ki jih ne
vežejo odnosi v okviru skupnega ustvarjanja dohodka. V bistvu pa gre prav za odnose v okviru skupnega ustvarjanja
dohodka. Ob tem kaže opozoriti, da zakon o združenem delu
opredeljuje določene prvine odnosov, ki so obvezne za tiste,
ki se odločijo za skupno ustvarjanje dohodka. Niso pa konkretno obdelane in razvite za odnose svobodne menjave dela.
To pa bi bila naloga tega zakona.
Poleg tega ustvarja osnutek zakona napačen dojem, da je
trdnost odnosov svobodne menjave dela mogoče zagotoviti z
določanjem institucionalnih oblik svobodne menjave dela in s
tem, da zakon predpiše obvezno organiziranje nekaterih oblik
organizacije. Kakorkoli so institucionalne oblike organizirane
svobodne menjave dela zelo pomemben dejavnik samoupravnih odnosov, je vendar res, da so temelj trdnosti odnosov
svobodne menjave dela obdelane in razčlenjene osnove dohodkovnih odnosov. Te so podlaga za skupno ustvarjanje in
razporejanje dohodka in za opredeljevanje skupnih temeljev
plana, s katerimi opredele udeleženci v sporazumu predmet
svobodne menjave dela, svoje skupne interese in cilje, ki jih
žele v odnosih svobodne menjave dela uresničiti v družbeni
reprodukciji in v družbi in konkretno opredeljujejo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri delu, pri ustvarjanju dohodka, pri njegovem razporejanju in porabi in pri
izpolnjevanju svojih upravljalskih funkcij.
Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, naj v
teku nadaljnjega dela obdela posamezne oblike svobodne
menjave dela z vidika odnosov, ki se v njih urejajo in tako
odpravi nejasnosti, ki so se pojavile zaradi tega, ker je v
osnutku zakona neustrezno obdelana enota, ki se organizira v
okviru samoupravne interesne skupnosti in ki je ena izmed
poročevalec

oblik samoupravnega organiziranja, ki naj v okviru samoupravnih interesnih skupnosti prispeva k čimbolj neposrednemu povezovanju udeležencev v svobodni menjavi dela ob
konkretnem predmetu svobodne menjave.
4. Republiški svet je ocenil, da v osnutku zakona še niso
dovolj jasno in obdelano razvite tiste osnove družbenoekonomskih odnosov na različnih področjih združenega dela, v
različnih oblikah združevanja dela in sredstev, ki je povezano
s svobodno menjavo dela, ki so skupna podlaga za združevanje dela delavcev na posameznih področjih družbenih dejavnosti in za uresničevanje svobodne menjave s samoupravno
organiziranimi delavci in občani, ki so neposredni porabniki
njihovih uslug.
Pri obdelavi skupnih osnov, ki so podlaga za urejevanje
odnosov svobodne menjave dela, kaže izhajati od opredelitev
v četrtem odstavku 51. člena republiške ustave. V njem so
obdelane sestavine odnosov, preko katerih je možno zagotoviti v dejavnostih posebnega družbenega interesa uveljavljanje in uresničevanje takega interesa.
Republiški svet je predlagatelju zakona svetoval, da prouči
navedene sestavine in presodi, katere med njimi so take
narave, da bi jih bilo potrebno obdelati kot skupne osnove
odnosov svobodne menjave na vseh področjih družbenih
dejavnosti, ne glede na vse razlike in posebnosti, ki karakterizirajo odnose na posameznih področjih.
Pri tem se je treba zavedati, da se družbenoekonomske
zakonitosti na področju svobodne menjave dela ne uveljavljajo neposredno prek trga, ampak prek samoupravnega sporazumevanja, torej v odnosih, ki jih urejajo udeleženci v svobodni menjavi dela. Zaradi tega ni možno za urejevanje skupnih osnov svobodne menjave dela mehanično prevzemati
določil iz zakona o združenem delu, ampak jih je potrebno
ustrezno obdelati in razviti. Pri tem pa je zelo pomemben
način obdelave in stopnja operacionalizacije skupnih osnov.
