
s,ll"tiriit 
Skupštinu , 

SKUPŠČINE SR SLO/ENUE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 17. 7. 1979 

Letnik V., štev. 18 

Cena 5 din 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
11. julija 1979 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, ki je bilo 11. julija 1979, so 
delegati najprej poslušali 
uvodne obrazložitve k: 
- osnutku stališč, sklepov in 

priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljni razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu, ki jo je 
podala Marija Zupančič-Vičar, 
članica Izvršnega sveta in re- 
publiška sekretarka za urbani- 
zem - predlogu zakona o si- 
stemu državne uprave in o 
Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, osnutku za- 
kona o organizaciji in delov- 
nem področju republiških 
upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in osnutku zakona o izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe, 
pripravništvu in strokovnih iz- 
pitih delavcev v državni upravi 
in pravosodju, ki jo je podal 
Jože Pacek,član Izvršnega 
sveta in republiški sekretar za 
pravosodje, organizacijo upra- 
ve in proračun. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so nato na ločenih sejah 
sprejeli: 
- osnutek stališč, sklepov in 

priporočil Skupščine SR Slo- 
venije za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Slo- 
veniji 

(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča, Zbor združe- 
nega dela in Zbor občin pa sta 
sprejela še poseben sklep); 
- predlog zakona o sistemu 

državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 

ter o republiških upravnih or- 
ganih; 
- osnutek zakona o organi- 

zaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov 
in republiških organizacij ter 
samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije; (vsi trije zbori so ob 
obravnavi osnutka tega zako- 
na sprejeli še poseben sklep, 
ki ga objavljamo v tej številki 
»Poročevalca«); 
- osnutek zakona o izpo- 

polnjevanju strokovne izobra- 
zbe, pripravništvu in strokov- 
nih izpitih delavcev v državni 
upravi in pravosodju; 

- osnutek zakona o družbe- 
nih svetih; 

- predlog zakona o pravni 
pomoči; 

(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča, ki jih objavlja- 
mo v tej številki »Poroče- 
valca«). 
- stališča in mnenja k poro- 

čilu Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1979 do 1980 v letih 
1976, 1977 in 1978 s prvo oce- 
no razvoja v letu 1979 in mož- 
nostmi za razvoj v letu 1980. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega pro- 
meta; 
- predlog za izdajo zakona 

o dopolnitvi 2. člena zakona o 
združevanju 'edstev določe- 
nih uporabi <ov družbenih 
sredstev za nanciranje iz- 
gradnje energetskih objektov; 
- predlog odloka o usmeri- 

tvi dela temeljnega prometne- 
ga davka, ki pripada SR Slove- 
niji; 
- spremembe in dopolnitve 

samoupravnega sporazuma o 
združitvi v Univerzo v Mariboru 
in spremembe in dopomitve 

statuta Univerze v Mariboru; 
- predlog odloka o soglasju 

k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji med 
Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Medna- 
rodno banko za obnovo in ra- 
zvoj (X. posojilo za ceste - YU 
1678). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta dala soglasje 
k: 

— osnutku zakona o zagoto- 
vitvi sredstev za odpravo po- 
sledic katastrofalnega potresa, 
ki je prizadel območje Sociali- 
stične republike Črne gore v 
letu 1979; 

membah in dopolnitvah zako- 
na o oddajanju graditve inve- 
sticijskega objekta tujemu 
izvajalcu. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi sklep k: 

- predlogu za izdajo zakona 
o sanaciji in prenehanju orga- 
nizacij združenega dela, z 
osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnikov Sodišča združe- 
nega dela SR Slovenije; dolž- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 
Aleksander Willewaldt, Janko Muraus, Nada Bule, Vera Fu- 

žir, Bojan Butolen, Ana Čad, Rudi Gregar, Majda Lindič, Stane 
Boštjančič, Dušan Šubic, Jože Romšak, Slavko Kocjan, Vlado 
Tance, Branko Kozamernik, Zora Abram, Jože Kocon, Drago 
Petrovič, Milica Ozbič, Majda Škerbic, Danilo Bratina, Jernej 
Jerman. 
Zbor občin: 

Ivo Miklavčič, Igor Križman, Geza Farkaš, Stanko Kolar, 
Bojan Furlan, Tone Žibert, Maks Furlan, Anton Renko, Janez 
Leskovec, Maver Jerkič, Branko Pire, dr. Lojze Ude, Lojze 
Kahne, Jelka Pečar, Miro Jurjevič, Franc Grad, Jože Pečarič, 
Slavko Ivajnšič, Alojz Domjan, Tomaž Vuga, Jože Kocon, 
Danilo Sbrizaj, Jože Šubic, Franc Škofca, Jernej Rajer, Lojze 
Skok, Vinko Gal, Marjan Simič. 
Družbenopolitični zbor: 

Majda Gaspari, Ciril Sitar, Marija Zupančič-Vičar, Marija 
Aljančič, Ludvik Golob, Miro Gošnik, Emil Šuštar, Jože Pacek, 
Igor Uršič, Tone Krašovec, Milan Baškovič. 

- osnutku zakona o prevze- 
mu obveznosti federacije za 
vračanje anuitet po določenih 
kreditih, odobrenih organiza- 
cijam združenega dela ter dru- 
gim samoupravnim organiza- 
cijam in skupnostim z območij 
Socialistične republike Črne 
gore, ki jih je prizadel potres v 
letu 1979; 
- osnutku zakona o poseb- 

nih namenskih dopolnilnih 
sredstvih Socialistični republi- 
ki Črni gori za financiranje 
splošnih družbenih in skupnih 
potreb v letih 1979 in 1980. 

Zbor združenega dela pa je 
dal soglasje še k: 

- osnutku zakona o spre- 

nosti sodnikov tega sodišča 
sta bila razrešena Saša Ple- 
vel-Tešenji in Savo Šifrer; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Sodišča združenega 
dela SR Slovenije; za sodnike 
tega sodišča so bili izvoljeni: 
Milan Fabjančič, Elizabeta 
Kancler-Šugman, Stane Bošt- 
jančič in dr. Bojan Špicar. 

Družbenopolitični žbor 
Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 11. julija 1979 sogla- 
sno verificiral izvolitev Tilke 
Blaha in Petra Toša za dele- 
gata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije. 



IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka stalisc, 
sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 11. 7. 1979 
obravnaval osnutek stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji in na 
podlagi 72. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 19. člena poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora sprejel ta-le 

stališča 
1. Osnutek stališč, sklepov in priporo- 

čil povzema temeljne usmeritve resoluci- 
je Vili. kongresa Zveze komunistov Slo- 
venije in XI. kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije ter stališč in sklepov pred- 
sedstva Centralnega komiteja Zveze ko- 
munistov Slovenije za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. 

2. Na podlagi dosedanjih razprav v de- 
legacijah temeljnih samoupravnih orga- 

nizacij in skupnosti, v občinskih skupšči- 
nah, v družbenopolitičnih organizacijah 
in v drugih zainteresiranih organizacijah 
in skupnostih Družbenopolitični zbor 
opozarja, da bo treba v predlogu obrav- 
navanega dokumenta jasneje opredeliti 
družbenoekonomske odnose na področ- 
ju stanovanjskega gospodarstva. V tem 
okviru bo potrebno posvetiti posebno 
pozornost zlasti vprašanju planiranja ter 
dohodkovne povezanosti in združevanja 
sredstev. Razčiščeni družbenoekonom- 
ski odnosi bodo tudi izhodišče za naju- 
streznejšo samoupravno organiziranost 
na tem področju. Posebej je potrebno 
opredeliti položaj človeka pri uveljavlja- 
nju pravic, ki izhajajo iz družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju. 

3. V obravnavo predloga stališč, skle- 
pov in priporočil naj se vključijo vsi zain- 
teresirani družbeni dejavniki in hkrati 
analizirajo stanje na tem področju v or- 
ganizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih in občinah. Na tej osnovi naj 

opredelijo ukrepe in naloge, ki naj skupaj 
s sprejetimi stališči, sklepi in priporočili 
prispevajo k celovitemu razreševanju te- 
meljnih vprašanj razvoja stanovanjskega 
gospodarstva in k dograjevanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju. Samoupravne organi- 
zacije in skupnosti in občinske skupšči- 
ne naj začno pripravljati samoupravne 
splošne akte in predpise za urejanje 
vprašanj na področju stanovanjskega 
gospodarstva v okviru svojih nalog in pri- 
stojnosti. Le ob tako zastavljeni akciji 
obstojajo realne možnosti, da se uveljavi 
nov sistem že v obdobju prihodnjega 
srednjeročnega plana razvoja. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj skupaj s predlogom stališč, sklepov 
in priporočil predloži Skupščini SR Slo- 
venije tudi spremembe in dopolnitve za- 
konov in drugih predpisov, s katerimi se 
urejajo odnosi v stanovanjskem gospo- 
darstvu. 

Zbora združenega dela in zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
stališč, sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na 22. seji dne 11. julija 
1979 obravnaval osnutek stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Sloveni- 
je za nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 
in na podlagi 244. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel nasled- 
nji 

sklep 
1. Osnutek stališč, sklepov in priporo- 

čil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji se sprejme. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporo- 
čil pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Pri pripravi predloga stališč, sklepov in 
priporočil naj Izvršni svet zlasti podrob- 
neje in dosledneje opredeli rešitve, nave- 
dene v dodatnem poročilu odbora za sta- 
novanjsko-komunaina vprašanja in var- 

stvo okolja Zbora združenega dela in od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
naina vprašanja in varstvo okolja Zbora 
občin, ki so sestavni del tega sklepa s 
predlagano dopolnitvijo, ki jo je predla- 
gala skupina delegatov ter upošteva sta- 
lišča Družbenopolitičnega zbora. 

3. Prav tako naj Izvršni svet upošteva 
pripombe in stališča občinskih skupščin 
in drugih zainteresiranih dejavnikov, ki 
so v skladu s sprejetimi izhodišči iz tega 
sklepa in stališči Družbenopolitičnega 
zbora, kolikor še niso vsebovana v pred- 
logu sklepa. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 21. seji dne 11. julija 1979 obravnaval 
osnutek stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji ra- 
zvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu in na podlagi 2. odstavka 266. 
člena v zvezi z 244. in 237. členom po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel 
naslednji 

sklep: 
1. Osnutek stališč, sklepov in priporo- 

čil- Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu se sprejme. 

2. Predlog stališč, sklepov in priporo- 
čil pripravi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga stališč, skle- 
pov in priporočil naj predlagatelj zlasti 
podrobneje in dosledneje opredeli reši- 

tve, navedene v dodatnem poročilu od- 
bora za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
naina vprašanja in varstvo okolja, ki je z 
dopolnitvijo medzborovske skupine de- 
legatov sestavni del tega sklepa ter upo- 
števa stališča družbenopolitičnega 
zbora. 

4. Prav tako naj predlagatelj upošteva 
pripombe in stališča občinskih skupščin 
in drugih zainteresiranih dejavnikov, ki 
so v skladu s sprejetimi temeljnimi izho- 
dišči, z usmeritvami iz tega sklepa Zbora 
občin in s stališči družbenopolitičnega 
zbora. 

2 
poročevalec 



SKLEP 
ki sta ga Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine ŠR Slovenije sprejela na 
podlagi predloga Odbora za stanovanjsko-komunaina vprašanja in varstvo okolja 
Zbora združenega dela in Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunaina vprašanja 
in varstvo okolja Zbora občin v zvezi z obravnavo osnutka stališč, sklepov in 
priporočil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji 

"Zbor ugotavlja, da so predložena sta- 
lišča, sklepi in priporočila za nadaljnji 
razvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji ustrezna podlaga 
za pripravo predloga in za dograjevanje 
novega sistema na tem področju. 

Na podlagi javne razprave, katere nosi- 
lec je Republiška konferenca SZDL, raz- 
prave v delegacijah občinskih skupščin 
in skupinah delegatov v delovnih telesih 
zborov in skupščine ter v zborih Skupšči- 
ne SR Slovenije, zbor nalaga predlagate- 
lju, da pri pripravi predloga podrobneje 
in dosledneje opredeli zlasti naslednje 
rešitve: 

1. Zbor poudarja, da bo le z doslednim 
uresničevanjem načel družbenega plani- 
ranja omogočeno, da bodo delavci, de- 
lovni ljudje in občani v procesu samo- 
upravnega dohodkovnega povezovanja 
postali dejansko temeljni nosilci razvoja 
stanovanjskega gospodarstva, s čemer 
bodo zagotovljeni tudi trdnejši pogoji za 
usklajeno delovanje vseh nosilcev razvo- 
ja na tem področju. 

Zato se zbor zavzema, da se v predlogu 
stališč določneje opredelijo vsi udele- 
ženci planiranja, njihova vloga in odgo- 
vornost, ravni in postopki planiranja. 
Predvsem je potrebno opredeliti elemen- 
te, ki jih morajo iz tega področja vsebo- 
vati samoupravni sporazumi o temeljih 
planov in plani temeljnih organizacij in 
skupnosti, temeljne organizacije združe- 
nega dela in krajevne skupnosti, stano- 
vanjskih skupnosti kot tudi dogovori o 
temeljih planov in družbeni plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Zbor poudarja, da je pri planiranju na 
področju stanovanjske izgradnje treba 
izhajati iz elementov za samoupravne 
sporazume o temeljih planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. Ti se 
sočasno usklajujejo v samoupravni sta- 
novanjski skupnosti v občini in v krajev- 
nih skupnostih v vsaki občini, ob upošte- 
vanju smernic družbenopolitičnih skup- 
nosti. V teh smernicah je treba opredeliti 
tudi družbeno dogovorjene kriterije za 
združevanje sredstev na tem področju z 
upoštevanjem načel vzajemnosti in pro- 
storskih danosti. 

Tako usklajeni elementi, ki imajo tudi 
dohodkovno osnovo, so podlaga za skle- 
panje sporazumov o temeljih planov sa- 
moupravnih stanovanjskih skupnosti, 
krajevnih skupnosti in temeljnih organi- 
zacij združenega dela ter drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti - udele- 
žencev samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana stanovanjske skupnosti. 

Usklajene obveznosti po sporazumih o 
temeljih planov povzema dogovor o te- 

meljih plana občine, ki je hkrati osnova 
za sprejem družbenega plana občine. 
Obenem so sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti 
tudi osnova za planske akte zveze stano- 
vanjskih skupnosti ter za dogovor o te- 
meljih plana SR Slovenije in za njen plan. 

Zbor poudarja, da vloga bank in stano- 
vanjskih varčevalcev v njihovem okviru, 
njihov vpliv na politiko stanovanjske gra- 
ditve ter vključevanje v postopek planira- 
nja v osnutku stališč ni dovolj oprede- 
ljena. 

Za čim uspešnejše usklajevanje in izva- 
janje planov vseh družbenih subjektov, ki 
se pojavljajo pri kompleksni stanovanjski 
gradnji (stavbno-zemljiške skupnosti, 
komunalne skupnosti, otroško varstvo, 
šolstvo itd.) naj se prouči dilema: 

1. Ali opredeliti stanovanjsko skup- 
nost kot mesto, kjer se usklajujejo cilji in 
naloge, sprejete v samoupravnih spora- 
zumih o temeljih planov udeležencev 
planiranja, ki so nosilci kompleksne sta- 
novanjske izgradnje? S tem bi prevzela 
vlogo planske - poslovne skupnosti. 

2. Ali ob samoupravni stanovanjski 
skupnosti, kjer bi se usklajevali interesi le 
na področju stanovanjske izgradnje, 
ustanoviti še plansko-poslovno skupnost 
v skladu z določili zakona o združenem 
delu? Hkrati s tem je potrebno opredeliti 
tudi kdo naj prevzame vlogo tako imeno- 
vanega družbenega investitorja. 

Ne glede na obliko samoupravne orga- 
niziranosti mora biti v postopku sočasne- 
ga planiranja opredeljena vloga izvajal- 
cev ter njihove pravice in obveznosti. Pri 
tem se postavlja vprašanje natečaja kot 
je opredeljen v osnutku stališč, saj prev- 
zema funkcijo natečaja v bistvu postopek 
usklajevanja elementov samoupravnih 
sporazumov o temeljih, planov udeležen- 
cev v samoupravnih stanovanjskih skup- 
nostih, v katerega so vključeni tudi izva- 
jalci. Z natečajem bi bilo mogoče priteg- 
niti izvajalce izjemoma tedaj, kadar pri 
planiranju glede na možnosti uporabni- 
kov, izvajalci niso ponudili dovolj kapaci- 
tet. Zbor pri tem še posebej opozarja na 
vlogo Gospodarske zbornice Slovenije, 
ki mora v večji meri kot doslej postati 
mesto predhodnega usklajevanja med 
posameznimi izvajalci. 

2. Zbor poudarja, da hitrejše uveljavlja- 
nje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu zahteva učin- 
kovitejše dohodkovno povezovanje, s či- 
mer bo zagotovljeno usklajeno delovanje 
nosilcev razvoja stanovanjskega gospo- 
darstva ter odpravljeni nekateri pojavi 
monopolnega obnašanja in zapiranja 
trga. Zato se zbor zavzema, da se v pred- 

logu stališč podrobneje opredeli odnose, 
ki nastajajo na področju združevanja 
sredstev iz dohodka in iz čistega dohod- 
ka za razširjeno reprodukcijo in odnose 
pri upravljanju s temi sredstvi, kar je po- 
membno predvsem z vidika zagotavljanja 
usmerjene stanovanjske gradnje, ki v 
osnutku stališč ni dovolj opredeljena. 
Opredeliti pa je potrebno tudi način reše- 
vanja stanovanjskih potreb upokojencev. 

V tem okviru je posebno pozornost po- 
trebno posvetiti enostavni reprodukciji 
stanovanjskega fonda, zlasti ob dejstvu, 
da je ekonomska stanarina opredeljena 
kot družbeno priznana cena za uporabo 
stanovanja. Različna kvaliteta in starost 
stanovanjskega fonda ter različne obvez- 
nosti, ki jih lahko stanovalci sprejemajo v 
srednjeročnih programih vzdrževanja, 
lahko bistveno vplivajo na višino stanari- 
ne. Zato je potrebno v okviru Slovenije 
enotno opredeliti obdobje prehoda na 
ekonomske stanarine (1981-1985), ki naj 
bi se oblikovale na osnovi izenačevanja 
glavnih elementov stanarine, zlasti amor- 
tizacije, vzdrževanja in usklajevanja nor- 
mativov o trajanju in zamenjavi posamez- 
nih elementov, delov in naprav v stano- 
vanjski hiši in stanovanju. Ob družbeno 
dogovorjeni definiciji ekonomske stana- 
rine je potrebno opredeliti obratovalne 
stroške stanovanjske hiše in proučiti 
možnost za njihovo vključitev v stana- 
rino. 

V okviru zagotavljanja sredstev za sta- 
novanjsko graditev naj se konkretizira 
načelo, da mora vsakdo v skladu s svoji- 
mi možnostmi prispevati lastna sredstva 
za reševanje svojega stanovanjskega 
problema. Zato naj se bolj opredeli vloga 
stanovanjskega varčevanja občanov ter 
določijo oblike lastne udeležbe tako pri 
pridobitvi družbenega najemnega stano- 
vanja kot za lastno gradnjo. Treba je 
proučiti tudi vprašanje kolikšna je lahko 
lastna udeležba pri pridobitvi družbene- 
ga najemnega stanovanja in aH je vrač- 
ljiva. 

Za čim uspešnejše angažiranje delov- 
nih ljudi in občanov pri racionalni stano- 
vanjski graditvi naj bo zadružna gradnja 
zasnovana tako, da bo zadruga postala 
pomemben udeleženec pri planiranju 
gradnje in vzdrževanja v okviru samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. Zato se 
zbor zavzema, da se v predlogu stališč 
določneje opredelijo odnosi v zadružni 
gradnji, položaj zadruge v sistemu, zna- 
čaj v zadrugi združenih sredstev, način 
upravljanja z njimi in položaj zadružnika 
v delegacijah temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela oziroma v krajevnih skupno- 
stih. Prav tako je potrebno opredeliti po- 
ložaj zadruge v odnosu do krajevne 
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skupnosti in do samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti ter enote. 

3. Predlagatelj naj določneje opredeli 
kakšna vsebina družbenoekonomskih 
odnosov se bo odvijala v posamezni obli- 
ki samoupravne organiziranosti in pri 
tem upošteva, da je potrebno zadovolje- 
vanje interesov zagotavljati v tisti obliki 
in na tisti ravni, kjer je to mogoče opraviti 
najbolj celovito, najhitreje in najbolj ra- 
cionalno, upoštevaje nujno solidarnost 
in vzajemnost. 

Objektivno obstoje različni interesi 
med uporabniki in izvajalci kot tudi med 
njimi. Zato je potrebno identificirati 
strukturo in nosilce različnih interesov in 
to upoštevati: pri oblikovanju delegacij v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter njihovi notranji strukturi 
(nosilci avtentičnih interesov), pri obliko- 
vanju zborov skupščine stanovanjske 
skupnosti in enote stanovanjske skupno- 
sti, pri opredeljevanju postopkov usklaje- 
vanja in sprejemanja odločitev v zborih 
stanovanjske skupnosti. 