Le-te naj bi bile obdelane tako in do take stopnje operacionalizacije, da bodo zagotavljale podlago za uresničevanje družbenoekonomske narave odnosov in za uspešno gospodarjenje, da pa bodo dajale zadosti prostora za njihovo nadaljnjo
obdelavo v skladu s posebnostmi odnosov na posameznih
področjih družbenih dejavnosti, ki se tudi na posebne načine
uresničujejo (način reprodukcije, oblikovanja »cene« uslug
ali dejavnosti, viri sredstev za osebne dohodke, značaj in
obseg skupnega rizika, vzajemnosti, solidarnosti itd.)
5. S tega zornega kota je Republiški svet razpravljal tudi o
vprašanju, ali naj bi v zakonu o skupnih osnovah svobodne
menjave dela normativno opredelili vire, osnove in merila za
pridobivanje dohodka v odnosih svobodne menjave dela.
Republiški svet je bil mnenja, da za opredeljevanje skupnih
osnov ni bistvenega pomena normativna ureditev virov, osnov
in meril zapridobivanje dohodka.
Le-ta ni bistvenega pomena, ker so te sestavine odnosov na
ravni, ki jo je možno obdelati v okviru skupnih osnov, že
obdelane v zakonu o združenem delu. Poleg tega pa je količinsko opredeljevanje odnosov, na podlagi dogovorjenih virov, osnov in meril stvar, ki jo udeleženci v svobodni menjavi
dela urejajo s sporazumi o temeljih skupnih planov.
Bistvenega pomena je torej utrditev odnosov, ki so povezani s prevzemanjem obveznosti in odgovornosti v okviru
svobodne menjave dela, z vsemi posledicami, ki iz tega izvirajo in zadevajo ravnanje v procesu dela odnosno proizvodnje
(zagotovitev tolikšne proizvodnje in take vrste proizvodov,
družbene produktivnosti, poslovanja itd., ki zagotavlja zadosten dohodek za redno izpolnjevanje prevzetih obveznosti,
odnosno tako delo na področju družbene dejavnosti, ki zagotavlja zadovoljevanje potreb v dogovorjenem obsegu in kakovosti, na dogovorjen način in ob dogovorjenih učinkih pri
gospodarjenju), ki zadevajo razporejanje dohodka (delitev
sredstev po namenu porabe, ki zagotavlja izpolnjevanje prevzetih obveznosti), uporabo dohodka, gospodarjenje s sredstvi
in podobno.
V teh odnosih je potrebno prek samoupravnih sporazumov
zagotoviti specifičen način uresničevanja ene izmed temeljnih ekonomskih zakonitosti v družbeni reprodukciji. Ta pa je,
da se poraba lahko giblje samo v okviru ustvarjenega dohodka, odnosno, da je obseg porabe možno širiti in bogatiti
samo s povečevanjem ustvarjenega dohodka, se pravi, s povečevanjem obsega proizvodnje, povečevanjem družbene
produktivnosti dela v najširšem pomenu tega pojma in z
zniževanjem proizvodnih stroškov, ki bremene enoto proiz35

voda. Pri ustvaritvi podlage za tako sporazumevanje je strateškega pomena izbor ustreznih skupnih osnov in njihova
ustrezna obdelava.
V tem smislu pa je, po oceni Republiškega sveta, osnutek
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela še močno
pomanjkljiv.
Drugače povedano, predloženi osnutek zakona ne daje
ustrezne zamenjave za dosedanjo prakso. Doslej so udeleženci v svobodni menjavi dela urejevali medsebojne družbenoekonomske odnose pretežno na podlagi določene prispevne stopnje in vira, iz katerega so porabniki plačevali
prispevek.
Tak način urejevanja odnosov med izvajalci na področju
družbenih dejavnosti in porabniki njihovih storitev, ki dejansko ne ustreza niti družbeni naravi dohodkovnih odnosov v
svobodni menjavi niti smotrnemu gospodarjenju, vendar daje
videz trdnih odnosov zlasti zaradi tega, ker ustvarja podlago
za administrativno vpletanje vanje.