Pri oblikovanju delegacij uporabnikov 
v temeljnih organizacijah združenega de- 
la bi moral prevladovati najširši interes 
delavcev, da se v skladu z njihovimi po- 
trebami in realnimi materialnimi mož- 
nostmi gradi čim hitreje, racionalneje in 
ceneje. V tem okviru se morajo izraziti in 
uskladiti tudi interesi pričakovalcev iz te- 
meljnih organizacij združenega dela (v 
družbeni, zasebni oziroma zadružni 
gradnji), prav tako pa tudi interes za čim 
boljše vzdrževanje obstoječega stano- 
vanjskega fonda. 

Pri oblikovanju delegacij v krajevnih 
skupnostih naj se upošteva interes sta- 
novalcev za vzdrževanje in izboljšanje 
stanovanjskega fonda, interes krajanov 
za smotrno uporabo prostora, za celovi- 
tejše zadovoljevanje skupnih potreb 
(otroško varstvo, šola, trgovina, itd.), za 
zagotavljanje najustreznejših možnosti 
za družbenopolitično, samoupravno in 
drugo interesno delovanje občanov v 
krajevnih skupnostih. Tem interesom 
ustrezno je potrebno opredeliti vlogo 
zborov stanovalcev in hišnih svetov, kon- 
ferenc delegacij stanovalcev v krajevni 
skupnosti, delegacij krajevnih skupnosti 

za stanovanjsko skupnost, glede na vse- 
binsko in organizacijsko povezanost in 
soodvisnost. Različnost interesov in po- 
treba po njihovem usklajevanju že v kra- 
jevni skupnosti mora prevladujoče vpli- 
vati na oblikovanje bodisi posebne dele- 
gacije za stanovanjsko skupnost ali zdru- 
žene delegacije za med seboj povezane 
samoupravne interesne skupnosti 
(stavbno-zemljiška, komunalna). Različ- 
nost interesov, izraženih zlasti preko po- 
sebnih delegacij za samoupravne intere- 
sne skupnosti družbenih, gospodarskih 
in komunalnih dejavnosti, bo zahtevala 
tudi ustrezno koordinacijo in usklajeva- 
nje interesov na zborih občanov, v druž- 
benopolitičnih organizacijah, zlasti pa 
tudi v skupščini krajevne skupnosti. 

Zbor ugotavlja, da prihaja v zboru upo- 
rabnikov stanovanjske skupnosti preko 
delegatov iz temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela, kot temeljnega nosilca pla- 
niranja stanovanjske izgradnje, ki zago- 
tavlja tudi materialna sredstva, do izraza 
njihov celovit interes. Glede na to, da se v 
procesu usklajevanja pojavljajo tudi dru- 
gi manj celoviti interesi, se postavlja 
vprašanje aH bo prišlo pri materialnih od- 
ločitvah (razen pri programih za vzdrže- 
vanje obstoječega stanovanjskega fon- 
da) v zboru uporabnikov do preglasova- 
nja. Interes pričakovalcev bi se moral 
izraziti že pri planiranju v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela, oziroma v 
krajevnih skupnostih, pa tudi v delegaci- 
jah temeljnih samoupravnih skupnosti in 
stanovanjskih skupnostih. (Morebiti pa 
tudi preko posebej, samoupravno orga- 
niziranih pričakovalcev v zadrugah, kar 
velja zlasti za njihovo organiziranje v 
enoti.) 

Različnost interesov izvajalcev na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva in 
dejstvo, da dohodkovno in plansko še 
niso povezani, zahteva njihovo usklaje- 
vanje v zboru izvajalcev, v katere se vklju- 
čujejo. 

Enoto stanovanjske skupnosti lahko 
oblikujejo porabniki in izvajalci pred- 
vsem za usklajeno izvajanje v stanovanj- 
skih skupnostih sprejete politike o iz- 
gradnji soseske ali o obnovi stanovanj- 
skih kompleksov. Podrobno je potrebno 

proučiti možnosti za oblikovanje enote 
za vzdrževanje soseske aH njenega dela 
in v tem okviru razjasniti tudi vlogo za- 
druge. 

4. Zbor opozarja, da predstavlja za- 
snovani sistem na področju stanovanj- 
skega gospodarstva revolucionarno pre- 
obrazbo. Uresničitev samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov pa bo po- 
stopen proces, ki ga je potrebno časovno 
terminirati in določiti za ta čas prehoden 
režim, ki naj kljub prehodu zagotovi do- 
slej planirano dinamiko stanovanjske iz- 
gradnje in gospodarjenja s stanovanj- 
skim fondom. 

5. Zbor poziva, da se v razpravo o 
predlogu stališč, sklepov in priporočil za 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji vklju- 
čijo pred obravnavo v skupščini vsi zain- 
teresirani dejavniki, pri čemer naj ob raz- 
pravah analizirajo tudi stanje na tem po- 
dročju v posameznih družbenopolitičnih 
skupnostih in krajevnih skupnostih ter na 
tej osnovi opredelijo ukrepe in naloge, ki 
naj skupaj s predloženimi stališči prispe- 
vajo k celovitemu razreševanju temeljnih 
vprašanj razvoja stanovanjskega gospo- 
darstva in k dograjevanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na tem 
področju. Le ob tako zastavljeni akciji 
obstajajo realne možnosti, da se uveljavi 
nov sistem že v obdobju prihodnjega 
srednjeročnega plana razvoja. 

6. Izvršni svet naj predloži predlog sta- 
lišč, sklepov in priporočil za nadaljnji ra- 
zvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji s predlogi za izda- 
jo sprememb in dopolnitev zakonov v 
roku, ki bo omogočil, da ga bodo ob 
upoštevanju poslovniških rokov zbori 
skupščine lahko obravnavali v začetku 
oktobra 1979. 

Odbora sta v razpravi ponovno opozo- 
rila na tesno povezanost stanovanjskega 
s komunalnim gospodarstvom. Z uvelja- 
vitvijo novega sistema na področju sta- 
novanjskega gospodarstva je potrebno 
zato čim prej opredeliti tudi zagotavljanje 
sredstev za komunalno opremljanje zem- 
ljišč, da ne bi zaostajanje te dejavnosti 
postalo determinanta stanovanjske iz- 
gradnje. 

SKLEP 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na seji dne 11. 7. 1979 
obravnavali osnutek zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je in na podlagi drugega odstavka 266. 
člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejeli naslednji 

sklep 
1. Osnutek zakona o organizaciji in 

delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter sa- 
mostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije se 
sprejme; 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije; 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 

Izvršni svet upošteva predvsem nasled- 
nja stališča in predloge: 

- Predlog zakona naj v skupnih določ- 
bah konkretizira poglavitne funkcije 
upravnih organov, ki izhajajo iz 179. čle- 
na Ustave SR Slovenije in 4. čiena zako- 
na o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih. 

- Predlagatelj naj do predloga zakona 
ponovno prouči, na katerih področjih so 
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glede na značaj in pomen upravnih na- 
log, potrebni individualno vodeni upravni 
organi, na katerih pa kolegijski upravni 
organi. Zbor meni, da obstaja potreba po 
individualno vodenih organih predvsem 
na tistih področjih, kjer družbene odnose 
- glede na sedanjo stopnjo družbenopo- 
litičnih odnosov in družbenoekonomske- 
ga razvoja - pretežno urejajo organi 
oblasti družbenopolitičnih skupnosti. 

- Funkcija in sestava kolegijskih 
upravnih organov ne sledita načelu, da je 
kolegijski upravni organ kolektivni organ 
uprave oziroma nista v osnutku zakona v 
tem smislu dosledno izpeljani. Glede na 
upravno funkcijo kolegijskih upravnih 
organov ni potrebe, da se vanje vključu- 
jejo delegati družbenopolitičnih organi- 
zacij. Sodelovanje upravnih organov z 

družbenopolitičnimi organizacijami je 
mogoče zagotoviti na druge načine, ne 
da bi bila pri tem okrnjena samostojnost 
in odgovornost upravnega organa. 

- Ta zakon naj ne ustanovi družbenih 
svetov uprave, ampak naj v skupnih do- 
ločbah predvsem opredeli kriterije in po- 
stopek za njihovo ustanovitev, le-te pa je 
primerneje prepustiti posebnim zako- 
nom oziroma odlokom občinskih skup- 
ščin. 

Pri opredeljevanju kriterijev za usta- 
novitev družbenih svetov uprave je po- 
trebno izhajati iz značaja in pomena 
funkcije upravnega organa oziroma zna- 
čaja in pomena upravnega področja pri 
poseganju v družbene odnose, različnost 
in zapletenost interesov na posameznem 
področju in ali ni morda družben vpliv na 

posamezno upravno področje dovolj za- 
gotovljen že na druge načine. 

- Pri opredeljevanju organizacijske 
strukture republiških upravnih organov 
naj predlagatelj upošteva potrebo po ra- 
cionalnem in učinkovitem opravljanju 
upravnih nalog. Izhaja naj iz ocene stanja 
in potreb na celotnem področju upravno- 
strokovnih služb v republiki, vključno z 
ustreznimi službami v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi predlo- 
ga zakona preuči tudi druga mnenja, sta- 
lišča in predloge, izražene ob obravnavi 
osnutka zakona v delovnih telesih skup- 
ščine in zbora in v razpravi na seji zbora 
in naj do njih zavzame stališča. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
pravni pomoči 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
11. 7. 1979 obravnaval predlog zakona o 
pravni pomoči in na podlagi 72. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije in 
19. člena poslovnika Družbenopolitične- 
ga zbora sprejel ta-le 

stališča 
1. S predlogom zakona o pravni po- 

moči so konkretizirana ustavno-pravna 
in družbenopolitična izhodišča o obliko- 
vanju služb pravne pomoči, o samou- 

pravni organiziranosti teh služb in o 
družbenoekonomskih odnosih na tem 
področju. 

Zakon bo prispeval k uveljavljanju pra- 
vic, dolžnosti in odgovornosti delovnih 
ljudi in občanov ter samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti, k večji pravni varno- 
sti in s tem k uresničevanju ustavnosti in 
zakonitosti, kot pomembnima prvinama 
socialistične samoupravne družbe. 

2. Vse oblike pravne pomoči, kot jih 
ureja zakon, bo možno uresničiti posto- 
poma. Da bi bil ta čas čim krajši, se 

morajo v ta proces vključiti samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopoli- 
tične skupnosti, družbenopolitične, 
družbene organizacije in društva ter zla- 
sti Odvetniška zbornica Slovenije in pri- 
spevati k učinkovitemu razreševanju vse- 
binskih, organizacijskih in materialnih 
vprašanj s tega področja. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma Skupščine SR Slo- 
venije, da sprejmeta predloženi zakon, 
skupaj s predlaganimi amandmaji. 

STALIŠČA IN MNENJA 
Skupščine Socialistične republike Slovenije ob obravnavi Poročila Zveznega izvrš- 
nega sveta o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1979 
do leta 1980 v letih 1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja v letu 1979 in možnosti za 
razvoj v letu 1980 

Skupščina Socialistične republike 
Slovenije je na podlagi 6. točke 314. 
člena in 15. alinee 335. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, na 
podlagi 191. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije ter v skladu z 200. čle- 
nom poslovnika Skupščine SFRJ, na se- 
jah Zbora združenega dela, Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora dne 11. 
julija 1979 ob obravnavi Poročila Zvez- 
nega izvršnega sveta o uresničevanju 
družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1979 do leta 1980 v letih 
1976, 1977 in 1978 s prvo oceno razvoja 
v letu 1979 in možnosti za razvoj v letu 
1980 (štev. 30-9/79-060) sprejela na- 
slednja 

stališča in mnenja 
1. Skupščina meni, da je v primerjavi s 

poročili iz prejšnjih let v letošnjem poro- 
čilu podan dokaj kritičen in objektiven 
prikaz dosedanjega uresničevanja druž- 
benega plana Jugoslavije, kar daje dovolj 
ustrezne osnove tako za opredeljevanje 
ukrepov do konca tekočega leta, kot tudi 

za opredelitev razvoja in ukrepov v na- 
slednjem letu. Skupščina pa ocenjuje, da 
je kljub temu osnovna slabost poročila, 
da na nekaterih mestih presplošno prika- 
zuje družbenoekonomska gibanja in ne 
navaja vzrokov za stanje, ki je sicer dobro 
ocenjeno v spremljajočem analitičnem 
gradivu. Kritično ocenjuje počasno spre- 
jemanje posameznih dogovorov o teme- 
ljih družbenega plana, zaradi česar so 
nastajale resne motnje na področjih, ki 
naj bi bila z njimi urejena. Pri večini do- 
govorov ni ustrezno prikazana njihova 
dohodkovna pokritost z ustreznimi sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih pla- 
nov, čeprav so ravno v tem osnovni razlo- 
gi, da se politika dogovorjenega obsega 
družbene reprodukcije ne uresničuje in 
je struktura investicij še zmeraj neustrez- 
na. Tudi lastna sredstva investitorjev se 
še nadalje zmanjšujejo, hkrati pa je za- 
dolževanje doma in v tujini po obsegu in 
glede na pogoje še naprej neustrezno ob 
neučinkovitem dohodkovnem povezova- 
nju (SOZD, interne banke, skupna vlaga- 
nja). 

Res je sicer, da kasnitev pri sprejema- 

nju manjkajočih sistemskih zakonov pov- 
zroča počasnejše izgrajevanje sistema 
družbenoekonomskih odnosov, ki so že 
urejeni s sistemskimi zakoni (ekonomski 
odnosi s tujino, denarni in bančni sistem, 
kreditni odnosi ipd.) vendar še niso do- 
volj operacionalizirani. Prav tako bi z do- 
slednejšim uveljavljanjem določil zakona 
o združenem delu lahko lažje premago- 
vali razkorak med deklariranimi načeli in 
njihovim uveljavljanjem v praksi. Kolikor 
bi ta načela dosledno uresničevali s sa- 
moupravnim sporazumevanjem in druž- 
benim dogovarjanjem na tem področju, 
ne bi bilo potrebno v taki meri urejati teh 
vprašanj s kratkoročnimi ukrepi ekonom- 
ske politike. 

2. Skupščina ocenjuje, da bi bilo po- 
trebno podrobneje navesti razloge, zakaj 
se nekatere ključne razvojne naloge ne 
uresničujejo in zakaj so izostale potreb- 
ne aktivnosti. Na tej osnovi bi bito priča- 
kovati, da bo predlagatelj predložil ukre- 
pe za premagovanje ugotovljenih odsto- 
panj vendar tako, da le-ti ne bi delovali 
samo linearno. Prav tako pa se pogreša 
ocene tistih predpostavk, ki so se glede 
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na domače razmere in na razmere v svetu 
(potres v Črni gori, problem na področju 
energije, zlasti nafte, surovin itd.) spre- 
menile v tolikšni meri, da terjajo prevre- 
dnotenje določenih nalog in presojo, ka- 
tere so tiste naloge, ki jih je z dodatnimi 
ukrepi še mogoče uresničiti, katere pa so 
tiste, ki jih bo treba prenesti v naslednje 
srednjeročno obdobje. 

3. V zvezi z uresničevanjem planov 
oziroma resolucije za leto 1979 skupšči- 
na ugotavlja, da je bila letošnja ekonom- 
ska politika bolj usmerjena v uresničeva- 
nje stabilizacijskih prizadevanj, čeprav se 
v prehodu v drugo polletje učinkovitost 
teh ukrepov zmanjšuje, zlasti zato, ker je 
ukrepom Zveznega izvršnega sveta v pre- 
majhni meri sledilo tudi prizadevanje 
združenega dela. S tem v zvezi manjka 
ocena učinkovanja ukrepov ekonomske 
politike, ki so v prvih mesecih letošnjega 
leta učinkovali pretežno na strani ponud- 
be. Zato bo treba do konca leta presoditi, 
ali ne kaže nekaterih nalog iz letošnje 
resolucije prevrednotiti (zlasti na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino, po- 
litike cen, kreditno monetarne politike 
ipd.) in se na tej osnovi dogovorit! za 
konkretne ukrepe in naloge. 

4. Skupščina ocenjuje, da je treba z 
ukrepi ekonomske politike v prihodnjem 
letu vsestransko spodbujati uresničeva- 
nje naslednjih poglavitnih nalog: 

a) rast dohodka na temelju večje pro- 
duktivnosti dela, z učinkovitejšim izkori- 
ščanjem obstoječih rezerv v združenem 
delu, s selektivno in racionalno politiko 
vlaganj na kvalitetnih virih in z doslednej- 
šim uresničevanjem sistema družbenega 
planiranja, kar bo omogočilo smotrno 

\ 

razporejanje dohodka in čistega dohod- 
ka za vse namene porabe; 

b) določiti strategijo in program ener- 
getske politike, ki bo temeljila na večjem 
črpanju domačih virov energije glede na 
to, da se prav tu srečujemo z velikimi 
težavami, tudi zaradi zaostrene energet- 
ske situacije v svetu. Opredeliti je treba 
kriterije za racionalno možno konverzijo 
posameznih energetskih virov jasno 
opredeliti selektivno uporabo in razvija- 
nje že obstoječih energetskih virov. Čim 
prej je treba sprejeti dolgoročni program 
spodbujanja varčevanja in racionalne 
porabe energije, ki ga je treba dosledno 
uresničevati v letu 1980 in mora postati 
sestavni del novega srednjeročnega pla- 
na in ena od pomembnejših osnov za 
delovanje vseh subjektov družbenega 
planiranja na tem področju; 

c) hitrejši razvoj kmetijske proizvodnje 
in povečevanje pridelka življenjsko po- 
membnih kmetijskih proizvodov in s tem 
povečanje proizvodnje hrane. Pri tem bo 
treba z učinkovitejšim dohodkovnim po- 
vezovanjem, upoštevaje zlasti optimalne 
možnosti izkoriščanja razpoložljivih 
zemljišč, primernih za kmetijsko proiz- 
vodnjo, zagotoviti doslednejše uresniče- 
vanje sprejetih obveznosti z dogovorom 
o agrokompleksu. V posameznih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah bo treba 
sprejeti tudi materialne bilance najpo- 
membnejših kmetijsko-živilski- proiz- 
vodov (vključno s predelavo) ter sprejeti 
ukrepe za njihovo uresničevanje, kar po- 
meni, da se ukrepi v letu 1980 lahko na- 
našajo le na tisti del dogovorjenega prio- 
ritetnega razvoja, ki je ključnega pomena 
za uresničitev ciljev na tem področju; 

č) večje vključevanje Jugoslavije v me- 
dnarodno delitev dela ob dejstvu, da se 
delež Jugoslavije zmanjšuje glede na 
usmeritev, da bo izvoz v letu 1980 in tudi 
v naslednjem srednjeročnem obdobju 
eden izmed osnovnih pospeševalcev sta- 
bilne in dinamične gospodarske rasti in 
bo treba ekonomsko politiko podrediti 
tej usmeritvi. Z ukrepi ekonomske politi- 
ke bo treba doseči povečanje izvoza in 
zagotoviti tolikšen uvoz repromateriala 
in opreme, ki bo omogočal načrtovano 
rast uvoza skladno s stopnjo rasti indu- 
strijske proizvodnje. Pri tem bo treba 
omejiti preveliko usmerjenost združene- 
ga dela na domači trg, na katerem imajo 
zaradi disparitet med domačimi in izvoz- 
nimi cenami organizacije združenega de- 
la, pretežno usmerjene na domači trg, 
ugodnejši dohodkovni položaj, kar bi bi- 
lo potrebno posebej analizirati. Povečati 
je treba odgovornost posameznih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin za dosle- 
dnejše spoštovanje njihovih plačilnih bi- 
lančnih pozicij. Ob sprejemu resolucije 
za leto 1980 bo treba sprejeti tudi vse 
spremljajoče akte, ki konkretizirajo spre- 
jeto politiko. 

Glede konkretnih stališč, mnenj in 
predlogov posameznim opredelitvam, 
ugotovitvam in usmeritvam skupščina v 
celoti podpira stališča delovnih teles, ki 
naj jih delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, zlasti kar zadeva V. in VI. poglavje 
pri obravnavanju poročila Zveznega 
izvršnega sveta v delovnih telesih in na 
seji Zbora republik in pokrajin, ustrezno 
upošteva. 

POROČILO 
Odbora za finance Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k letnemu 
poročilu o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji v letu 1978 

Odbor za finance Zbora združenega 
dela je na seji dne 12. junija 1979 obrav- 
naval letno poročilo o delu Službe druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložila v 
obravnavo Služba družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji. 

Člani odbora so uvodoma ugotovili, da 
je Služba družbenega knjigovodstva v le- 
tu 1978 uresničevala naloge opredeljene 
v letnem delovnem programu, zakonih in 
drugih predpisih ter usmeritvah v drugih 
družbenih dokumentih. Pri tem je opravi- 
la številne evide in informativnoanalitič- 
ne opravila številne evidenčne in infor- 
mativnoanalitične naloge, obsežna opra- 
vila na področju nadzorstva nad zakoni- 
tostjo razpolaganja z družbenimi sredstvi 
in na področju plačilnega prometa. Po- 
membno delo je služba opravljala na po- 
dročju informiranja delavcev o gospo- 
darjenju in razpolaganju z dohodkom in 
drugimi družbenimi sredstvi, zlasti v ak- 
cijah ob zaključnih računih in ob perio- 
dičnih obračunih, osebnih dohodkih, in- 
vesticijah ter skupni in splošni porabi. 
Aktivno se je vključevala v družbenopoli- 
tično dejavnost v okviru družbene samo- 
zaščite z ukrepi družbeno-preventivnega 
značaja. Sodelovala je z organi samo- 

upravne delavske kontrole in drugimi sa- 
moupravnimi organi, z družbenopolitič- 
nimi skupnostmi, družbenopolitičnimi 
organizacijami in samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi. 

Iz poročila je razvidno, da so z izvaja- 
njem zakona o združenem delu nastale v 
letih 1977 in 1978 v organizacijah združe- 
nega dela številne statusne spremembe, 
ki so se odrazile v povečanem obsegu 
dela službe. Tako so TOZD ob koncu leta 
1978 imele 3335 žiro računov aH za 61 % 
več kot v prejšnjem letu. Povečalo se je 
število računov izločenih sredstev TOZD, 
prehodnih in drugih računov za skupno 
3457 računov, kar predstavlja 54% pove- 
čanje. V delovnih organizacijah, ki imajo 
v svojem sestavu TOZD in v sestavljenih 
organizacijah združenega dela je bila po- 
sebna skrb namenjena ustanavljanju in- 
ternih bank in oblikovanju posebnih fi- 
nančnih služb. Za združevanje sredstev 
svojih članic so imele interne banke ob 
koncu leta odprtih 10, posebne finančne 
službe pa 227 računov. Ob koncu leta 
1977 je bilo teh računov odprtih le 14. 
Obsežno in zahtevno področje dela je za 
službo predstavljal celoten sistem vpla- 
čevanja, usmerjanja in spremljanja pri- 
hodkov DPS, SIS in skladov družbenopo- 

litičnih skupnosti, ki se je povečal za 
11%. 

Nastalim spremembam in prestrukturi- 
ranju OZD je služba sledila sproti in učin- 
kovito ter v ta namen sodelovala z upo- 
rabniki družbenih sredstev, nudila poja- 
snila in inštrukcije ter organizirala 86 po- 
svetov (leta 1977 - 36) glede izvajanja 
predpisov z uporabniki družbenih sred- 
stev. 

V letu 1978 je služba opravila 44 stati- 
stičnih raziskovanj. Obdelala podatke iz 
5370 zaključnih računov ali za 3% več 
kot leto poprej. Obseg obdelanih podat- 
kov iz periodičnih obračunov je bil za tri 
obdobja leta 1978 večji za 26% kot v letu 
1977. Število periodičnih obračunov 
TOZD iz gospodarstva pa se je povečalo 
za 12%. Obseg dela se je vidno povečal 
tudi na drugih področjih delovanja 
službe. 

Delovanje službe je bilo usmerjeno na 
spremljanje izvajanja družbenih planov, 
uresničevanje družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov ter razvojnih 
planov združenega dela. 

Poseben poudarek pri opravljanju kon- 
trolnih zadev je bil dan preventivnemu 
delovanju službe. Kontrola je ugotovila 
nepravilnosti pri oblikovanju celotnega 
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prihodka, skupnega prihodka, poslovnih 
stroškov, dohodka in skupnega dohod- 
ka, izgub, vrednosti osnovnih sredstev in 
njihovih virov, sredstev skupne porabe, 
razervnega sklada, zalog itd. Služba je 
vložila 23 prijav za kazniva dejanja (leta 
1977 - 42), za gospodarske prestopke pa 
5514 (leta 1977-3832). Porast gospodar- 
skih prestopkov je predvsem posledica 
nepredloženih zaključnih računov in pe- 
riodičnih obračunov. Večjo finančno dis- 
ciplino pa je bilo opaziti pri zagotavljanju 
sredstev za zavarovanje plačil. 

Poseben napor službe v letu 1978 je 
predstavljala racionalizacija števila pla- 
čilnih instrumentov, njihova prilagoditev 
za avtomatsko obdelavo in izpolnjevanje 
ter njihov vsebinski sestav. V računalni- 
ško obdelavo je bilo zajetih okrog dve 
tretjini vseh nalogov plačilnega prometa. 

Služba je sodelovala v SDK Jugoslavije 
na pripravah za sistem plačevanja z veri- 
ženjem čekov, ki bo eksperimentalno 
preizkušen predvidoma konec leta 1979. 

Odbor je v razpravi ugotovil, da letno 
poročilo Službe družbenega knjigovod- 
stva v SR Sloveniji podaja le prikaz 
opravljenih del in nalog službe, premalo 

pa nakazuje in ne pojasnjuje problemov 
službe. 

Odbor je v razpravi zlasti opozoril na 
precejšnje povečanje števila zaposlenih v 
letu 1978, kar je sicer posledica poveča- 
nega obsega dela službe, vendar pa 6% 
porast zaposlenih ni bistveno vplival na 
izboljšanje strukture zaposlenih v korist 
delavcev na zahtevnejših opravilih. 

Odbor opozarja, da bi Služba družbe- 
nega knjigovodstva morala pri svojem 
delu bolj slediti izvajanju določil zakona 
o združenem delu, zlasti procesu združe- 
vanja dela in sredstev. Proučiti bi morali 
vprašanje zaračunavanja tarif uporabni- 
kom njenih uslug zlasti z vidika zmanjša- 
nja aH diferenciranega pristopa, ker ta 
sredstva močno bremenijo dohodek or- 
ganizacij združenega dela. Iz letnega po- 
ročila službe ne izhaja, kako poteka naje- 
manje kreditov z eskontiranjem menic. 
Glede na to, da se pri uporabnikih druž- 
benih sredstev pojavlja veliko odprtih 
problemov, ki jih sami ne morejo razreše- 
vati, je odbor opozoril Službo družbene- 
ga knjigovodstva na dolžnost, da delov- 
nim organizacijam nudi ustrezno in kvali- 
tetno pomoč, da bi te lahko zakonito in 

no opravljale delo pri vodenju in razpola- 
ganju z družbenimi sredstvi. Ob tem pa 
naj služba tudi opredeli oblike in načine 
pomoči delovnim organizacijam. 

Odbor zato priporoča Službi družbe- 
nega knjigovodstva, da v okviru nakaza- 
nih pripomb in mnenj odbora pripravi v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Republiškim sekretariatom 
za finance informacijo o odprtih vpraša- 
njih tudi pri izvajanju zakonskih predpi- 
sov z namenom, da se na probleme opo- 
zori in skuša vplivati na odpravo ie-teh 
preko delegatske skupščine. Informacijo 
naj bi Služba družbenega knjigovodstva 
pripravila v oktobru 1979. 

Odbor je bil seznanjen tudi z zaključ- 
nim računom Službe družbenega knjigo- 
vodstva v SR Sloveniji za leto 1978 in k 
predloženemu zaključnemu računu ni 
imel pripomb. 

Po končani obravnavi je odbor sprejel 
sklep, da se poročilo o delu Službe druž- 
benega knjigovodstva v letu 1978 ne 
predloži v obravnavo zboru, ker vsebuje 
statistični prikaz delovanja službe in ne 
nakazuje problemov oziroma odprtih 
vprašanj, katera bi bilo treba obravnavati 
na zboru. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ 

POROČILO 
o usklajevanju zakona o ekonomskih in drugih odnosih v proizvodnji in prometu 
sredstev oborožitev in vojaške opreme 

Skupščina SR Slovenije je ob soglasju na zakon o ekonom- 
skih in drugih odnosih v proizvodnji in prometu sredstev 
oborožitve in vojaške opreme med drugim dala načelne pri- 
pombe, da se nekatere rešitve v zakonu v preveliki meri 
odmikajo od sprejetih rešitev v novih sistemskih zakonih in 
naložila delegaciji, da v postopku usklajevanja opozori na to 
problematiko in predlaga, da Zvezni svet za družbeno uredi- 
tev obravnava ponovno zakonsko rešitev in o tem da svoja 
stališča. 

Delegacija je to stališče uveljavila in zato je bilo usklajeva- 
nje, ki je bilo predvideno že v septembru lanskega leta, odlo- 
ženo. Med tem časom je imela delegacija dve razpravi s 
predlagatelji zakona v Zveznem sekretariatu za ljudsko 
obrambo. Po teh razpravah so spremenjena stališča do neka- 
terih odločb zakona. Delegacija je ocenila, da po teh razgovo- 
rih ne obstaja več potrebe, da gre zakon na Zvezni svet, saj so 
bile temeljne pripombe s tem razrešene. 

Predlagatelji so pred začetkom ponovnega usklajevanja 
pripravili pismeni predlog stališč ZIS v zvezi s pripombami 
Skupščin republik in pokrajin. Iz tega gradiva je videti, daje 
največji del pripomb, ki smo jih pismeno posredovali predla- 
gatelju tudi sprejetih. V predlogu zakona je popravljeno zlasti 
naslednje: 

1- V zakonu so jasno opredeljeni subjekti, na katere se 
olajšave zakona nanašajo in sicer na: 

- organizacije združenega dela, ki v smislu zveznega za- 
kona, s katerim se urejuje proizvodnja oborožitve in vojaške 
opreme, lahko proizvajajo oborožitev in vojaško opremo; (či- 
sto vojaške tovarne za proizvodnjo v miru in primeru vojne) 

- organizacije združenega dela in druge samoupravne or- 
ganizacije ter skupnosti', ki proizvajajo sredstva ali opravljajo 
storitve, ki so posebnega pomena za proizvodnjo oborožitve 
in vojaške opreme; (katere v okviru svoje osnovne dejavnosti 
na temelju dolgoročnih pogodb z Zveznim sekretariatom za 
ljudsko obrambo in vojaškimi tovarnami proizvajajo za po- 
trebe industrije oborožitve in vojaške opreme). 

2. Kot oborožitev in vojaška oprema je v tem zakonu miš- 
ljena specifična oprema, specifični pribor, specifična emba- 
laža in podobno. 

3. Spremenjen je del zakona o oblikovanju cen v proizvod- 
nji in prometu sredstev oborožitve in vojaške opreme tako, da 
se postopki pri oblikovanju cen, družbenem dogovarjanju in 
samoupravnem sporazumevanju, ki sicer imajo določene spe- 
cifičnosti, poleg tega odvijajo v skladu s splošnim sistemom 
določanja cen. \ 

™tioV zunanietr9°vinskem prometu se uvozno in izvozno poslovanje za potrebe proizvodnje sredstev oborožitve in 

okv!m qiqPremt 0dvija„v skladu z danim, sistemom, torej v okviru SIS za ekonomske odnose s tujino z izjemo uvoza za 

ni'rTnhn P?-treb? JLA in sioer specifične opreme za proizvod- njo oborožitve in vojaške opreme, specifičnih gorivih proiz- 
vodov, po! proizvodov, skopov, podsklopov in tako dalie ter 
tevfnvn^i? repromateriala za razvoj in proizvodnjo oboroži- 
la Xok|e0nrs7sFR50trebe iz8radn'e in °prem" 

Zakon je bil dokončno usklajen v odboru za tržišče in cene 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ dne 24. 4. 1979 in 
ga je Zbor republik in pokrajin sprejel dne 16. 5. 1979. 
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o poteku usklajevanja osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč (AS 134) 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 23. maja 1979 
obravnavala osnutek zgoraj navedenega zakona in sprejela 
naslednje sklepe ter stališča: 

1. Skupščina SR Slovenije daje soglasje k osnutku zakona 
2. V razpravi na sejah zborov in na sejah delovnih teles 

Skupščine SRS so bila poudarjena naslednja stališča in dane 
naslednje pripombe: 

- soglasno je bila podprta potreba po hitri in učinkoviti 
pomoči prizadetim krajem in je bil s tega vidika predloženi 
osnutek zakona podprt; 

- predlagana rešitev, ki jo vsebuje osnutek zakona pa ni v 
skladu z veljavnimi sistemskimi predpisi, ker so bila že ob 
sprejetju zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo elementar- 
nih nesreč sprejeta stališča, da se sredstva iz primarne emisije 
ne bodo več uporabljala v te namene. Glede na to, da pa je 
nujno takoj zagotoviti sredstva za pomoč črni gori, bi bilo 
primerneje sprejeti zakon o dovolitvi kratkoročnega kredita 
SR Črni gori iz sredstev primarne emisije, ki naj bi bila vrnjena 
po sprejetju zakona, ki bo uredil sistem zagotavljanja sredstev 
za odpravo posledic potresa v Črni gori; 

- spremembe in dopolnitve zakona v drugem in tretjem 
členu naj se nanašajo samo na kredite, odobrene za SR Crno 
goro. 
Odbor za kreditno monetarni sistem Zbora republik in pokra- 

jin je osnutek zakona usklajeval 31. maja 1979. Član delega- 
cije Skupščine SRS je v razpravi opozoril na zgoraj navedene 
pripombe, kakor tudi na sklep, ki ga je predložil odbor za 
kreditno-monetarni sistem in potrdil Zbor republik in pokrajin 
ob sprejemanju zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč. V skladu s tem sklepom bi 
moral ZIS do konca preteklega leta proučiti in pripraviti 
ustrezne predloge za sistemske rešitve na podlagi katerih bi 
se družba dolgoročno in učinkovito zaščitila pred posledi- 
cami elementarnih nesreč brez uporabe primarne emisije, 
vendar ZIS v tej smeri še ni ničesar ukrenil, ampak je v tej 
situaciji zopet predložil osnutek zakona, ki predvideva kori- 
ščenje emisije za dolgoročno odpravo posledic. 

Razpravo delegata Skupščine SRS sta podprla tudi dele- 
gata iz Skupščin SR Hrvatske in SR Srbije, vendar pa je 
delegat Skupščine SR Srbije menil, da ni možno dosledno 

izpeljati osnovne pripombe, ker bi moral nov osnutek zakona 
v ponovno proceduro v republiške skupščine. 

V zvezi s to pripombo pa je na predlog delegata Skupščine 
SR Slovenije odbor za kreditno-monetarni sistem predlagal 
zboru republik in pokrajin sprejem sledečega sklepa: 

Zvezni izvršni svet do predložitve osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za 
odpravo posledic elementarnih nesreč ni uresničil sklepa 
odbora za kreditno-monetarni sistem in Zbora republik in 
pokrajin, t. j. ni predložil sistemskih rešitev za zagotavljanje 
sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč brez upo- 
rabe sredstev primarne emisije. 

Zaradi tega zbor predlaga Zveznemu izvršnemu svetu, da 
ob sprejetju zakona, ki bo uredil sistem zagotavljanja sredstev 
za odpravo posledic od potresa v SR črni gori vzame v obzir 
sklep odbora in zbora, da se sredstva primarne emisije ne 
morejo dolgoročno angažirati za odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč in v tem zakonu predvidi in zagotovi sred- 
stva za vračilo sredstev Narodni banki Jugoslavije, ki so bila 
dana SR Črni gori iz primarne emisije. 

Pripomba Skupščine SR Slovenije na 2. in 3. člen zakona je 
bila sprejeta. 

V teku usklajevanja pa je ZIS predlagal amandma na pred- 
log zakona^ki se glasi: »Bankam na področju SR Črne gore se 
bo iz sredstev primarne emisije odobril kredit v znesku 
1,200.000,000 din za dajanje kreditov po določbah zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč 
in sicer občanom, ki so pretrpeli škodo po potresu ža leto 
1979 za popravilo oz. izgradnjo poškodovanih oz. porušenih 
objektov. 

Banke bodo sredstva iz prvega odstavka tega člena vrnile 
NBJ, ko bo s posebnim zveznim zakonom urejeno financira- 
nje odpravljanja posledic potresa v SR Črni gori. 

S tem amandmajem je bil odobren nov znesek sredstev iz 
primarne emisije za kredite občanom oz. OZD in SIS s po- 
dročja SR Črne gore, ki ga je prizadel potres. 

Po izvršeni konsultaciji z Izvršnim svetom in.Skupščino SR 
Slovenfje je delegacija dala soglasje na predloženi amandma 
in tako je zbor sprejel omenjeni zakon na svoji seji 6. 6. 1979 
skupaj z predlaganim sklepom. 
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Poročilo o izvajanju sklepov in priporočil za reševanje 

problematike zaposlovanja naših delavcev v tujini, za 

postopno vračanje delavcev z dela iz tujine in za 

njihovo vključevanje v zaposlitev v Socialistični 

republiki Sloveniji za leto 1978 - povzetek (ESA-301) 

V letu 1978 se je s posredovanjem skupnosti za zaposlova- 
nje zaposlilo na začasnem delu v tujini iz SR Slovenije le 396 
delavcev, kar je za 625 delavcev oziroma 61,21% manj kot v 
letu 1977 (od tega se je zaposlilo v Avstrijo 322 delavcev za 
opravljanje sezonskih del). 

Po podatkih Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije 
se je vrnilo z začasnega dela iz tujine v SR Slovenijo 1325 
delavcev, kar je za 881 delavcev oziroma 39,94% manj kot v 
letu 1977. (Ocenjujemo, da je število delavcev, ki so se vrnili z 
začasnega dela iz tujine višje od statistično podanega prikaza 
za 60%. Ti delavci so se po vrnitvi z začasnega dela v tujini 
vrnili na svoje kmetije, si našli zaposlitev brez posredovanja 
skupnosti za zaposlovanje ali si pridobili pravice iz invalidsko 
pokojninskega zavarovanja.) 

Navedeni podatki dokazujejo, da smo pri odhajanju delav- 
cev na začasno delo v tujino že dosegli minimalno stopnjo. 
Med vzrokoi da se delavci niso odločili za zaposlitev v tujino, 
je prav gotovo vedno boljše zagotavljanje pogojev za zaposlo- 
vanje doma. 

Rezultati v zvezi z vračanjem delavcev z začasnega dela iz 
tujine in možnostmi njihovega ponovnega vključevanja v za- 
poslitev, kljub doseženim uspehom, še niso zadovoljivi. 

V letu 1978 so bile možnosti za zaposlitev delavcev, ki so se 
vrnili z začasnega dela iz tujine dovolj ugodne, razen za regijo 
Murska Sobota, od koder je tudi največ delavcev na začasnem 
delu v tujini. Ob tem bi kazalo dodati, da je po stopnji rasti 
zaposlenosti v letu 1978, kot že nekaj let, med skupnostmi za 
zaposlovanje na prvem mestu Pomurje z doslej najvišjo stop- 
njo 8,1%, kar pomeni skoraj dvakrat hitrejšo rast zaposlenosti 
od republiškega poprečja, kakor tudi hitrejšo rast od planskih 
predvidevanj. 

Tudi v preteklem letu smo se zavzemali za zagotavljanje 
pogojev za vračanje delavcev z začasnega dela iz tujine, še 
zlasti z zagotavljanjem možnosti za zaposlitev oziroma z 
usmerjanjem in lociranjem industrijskih in drugih obratov v 
območja, od koder so delavci odhajali na delo v tujino. Naj- 
večja aktivnost združenega dela je bila dosežena v Pomurju, 
kjer se je v novih oziroma moderniziranih obstoječih obratih 
na novo zaposlilo 1521 delavcev. Nekateri obrati še nadalju- 
jejo z modernizacijo proizvodnje v letu 1979 oziroma zače- 
njajo izgradnjo, ki jo bodo nadaljevali v letu 1980, s čimeerse 
predvideva možnost zaposlitve 1641 delavcev. 

Ugotavljamo pa, da organizacije združenega dela iz razvi- 
tejših območij še vedno premalo sodelujejo pri aktiviranju 
razvojnih možnosti manj razvitih območij ter da bi morale tudi 
banke aktivneje sodelovati pri zbiranju sredstev za investicije 
za ta območja. Reševanje te problematike terja večjo zavze- 
tost Gospodarske zbornice Slovenije, še zlasti njenih novou- 
stanovljenih medobčinskih odborov. Veliko premalo je pri- 
sotna tudi aktivizacija združenega dela in denarnih sredstev 
delavcev, ki so se vrnili z začasnega dela iz tujine ali so še na 
delu v tujini. 

Glede na to, da so možnosti za opravljanje obrtnih storitev 
velike, so se delavci po vrnitvi, v večji meri kot v preteklih letih, 
odločali za odpiranje samostojnih obratovalnic. Še vedno pa 

prevladuje interes za proizvodne obrti ter avtoprevozništvo, le 
malo pa se jih odloča za storitvene obrti. Tudi v preteklem letu 
je bilo v mnogih občinah občanu, ki je želel opravljati obrtno 
ali drugo gospodarsko dejavnost, težko priti do poslovnih 
prostorov, kajti pri izdelavj urbanističnih načrtov niso bile 
dovolj upoštevane potrebe po razvoju drobnega gospodar- 
stva. 

V letu 1978 je bila sprejeta vrsta pomembnih ukrepov pri 
razvoju samoupravnih odnosov na vasi, ki v svojem bistvu 
predstavljajo tudi pomemben napredek za reševanje proble- 
matike zaposlovanja in vračanja naših delavcev z dela iz 
tujine. 