Skupne osnove svobodne menjave dela naj bi ustvarile
podlago, ki bi zagotavljala trdnost odnosov in smotrno gospodarjenje v okviru dohodka s samimi sporazumi in v njih
opredeljenimi pravicami, dolžnostmi in odgovornostmi med
udeleženci v svobodni menjavi, katerih trdnost naj bi bila v
rokah samih udeležencev v svobodni menjavi, da jih in uresničujejo in opravljajo nadzor nad njihovim uresničevanjem.
Te pomanjkljivosti je čutiti predvsem pri obdelavi odnosov v
okviru sporazumno opredeljenih temeljev skupnega plana in
izpeljave pravic, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo za
udeležence v sporazumu o temeljih skupnega plana, da v
lastnih temeljih plana obdelajo in operacionalizirajo potrebne
ukrepe za njihovo izpolnjevanje.
Drugače povedano, temelji skupnega plana in obveznosti,
ki jih z njimi prevzema, vedno zavezujejo porabnika uslug, ki
je udeležen v svobodni menjavi dela, da ustvari dohodek, ki
zadošča za izpolnjevanje obveznosti (obseg proizvodnje, raven produktivnosti, višina stroškov itd.), da dohodek razporeja po namenu porabe v skladu s prevzetimi obveznostmi, da
gospodari z njim, kot se je sporazumel z drugimi udeleženci v
svobodni menjavi dela. Prav tako pa temelji skupnega plana
in obveznosti, ki jih z njimi prevzema, vedno zavezujejo izvajalca, ki je udeležen v svobodni menjavi dela, da uporabi
dohodek, ki ga iz nje pridobiva za dogovorjene namene, da
zagotovi izdelavo storitev v dogovorjenem obsegu in kakovosti in na dogovorjen način, da obremeni svoje storitve z
dogovorjeno višino stroškov, da razvija svoje delovne zmogljivosti v obsegu, kvaliteti in dinamiki, ki je bila skupno dogovorjena.
Republiški svet je predlagatelju zakona priporočil, da na
podlagi vseh teh opredelitev na ustrezen način obdela odgovornost, ki iz teh odnosov izvira v smislu določil iz 586. do 608.
člena zakona o združenem delu.
To pomeni, da bi v zakonu o skupnih osnovah svobodne
menjave dela kazalo celovito obdelati in razviti določila, ki
bodo podlaga odnosom,
- v katerih je udeleženec v svobodni menjavi dela - porabnik - dolžan svoje delo, proizvodnjo, poslovanje itd., zasnovati in uresničevati tako, da bo z obsegom dejavnosti in
doseženo produktivnostjo dosegal raven dohodka, ki mu
omogoča izpolnjevanje prevzetih obveznosti v dogovorjenem
obsegu, dinamiki in na dogovorjen način,
- da je zavezan ustrezno prevzetim obveznostim razporejati pridobljeni dohodek po namenu porabe,
- da je odgovoren za škodo, ki bi jo povzročil drugim
udeležencem v primeru, če bi ravnal v nasprotju s prevzetimi
obveznostmi,
- da je udeleženec v svobodni menjavi - izvajalec - zavezan, da organizira in uresničuje svoje delo in gospodarjenje
tako, da bo po obsegu uslug in storilnosti ter gospodarjenjem
s sredstvi sposoben izvajati prevzete obveznosti,
- da nosi posledice, če ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje na
dogovorjen način in pod dogovorjenimi pogoji prevzete naloge,
- da odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil porabnikom ali
drugim izvajalcem, v primeru, če bi ravnal v nasprotju s
prevzetimi nalogami.
Republiški svet je priporočil predlagatelju zakona, da s teh
vidikov ponovno prouči obdelavo skupnih dohodkovnih
prvin, na katerih temelje odnosi v svobodni menjavi dela in jih
na ustrezen način razvije in obdela.