Možnosti za izobraževanje v poklicnih kmetijskih šolah v 
šolskem letu 1978/79 niso bile izkoriščene, medtem ko se je 
zanimanje za izobraževanje na tehniških kmetijskih šolah v 
glavnem ujemalo s potrebami. 

Delavci, ki so na začasnem delu v tujini ali so se vrnili z dela 
iz tujine, so v veliki meri vlagali svoje prihranke v razvoj 
kmetijske proizvodnje, predvsem mehanizacije, obnovitev in 
novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov kot tudi 
na devizne račune pri Ljubljanski banki. Za nakup etažnih 
stanovanj pa so se odločali le v manjši meri. 

V večjem številu občin in krajevnih skupnosti je zapisati vse 
večjo aktivnost pri spremljanju in obravnavanju problematike 
občanov, ki so na začasnem delu v tujini ter njihovega vrača- 
nja v domovino. K temu so v veliki meri prispevale komisije 
oziroma odbori za reševanje te problematike, še zlasti v ob- 
činskih sredinah, od koder je največ delavcev na začasnem 
delu v tujini. 

Da bi bi li programi aktivnosti družbenopolitičnih organiza- 
cij, samoupravnih interesnih skupnosti, upravnih organov in 
drugih dejavnikov v SR Sloveniji na področju reševanja pro- 
blematike delavcev na začasnem delu v tujini čim usklajenejši 
in konkretnejši, so bili ob koncu leta opravljeni delovni razgo- 
vori in sicer v zvezi z: 

- vključevanjem te problematike v razvojne programe vseh 
subjektov planiranja; 

- aktivnostmi namenjene otrokom in mladini; 
- informativno propagandno dejavnostjo; 
- kulturno dejavnostjo. 
V preteklem letu je bil sprejet Zakon o pridobivanju in 

uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za 
zaposlovanje zdomcev, ki so se vrnili z dela iz tujine (Uradni 
list SFRJ, št. 22/78). 

V pripravi pa so: Zakon o varstvu državljanov Socialistične 
federativne republike Jugoslavije na začasnem delu v tujini, 
Družbeni dogovor o vzgoji in izobraževanju državljanov SFRJ 
v tujini, Družbeni dogovor o priznanju strokovne usposoblje- 
nosti, Družbeni dogovor o financiranju dejavnosti med jugo- 
slovanskimi delavci na delu v tujini, Družbeni dogovor o 
posebnem financiranju povečanja plasmana našega tiska 
med delavci na začasnem delu v tujini in izseljenci, Sporazum 
o socialnih delavcih in tolmačih, ki v tujini nudijo pomoč 
jugoslovanskim državljanom na začasnem delu v tujini (v fazi 
podpisovanja) in Družbeni dogovor o zbiranju in vračanju 
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denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih zaposli- 
tvenih možnosti. 

Tudi v letu 1978 smo vložili veliko naporov za izboljšanje 
položaja in pravic naših delavcev na začasnem delu v tujini in 
članov njihovih družin (s Švedsko je bil podpisan sporazum o 
socialni varnosti, pripravljen je sporazum o socialni varnosti z 
Dansko, v pripravi je dopolnitev sporazuma s Švico; v pripravi 
je sporazum o sodelovanju pri varstvu položaja in pravic 
državljanov ene države na delu v drugi državi z Italijo ter drugi. 
razgovori z vladnimi delegacijami in drugimi organi držav v 
katerih so naši državljani). Posebej naj omenimo razgovore za 
sklenitev novega sporazuma o ekonomskem sodelovanju 
med SFRJ in EGS, ki naj bi vključeval tudi sodelovanje na 
področju problematike v zvezi z našimi delavci na začasnem 
delu v državah članicah EGS. 

Podatki o stanju informiranosti naših delavcev kažejo, daje 
bil dosežen velik napredek. Svoje naloge je uspešno opravljal 
slovenski osrednji in pokrajinski tisk, občinska glasila, radio 
in televizija samoupravne interesne skupnosti in drugi dejav- 
niki, svoj delež pa so prispevali tudi jugoslovansko-kulturno 
informativni centri v tujini ter glasila slovenskih društev in 
klubov. 

V preteklem letu je pričelo izhajati tudi specializirano slo- 
vensko glasilo za naše delavce v tujini »NAŠ DELAVEC«. 
Spočetka bo izhajalo kot mesečnik, nato pa štirinajstdnevno v 
nakladi 15.000 izvodov. 

Poudarili bi, da se pri informiranju daje v vse večji meri 
poudarek informacijam o ukrepih in akcijah, s katerimi se 
ustvarjajo možnosti za njihovo vračanje in ponovno vključe- 
vanje v zaposlitev. 

Posebno aktivno v zvezi z organiziranim vračanjem pa omo- 
gočajo obrazci prijav o posredovanju pri zaposlitvi, s katerimi 
je omogočeno našim delavcem, da se pri pristojni skupnosti 
za zaposlovanje prijavijo kot iskalci zaposlitve. 

K boljšemu povezovanju z delavci, ki so na začasnem delu v 
tujini in njihovemu organiziranemu vračanju v domovino, bo 
nedvomno prispevala tudi izvedba popisa-občanov na zača- 
snem delu v tujini, ki je v teku. 

Kljub neugodnim razmeram v tujini in drugim težavam 
(finančna sredstva, prostori) se proces samoorganiziranja na- 
ših delavcev vse bolj širi (v letu 1978 je bilo ustanovljenih 6 
društev in 2 naselbini). Povezovanje društev in klubov z obči- 
nami, krajevnimi skupnostmi in drugimi ustreznimi struktu- 
rami je sicer napredovalo, vendar s kvaliteto teh povezav 
nismo povsem zadovoljni. 

Pomoč društvom pri njihovem delovanju smo zagotavljali s 
posredovanjem strokovnjakov za animacijo društvenih aktiv- 
nosti, s posredovanjem kulturnih skupin, obiski in predavate- 
lji, Poudariti pa je potrebno, da moramo tem oblikam sodelo- 
vanja posvetiti večjo pozornost in se čimpreje dogovoriti o 
financiranju naše aktivnosti v tujini. 

Pod pokroviteljstvom RK SZDL Slovenije je bilo v Frank- 
furtu organizirano srečanje slovenskih delavcev. 

Razvoj in širjenje dopolnilnega vzgojnoizobraževalnega 
dela v materinščini se je uspešno nadaljevalo tudi v preteklem 
letu. Dopolnilni pouk v slovenskem jeziku obiskuje 1925 šo- 
loobveznih otrok, kar je za 27,3% več kot v letu 1977. Dopol 
nilni pouk za učence srednjih šol je organiziran v manjšem 
obsegu. Na Švedskem pa je materinščina vpeljana v srednje 
šole kot drugi tuj jezik. 

Predšolska vzgoja otrok pa si le s težavo utira pot. V letu 
1978 je bil izdelan program za dopolnilni pouk na srednjih 
šolah, za prostovoljne aktivnosti in organizirano bivanje v 
domovini, za vključevanje učencev po vrnitvi v domovino ter 
napotilo o ocenjevanju učencev in pedagoški dokumentaciji. 

Vzgojnoizobraževalno delo je opravljalo v tujini 58 učiteljev. 
Dopisna delavska univerza »UNIVERZUM« iz Ljubljane ima 
odprta študijska središča v Stuttgartu in zahodnem Berlinu, 
od leta 1978 pa tudi v Munchnu. V to obliko izobraževanja je 
vključenih preko 200 kandidatov, šolanje pa je do sedaj zak- 

ljučilo že 25 kandidatov, ki so bili vpisani v osnovno šolo. Ob 
tem pa Še vedno ostaja odprta finančna problematika, saj so 
stroški višji od prihodka šolnine. 

V letu 1978 se neugodne varnostne razmere med našimi 
delavci na začasnem delu v tujini niso bistveno spremenile, 
čeprav se postopoma izboljšujejo. 

Kot posledica prizadevanj držav imigracije, da integrirajo 
določeno število tujih delavcev ugotavljamo porast števila 
odpustov iz državljanstva SR Slovenije in SFRJ. Odpuščenih 
iz državljanstva je bilo 1150 oseb. Vzrok za tako stanje je prav 
gotovo bojazen za delovno mesto in v poprečju nad deset- 
letno bivanje v tujini. 

Celotno dejavnost v zvezi z odhajanjem delavcev na zača- 
sno delo v tujino, z njihovim bivanjem ter vračanjem in ponov- 
nim zaposlovanjem v domovini, je usklajeval in usmerjal 
Koordinacijski odbor za vprašanja naših delavcev na zača- 
snem delu v tujini pri predsedstvu RK SZDL Slovenije; dejav- 
nost strokovnih služb pa Komisija za vprašanja zaposlovanja v 
tujini in vračanja delavcev z začasnega dela iz tujine pri 
Republiškem sekretariatu za delo. 

SKLEPI 
Ob ugotovitvi, da so bili v zvezi z odhodom naših delavcev 

na začasno delo v tujino že doseženi zaželjeni rezultati, saj je 
obseg zaposlovanja v tujini minimalen, pa z rezultati naših 
prizadevanj v zvezi z vračanjem delavcev z dela iz tujine in z 
njihovim ponovnim vključevanjem v zaposlitev v SR Sloveniji 
nikakor ne moremo biti zadovoljni. 

Glede na to moramo še dosledneje izpolnjevati sprejete 
naloge, še zlasti: 
- da načrtno ustvarjamo pogoje za produktivno zaposlova- 

nje, še zlasti na območjih od koder je največ naših delavcev 
na začasnem delu v tujini; 

- da bo ta problematika prisotna pri nosilcih planiranja na 
vseh ravneh; 

- da čimpreje zagotovimo popolno evidenco naših obča- 
nov v tujini; 

- da so programi aktivnosti družbenopolitičnih organizacij, 
samoupravnih interesnih skupnosti ter drugih organov in 
organizacij na področju reševanja problematike delavcev na 
začasnem delu v tujini čim usklajenejši in čim konkretnejši; 

- da je informiranje naših delavcev v tujini o dogajanjih v 
domovini tekoče in objektivno, tako v zvezi s političnim, 
družbenim in gospodarskim razvojem, kakor o konkretnejših 
možnostih zaposlovanja v domovini; 

- da vspodbudmo interes delavcev, ki so na začasnem delu 
v tujini, da z združevanjem privarčevanih denarnih sredstev z 
organizacijami združenega dela tudi sami omogočajo hitrejše 
vračanje v domovino in zaposlitev v kraju v katerega se žele 
vrniti; 

- za nadaljnje sodelovanje z državami, v katerih so zapo- 
sleni naši delavci, na področju ustvarjanja pogojev za hitrejše 
zaposlovanje v SFR Jugoslaviji; 

- da otrokom naših delavcev na začasnem delu v tujini v 
čimvečji meri omogočimo predšolsko vzgojo v slovenskem 
jeziku, izboljšamo dopolnilni pouk v slovenskem jeziku za 
učence osnovnih in srednjih šol ter poskrbimo za ustrezno 
pedagoško pomoč pri vključevanju teh otrok v naš šolski 
sistem, ko se vrnejo s starši iz tujine; 

- da ustvarjamo pogoje za redno izobraževanje srednješol- 
ske mladine v domovini, ko starši še naprej ostanejo zapo- 
sleni v tujini na ta način, da se tej mladini zagotovijo možnosti 
za štipendije, mesta v dijaških domovih in srednjih šolah ter 
pomoč pri vključitvi te mladine v izobraževanje v domovini; 

- da skrbimo za nadaljnji razvoj uresničevanja politike ne- 
posrednega povezovanja naših državljanov v tujini, njihovih 
društev in klubov z občinami, krajevnimi skupnostmi, organi- 
zacijami združenega dela, družbenopolitičnimi in drugimi de- 
javniki v.domovini. 
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OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA 

Načrti družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije opre- 
deljujejo gostinstvo s turizmom kot dejavnost, ki je za nadalj- 
nji razvoj republike posebnega pomena. Pozornost, ki jo tej 
dejavnosti posveča družba, je pogojena z velikim vplivom, ki 
jo ima za zdravstveno počutje in delovno sposobnost prebi- 
valstva in s tem posredno na produktivnost dela. Z druge 
strani omogoča ta dejavnost ustvarjanje dohodka in zaposlo- 
vanja delavcev ter pogojuje hitrejši razvoj drugih gospodar- 
skih in negospodarskih dejavnosti. Posebno mesto ima pro- 
met tujih turistov, ki omogoča dotok dohodka iz drugih držav 
ter z deviznim prilivom vpliva na uravnovešenje plačilne bi- 
lance. 

Za boljšo uresničitev take koncepcije je potrebno nenehno 
razširjanje materialne baze za razvoj gostinske dejavnosti. 
Omenjeni dokumenti predvidevajo ustrezna vlaganja v gostin- 
ske objekte; tako je za obdobje 1976 do 1980 predvideno 
povečanje števila ležišč, namenjenih turistom za 11.900, od 
tega samo dobra polovica (58%) v tako imenovanih komer- 
cialnih, ostalo pa v dopolnilnih zmogljivostih. Domači turizem 
naj bi po teh predvidevanjih rastel po poprečni letni stopnji 
okoli 6%, tuji turizem pa nekoliko počasneje - poprečno letno 
za 5%. Povečanje drugih gostinskih zmogljivosti sicer ni 
kvantificirano, predvidena pa je izboljšana in pestrejša po- 
nudba, ki naj bi povečala potrošnjo tujih turistov izven pen- 
ziona. Izboljšale naj bi se tudi prehrambene in druge gostin- 

ske storitve za domače prebivalstvo, tako v delovnem okolju 
kot pri krajšem ali daljšem oddihu. 

Podatki za zadnja leta kažejo, da se sprejeta usmeritev 
gostinstva in turizma ne uresničuje v celoti. Družbeni proiz- 
vod v tekočih cenah, ki ga je v 1977 ustvarilo celotno gospo- 
darstvo, je bil za 138,8% večji kot v 1973. Družbeni proizvod, 
ustvarjen v gostinstvu in turizmu, je bil v enaki primerjavi večji 
za 115,4%. 

1973 1974 1975 1976 1977 
Delež gostinstva in turizma 
v: 
- skupnem družbenem 
proizvodu (tekoče cene - 
čiste dejavnosti) 3,13 2,81 2,85 2,85 2,85 
- ustvarjenih investicijah 3,03 2,95 2,73 3,02 2,1 

Družbeni proizvod gostinstva in turizma je bil v obdobju 
1973 do 1977 v skupnem družbenem proizvodu udeležen z 
manj kot 3% (z izjemo 1973). Približno enak vrednostni delež 
so imele tudi investicije v gostinske objekte. Tudi primerjava 
rasti družbenega proizvoda, preračunanega po cenah 1972 
kaže relativno zaostajanje gostinstva in turizma za drugimi 
dejavnostmi. 

Zmogljivosti gostinskih objektov 
Tabela 1. Zmogljivosti gostinskih objektov v SR Sloveniji, 1974-1978 

1974 1975 1976 1977 1978 

0 stopnja 
rasti 
1975-78 

Število ležišč - skupaj 
- delež v komercialnih objektih1 % 
Število ležišč v hotelih 
Število težišč v delavskih 
počitniških domovih 
Število težišč v zasebnih 
turističnih sobah 
- od tega oddane prek turističnih 
in gostinskih organizacij 

70882 
38,2 

17677 

9822 

14124 

13742 

67437 
40,9 

17799 

9450 

12332 

11983 

68704 
41,4 

19204 

8900 

13032 

12016 

43,5 
23360 

8707 

12437 

11329 

69465 
45,0 

21168 

8427 

11059 

10111 

69053 

4, 

-3, 

-6, 

-5, 

1 Komercialni objekti: hoteli, penzioni, moteli, prenočišča, 
turistična naselja, druge gostinske enote, topliška in mine- 
ralna zdravilišča in klimatska zdravilišča. 

Zaostajanje investicij se je nujno odrazilo zlasti v ponudbi 
turističnih težišč. V preteklih treh letih planskega obdobja se 
je skupno število težišč povečalo le za 349, v 1978 pa je bilo 
celo 3,8% manjše kot v 1974. Povečana udeležba komercial- 
nih ležišč kaže, da so naložbe usmerjene predvsem v tovrstne 
objekte. Tako je bilo v hotelih v 1978 okoli 3500 ležišč'več kot 
v 1974, njihov delež v vseh komercialnih težiščih pa seje v tem 
času povzpel od 65% na 68%. Hotelske zmogljivosti predstav- 

Tabela 2. Namestitvene zmogljivosti hotelov v avgustu 1977 v SR Sloveniji 

Ijajo glavni del receptivnih zmogljivosti, ki so zlasti po- 
membne za bivanje gostov, le-ti so v 1978 ustvarili v hotelih 
66% svojih nočitev. 

O kvaliteti in opremljenosti objektov so zbrani nekateri 
podatki s popisom namestitvenih zmogljivosti 1977. Po teh 
podatkih je pretežni del hotelskih zmogljivosti razmeroma 
nov in zato dokaj dobro opremljen. V hotelih A in B kategorije 
se nahaja-3/4 vseh ležič in sicer skoraj izključno v eno - in 
dvoposteljnih sobah ali apartmajih. V teh objektih je ustrezna 
tudi opremljenost s sanitarijami, več kot 90% sob pa ima tudi 
telefon. 

Hoteli 

Število enot' (vključno depandanse) 
Število apartmajev 
Število sob od tega 
enoposteljnih (%) 
dvoposteljnih (%) 
Delež sob (%) 
s tekočo toplo in hladno vodo 
s kopalnico in WC 
s telefonom 
Število težišč 
Ležišča (%) 

skupaj B 
167 
218 

10093 
25 
69 

20036 
100 

24 
107 

2753 
23 
76 

100 
94 
94 

5337 
26,6 

73 
88 

4974 
29 
67 

100 
85 
92 

9830 
48,1 

41 
15 

1374 
19 
68 

/ 100 
47 
39 

2842 
14,2 

29 
8 

992 
17 
67 

99 
39 
30 

2027 
10,1 
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1 Hoteli in njihove depandanse so iahko različne kategorije. 
Od dopolnilnih zmogljvosti so najbolj pomembne zasebne 

turistične sobe in počitniški domovi. Po podatkih za 1978 
razpolagajo slovenske delovne organizacije s približno 24,5 
tisoč ležišči v delavskih počitniških domovih. Ti so delno na 
teritoriju SR Slovenije, predvsem pa na področju SR Hrvaške 
(kjer imajo slovenske delovne organizacije kar 2/3 turističnih 
namestitvenih zmogljivosti za svoje delavce). Število ležišč v 
delavskih počitniških domovih zadnja leta čedalje bolj upada. 

Tako kot v počitniških domovih, se zmanjšuje na področju 
SR Slovenije tudi število ležišč pri gospodinjstvih, ki oddajajo 
sobe turistom. Avgusta 1978 je bilo v SR Sloveniji še 1707 
gospodinjstev, ki so oddajala 11059 ležišč. To so še vedno 
pomembne zmogljivosti, saj so v skupnem številu razpoložlji- 
vih ležišč udeležene s skoraj petino ležišč in bi s kompletnejšo 

družbeno organizirano ponudbo pritegnile večje število tujih 
in domačih gostov, ki jim tako okolje ustreza. 

Zmogljivosti, namenjene drugim gostinskim storitvam - 
predvsem strežbi s hrano in pijačami, so se v opazovanih 
petih letih stalno povečevale. Število gostišč sicer ni bistveno 
naraščalo, zato pa se je iz leta v leto povečevalo število 
razpoložljivih sedežev v gostinskih obratih. Delež teh zmoglji- 
vosti v gostiščih samostojnih gostincev je precejšen in je v 
1975 dosegel 38%, nato se je do 1978 zmanjšal na 33%. 
Gostišča samostojnih gostincev so pretežno manjše enote, ki 
s svojo dejavnostjo popestrijo ponudbo organizacij združe- 
nega dela in dopolnijo praznino v turistično manj zanimivih 
krajih. Poleg tega imajo ti obrati posebno mesto v razvoju 
drobnega gospodarstva, ker ustvarjajo pogoje za pridobiva- 
nje dohodka in zaposlovanje delavcev, zlasti v manj razvitih 
območjih. 

Gibanje turističnega prometa 
Tabela 3. Turistični promet v SR Sloveniji, 1974-1978 

1974 

Nočitve - skupaj (tisoč) 
- tujih gostov (tisoč) 
- delež tujih (%) 
Delež nočitev tujih gostov 
v hotelih (%). 

Število ustvarjenih nočitev se je od 1973 leta zmanjšalo le v 
1976, v vseh drugih letih pa se je povečevalo z dokaj visoko 
stopnjo rasti. V 1978 je bilo doslej doseženo največje število 
vseh nočitev, 7,5 milijonov, kar je biloza23% več kot 1974. Če, 
primerjamo dinamiko turizma v širšem pomenu (klasifikacija 
dejavnosti uvršča v dejavnost turizma samo posredovanje 
turističnih storitev) z dinamiko ustvarjenega skupnega druž- 
benega proizvoda v stalnih cenah, ugotovimo relativno zao- 
stajanje turistične dejavnosti za vsem gospodarstvom; po- 
datki za obdobje 1973-77 kažejo za polovico manjšo stopnjo 
rasti. 

Domači turizem 
V dinamiki domačega turizma zadnja leta ni opaziti poseb- 

nih kolebanj. Zadnja stagnacija je bila zabeležena 1973, od 
takrat se domači turizem razvija enakomerno. Planiran 6- 
odstotni porast števila nočitev za obdobje 1976-80 bo prese- 
žen, če v preostalih dveh letih planskega obdobja ne pride do 
izjemnih pogojev, ki bi to onemogočili. V preteklih treh plan- 
skih letih je bila dosežena skoraj enkrat večja stopnja rasti 
(10,5%) od predvidene za plansko obdobje (6%). 

Tujski turizem 
Medtem, ko se je domači turizem razvijal enakomerno, je bil 

razvoj tujskega turizma predvsem v zadnjih letih neenakome- 
ren. Od 1967 do 1973 so za tujski turizem značilne izmenično 
visoke in nizke stopnje rasti vendar je razvoj tujega turizma v 
tem obdobju potekal približno vzporedno z domačim turi- 
zmom. V 1973 je tuji turizem dosegel največje število nočitev - 
2,9 milijonov nato je število nočitev do 1977 upadalo. V 1977 
je bilo nočitev tujih gostov za 19% manj kot v 1973. V letu 
1978 je prišlo do ponovne oživitve tujskega turizma, vendar 
maksimum iz 1973 ni bil dosežen. 

Značilno za tujski turizem v SR Sloveniji je, da dobri 2/3 
vseh letno ustvarjenih nočitev tujih gostov ustvarijo gostje iz 
štirih držav in sicer. izZR Nemčije (35%), Avstrije (13%), Italije 
(10%) in Nizozemske (9%). 

Sezonski značaj turizma 
Turistični promet ima močan sezonski značaj, saj je precej 

koncentriran na poletne mesece. Taka dinamika nikjer v go- 
spodarstvu ni zaželena, ker povzroča ozka grla v sezoni ter 
slabo izkoriščenost ali celo prekinitev obratovanja izven se- 
zone. Sezonski vplivi se sicer ne morejo popolnoma odpraviti, 

1975 1976 1977 

0 
stopnja 

rasti 
1975-78 

1978 % 

6129,8 
2554,4 

41,7 

56,9 

6444,4 
2590,3 

40,2 

56,2 

6359,5 
2430,5 

38,2 

60,9 

6740,5 
2361,8 

35.0 

64.1 

7522,9 
2686,7 

35,7 

5,3 
1,2 

65,6 

ker so posledice klimatskih in drugih z njimi vezanih pogojev, 
vendar jih je možno omiliti. Gostinske organizacije poskušajo 
z boljšo in pestrejšo ponudbo in ugodnostmi izven sezone 
pritegniti goste tudi v drugih mesecih. 

Po podatkih za zadnja leta domači gostje čedalje bolj po- 
rabljajo svoj dopust ali prosti čas tudi v mesecih izven sezone. 
V 1974 so v juliju in avgustu ustvarili 36% vseh nočitev v tem 
letu, v 1978 pa so v teh mesecih ustvarili le še 27% od vseh 
nočitev v lanskem letu. Bivanje tujih gostov v izvensezonskih 
mesecih se je v zadnjih mesecih le nekoliko povečalo. Trend 
zmanjševanja sezone za nočitve tujih gostov tudi ni tako 
stabilen kot za nočitve domačih gostov. 

Turistični promet po vrstah krajev in vrstah 
objektov 

Podatki o nočitvah po vrstah krajev kažejo, da so nočitve 
domačih gostov bolj enakomerno porazdeljene kot nočitve 
tujih gostov. Opazno je rahlo, vendar stalno upadanje deleža 
nočitev domačih gostov v obmorskih krajih in povečevanje 
njihovega deleža nočitev v gorskih krajih v SR Sloveniji (do- 
mači gostje pa letujejo tudi v drugih republikah). Tuje goste v 
SR Sloveniji najbolj zanimajo počitnice na morju; delež teh 
nočitev v obmorskih krajih se je v zadnjih treh letih povečal. 
Zanimanje tujcev za zdraviliške kraje ostaja enako. Zdraviliški 
kraji ustvarijo v SR Sloveniji dve tretjini ničitev tujih gostov v 
vseh zdraviliških krajih v SFRJ. 

Podatki o nočitvah po vrstah objektov kažejo, da domači in 
tuji gostje ustvarijo največ nočitev v hotelih, domači gostje 
48 , tuji gostje 66%. Čeprav predstavljajo zdraviliški objekti le 
5% vseh namestitvenih zmogljivosti v SR Sloveniji, ustvarijo v 
njih domači gostje kar 15% nočitev, tuji pa 4%. Dopolnilne 
nastanitvene zmogljivosti so slabše izkoriščene kot osnovne. 
Domači gostje ustvarijo v tovrstnih objektih največ nočitev v 
delavskih počitniških domovih (11%) in zasebnih turističnih 
sobah (6%). Tuji gostje ustvarijo med dopolnilnimi zmoglji- 
vostmi največ nočitev v šotoriščih (13%), ustreza jim tudi 
bivanje v zasebnih turističnih sobah (9% nočitev). 

Promet gostinskih storitev 
Promet gostinskih organizacij in samostojnih gostišč je v 

obdobju 1974-1978 naraščal po poprečni letni stopnji 18%. 
Ker je iztržek računan po tekočih cenah, ne prikazuje realne 
dinamike gostinskega prometa. Ustreznejši kazalnik so in- 
deksi vrednosti prometa, korigirani z indeksi cen gostinskih 
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storitev. Tako korigirani indeksi kažejo, da se obseg gostin- 
skih storitev v poprečju povečuje počasneje kot po primerjavi 
iztržka: 

1974 1975 1976 1977 1978 
1973 1974 1975 1976 1977 

Indeksi za iztržek 120,9 134,5 115,3 120,0 122,1 
Korigirani indeksi 100,8 109,3 100,6 105,0 101,5 

Primerjava dinamike število nočitev v turizmu, z iztržkom v 
gostinstvu pokaže, da gibanje obeh le delno sovpada. Gostin- 
stvo namreč posluje še za potrebe prebivalstva in tranzitnih 
gostov. V precejšnji meri vplivajo na takšna gibanja tudi cene 
gostinskih storitev, saj so le te v tem obdobju močno porasle. 
V gostinstvu je vpliv sezone veliko blažji kot v samem turizmu, 
vendar se tudi v gostinstvu kažejo zakonitosti v dejavnosti v 
teku leta. Po vzponu v decembru, gostinska dejavnost obi- 
čajno upada do marca in se nato strmo dviga do avgusta. 

Zasebna gostišča imajo značaj dopolnilnih kapacitet. Kljub 
temu, da je več kot polovica vseh gostišč zasebnih, ne dose- 
gajo ene petine prometa. Ostali promet ustvari združeno delo, 
ki nastopa v gostinski dejavnosti s celovitejšo ponudbo. 

Tudi struktura prometa, po vrstah storitev v samostojnem 
osebnem delu, odstopa od strukture prometa za združeno 
delo. Gostinske enote združenega dela iztržijo pretežni del 
prometa s hrano, ta pa predstavlja v samostojnem osebnem 
delu približno petino realiziranega prometa. Ponudba gostin- 
skih storitev je v samostojnih gostiščih skromnejša, saj v 
iztržku prevladujejo pijače (alkoholne pijače 57% iztržka). 
Razmeroma nizek delež hrane se počasi a vztrajno povečuje. 
V skupnem prometu gostinstva so najmočneje zastopani 
»drugi turistični kraji«. Pri tem gre za številčno precej ob- 
sežno in v turističnem smislu dokaj raznoliko skupino krajev, 
ki imajo določena turistična obeležja. 

Podatki o prometu potrjujejo tudi dejstvo, da zanimanje 
domačih in tujih gostov narašča za zdraviliške kraje. Udeležba 
teh krajev v skupnem prometu se je od 1974 dvignila na 5,7%, 
v 1978. V teh krajih so gostinski objekti praviloma močno 
zasedeni in so njihove zmogljivosti izkoriščene celo bolj kot v 
klimatskih obmorskih krajih. 

Napoved turističnega prometa za 1979. 
Statistika razpolaga s podatki o turističnem prometu za 

prvih pet mesecev 1979. Število nočitev se je v primerjavi z 
enakim obdobjem lani povečalo za 11%. Domači gostje so 
ustvarili za 16%, več nočitev, tuji pa za 1% manj. Na osnovi 
rezultatov, doseženih v prvih štirih mescih, je težko sklepati 
na celoletne turistične rezultate. Močan vpliv sezonskih fak- 
torjev (zlasti na nočitve tujih gostov) dovoljuje dovolj zanes- 
ljive ocene letnega turističnega prometa šele po podatkih za 
osem mescev. 

Zavod za statistiko razpolaga z oceno o pričakovanem 
številu nočitev v letu 1979, izdelano z anketiranjem organiza- 
cij združenega dela, (ki imajo v svoji sestavi hotele, penzione, 
motele, turistična naselja in šotorišča) o njihovih predvideva- 
njih obsega turistične dejavnosti v letu 1979. Anketa je zajela 
skoraj polovico vseh namestitvenih zmogljivosti, v katerih se 
praviloma realizira polovica vseh nočitev v SR Sloveniji. Od- 
govori o pričakovanem številu temeljijo na že sklenjenih 
aranžmajih, pogodbah, rezervacijah ter na ocenah stanja na 
tržišču. 

Po rezultatih ankete naj bi se turistični promet (nočitve vseh 
gostov) povečal za 5%; domači gostje naj bi realizirali za 2% 
več nočitev kot lani, tuji pa za 9% več. Če upoštevamo, da v 
organizacijah, ki niso bile anketirane, pričakujejo enako dina- 
miko nočitev gostov, pomeni, da v SR Sloveniji pričakujemo 
letos okoli 7,9 milijonov nočitev vseh gostov in okoli 2,9 
milijona nočitev tujih gostov. To bi bil rekorden dosežek 
nočitev domačih gostov in skupnih nočitev, medtem ko bi 
nočitve tujih gostov dosegle doslej najvišjo raven v 1973. 

Plan družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije za ob- 
dobje 1976-1980 predvideva porast domačega turizma (noči- 
tve gostov) po poprečni stopnji rasti okoli 6% in porast 
nočitev tujih gostov po poprečni stopnji okoli 5%. Podatki od 
konca 1978 ne potrjujejo take usmeritve: poprečna letna 
stopnja rasti domačega turizma je močno presegla planska 
predvidevanja in znaša 10,5%, poprečna letna stopnja rasti 
nočitev tujih gostov ne dohaja planirane stopnje, saj znaša le 
1,6%. Za uresničenje nalog v tekočem planskem obdobju bi 
moral turistični promet v prihodnjih dveh letih naraščati vsako 
leto za 11%. 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Dodatni ukrepi za premagovanje 

gospodarskih težav SAP Kosovo 

O Republike in pokrajine bodo prevzele obveznosti odplačila anuitet za kredite, 
ki jih je dobila SAP Kosovo iz sredstev sklada federacije 

Dogovorjena politika hitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo v 
prvih treh letih srednjeročnega 
plana se ne uresničuje. Celo 
nasprotno, v tem obdobju je 
prišlo do nadaljnjega zaostaja- 
nja v razvoju gospodarstva te- 
ga področja v primerjavi z ra- 
zvojem države v celoti. Mate- 
rialna baza SAP Kosova je 
stagnirala in ne bo mogla do- 
seči načrtovane dinamike ra- 
zvoja brez večje pomoči vse 
družbene skupnosti. Za pre- 
magovanje obstoječih gospo- 
darskih težav je Zvezni izvršni 
svet predložil Skupščini SFRJ 
Osnutek zakona o prevzema- 
nju obveznosti republik in po- 
krajin za vračanje anuitet za 
kredite dane SAP Kosovo iz 
sredstev sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokrajin 
v obdobju do leta 1980 (AS 
159). Sprejem tega zakonske- 
ga predpisa je v pristojnosti 
Zbora republik in pokrajin. 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da bodo organizacije zdru- 
ženega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti z območja Kosova opro- 
ščene vplačila anuitet, ki zapa- 
dejo od dneva uveljavitve tega 
predpisa in anuitet, ki se obra- 

čunavajo do konca leta 1980, 
zapadejo pa v plačilo 1. ja- 
nuarja 1981, za kredite, ki so 
bili dani iz sklada federacije. 
Republike in pokrajine bodo 
prevzele obveznost za vračilo 
anuitet za kredite, ki so bili da- 
ni iz sredstev sklada federaci- 
je. Višina anuitet, ki zapadejo v 
obdobju od leta 1978 do 1980 
znaša 2,1 milijarde dinarjev. 

Sredstva za namen tega za- 
kona zagotovijo republike in 
avtonomni pokrajini s svojimi 
posebnimi zakoni. 

OSTALI UKREPI ZA 
POMOČ SAP KOSOVU 

S tem ko je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ 
Osnutek zakona, je sklenil, da 
je treba sprejeti še druge do- 
polnilne ukrepe za premago- 
vanje gospodarskih težav SAP 
Kosova, o čemer so bili dele- 
gati seznanjeni s posebno in- 
formacijo. 

Zvezni izvršni svet predlaga, 
da federacija prevzame obvez- 
nosti vračanja kredita Medna- 
rodni banki za obnovo in ra- 
zvoj za hidroslstem Ibar-Lepe- 
nac in sicer s spremembami in 
dopolnitvami Zakona o skup- 
nem obsegu izdatkov proraču- 
na federacije, oziroma s spre- 

jetjem posebnega zakona. 
Kredit Mednarodne banke 

za te namene znaša 45 milijo- 
nov dolarjev z letno anuiteto 
71,7 milijona dinarjev. Kredit 
se doplačuje že od leta 1977 in 
je že odplačanih 5 obrokov, fe- 
deracija pa bi prevzela nasled- 
nje obroke, začenši od 1. no- 
vembra 1979. Prvi obrok znaša 
35,9 milijona dinarjev, v letu 
1980 pa bi bilo treba v ta na- 
men zagotoviti 71,7 milijona 
dinarjev v proračunu federa- 
cije. 

S prevzemom obveznosti fe- 
deracije za odplačilo anuitet 
za vložena sredstva v ta objekt 
bi se uredila materialna obre- 
menitev SAP Kosova, ker je bi- 
la graditev podobnih objektov 
v državi do sedaj v glavnem 
financirana s sredstvi brez vra- 
čil obveznosti. Drugi pomemb- 
ni ukrep, ki ga predlaga Zvezni 
izvršni svet in za katerega ni 
treba sprejeti posebnega za- 
kona je odobritev kreditov za 
obratna stedstva organizaci- 

jam združenega dela z ozemlja 
SAP Kosova v znesku 1,5 mili- 
jarde dinarjev do konca leta 
1980. To bi dosegli s samou- 
pravnim sporazumom bank s 
področja socialističnih repu- 
blik in SAP Vojvodine, s kate- 
rim bi bila sredstva namensko 
usmerjena za kreditiranje go- 
spodarstva SAP Kosova. Način 
in pogoji za usmerjanje teh 
sredstev bi določili s samou- 
pravnim sporazumom bank. 

Pogoji pod katerimi bi bilo 
treba odobriti te kredite naj bi 
bili naslednji: a) da bi bili roki 
vračanja teh kreditov ugodnej- 
ši od rokov za kredite, ki jih 
odobrijo temeljne banke za 
obratna sredstva organizaci- 

jam združenega dela, b) da bi 
bila obrestna mera nižja od 
povprečne obrestne mere za te 
namene, c) da federacija prev- 
zame obveznost beneficiranja 
razlike v obrestni meri po kate- 
ri se bo odobril kredit za obrat- 
na sredstva organizacijam 
združenega dela. 

OSNUTEK ZAKONA O PREVZEMANJU OBVEZNOSTI 
REPUBLIK IN POKRAJIN ZA VRAČANJE ANUITET ZA 
KREDITE DANE SAP KOSOVO IZ SREDSTEV SKLADA 
FEDERACIJE ZA KREDITIRANJE HITREJŠEGA 
RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN POKRAJIN, V OBDOBJU DO LETA 1980 - AS 159 
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Potrošnikom moramo zagotoviti 

kakovostne in brezhibne izdelke 

Zakon o standardizaciji smo 
sprejeli leta 1977, vendar do- 
ločbe ne urejajo mnogih spe- 
cifičnih vprašanj s tega po- 
dročja. Zato je nujno potrebno 
sprejeti Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o stan- 
dardiz3ciji. Osnutek omenje- 
nega zakona usklajuje določ- 
be starega Zakona z drugimi 
zveznimi zakoni in določa vse- 
bino garancijskega lista pri ga- 
rancijah za kakovost in za bre- 
zhibno delovanje izdelkov. 
Uvaja pa tudi institut obvezne- 
ga atestiranja (homologizaci- 
je) izdelkov. 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
standardizaciji so dobili dele- 
gati Skupščine SFRJ. Na enem 
prihodnjih zasedanj ga bo 
obravnaval Zvezni zbor. 

GARANCIJI ZA 
KAKOVOST IN ZA 
BREZHIBNO 
DELOVANJE 
PROIZVODOV 

Veljavni Zakon o standardi- 
zaciji ne razlikuje garancije za 
kakovost od garancije za bre- 
zhibno delovanje izdelkov. Ga- 
rancija za kakovost ni omejena 
samo na tehnično blago, tem- 
več velja tudi za druge proiz- 
vode. Nasprotno pa garancija 
za brezhibno delovanje pred- 
metov zadeva le tehnično bla- 
go. Neustrezna ureditev teh 
garancij namreč povzroča 
mnoge težave pri uporabi Za- 
kona. 

Zato naj bi predlagane spre- 
membe predpisale vse garan- 
cijske obveznosti in jasno loči- 
le garancijo za kakovost od 
garancije za brezhibno delova- 
nje izdelkov. S tem bo tudi 
omogočeno določanje enotnih 
minimalnih garancijskih ro- 
kov, s katerimi bodo zaščiteni 
potrošniki. 

Pri obvezni garanciji za ka- 
kovost je potrošniku zagotov- 
ljena predpisana kakovost iz- 
delka. Hkrati pa tudi, da bo 
proizvajalec v garancijskem 
roku na svoje stroške popravil 
okvare ter odpravil pomanjklji- 
vosti proizvoda, tako da bo ta 
zopet tak kot je opredeljen v 
predpisanih značilnostih, ka- 
kovosti proizvodov. V drugem 
primeru pa garancija potrošni- 
ku jamči brezhibno delovanje 
izdelka, če uporabnik upošte- 
va tehnične napotke za upora- 
bo. Proizvajalec je obvezan, da 
bo v garancijskem roku, na za- 
htevo potrošnika, popravil na- 
pake in odpravil pomanjkljivo- 
sti proizvoda. 

OBVEZNO 
ATESTIRANJE 
PROIZVODOV 

Nove določbe urejajo tudi 
vprašanja glede atestiranja 
vseh izdelkov. Z obveznim ate- 
stiranjem ali homologizacijo 
razumemo postopek ugotav- 
ljanja skladnosti kvalitete pro- 
izvodov z njihovimi predpisa- 
nimi lastnostmi. Ta postopek 
je namreč podlaga za izdajo 

atesta. Obvezno atestiranje 
proizvodov je mogoče predpi- 
sati zaradi doseganja tehnične 
in konstrukcijske varnosti pri 
proizvodnji, gradnji in uporabi 
izdelkov ali pri izvajanju del iz 
mednarodnih pogodb. Nadalje 
zaradi varnosti in varstva živ- 
ljenja in zdravja ljudi, družbe- 
nih sredstev in premoženja ob- 
čanov. Prav tako se lahko za- 
hteva zaradi varstva pomemb- 
nih ekonomskih interesov 
družbe ali pa takrat, ko to za- 
htevajo interesi ljudske 
obrambe. 

S temi določbami o atestira- 
nju, predvidenimi v zakonske- 
mu osnutku, se bo lahko Jugo- 
slavija vključila v mednarodne 
sisteme obveznega atestiranja, 
kar bo med drugim zmanjšalo 
stroške v zunanjetrgovinskem 
prometu. Postopek obveznega 
atestiranja zajema preučitev ti- 
pa proizvoda in nadzor skla- 
dnosti tekoče proizvodnje z 
atestiranim tipom. 

Novost Osnutka zakona je 
vsekakor določba, po kateri 
bodo morali biti dokazi, te- 
hnična navodila ter napotki za 
delo napisani v jezikih in pisa- 
vah narodov Jugoslavije. Oz- 
načba in podatki na proizvodu 

oziroma deklaracija na origi- 
nalnem pakiranju pa v enem 
od jezikov in pisav narodov Ju- 
goslavije. 

Zraven so nove tudi določbe o 
panožnih in internih standar- 
dih. Ti se namreč ne morejo 
imenovati »jugoslovanski 
standard«, kar velja tudi za oz- 
načbe, določene za jugoslo- 
vanski standard. Vsebovati pa 
bodo morali opozorilo o uskla- 
jenosti panožnih in internih 
standardov z jugoslovanskim 
standardom, ki ga je potrebno 
obvezno spoštovati, oziroma z 
drugimi jugoslovanskimi pred- 
pisi. 