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Republiški svet je opozoril predlagatelja zakona, da se
določilo v 22. členu predloženega osnutka o virih, ki so izvor
za pridobivanje dohodka v svobodni menjavi dela, materialno
razlikuje od opredelitev virov v zakonu o združenem delu. Lete so obdelane v zakonu o združenem delu ne samo v 92.
členu, ampak še v prvem odstavku 105. člena (materialni
stroški), v drugem odstavku 106. člena (amortizacija), v 110.
členu (dohodek), v 116. členu (čisti dohodek), v 125. in 136.
členu (sredstva za osebne dohodke in delavčev osebni dohodek). Te materialne neusklajenosti je treba odstraniti, ker ne
sme biti republiški zakon v nasprotju z veljavnim zveznim
zakonom.
II.
1. Kakšna naj bo družbenoekonomska zasnova enote kot
oblike samoupravne organiziranosti udeležencev v svobodni
menjavi dela v okviru samoupravna interesne skupnosti?
Ob tem je bilo postavljeno vprašanje: ali obravnavati enoto
kot temeljno celico dohodkovnih odnosov, to je kot konstitivnega družbenega subjekta samoupravne interesne skupnosti
in kot delegatsko osnovo ali ne, in jo v primeru pritrdilnega
odgovora, v zakonu predvideti kot obvezno obliko samoupravnega organiziranja v okviru samoupravne interesne
skupnosti?
Republiški svet je mnenja, da
- je enota v okviru samoupravne interesne skupnosti
oblika samoupravne organiziranosti, ki lahko bistveno prispeva k čim bolj neposrednemu povezovanju udeležencev v
svobodni menjavi dela ob konkretnem predmetu svobodne
menjave dela,
- kaže s celotno zasnovo skupnih osnov odnosov in tudi s
posebnimi tako imenovanimi instruktivnimi normami spodbujati udeležence v svobodni menjavi dela, da v vseh tistih
primerih, ko priroda konkretne menjave to omogoča, organizirajo v okviru samoupravne interesne skupnosti enote,
- je enota oblika neposrednega demokratičnega samoupravnega uresničevanja svobodne menjave, ki se organizira
ob konkretni menjavi med določeno organizacijo, ki se organizira ob konkretni menjavi med določeno organizacijo, ki je
udeležena v menjavi kot izvajalka in med udeleženci, ki so
porabniki njenih uslug, s tem, da te odnose urejujejo na
temelju skupno opredeljenih odnosov v okviru samoupravne
interesne skupnosti, skupnega rizika, vzajemnosti in solidarnosti v menjavi,
- ni sprejemljiva pravno institucionalna izpeljava enote, ki
bi le-to izenačevala s temeljno samoupravno interesno skupnostjo, ki bi jo opredeljevala kot konstitutivnega subjekta
samoupravne interesne skupnosti,
- ni sprejemljivo normativno predpisovanje, da je organiziranje enote v okviru samoupravne interesne skupnosti obvezno.
Po presoji republiškega sveta kaže v skupnih osnovah svobodne menjave dela opredeliti in obdelati odnose, ki se uresničujejo v enoti in ki opredeljujejo njeno družbeno institucionalno identiteto na način, ki
- bo prispeval k utrjevanju položaja delavcev in občanov, ki
sodelujejo v konkretni menjavi dela, da bi jim na ta način
omogočili, da neposredno uresničujejo in izpeljujejo dogovorjene odnose in tako bistveno zmanjšujejo prostor za porajanje raznih administrativnih in paradržavnih oblik posredovanja, ki se še pogosto vrinjajo med izvirne subjekte svobodne menjave dela in so podlaga za oživljanje raznih oblik
odtujevanja,
- bo varoval enote pred tem, da bi postale sredstvo za
uresničevanje ozkogrudnih in sebičnih interesov in za izmikanje prevzetim obveznostim in dogovorjeni politiki v okviru
samoupravne interesne skupnosti, ki bi začeli rahljati in slabiti samoupravne interesne skupnosti kot funkcionalne celote, ki predstavljajo tudi temeljno rizično skupnost, ki je
podlaga za uspešno uresničevanje svobodne menjave dela z
vidika potreb v družbeni reprodukciji in za uresničevanje
dogovorjene vzajemnosti in solidarnosti.
2. Ali naj bi v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave
dela normativno opredelili vire, osnove in merila za pridobivanje dohodka v odnosih svobodne menjave dela?
Republiški svet je mnenja, da
- ne kaže v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave
ooročevalec

dela normativno določati konkretnih enotnih virov, osnov in
meril za pridobivanje dohodka na podlagi svobodne menjave
dela,
- so možni viri, osnove in merila za pridobivanje dohodka
na podlagi svobodne menjave dela obdelana v zakonu o
združenem delu in da teh določil ne kaže prevzemati v zakon
o skupnih osnovah svobodne menjave dela,
- kaže v posebnih zakonih za posamezna področja družbenih dejavnosti in skupnih služb obdelati in razviti, v skladu z
naravo predmeta svobodne menjave dela in posebnostmi,
pod katerimi se leta uresničujejo in zagotavlja reprodukcija
združenega dela izvajalcev itd., obdelati in operacionalizirati
možne vire, osnove in merila, ki jih določa zakon o združenem
delu, za posamezna področja svobodne menjave dela,
- se višina dohodka, ki ga izvajalci pridobivajo na podlagi
rezultatov svojega dela, s katerimi sodelujejo v svobodni
menjavi oblikuje v skladu z ustrezno količinsko opredelitvijo
programa dejavnosti izvajalcev, cen, osnov in meril za pridobivanje dohodka itd. v sporazumih o temeljih skupnih planov,
v katerih so sporazumno določene medsebojne materialne
pravice, obveznosti in odgovornosti, opredeljeni ukrepi za
njihovo uresničevanje itd., s čemer je opredeljena tudi tako
imenovana bilanca sredstev.
3. Kakšna naj bo institucionalna zasnova in opredelitev
skupščine kot organa samoupravne interesne skupnosti?
Ob tem je bilo konkretno sproženo vprašanje, ki zadeva
obdelavo položaja, funkcije in opravil skupščine samoupravne interesne skupnosti, da bi pri njeni opredelitvi potegnil dovolj jasno črto ločnico med položajem, funkcijo in opravili skupščine v samoupravni interesni skupnosti in položajem
ter funkcijami, ki so sicer pojmovno povezane s skupščino kot
organom upravljanja, ki pa jih skupščina samoupravne interesne skupnosti ne more imeti.
Republiški svet je mnenja, da
- skupščina samoupravne interesne skupnosti ne more biti
organ upravljanja, ampak je posebna institucija v procesu
samoupravnega sporazumevanja,
p- kaže v zakonu o skupnih osnovah svobodne menjave dela
še bolj določeno opredeliti posle in opravila, ki jih opravlja
skupščina v procesu nastajanja predlogov skupnih odločitev,
v procesu vsklajevanja programov in temeljev skupnih planov
itd.,
- kaže posebej obdelati funkcijo in odgovornost skupščine
samoupravne interesne skupnosti, ko skupno z drugimi zbori
skupščine družbenopolitične skupnosti odloča o zadevah, ki
so v pristojnosti teh skupščin.
III.
Republiški svet je na osnovi celotne razprave ob osnutku
zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela ugotovil,
da:
- je razprava na seji sveta nedvomno pokazala, da ne obtjo
razlike v temeljni zasnovi odnosov svobodne menjave dela in
temeljni smeri, v kateri kaže obdelovati in razvijati osnove
odnosov v združenem delu,
- so se na seji sveta izoblikovala skupna mnenja udeležencev v delu sveta o usmeritvi pri ureditvi vprašanj, ki so bila
predložena svetu v obravnavo,
- je razprava dala dovolj trdno podlago za nadaljnjo obdelavo vprašanj, ki so bila na seji sveta obravnavana.