Proizvode z napako gli po- 
škodovane izdelke pa bodo 
lahko proizvajalci prodajali sa- 
mo, če njihova uporaba ne 
ogroža varnosti ljudi in stvari, 
človekovega življenjskega ali 
delovnega okolja. Uporaba teh 
proizvodov z napakami ali po- 
škodbami pa tudi ne bo smela 
biti v nasprotju s predpisi ali 
interesi ljudske obrambe. Zra- 
ven bo moralo biti k tem proiz- 
vodom priloženo obvestilo, kje 
je napaka oziroma kakšna je 
napaka ali kje je izdelek po- 
škodovan. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O STANDARDIZACIJI - AS 
139 

Radijsko postajo Radio Jugoslavija 

uspodobiti za delovanje v izrednih pogojih 

• Obstoječa mobilna oprema radijske postaje Radio Jugoslavija je zastarela aH je 
pred zastaranjem 
• Pomembna vloga radijske postaje Radio Jugoslavija pri organiziranju in razvoju 
enotnega radiodifuznega sistema v primeru neposredne vojne ali vojnega stanja 

Z Osnutkom zakona o Pro- 
gramu graditve in moderniza- 
cije tehnične baze mobilne ra- 
dijske postaje Radio-Jugosla- 
vije v obdobju od leta 1980 do 
1984 (AS 152), ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal v razpravo 
Skupščini SFRJ je predvidena 
nabava mobilne opreme za de- 

javnost radijske postaje Radio- 
Jugoslavije v izrednih pogojih 
glede obveščanja domače in 
tuje javnosti o dogodkih v dr- 
žavi. 

Po Osnutku zakona zajema 
Program izdelavo idejnega in 
glavnega projekta za moderni- 
zacijo mobilne tehnične baze, 

nabavo mobilne tehnične 
opreme, oddajnikov, vozil na 
katerih bodo montirani od- 
dajniki, kakor tudi naprave za 
zvezo z republiškimi in pokra- 
jinskimi srečišči in zvezo s Ta- 
njugom, naprave za zvezo s si- 
stemom ptt in drugo potrebno 
opremo. 

Sredstva, potrebna za reali- 
zacijo tega programa bi bila 
zagotovljena iz proračuna fe- 
deracije na podlagi posebnega 
zakona, ki ga sprejme Zbor re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, Radio Jugoslavija pa se 
določa za nosilca pravic in 
dolžnosti investitorja za izved- 
bo Programa. 
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OSNUTEK ZAKONA O PROGRAMU GRADITVE IN 
MODERNIZACIJE TEHNIČNE BAZE MOBILNE 
RADIJSKE POSTAJE RADIO JUGOSLAVIJA V 
OBDOBJU OD LETA 1980 DO 1984 - AS 152 

NALOGE RADIA 
JUGOSLAVIJE V 
VOJNIH POGOJIH 

Naloge radijske postaje Ra- 
dio Jugoslavija v mirnem času 
so, da obvešča javnost v tujini 
o razvoju družbenopolitičnih 
odnosov v SFR Jugoslaviji, 
njeni neodvisni in neuvrščeni 
zunanji politiki in drugih doga- 
janjih v Jugoslaviji, da obvešča 
naše delavce na začasnem de- 
lu v tujini in izseljence. Da bi 
uresničevala te naloge v času 
miru, gradi radijska postaja 
Radio Jugoslavija stacionarne 

objekte in vanje vgrajujejo 
ustrezno sodobno opremo. 

Takšno stopnjo usposoblje- 
nosti je treba hkrati zagotoviti 
tudi za izpolnjevanje nalog v 
času morebitne neposredne 
vojne nevarnosti in vojn. 

Sedanja mobilna oprema' 
Radia Jugoslavije je zastarela, 
kot je rečeno v predlogu za 
izdajo zakona, ali pa je na pra- 
gu zastaranja. Spričo stanja, v 
kakršnem so oddajniške na- 
prave in tehnične rešitve, ni 
realna domneva, da bi te, v pri- 
meru neposredne nevarnosti 
ali voine, pokrile želeno ob- 

močje. Oddajniške naprave, 
telekomunikacijske naprave in 
vozila se zaradi svoje velikosti 
ne morejo hitreje premikati po 
težjih terenih. Zaradi vsega te- 
ga ni realna domneva, da bi 
lahko Radio Jugoslavija v pri- 
meru neposredne vojne nevar- 
nosti izpolnjeval svoje naloge 
na področju obveščanja. 

Upoštevajoč stanje tehnike, 
ki jo ima Radio Jugoslavija, kot 
tudi izkušnje z dosedanjih vaj, 
je treba nujno njegovo tehnič- 
no bazo modernizirati s so- 
dobno mobilno opremo in ga 
usposobiti za izpolnjevanje 
nalog na področju obveščanja 
domače in tuje javnosti v pri- 
meru neposredne vojne nevar- 
nosti ali vojne. 

V zasnovi organiziranja in 
razvoja enotnega in za vojne 
razmere fleksibilnega radiodi- 
fuznega sistema, dobi Radio 

Jugoslavija, skupaj z radiotele- 
vizijskimi ustanovami republik 
in pokrajin posebno pomemb- 
no vlogo. Naloga radiodifuz- 
nega sistema Jugoslavije pa 
tudi Radia Jugoslavije v pogo- 
jih vojne je pravočasno obve- 
ščanje naše javnosti o značaju 
in ciljih napada, krepitev mo- 
ralnopolitične enotnosti in ra- 
zvijanje patriotskega duha ter 
bojne morale prebivalcev in 
oboroženih sil, obveščanje do- 
mače in tuje javnosti o stali- 
ščih, odločitvah in ukrepih po- 
litičnega vodstva federacije, 
republik in pokrajin, razkrinka- 
vanje sovražnika, preprečeva- 
nje in zatiranje možnih moral- 
nopolitičnih učinkov, ki bi na- 
stali zaradi napadalčevih tre- 
nutnih uspehov, kot tudi spod- 
bujanje vseh oblik oborožene- 
ga boja in drugih oblik odpora 
na območjih, ki jih je napada- 
lec začasno zasedel. 

ANALIZE IN OCENE 

Združevanje dela in sredstev med 

proizvajalnimi in prometnimi 

organizacijami poteka počasi 

• Urejanje družbenoekonomskih odnosov med proizvajalnimi in prometnimi organi- 
zacijami na novih temeljih mora omogočiti učinkovitejše poslovanje, zniževanje 
stroškov in povečanje produktivnosti dela 
• Reproduktivna sposobnost proizvajalnih organizacij je mnogo slabša od organi- 
zacij, ki se ukvarjajo s prometom blaga na veliko in zunanjetrgovinskimi zadevami 
® Pospešiti sprejetje zakona o obveznem združevanju dela in sredstev proizvajalnih 
in prometnih organizacij, s čemer bi preprečili dileme o bistvenih elementih njihovih 
dohodkovnih odnosov 

Družbenoekonomski odnosi 
med proizvajalnimi in promet- 
nimi organizacijami združene- 
ga dela, ki se transformirajo na 
podlagi ustave, Zakona o zdru- 
ženem delu in drugih predpi- 
sov, pomenijo proces, ki je bil 
intenziviran zlasti v letu 1978. 
V bistvu je to nova oblika do- 
hodkovnega povezovanja, po 
katerih je treba odnose med 
proizvajalno in prometno sfe- 
ro, kot dveh neločljivih faz pro- 
cesa družbene reprodukcije, 

razvijati na podlagi trajnega 
sodelovanja in združevanja 
dela in sredstev. 

To so osnovne ugotovitve, ki 
so navedene v Informaciji 
Zveznega izvršnega sveta o tej 
problematiki, ki je bila poslana 
Skupščini v obravnavo. 

Novi dohodkovni odnosi 
morajo omogočiti, da se doho- 
dek, ki ga delavci v prometnih 
organizacijah ustvarjajo s pla- 
smajem proizvodov na doma- 
čem in tujem trgu, delijo z de- 

lavci, ki so te proizvode proiz- 
vedli. Na ta način se prepreču- 
je prelivanje dela dohodka iz 
proizvajalne v prometno sfero, 
ki je bilo značilno za doseda- 
nje kupoprodajne odnose. 

EKONOMSKI POLOŽAJ 
PROIZVAJALNE IN 
PROMETNE SFERE 

Na podlagi globalne ocene, 
je rečeno v Informaciji, plasira- 
jo proizvajalne organizacije v 
naši državi prek prometnih 
predstavlja najpomembnejši 
vir prihodkov in dohodkov. To 
bi moralo ugodno vplivati na 
ekonomski položaj tako pro- 
metnih kot proizvajalnih orga- 
nizacij. Če pa primerjamo po- 
datke o doseženem družbe- 

nem proizvodu, neto produktu 
in sredstvih za izločene sklade, 
lahko sklepamo, da je bila re- 
produktivna sposobnost proiz- 
vajalnih organizacij sorazmer- 
no precej slabša, kot repro- 
duktivna sposobnost organi- 
zacij, ki se ukvarjajo s prome- 
tom blaga na debelo in z zuna- 
njetrgovinskimi posli. Tudi 
osebni dohodki so v zunanji 
trgovini za 50 odstotkov večji 
kot v trgovini na debelo in dva- 
krat večji kot v trgovini na 
drobno. 

Boljši položaj teh organiza- 
cij je posledica dosedanjih ku- 
poprodajnih odnosov, kot tudi 
monopolističnega položaja 
posameznih prometnih orga- 
nizacij na domačem in tujem 
trgu. Prihodki na podlagi boni- 

INFORMACIJA O DOSEDANJIH REZULTATIH IN 
USMERITVAH ZA NADALJNE AKTIVNOSTI PRI 
ZDRUŽEVANJU DELA IN SREDSTEV PROIZVAJALNIH 
IN PROMETNIH ORGANIZACIJ 
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fikacije so bili v doseženem 
dohodku udeleženi v trgovini v 
celoti z 15,7 odstotka, trgovini 
na debelo z okrog 19 odstot- 
kov ter v trgovini na drobno in 
v zunanji trgovini s po 13,6 od- 
stotka. 

Vendar je opaziti, da imajo 
bonifikacije tendenco upada- 
nja, zlasti zaradi predpisov o 
odpravi oziroma zamrzovanju 
bonifikacij. Ta oblika prihod- 
kov mora popolnoma izginiti v 
novih odnosih. Pri trgovini na 
drobno pa bo ta oblika prihod- 
ka še verjetno naprej obstaja- 
la, pri čemer naj bi se za to 
uporabljal za znižanje prodaj- 
nih cen ali za vračilo stalnim 
kupcem, v skladu z ustreznimi 
zakonskimi določbami. 

Glavna funkcija trgovine, ki 
izhaja iz družbene delitve dela 
je, da na najekonomičnejši in 
družbeno najsmotrnejši način 
povezuje proizvodnjo in pora- 
bo. Vendar trgovina še ni do- 
segla tiste stopnje organizira- 
nosti, da bi opravljala svojo 
vlogo brez posrednikov, kar 
draži funkcijo trgovine na ra- 
čun proizvodnje in porabe. 

Po podatkih Zveznega zavo- 
da za statistiko je bil v strukturi 
prometa organizacij za promet 
na debelo in zunanjetrgovin- 
skih organizacij v letu 1977 za- 
beležen visok delež prodaje 
drugim trgovinskim organiza- 
cijam. To pomeni, da so na iste 
proizvode dve ali tri trgovske 
panoge ustvarjale prihodek, 
pri čemer so zaračunavale vsa- 
ka svojo maržo. Tako so razli- 
ke v ceni v letu 1978 v trgovini 
na drobno znašale 20,8 odstot- 
ka, v trgovini na debelo 11,9 
odstotka in v zunanji trgovini 
7,5 odstotka. 

Pod predpostavko, da je šel 
uvoženi proizvod skozi tri tr- 
govske panoge, je bila cena za 
njegovega končnega porabni- 
ka za 40 odstotkov večja od 
uvozne cene, domačemu pro- 
izvodu pa za približno 33 od- 
stotkov od cene domačega 
proizvajalca. 

REGISTRACIJA 
PROMETNIH 
ORGANIZACIJ 

Končni rok, da uskladijo po- 
slovanje in pošljejo sklenjene 
samoupravne sporazume za 
prometne organizacije in zu- 
nanjetrgovinske organizacije 
je bil do 12. decembra 1978, 
kar je največ organizacij tudi 
opravilo. Toda, ker so posa- 
mezne organizacije sklepale 
sporazume z večjim številom 
proizvajalnih organizacij, pre- 
gled njihove vsebine in druž- 
bena ocena, zlasti sporazu- 
mov, ki so jih sklenile organi- 

zacije in zunanje trgovine, še 
nista končana. 

V Informaciji je navedeno, 
da je bilo leta 1977 evidentira- 
no 324 org&nizacij združenega 
dela, katerih glavna dejavnost 
je bila zunanja trgovina, do 
konca februarja 1979 pa je za 
registracijo zunanjetrgovinske 
dejavnosti vložilo zahteve 1383 
organizacij združenega dela in 
to pretežno iz SR Hrvatske in 
SR Slovenije. Dozdaj je bilo re- 
šenih 532 zahtev, ostale pa so 
v postopku. Del zahtevkov za- 
nesljivo ne bo ugodno rešen. 
Samo v SAP Vojvodini je do 
sedaj izgubilo pravico do na- 
daljnjega opravljanja prometa 
24 organizacij, v SR Sloveniji 
pa 60 organizacij ne izpolnjuje 
pogojev. 

Promet blaga na debelo je 
do zdaj opravljalo 1299 organi- 
zacij, ki jim je to glavna dejav- 
nost. Do konca februarja letos 
je bilo v republikah Srbiji, Hr- 
vatski, Makedoniji, Črni Gori in 
Vojvodini evidentiranih za na- 
daljnje opravljanje te dejavno- 
sti 777 organizacij združenega 
dela. 

Problem izpolnjevanja po- 
gojev za registracijo se pojav- 
lja pri tistih posrednih organi- 
zacijah,' ki so jih ustanovila 
razna transportna podjetja, ka- 
kor tudi tistih, katerih dejav- 
nost je pretežno usmerjena v 
organiziranje turističnih poto- 
vanj jugoslovanskih državlja- 
nov v tujino. 

Obveznost trajnega sodelo- 
vanja ter združevanja dela in 
sredstev po Zakonu o združe- 
nem delu ni posebej predpisa- 
na za organizacije, ki oprav- 
ljajo promet blaga na drobno. 
Toda tiste, ki so ekonomsko 
močne in imajo neposredne 
poslovne stike s proizvajalnimi 
organizacijami, prav tako 
transformirajo svoje doseda- 
nje odnose. Takšne težnje so 
ocenjene kot pozitivne, ne gle- 
de na to, da so deloma motivi- 
rane s težnjo za povečanim 
dohodkom. 

ZDRUŽEVANJE DELA 
IN SREDSTEV 

Sklenjeni samoupravni spo- 
razumi omogočajo, da lahko 
ugotovimo bistvene značilno- 
sti o premostitvi sedanjih od- 
nosov, ki so glede na proiz- 
vodnjo temeljili v glavnem na 
monopolitičnih pozicijah trgo- 
vine. Tako je na primer 32 od- 
stotkov organizacij za promet 
blaga na debelo in 20 odstot- 
kov za zunanjetrgovinski pro- 
met v SAP Vojvodini združilo 
dela in sredstva s proizvodnimi 
organizacijami združenega 
dela v Pokrajini. Z organizaci- 
jami izven Pokrajine je to stori- 
lo 68 odstotkov organizacij za 

promet blaga na debelo in 80 
odstotkov zunanjetrgovinskih 
organizacij. 

Na ožjem področju SR Srbi- 
je je 60 odstotkov organizacij 
za promet blaga na debelo in 
67 odstotkov za zunanjetrgo- 
vinski promet združilo sred- 
stva s proizvodnimi organiza- 
cijami v republiki. S proizvo- 
dnimi organizacijami izven Re- 
publike pa je združilo 40 od- 
stotkov organizacij za promet 
blaga na debelo in 13 odstot- 
kov zunanjetrgovinskih orga- 
nizacij. 

Glede oblik združevanja pre- 
vladuje v SR Srbiji, Hrvatski in 
Sloveniji združevanje brez no- 
ve oblike, to je, da vsaka orga- 
nizacija združenega dela (pro- 
metna in proizvajalna) ostane 
samostojna. V SR Bosni in 
Hercegovini pa prevladuje 
združevanje v sestavljene or- 
ganizacije in druge poslovne 
sisteme. 

Glede panožne pripadnosti 
je največ tistih z enim proiz- 
vodom ene panoge, nato pa 
več proizvodov ene panoge in 
z več proizvodi raznih panog. 

Po obsegu celotnega poslo- 
vanja je z zakonom urejeno, da 
znaša združevanje dela in 
sredstev za zunanjetrgovinske 
organizacije najmanj 51 od- 
stotkov, medtem ko za organi- 
zacije, ki se ukvarjajo s prome- 
tom blaga in storitev, ta obvez- 
nost ni kvantificirana. Zaradi 
tega je v posameznih republi- 
kah in pokrajinah različna 
praksa. Na ožjem območju Sr- 
bije se na primer obseg celot- 
nega poslovanja organizacij za 
promet blaga na debelo, ki je 
krit s sklenjenimi sporazumi, 
giblje od 5 do 100 odstotkov. 

NEKATERE 
ZNAČILNOSTI 
SPORAZUMOV 

V samoupravnih sporazumih 
med prometnimi in proizvajal- 
nimi organizacijami izhajajo iz 
tega, da je temelj za vzpostav- 
ljanje trajnega sodelovanja ter 
združevanja dela in sredstev 
določanje in realizacija skup- 
ne razvojne politike, kar pome- 
ni sprejemanje skupnega pla- 
na proizvodnje in prometa in 
to v roku, za katerega se spre- 
jema srednjeročni načrt. Po- 
sebno mesto je namenjeno 
ugotavljanju in razporejanju 
skupnega prihodka kot osnov- 
nemu motivu gospodarjenja. 

Določeno število sporazu- 
mov ureja kriterije in merila o 
razporejanju skupnega ustvar- 
jenega prihodka, medtem ko 
se v 65 odstotkov primerih v 
načelu ureja najvažnejše med- 
sebojne odnose, izvajanje teh 
odnosov pa je urejeno s po- 

sebnimi pogodbami. Skupna 
značilnost sprejetih temeljev 
in meril je zmanjšanje stro- 
škov, racionalnejša in učinko- 
vitejša uporaba družbenih 
sredstev ter povečanje pro- 
duktivnosti dela. 

Vprašanje skupnega rizika je 
prav tako načelno urejeno v 
vseh sporazumih. So tudi pri- 
meri, ko so ustanovili skupni 
rizični sklad o katerem odloča 
skupni organ. 

Anketa Gospodarske zborni- 
ce Jugoslavije je pokazala, da 
je med sprejetimi sporazumi 
največ tistih, ki so sprejeti na 
bilateralni osnovi in da ta vrsta 
sporazumov prevladuje pri 
prometnih organizacijah - 
okrog 80 odstotkov od celot- 
nega števila in okrog 55 od- 
stotkov proizvajalnih organi- 
zacij. 

Za samoupravne sporazu- 
me, sklenjene na področju tu- 
rizma je značilno, da jih skle- 
pajo potniške agencije. Zelo 
so redki primeri, da sklenejo 
sporazum hotelska organiza- 
cija in organizacija združene- 
ga dela iz drugih gospodarskih 
področij. 

Splošen sklep je, da se zdru- 
ževanje dela in sredstev ter do- 
hodkovno povezovanje uresni- 
čuje v glavnem formalno, da 
pa so po vsebini ostali stari 
odnosi. 

PROBLEMI 
SAMOUPRAVNE 
PREOBRAZBE 

Proces samoupravne preo- 
brazbe družbenoekonomskih 
odnosov prometnih in proizva- 
jalnih organizacij, kot je ugo- 
tovljeno v Informaciji, poteka 
počasi. Razlogov za to je več 
in eden najpomembnejših je 
nepravočasna in neustrezna 
preobrazba na načelih temelj- 
nih organizacij združenega 
dela. še vedno so organizacije 
združenega dela, ki so postavi- 
le svojo notranjo organizacijo 
tako, da lahko samo z velikimi 
težavami vzpostavijo trajno so- 
delovanje s proizvajalnimi or- 
ganizacijami. 

Težave povzročajo tudi ra- 
zlična stališča sodišč, ki so pri- 
stojna za vpis v register, ki skli- 
cujoč se na enotno nomenkla- 
turo gospodarskih dejavnosti 
najpogosteje obravnavajo vsa- 
ko obliko prometa samo kot 
posebno obliko trgovinske de- 
javnosti na debelo. To je pov- 
zročilo, da so se morale zuna- 
njetrgovinske organizacije re- 
gistrirati tudi za promet na de- 
belo, kar je povzročilo določe- 
ne probleme v njihovi notranji 
organiziranosti. 

Sporazumevanje zavira tudi 
nezadostna specializacija tr- 
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govinskih.organizacij, ki nava- 
dno poslujejo s širokim asorti- 
manom in številnimi trgovin- 
skimi strokami in bi z vsemi 
morale določiti ustrezne krite- 
rije. 

K takšnemu stanju so pri- 
spevale tudi nezadostno na- 
tančne in pogosto spreminja- 
ne določbe o oblikovanju cen 
v prometu. Prejšnji predpisi, 
razen najnovejših določb, so 
priznavali samo kupoprodajne 
odnose, kar je trgovini omogo- 
čalo kalkuliranje in zaračuna- 
vanje stroškov poslovanja 
(marže), ne glede na racional- 
nost in učinkovitost (trgovina 
na debelo zato, ker je le faktu- 
rirala, ne pa dejansko prodala 
blaga). Podobno slabost imajo 
tudi grupacijski sporazumi o 
spremembi zadržanih cen. 

Razen tega so proizvajalne 
organizacije pričakovale, da 
bo delež v prodajni ceni urejen 
z zakonskimi predpisi, trgovin- 
ske organizacije pa so si priza- 
devale, da zadržijo pridobljene 
pozicije in na ta način uredijo 
svoj delež v skupnem prihodku 
oziroma dohodku. Proizvajal- 
ne organizacije so zato pogo- 
stoma odklanjale, da sprejme- 
jo samoupravne sporazume, ki 
jih je nudila trgovina. 

NEKATERI PREDPISI 
NE STIMULIRAJO 
HITREJŠEGA 
IZVAJANJA 
SPORAZUMOV 

Določbe Zakona o ugotav- 
ljanju in razporejanju skupne- 
ga prihodka in dohodka ne sti- 
mulirajo proizvajalnih organi- 
zacij, da hitreje uresničuje sa- 
moupravne sporazume. V kla- 
sičnih kupoprodajnih odnosih 
v katerih ni skupnega prihod- 
ka, proizvajalne organizacije 
zaračunavajo od trgovine do- 
bavljeno blago v roku, predpi- 
sanem v zakonu in to vključu- 
jejo v svoj celotni prihodek. V 
novih odnosih pa bodo plačila 
usklajena šele takrat, ko trgo- 
vina proda proizvod iz skupne- 
ga poslovanja in ustvari skupni 
prihodek. 

Proizvodne organizacije ne 
morejo vključiti v celoten pri- 
hodek niti akontacije, ki jo da- 
je trgovinska organizacija v 
obliki združevanja sredstev. 
Zato je v periodičnih obraču- 
nih izkazana izguba, kar pov- 
zroča številne težave. Omenje- 
ni zakon zavezuje prometne 
organizacije, da knjigovod- 
stveno spremljajo posamezni 

proizvod ali skupino proiz- 
vodov za vsakega proizvajalca 
in prihodek, dosežen š proda- 
jo, takoj razporejajo na vsake- 
ga proizvajalca, veliko trgovin- 
skih organizacij pa ni ne ka- 
drovsko in ne tehnično uspo- 
sobljeno. 

V Informaciji je prav tako na- 
vedeno, da so v nekaterih ob- 
činah oziroma regijah opažene 
težnje, da imajo »svoj« repro- 
dukcijski ciklus (veliki sistemi, 
sestavljene organizacije, skup- 
nosti, poslovna združenja). Ti 
procesi so nastali včasih pod 
administrativnim vplivom 
izven organizacij združenega 
dela. Kadar se v takšne proce- 
se vključi trgovinska organiza- 
cija z vsemi oblikami prometa 
in širokim asortimentom proiz- 
vodov, prenehajo neposredni 
odnosi teh proizvajalnih orga- 
nizacij z drugimi trgovinskimi 
organizacijami. S tem se zožu- 
je prostor za samoupravno 
sporazumevanje, kar ni v skla- 
du z načelom odprtosti, kot tu- 
di ne s predpisi o enotnem jur 
goslovanskem trgu. 

PREDLOGI UKREPOV 
Eden najpomembnejših 

ukrepov za zboljšanje sedanje- 

ga stanja, kot je rečeno v Infor- 
maciji, je pospešitev sprejetja 
zakona o obveznem združeva- 
nju dela in sredstev proizvajal- 
nih in prometnih organizacij. S 
tem bodo odpravljene dileme 
o bistvenih elementih, na kate- 
rih bi morali temeljiti dohod- 
kovni odnosi ter združevanje 
dela in sredstev. 

Prav tako je predlog, da Go- 
spodarska zbornica Jugoslavi- 
je ter gospodarske zbornice 
republik in pokrajin organizi- 
rajo evidentiranje sklenjenih 
samoupravnih sporazumov in 
da ustanovijo posebna telesa, 
ki bodo dajala družbenoeko- 
nomsko oceno. Za zunanjetr- 
govinske organizacije dajejo 
takšno oceno koordinacijski 
odbori republik in pokrajin. 

Zbornice bi morale prav tako 
določiti enotna merila in pogo- 
je, ki bi jih morale organizacije 
za opravljanje prometa blaga 
in storitev na debelo izpolnje- 
vati z združevanjem dela in 
sredstev s proizvajalnimi orga- 
nizacijami, da bi lahko v pri- 
hodnje opravljale te posle. 

Razvoj SAP Kosovo ne poteka po načrtu 

© V prvih treh letih srednjeročnega plana je bila ustvarjena stopnja rasti družbe- 
nega proizvoda za 50 odstotkov nižja od povprečja v državi 
• Na temelju ukrepov, sprejetih na ravni federacije, je SAP Kosovo dobilo v treh 
letih več kot 20 milijonov dinarjev 
® V vseh industrijskih panogah - razen v kemični, tekstilni in grafični, so ustvarjene 
povprečne triletne stopnje rasti nižje od planiranih 
• Precej manjša kmetijska proizvodnja je negativno vplivala na ves gospodarski 
razvoj Pokrajine 
® Nizko raven produktivnosti dela pogojujejo slaba organizacija dela, premajhno 
izkoriščanje gospodarskih zmogljivosti in pomanjkanje strokovnih kadrov 
© Predlagani ukrepi in dejavnosti pri spodbujanju hitrejšega razvoja SAP Kosovo 
naj pomagajo premagati sedanje gospodarske teževe 

V prvih treh letih tekočega 
srednjeročnega planskega ob- 
dobja so v SAP Kosovo dosegli 
pozitivne razvojne rezultate v 
mnogih gospodarskih dejav- 
nostih. Družbeni proizvod ce- 
lotnega gospodarstva je večji, 
povečali sta se tudi zaposle- 

nost in produktivnost dela. 
Izboljšan je prav tako standard 
delovnih ljudi in občanov. 

Kljub temu pa gospodarska 
gibanja v Pokrajini spremlja 
vrsta negativnih pojavov ifi te- 
ženj. Posebej negativno vpli- 
vajo na razvoj neuresničena 

ANALIZA URESNIČEVANJA DOGOVORJENE POLITIKE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSTVA SAP 
KOSOVO V OBDOBJU OD LETA 1976 DO 1978 

načrtovana razvojna dinamika, 
neugodni poslovni rezultati, 
rast vseh oblik porabe nad raz- 
položljivim dohodkom kot tudi 
nenehno upadanje akumula- 
cijske in reprodukcijske spo- 
sobnosti gospodarstva. Go- 
spodarski položaj v Pokrajini 
je zato težak, posebej na neka- 
terih pomembnih gospodar- 
skih področjih. Za premagova- 
nje nastalih težav bo potrebna 
širša, organizirana dejavnost 
na vseh ravneh. 

To so samo nekatere ocene 

iz Analize o uresničevanju do- 
govorjene politike hitrejšega 
gospodarskega razvoja SAP 
Kosovo v obdobju od 1976. do 
1978. Dokument navaja tudi 
vzroke tega zaostajanja in 
predlaga ukrepe ter dejavnost 
pri odpravljanju nastalih težav. 
Analizo so dobili delegati 
Skupščine SFRJ v obravnavo. 

Družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje od 1976. do 1978. leta 
predvideva, da naj bi bila stop- 
nja rasti družbenega proiz- 
voda SAP Kosovo za okoli 60 
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odstotkov večja od stopnje ra- 
sti za vso državo. Tak hiter ra- 
zvoj naj bi uresničili s prizade- 
vanji delovnih ljudi Pokrajine, 
z ukrepi za hitrejši razvoj go- 
spodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo ter s po- 
sebnimi dopolnilnimi ukrepi. 

Ukrepi za spodbujanje hi- 
trejšega razvoja Pokrajine, 
sprejeti na ravni federacije v 
prvih treh letih uresničevanja 
Plana, niso v celoti uresničeni. 
V okviru splošnih ukrepov za 
spodbujanje razvoja vseh go- 
spodarsko manj razvitih ob- 
močij, je v analiziranem ob- 
dobju Kosovo dobilo iz Sklada 
federacije 9892 milijonov di- 
narjev. Iz Proračuna federacije 
pa 5241 milijonov dinarjev. 

Za spodbujanje hitrejšega 
razvoja Pokrajine v prvih treh 
letih uresničevanja Plana smo 
sprejeli tudi nekatere dopolnil- 
ne ukrepe. Realizirani so bili s 
posebnimi izločanji sredstev 
na temelju določenih stopenj 
od družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva Ju- 
goslavije. S temi ukrepi je bilo 
zbranih 4129 milijonov dinar- 
jev. 

Poleg omenjenih ukrepov, ki 
veljajo za celotno obdobje od 
1976. do 1980. leta, so bili za 
hitrejši razvoj Kosova sprejeti 
še posebni ukrepi. 

Pokrajina je sprejela vrsto 
ukrepov in usmerila svojo de- 
javnost v pokrivanje in sanira- 
nje izgub v gospodarstvu. Pri- 
zadevala pa si je tudi izboljšati 
ekonomski položaj temeljnih n 
organizacij združenega dela v 
prvih treh letih planskega ob- 
dobja. 

t 

DRUŽBENI PROIZVOD 
POD PLANIRANIM 

Zahtevni pogoji pri uresni- 
čevanju ciljev in nalog Družbe- 
nega plana Jugoslavije v ob- 
dobju od 1976. do 1978. leta, 
so se še posebej odrazili v go- 
spodarstvu SAP Kosovo. Bolj 
kot drugje so se namreč poka- 
zale težave v tej republiki. 
Vzrok za to pa sta stopnja go- 
spodarske razvitosti Pokrajine 
ter struktura njenega gospo- 
darstva in investicij. 

V minulih treh letih uresni- 
čevanja Plana so na Kosovu 
dosegli 3 odstotno stopnjo ra- 
sti družbenega proizvoda ozi- 
roma za 50 odstotkov manj kot 
je znašalo povprečje v državi. 
Hkrati je bila stopnja rasti za 
okoli 68 odstotkov manjša kot 
predvideva Družbeni plan Po- 
krajine. Družbeni sektor je 
ustvaril planirano rast z okoli 
53 odstotki, medtem ko je v 
individualnem sektorju prišlo 
do absolutnega padca'proiz- 
vodnje. Lani je bila namreč do- 

sežena komaj raven iz leta 
1975. 

Počasnejša rast industrijske 
in kmetijske proizvodnje, ki 
obsega približno 60 odstotkov 
družbenega proizvoda celot- 
nega gospodarstva Pokrajine, 
je odločilno vplivala na zaosta- 
janje tega območja v prvih treh 
letih srednjeročnega plana. 
Rast družbenega proizvoda in- 
dustrije je za 48 odstotkov pod 
načrtovano. V kmetijstvu pa je, 
namesto predvidene 3,8 od- 
stotne letne stopnje rasti 
ustvarjena negativna stopnja, 
in sicer minus 5,4 odstotka. 

Zaostajanje gospodarskega 
razvoja Pokrajine je vplivalo na 
dogovorjeno politiko zmanjše- 
vanja relativnih razlik v druž- 
benem proizvodu po prebival- 
cu glede na povprečje v državi. 
Stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda bi morala biti namreč 
kar za 60 odstotkov večja kot v 
vsej državi. Rast družbenega 
proizvoda pod povprečjem pa 
je povečala relativne razlike za 
4,4 točke. 

NAČRTOVANI RAZVOJ 
INDUSTRIJE NI 
URESNIČEN 

V prvih treh letih uresničeva- 
nja Plana je znašala povprečna 
letna rast fizičnega obsega in- 
dustrijske proizvodnje 6,3 od- 
stotka. To pa je skoraj za polo- 
vico manj kot smo načrtovali. 
V vseh industrijskih panogah, 
razen v kemični, tekstilni in 
grafični industriji, ustvarjene 
povprečne triletne stopnje ra- 
sti niso dosegle načrtovanih. 

Lani smo zabeležili največje 
odstopanje od predvidene ra- 
sti. Zmanjšala se je proizvod- 
nja v barvni metalurgiji, v indu- 
striji gradbenega materiala, v 
lesni in prehrambeni industriji 
ter v tobačni industriji. Manjša 
proizvodnja v teh dejavnostih 
in počasnejša rast na področ- 
jih energetike, metalne in tek- 
stilne industrije sta vplivali tudi 
na uresničevanje predvidene 
rasti industrijske proizvodnje v 
letošnjem letu. 
Vzroki zaostajanja v ključnih 
industrijskih panogah so šte- 
vilni. Predvsem moramo ome- 
niti premajhno izkoriščanje 
obstoječih zmogljivosti, neus- 
klajenost proizvodnje med ru- 
darskimi in metalurškimi 
zmogljivostmi, premajhno 
specializacijo in delitev dela, 
pomanjkanje surovin in re- 
zervnih delov, kakor tudi nera- 
cionalno in neučinkovito izko- 
riščanje osnovnih in obratnih 
sredstev. 

V Pokrajini tudi ni bilo večjih 
vlaganj v rekonstrukcijo in raz- 
širitev obstoječih ter gradnjo 
novih zmogljivosti, ki naj bi 

pomagale spremeniti struktu- 
ro industrijske proizvodnje. Na 
ta način bi se namreč okrepil 
delež predelovalnih panog, ki 
pomagajo k večji rasti dohod- 
ka in hitrejšemu reševanju ne- 
zaposlenosti. 

ZELO ZMANJŠANA 
KMETIJSKA 
PROIZVODNJA 

Pomemben razvojni dejav- 
nik Pokrajine je agroindustrij- 
ski kompleks, saj je med vsemi 
prebivalci kar 45 odstotkov 
kmetov. Poleg tega pomenita 
prehrambena in tobačna indu- 
strija, ki slonita na kmetijstvu, 
6 odstotkov kmetijske proiz- 
vodnje. 

V obdobju od 1676. do 1978. 
leta se je kmetijska proizvod- 
nja na Kosovem bistveno 
zmanjšala. To je negativno 
vplivalo tudi na predelovalne 
zmogljivosti prehrambene in 
tobačne industrije, na stabili- 
zacijo tržišča in na ves razvoj 
Pokrajine. Težnje pri proizvod- 
nji kmetijskih in prehrambenih 
proizvodov v SAP Kosovo in v 
vsej državi so precej različne. 
Glede tega je značilno leto 
1977, ko je v celotnem kmetij- 
stvu in poljedelstvu države 
ustvarjena relativno visoka, 5 
odstotna stopnja rasti. Na- 
sprotno pa se je ta stopnja v 
Pokrajini v vsem kmetijstvu 
zmanjšala za 8,6 odstotkov, v 
poljedelstvu pa celo za 12 od- 
stotkov. 

Na kmetijsko proizvodnjo so 
v tem obdobju zelo slabo vpli- 
vali klimatski pogoji. Na druž- 
benem sektorju je bila tudi 
majhna rodovitnost zemljišč, 
nizka produktivnost dela, pre- 
malo je bilo tudi kakovostnih 
delovnih sredstev. Težave pa 
so bile tudi pri sekundarni in 
primarni delitvi. Na individual- 
nih kmetijskih gospodarstvih 
so občuten padec proizvodnje 
povzročili tudi premajhno so- 
delovanje z družbenim sektor- 
jem, počasno združevanje in- 
dividualnih kmetijskih proizva- 
jalcev in premajhno izkorišča- 
nje moderne tehnologije. 

V prvih treh letih uresničeva- 
nja Plana je zaostajala tudi in- 
vesticijska dejavnost, posebej 
pri prioritetnih panogah kme- 
tijstva kot so živinoreja, dolgo- 
letni nasadi in kmetijska 
oprema. 

PRODUKTIVNOST 
DELA IN 
EKONOMIČNOST 
POSLOVANJA 

Nizka raven produktivnosti 
dela v kosovskem gospodar- 
stvu, pravi Analiza, je pogoje- 
na s sklabo organizacijo dela, 

premajnim izkoriščanjem 
zmogljivosti in nizkim količni- 
kom izkoriščenosti strojev, po- 
manjkanjem kakovostnih stro- 
kovnih kadrov in slabo organi- 
zirano ter hkrati nerazvito 
službo za raziskovanje tržišča. 
Poseben problem je gotovo 
nizka produktivnost v nekate- 
rih panogah, ki so nosilke in- 
dustrijskega razvoja SAP Ko- 
sovo. V elektrogospodarstvu je 
raven produktivnosti dela za 
27 odstotkov, v proizvodnji ru- 
dnin barvastih kovin za 22 od- 
stotkov, v proizvodnji barva- 
stih kovin za 26 odstotkov in 
pri predelavi barvastih kovin 
za 50 odstotkov pod povpreč- 
no produktivnostjo dela v vsej 
državi. 

Lani je kosovsko gospodar- 
stvo za 39 odstotkov slabše iz- 
koriščalo sredstva kot jugoslo- 
vansko gospodarstvo, medtem 
ko so bila povprečno izkori- 
ščena sredstva na vsakega de- 
lavca le za 4 odstotke pod pov- 
prečjem. Tudi pri učinkovitosti 
aktivnih osnovnih sredstev ko- 
sovskega gospodarstva beleži- 
mo slabše rezultate od sploš- 
nega povprečja. 

V letu 1978 je bila ekonomič- 
nost poslovanja gospodarstva 
Pokrajine za okoli 5 odstotkov 
boljša od povprečja države. 
Kljub temu pa so porabljena 
obratna sredstva naraščala hi- 
treje od celotnega prihodka. 
Zaradi tega je bil zmanjšan 
koeficient , obračanja. Lani je 
bil za 13 odstotkov nižji od ju- 
goslovanskega povprečja. 

, Počasna rast proizvodnje in 
neugodni odnosi pri delitvi do- 
hodka so vplivali tudi na aku- 
mulacijsko in reprodukcijsko 
sposobnost gospodarstva. Na- 
mesto pričakovanega poveča- 
nja akumulacijske sposobno- 
sti gospodarstva je Pokrajina 
zabeležila padec stopnje z 1 
odstotka v letu 1977 na 0,6 od- 
stotka v lanskem letu. S tem pa 
je ta stopnja štirikrat nižja kot v 
jugoslovanskem povprečju. 
Zaostajanje pri stopnji repro- 
dukcijske sposobnosti pa je za 
približno 71,5 odstotka manjša 
od povprečja države. 

VISOKA STOPNJA 
ZADOLŽENOSTI 

Visoka stopnja zadolženosti, 
poudarja Analiza, je posledica 
slabih materialnih temeljev 
združenega dela oziroma neu- 
godnih rezultatov pri delu in 
poslovanju, neučinkovitosti 
gradnje, velikih prekoračitev 
stroškov in počasnejšega akti- 
viranja gospodarskih objektov. 
Ta problem v kosovskem go- 
spodarstvu lahko reši le učin- 
kovito gospodarjenje in inten- 
ziviranje procesov dohodkov- 

poročevalec 19 



nega povezovanja organizacij 
združenega dela in pri uresni- 
čevanju proizvodnih progra- 
mov. 

Neuresničitev predvidene 
dinamike rasti materialne pro- 
izvodnje je povzročila poslova- 
nje z izgubami v številnih te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela. Na vsakega kosov- 
skega delavca so bile lani iz- 
gube za štirikrat večje kot so 
znašale v jugoslovanskem 
povprečju. V tem letu pa so 
bile izgube, v primerjavi z 
ustvarjenim dohodkom kosov- 
skega gospodarstva, za 8,3 
krat večje od jugoslovanskega 
povprečja. 

Delež industrije v celotnih 
izgubah je bil leta 1976 okoli 
71 odstotkov, v prvih devetih 
mesecih lanskega leta pa je 
znašal približno 63 odstotkov. 
Največje izgube na industrij- 
skem področju so zabeležili 
pri predelavi premoga, pri pro- 
izvodnji barvnih kovin in elek- 
tričnih strojev. Razmeroma 
precejšnje izgube pa so nasta- 
le tudi v kmetijstvu in pri pro- 
metu (železnica). 

PREBIVALSTVO IN 
ZAPOSLENOST 

V prvih treh letih uresničeva- 
nja Plana seje nadalje poveče- 
vala visoka demografska rast v 
Pokrajini. Povprečna triletna 
stopnja rasti prebivalstva je tri- 
krat večja od povprečne jugo- 
slovanske stopnje. Na stopnjo 
naravnega prirastka sta vpliva- 
li obe demografski komponen- 
ti: nataliteta in mortaliteta. 
Stopnja natalitete je v omenje- 
nem obdobju kazala težnjo 
umirjanja, stopnja mortalitete 
pa je počasi upadala. Na nižjo 
stopnjo umrljivosti prebival- 
stva je vplivalo predvsem 
zmanjševanje smrtnosti otrok 
z 80,3 odstotkov v letu 1975 na 
70,3 odstotkov v lanskem letu. 