Republiški svet za vprašanja družbene ureditve je priporočil
predlagatelju zakona, da v svojem ekspozeju in v obrazložitvi,
s katerima bo predstavil osnutek zakona, obvesti republiško
skupščino tudi o opredelitvah republiškega sveta do sproženih vprašanj in o predlogih ter priporočilih, ki jih je republiški
svet izoblikoval v razpravi o postavljenih vprašanjih.
Na ta način bo ustvarjena možnost, da bo razprava o
osnutku zakona razmotrila tudi opredelitve, predloge in priporočila republiškega sveta in se opredelila tudi do njih.
Tako bomo ustvarili še trdnejšo podlago za nadaljnje delo
pri oblikovanju zakona o skupnih osnovah svobodne menjave
dela.
Svet je sprejel pobudo predlagatelja zakona,
- da opredelitve in priporočila, ki so se izoblikovala na seji
republiškega sveta prouči delovna skupina, ki je delovno
pripravila osnutek zakona in da izpelje v osnutku ustrezne
rešitve in obdelave,
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- da se, na pobudo predlagatelja zakona opravi v okviru
republiškega sveta izmenjava mnenj o vseh vprašanjih, pred
katerimi bi se pri konkretni obdelavi zakonskih določil znašla
delovna skupina in bi presodila, da so take narave, da bi
kazalo o njih dobiti mnenje udeležencev v delu sveta.
Svet je priporočil vsem udeležencem v delu sveta, naj bi v
okviru svoje dejavnosti razvili široko aktivnost v razpravi o
osnutku zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela.
S svojo družbeno aktivnostjo bomo prispevali ne samo k
temu, da bomo uspešno opredelili skupne osnove svobodne
menjave dela, ampak bomo prispevali tudi k temu,
- da bodo udeleženci v svobodni menjavi dela celovitejše
doumeli nove prvine odnosov in našli v njihovem uresničevanju svoj interes,
- da se bomo vsi skupaj učinkovitejše lotili premagovanja
objektivnih in subjektivnih težav, ki jih bomo morali obvladati
pri praktičnem uveljavljanju odnosov na teh osnovah,
- da bomo razvili ustrezno kulturo demokratičnega, odgovornega in učinkovitega sporazumevanja, s tem da bodo
udeleženci pri sporazumevanju kos lotiti se razreševanja tudi
najzahtevnejših nalog,
- da bomo pri organiziranju in uresničevanju svobodne
menjave dela uspešno premagovali razne načine in oblike
oživljanja družbenega odtujevanja, administrativnega vmešavanja v odnose svobodne menjave dela, potrošništva, sebičnosti in podobnih kvarnih pojavov.
To je nedvomno eden izmed nujnih pogojev zato, da bomo
uspešno razvili temeljne prvine odnosov svobodne menjave
dela in jih uveljavili v dejanskih odnosih. Ob tem pa bomo
morali biti seveda še bolj odločni pri odpravljanju nekaterih
starih usedlin odnosov ter starih utečenih kolesnic, po katerih
se urejujejo materialno ekonomske zadeve. Tako bomo tudi
uspešnejše kot doslej odpravljali slabo prakso, pri kateri udeleženci v svobodni menjavi dela še ne povezujejo vedno
urejevanja materialno ekonomskih odnosov z uresničevanjem
svojih interesov in svojega družbenega položaja v družbi in
družbeni reprodukciji na dohodkovnih osnovah.
Zaradi tega kaže ob oblikovanju zakona o skupnih osnovah
svobodne menjave dela razviti potrebno družbeno aktivnost,
ki bo ustvarila družbeno klimo za izpeljavo novih prvin odnosov v družbeni praksi, v kateri bomo družbeno in strokovno
zadostno organizirani in družbeno učinkoviti, da bomo zmogli premagovati težave in ovire, na katere bom pri izpeljavi
zakona zadevali, predvsem pa, da se bomo obvarovali kvarne
prakse, ki ne povezuje urejevanja materialno ekonomskih
vprašanj z uveljavljanjem prvin, na katerih temelje odnosi
svobodne menjave dela, ki torej ločeno obravnava urejevanje
materialnih vprašanj od urejevanja osnov dohodkovnih odnosov in položaja delavca in občana v njih.

Vprašanja, mnenja in stališča, ki so povezana
z osnutkom zveze resolucije o odnosih
svobodne menjave dela
Delovna skupina, ki je delovno pripravljala osnutek zakona
o skupnih osnovah svobodne menjave dela je pripravila tudi
naslednja vprašanja, ki zadevajo predložene opredelitve v
osnutku zvezne resolucije o odnosih svoodne menjave dela in
oblikah samoupravnega organiziranja ter odločanja v družbenih dejavnostih:
- način obravnave in pomen splošnih bilanc materialnih
odnosov med uporabniki in izvajalci,
- opredelitev stališča do pripomb nekaterih zveznih organov in organizacij v zvezi, ki se nanašajo na razvoj neposredne menjave deia,
- opredelitev stališča do predloga za obvezno združevanje
izvajalcev storitev na področju družbenih dejavnosti v
ustrezne samoupravne interesne skupnosti tudi v primerih, ko
svojih storitev ne izvršujejo na osnovi samoupravnih sporazumov na podlagi svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih skupnostih,
- opredelitev stališča do predloga, naj bi vnaprej določili
vire sredstev glede na pomen posamezne družbene dejavnosti ter rast produktivnosti oziroma zadovoljevanje posebnih
skupnih potreb,
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- mnenje o vprašanju, aH morajo biti v samoupravnih sporazumih o neposredni svobodni menjavi dela določene iste'
oziroma enake cene oziroma isti standardi in normativi, kot so
dogovorjeni s sporazumi v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti,
- opredelitev do predloga za ureditev oblik medrepubliškega samoupravnega organiziranja na področju posameznih
družbenih dejavnosti.
V razpravi o vprašanjih, ki so povezana z osnutkom zveze
resolucije o odnosih svobodne menjave dela in oblikah samoupravnega interesnega organiziranja v družbenih dejavnostih
je Republiški svet za vprašanja družbene ureditve sprejel
naslednje stališče:
1. Razprava, ki je bila vodena na seji Republiškega sveta o
vprašanjih, ki so povezana z osnutkom zakona o odnosih
svobodne menjave dela daje zadostno podlago za opredelitve
do vprašanj, ki so bila sprožena s strani Zveznega sveta za
vprašanja družbene ureditve.

2. Udeleženci v delu Zveznega sveta iz Slovenije, naj bi
posredovali naslednja mnenja:
- da se strinjamo s pripravo resolucije in njenim sprejemom,
- da pa v resoluciji ne bi smeli opredeliti nobenih takih
zadev in na tak način, ki bi oviral obdelavo in razvijanje prvin
odnosov v republikah.
3. Na seji zveznega sveta kaže konkretno opozoriti na določila v osnutku zvezne resolucije, ki so v opreki s temeljnimi
opredelitvami odnosov v svobodni menjavi dela v ustavi in v
zakonu o združenem delu.
4. Na seji zveznega sveta kaže opozoriti, da ne more resolucija dati podlage za takšno urejanje odnosov v okviru dohodka, ki bi ustavne pravice in odgovornosti republike prenašali na raven federacije, oziroma ki bi zahtevale tako urejevanje odnosov v republiki, ki so v nasprotju s temeljnimi opredelitvami v zakonu o združenem delu.

i

ČZ »URADNI LISTSRS« PRIPOROČA:

so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve
in spremembe glede na prejšnji zakon.

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU prirejen tako, da
so iz besedila posameznega člena razvidne dopolnitve
in spremembe glede na prejšnji zakon. Značilnost novega zakona v uvodu pojasnjuje prof. dr. Peter Kobe.

ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH z
uvodnimi pojasnili Marjana Šenka.
ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU in
ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s komentarjem in sodno
prakso, kar je pripravil dr. Vilko Androjna.

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU prirejen tako, da
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