Precej hitrejša demografska 
rast v Pokrajini je povečala 
njen delež med jugoslovan- 
skim prebivalstvom s 4,6 od- 
stotka v letu 1947 na 6,5 od- 
stotka v lanskem letu. 

Ob upoštevanju možnosti 
razvoja gospodarstva in druž- 
benih dejavnosti, je Družbeni 
plan Kosova predvidel, naj se 
število zaposlenih v družbe- 

nem sektorju povečuje po 7 
odstotni stopnji. V prvih treh 
letih pa so lahko vsako leto 
zaposlili le 4,5 odstotkov novih 
delavcev oziroma 6320 delav- 
cev letno. Zaposlovanje v Po- 
krajini še naprej spremlja neu- 
godna struktura. Zaposlovanje 
je bilo namreč vv zadnjih treh 
letih hitrejše v negospodarskih 
kot v gospodarskih dejavno- 
stih. 

Med ljudmi, ki so se želeli 
zaposliti (58.000 delavcev) je 
bilo 73 odstotkov nekvalificira- 
nih delavcev. Več kot 60 od- 
stotkov se jih je želelo zaposlfti 
prvič. Med njimi pa je bilo le 17 
odstotkov žensk. 

INVESTICIJSKA 
DEJAVNOST 

V investicijski politiki kot ze- 
lo pomembnem področju eko- 
nomske dejavnosti, planske 
predpostavke niso uresničene. 
Ni bilo namreč željene dina- 
mične rasti in večje učinkovi- 
tosti vlaganj. Povprečna trilet- 
na stopnja rasti gospodarskih 
investicij je dosegla 6,2 odstot- 
ka ali za 43 odstotkov manj od 
povprečja države. Za 76 od- 
stotkov pa je bila manjša od 
načrtovane rasti v Družbenem 
planu Pokrajine. Dinamična 
vlaganja v gradnjo velikih 
energetskih objektov in objek- 
tov barvne metalurgije so se 
začela lani. V prihodnjih letih 
zato lahko pričakujemo nada- 
ljevanje intenzvine investicij- 
ske dejavnosti. 

Na zaostajanje investicij so 
vplivali neugodni finančni re- 
zultati gospodarstva, ki so 
zmanjšali njegovo akumulacij- 
sko in reprodukcijsko sposob- 
nost. S tem pa tudi možnosti 
za investiranje sredstev. 

Počasi so se angažirali tudi 
krediti Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj in krediti 
sredstev Sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. 

V zadnjih treh letih se je zgo- 
dilo prav to, kar se po Planu ne 
bi smelo zgoditi. Vsi veliki in- 
dustrijski objekti ter objekti 
vodnega gospodarstva bodo 
končani namreč šele po letu 
1980. V sedanjem srednjeroč- 
nem obdobju pa zamuja grad- 

nja ključnih gospodarskih ob- 
jektov, kar vpliva na njihovo 
dražitev in se bo v prihodnosti 
odrazilo tudi pri uresničevanju 
načrtovane rasti proizvodnje. 

Začeto gradnjo velikih ob- 
jektov spremljajo mnoge teža- 
ve in slabosti, ki povzročajo 
velike prekoračitve predračun- 
skih vrednosti in podaljševanje 
rokov njihove zgraditve ter za- 
četka obratovanja. Povzročajo 
pa tudi premajhno učinkovi- 
tost investicij. 

Koncentracija investicij na 
gradnjo obsežnih objektov 
vpliva na tempo gospodarske- 
ga razvoja Pokrajine, saj zožu- 
je možnosti za kreditiranje re- 
konstrukcij in modernizacijo 
obstoječih gospodarskih 
zmogljivosti. Onemogoča pa 
tudi gradnjo novih objektov v 
predelovalni industriji. 

Proces združevanja dela in 
sredstev, posebej v okvirih za- 
konske določbe, da se del stal- 
nih sredstev sklada federacije 
(do 20 odstotkov) realizira z 
neposrednim združevanjem 
dela in sredstev temeljnih or- 
ganizacij združenega dela, ze- 
lo počasi poteka. Doslej je bil 
podpisan samo en dogovor o 
združevanju sredstev v Pokra- 
jini, in sicer za gradnjo obrata 
za proizvodnjo bizmutovih soli 
v Prizrenu. 

NUJNI UKREPI IN 
DELO PRI 
PREMAGOVANJU 
GOSPODARSKIH 
TEŽAV 

Omenjeni problemi kosov- 
skega gospodarstva, nastali 
zaradi objektivnih težav ali 
subjektivnih slabosti, po bese- 
dah Analize, vplivajo tudi na 
razvoj vse Jugoslavije. Res pa 
je, da so veliko bolj občutni na 
Kosovem, saj gospodarstvo 
Pokrajine, različno od gospo- 
darstva Jugoslavije, niti pri- 
bližno ni uresničilo predvide- 
nih ciljev in nalog v materialni 
proizvodnji. 

Dinamiziranje proizvodnje iz 
obstoječih zmogljivosti terja, 
mimo naporov delovnih ljudi 
in največje odgovornosti vseh 
subjektov, tudi sprejem ustrez- 
nih ukrepov in dejavnost na 
vseh ravneh. S tem bi pomaga- 
li temeljnim organizacijam 

združenega dela v Pokrajini, 
da bodo lažje in hitrejše pre- 
magale objektivne in subjek- 
tivne slabosti, ki so zavirale hi- 
trejši razvoj v prvih treh letih 
srednjeročnega Plana. 

Zato Analiza, v predlogu de- 
javnosti in ukrepov za spodbu- 
janje hitrejšega razvoja SAP 
Kosovo, poudarja, kako si mo- 
ramo nujno prizadevati, da se 
bodo bolj poslovno povezova- 
le organizacije združenega de- 
la iz gospodarsko razvitejših 
območij in SAP Kosovo. Razvi- 
le naj bi različne oblike zdru- 
ževanja dela in sredstev na te- 
melju dohodkovnih odnosov 
in skupnih interesov. 

Vse republike in pokrajine 
morajo preučiti možnosti za 
združevanje sredstev za grad- 
njo termoelektrarn v SAP Ko- 
sovo. prav tako naj analizirajo 
možnosti oprostitve plačeva- 
nja prometnega davka tistim 
organizacijam združenega de- 
la, ki združujejo sredstva v ra- 
zvojnih programih SAP Ko- 
sovo. 

Omogočili naj bi tudi carin- 
ske in davčne olajšave ter za- 
dolževanje v tujini, saj bi s tem 
organizacijam združenega de- 
la v dejavnostih posebnega 
pomena za razvoj kosovskega 
gospodarstva zagotovili hitrej- 
ši razvoj. 

Prav tako so nujna prizade- 
vanja za hitrejšo gradnjo veli- 
kih objektov, ki bi jih lahko 
usposobili za obratovanje do 
konca srednjeročnega obdob- 
ja. Na ta način bi zagotovili hi- 
trejšo rast materialne proiz- 
vodnje in zaposlovanja. 

Ker so načrtovana vlaganja v 
rekonstrukcijo in razširitev ob- 
stoječih ter gradnjo novih 
zmogljivosti v prvih treh letih 
uresničevanja Plana le delno 
ustvarjena (začeli so obratova- 
ti le štirje objekti, do leta 1980 
pa računajo še na dodatne tri), 
bi morali poiskati možnosti za 
gradnjo čimvečjega števila ta- 
kih zmogljivosti do konca 
1981. leta. 

Mimo omenjenih ukrepov 
dodatek Analizi predlaga še 
druge, ki naj bi kosovskemu 
gospodarstvu omogočili čim- 
prejšnje obvladanje sedanjih 
gospodarskih težav, da bi lah- 
ko v tej Pokrajini uresničili za- 
črtane naloge tekočega sred- 
njeročnega obdobja. 
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Rušenje življenjskega okolja - omejuje 

nadaljnji razvoj 

• Za naš sedanji razvoj so vse bolj značilne spremembe in procesi proizvodnje in 
urbanizacije pri ravnanju s prirodnimi viri ter gibanju ljudi in dobrin 
• Nagel proces urbanizacije je pripeljal do pretirane rasti velikih mest, kar ni v 
skladu s prizadevanji uravnovešenega prostorskega razvoja in komunalnega si- 
stema 
• Od skupnega jugoslovanskega prostora je 56 odstotkov kmetijskih zemljišč, 36 
odstotkov pa gozdov 
• Posebej je neenakomerna prostorska in časovna razdelitev pretoka vode, ker je 
vodni režim pri večini zlivov hudourniški kot posledica sekanja gozdov 
9 V naši državi imamo 15 narodnih parkov in 171 naravnih rezervatov 

Skupščini SFRJ je bilo po- 
slano v obravnavo gradivo 
»Pregled stanja človekovega 
okolja in prostorske ureditve s 
programom ukrepov in aktiv- 
nosti«. Gradivo je, po večlet- 
nem delu in sodelovanju z 
mnogimi zveznimi organi in 
družbenopolitičnimi organiza- 
cijami, znanstvenimi instituci- 
jami in pomembnimi znanstve- 
nimi delavci, pripravil Svet za 
človekovo okolje in prostorsko 
ureditev Jugoslavije. O Pregle- 
du je razpravljal tudi Zvezni 
izvršni svet in o tem sprejel 
ustrezne sklepe, kot tudi ro- 
kovnik o izdelavi posebnih po- 
ročil in analiz na več področ- 
jih, ki so pomembna za varstvo 
človekovega okolja. 

V uvodu je poudarjeno, da je 
gradivo izdelano z namenom, 
da se problematika človekove- 
ga okolja in prostorske uredi- 
tve oceni na celotnem področ- 
ju Jugoslavije in se tako olajša 
ocenjevanje stanja tudi v posa- 
mičnih vprašanjih in v ožjih 
skupnostih. Na podlagi celovi- 
te ocenitve medsebojne odvi- 
snosti pojavov in tokov na tem 
področju je treba zagotoviti 
izhodišče za določanje skupne 
dolgoročne politike in ustvar- 
janje pogojev za njeno uresni- 
čevanje. Namen tega Pregleda 
je tudi, da prispeva k izdelavi 
srednjeročnih družbenih načr- 
tov, prostorskih in urbanistič- 
nih načrtov, vodno-gospodar- 
skih, kmetijskih, gozdnogo- 
spodarskih, prometnih osnov 
in drugih načrtov, kakor tudi k 
nadaljnji graditvi informacij- 
skega sistema na tem področ- 
ju in da se dajo elementi za 

dolgoročno in usklajeno znan- 
stvenoraziskovalno delo na 
tem področju. 

Pregled zajema štiri poglav- 
ja. V prvem je analiza osnovnih 
razvojnih tokov našega živ- 
ljenjskega okolja, drugo zaje- 
ma naravne vire in razmere, v 
tretjem je urejanje človekove- 
ga okolja in urejanje prostora, 
četrto pa vsebuje sredstva in 
ukrepe, s katerimi družba ure- 
sničuje politiko na tem po- 
dročju. 
HITER PROCES 
URBANIZACIJE 

Spremembe v procesih pro- 
izvodnje in urbanizacije, v 
upravljanju naravnih virov, v 
gibanju ljudi in dobrin, je reče- 
no v gradivu, čedalje bolj bi- 
stveno karakterizirajo sodobni 
razvoj in povzročajo družbene, 
gospodarske, kulturne in te- 
hnično-tehnološke transfor- 
macije, ki spreminjajo člove- 
kovo okolje. Razvoj v prostoru 
oziroma okolju povzroča sta- 
len porast potreb, obstoječi to- 
kovi pa so čedalje bolj breme- 
njeni z negativnimi posledica- 
mi glede vrednot okolja in živ- 
ljenjskih razmer v njem in se 
tako v določenih okoliščinah 
pojavljajo tudi kot omejitveni 
dejavnik razvoja. Kakšna je si- 
tuacija glede tega v naši državi 
kažejo naslednji dejavniki, ki 
vplivajo na razvoj človekovega 
okolja: razvoj prebivalstva, 
proces urbanizacije, gibanje 
ljudi, dobrin, vode in energije 
in namen prostora ter regio- 
nalni razvoj. V naši državi je, 
kot je poudarjeno, prišlo do hi- 
trega tempa porasta prebival- 

PREGLED STANJA ČLOVEKOVEGA OKOLJA IN 
PROSTORSKE UREDITVE S PROGRAMOM UKREPOV 

„ IN AKTIVNOSTI M 

stva, od 15,8 milijona v letu 
1948 na 21,5 milijona v letu 
1976 in po projekcijah naj bi 
bilo leta 2000 okrog 26 milijo- 
nov prebivalcev. Takšen po- 
rast prebivalstva spremljajo tu- 
di pospešeni procesi urbaniza- 
cije. V Jugoslaviji je bilo leta 
197 1 - 38,6 odstotka mestne- 
ga prebivalstva (leta 1948 sa- 
mo 19,8 odstotka), kar je uvr- 
stilo našo državo v urbanizira- 
no razvite države. Pomembno 
je, da je tega leta okrog 35 
odstotkov skupnega mestnega 
prebivalstva živelo v središčih 
republik in pokrajin in v mestih 
z nad stotisoč prebivalcev, 
prek 33 odstotkov pa v sred- 
njih mestih od 20.000 do 
100.000 prebivalcev. 

Poleg pozitivnega prizade- 
vanja, da se preobrazi urbani- 
zirani prostor v okolje razvoja, 
da se prostor Jugoslavije har- 
monično razvija, so procesi ur- 
banizacije v precejšnjem ob- 
dobju kazali tudi tendenco 
pretirane rasti velikih mest, ki 
niso bili v skladu s tendenco 
uravnoteženega prostorskega 
razvoja in komunalnega siste- 
ma. Stihijska koncentracija ak- 
tivnosti in prebivalstva v veli- 
kih mestih pa preti, da bo po- 
spešila razseljevanje in osiro- 
mašenje pomembnih območij, 
v prenaseljenih mestih pa pri- 
vedla do ogrožanja življenjskih 
razmer. 

TOKOVI GIBANJA 
LJUDI, DOBRIN, VODE 
IN ENERGIJE 

V letu 1947 je bil v naši drža- 
vi obseg kmetijske proizvodnje 
2,2 krat večji od industrijske, v 
letu 1974 pa je postalo razmer- 
je nasprotno. Z drugimi bese- 
dami imajo pri razvoju proiz- 
vodnih dejavnosti vodilno me- 
sto prav tiste dejavnosti, ki 

močneje preobražajo okolja 
oziroma prostor, tako v fazi 
proizvodnje kakor tudi v fazi 
porabe. 

Nagli razvoj industrijske 
proizvodnje je ustvaril nujne 
predpogoje za vrsto pozitivnih 
sprememb v kakovosti okolja, 
toda ni bil vedno spremljan tu- 
di z ustrezno skrbjo za ohrani- 
tev okolja z uvedbo »zaokrože- 
nih« proizvodnih ciklusov, s 
pravočasnim nadomeščanjem 
starih tehnologij z novimi, z 
vgraditvijo naprav za prečišče- 
vanje odpadnih snovi itd. Upo- 
rabljali smo tehnologijo, ki je 
bila v glavnem odvisna od eko- 
nomskih in tehnoloških para- 
metrov, uvažali pa smo tudi za- 
starelo in onesnažujočo te- 
hnologijo, zanemarjali pa smo 
medsebojni vpliv industrije in 
okolja. 

Tokovi proizvodnje in urba- 
nizacije v naši državi so bistve- 
no pogojeni s tokovi gibanja 
ljudi, dobrin, voda in energije, 
toda jih tudi sami pogojujejo. 
V zvezi s tem je v Pregledu 
podčrtano, da je prišlo do na- 
glega porasta avtomobilskega 
prometa in je bil delež pri 
skupnem prevozu potnikov v 
letu 1951 - 13 odstotkov, v letu 
1976 pa se je njegov delež po- 
večal na 86 odstotkov. Železni- 
ški promet pa kaže prav obrat- 
no tendenco - njegov delež je 
upadel s 84 odstotkov na 12,3 
odstotka. Podobno tendenco 
kaže tudi prevoz blaga. 

Vodni tokovi v naši državi so 
bistveno pogojili omrežje na- 
selij in gibanje ljudi, dobrin in 
energije. Vendar pa kljub po- 
menu, ki ga imajo za razvoj 
naravni vodni tokovi in zgraje- 
ni kanali niso dobili vloge, niso 
zadosti vrednoteni kot »krvni 
obtok« in integrator prostora. 
Prenos energije (električne, 
toplotne, plinske in dela teko- 
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čih goriv) je v naši državi pra- 
vilneje in zadovoljiveje urejen 
kot gibanje dobrin in voda. 

V gradivu je zatem ugotov- 
ljeno, da je od skupnega jugo- 
slovanskega prostora (255.804 
kvadratnih kilometrov) sestav- 
ljalo kmetijsko zemljišče leta 
1976 - 56 odstotkov, gozdno 
35,7 odstotka, vode 1,5 odstot- 
ka, naselja 2,5 odstotka, pro- 
metne površine izven naselij 
1,2 odstotka, radovitne in osta- 
le površine pa 3,1 odstotka. 

V 212 manj razvitih občinah, 
ki so pokrivale v letu 1971 - 40 
odstotkov skupne površine dr- 
žave, je živelo blizu 30 odstot- 
kov skupnega prebivalstva. Ta 
območja zajemajo 42 odstot- 
kov skupnega kmetijskega 
zemljišča, 39 odstotkov goz-. 
dov in 33,3 odstotka vodnih 
površin. Podatki torej kažejo, 
da so manj razvita območja 
najpogosteje na periferiji giba- 
nja ljudi, dobrin in energije. 

NARAVNI VIRI IN 
RAZMERE 

Naravni viri in razmere so 
analizirani v gradivu z aspekta 
razprostranosti kmetijskih 
zemljišč, gozdov (rastlinskega 
in živalskega sveta), voda, ob- 
varovanja čistosti zraka, racio- 
nalnosti uporabe energije in 
sekundarnih surovin iz odpad- 
kov. 

Ohranitev kmetijskega zem- 
ljišča kot naravnega vira je po- 
stala v zadnjih letih posebno 
aktualna, zlasti zaradi zmanj- 
šanja površine urejenega kme- 
tijskega zemljišča, zlasti v hri- 
bovskih območjih, zaradi poja- 
va poplav in zaradi onesnaže- 
nja oziroma neadekvatne upo- 
rabe mineralnih gnojil, pretira- 
ne uporabe pesticidov, upora- 
be onesnaženih irigacijskih 
voda ipd. 

Čeprav sodi Jugoslavija med 
države, ki so bogate z gozdovi 
(9125 tisoč ha), stanje gozdne- 
ga sklada ni zadovoljivo. Po- 
gozdovanja ne spremlja v za- 
dostni meri sečnja. Gozdovi in 
gozdno zemljišče precej ogro- 
žajo gozdni požari, ki se pojav- 
ljajo najpogosteje na obmor- 
skem območju Jadranskega 
morja, na najatraktivnejših tu- 
rističnih območjih. 

Stanje rastlinskega in žival- 
skega sveta kot sestavnega 
dela gozdne vegetacije pri nas 
ni dovolj raziskano in ne raz- 
polagamo s potrebnimi podat- 
ki o uporabljanju rastlinskega 
in živalskega sveta. 

Skupna površina kopenskih 
voda sestavlja 1,5 odstotka 
ozemlja SFRJ. Skupna dolžina 
rek znaša 118.370 km, razpo- 
ložljiva količina vode je za- 
dostna. Situacija pa je precej 
neugodna, če upoštevamo 

izrazito neenakomerno pro- 
storsko in časovno razdelitev 
pretoka voda. Vodni režim v 
večini porečij, je izrazito hu- 
dourniški, pretežno kot posle- 
dica sekanja gozdov. 

Pri izkoriščanju voda je tre- 
ba poudariti problem nezado- 
voljivega preskrbovanja z vodo 
naselij iz javnih vodovodov. 
Procesi industrializacije in ur- 
banizacije so povzročili inten- 
zivno poslabšanje kakovosti 
voda. Nekateri vodotoki so ze- 
lo ogroženi zlasti Spreča pri 
Lukovcu, Sava pri Zagrebu, 
Vardar pri Skopju, Pek pri Maj- 
danpeku, Begej pri Zrenjani- 
nu, itd. 

Ohranitev zraka kot narav- 
nega vira postaja zlasti aktual- 
no v zadnjih letih zaradi pove- 
čanja števila uporabnikov ozi- 
roma okužnikov v industrijskih 
in urbaniziranih središčih. Iz 
rezultatov spremljanja čistosti 
zraka v približno tridesetih me- 

. stih Jugoslavije izhaja, da je 
stanje v nekaterih mestih zelo 
zaskrbljujoče, posebej pa v in- 
dustrijskih središčih, kjer je 
prisoten velik odstotek tokrič- 
nih plinov in par. 

UREDITEV OKOLJA 
V zadnjih letih prihaja do po- 

membnih sprememb pri uredi- 
tvi okolja in graditve prostora. 
Tako je bilo v letih od 1966 do 
1975 zgrajenih okrog 38,5 mili- 
jona m2 stanovanjskih zgradb, 
11,5 m2 industrijskih zgradb in 
objektov, okrog 9 milijonov m2 

stavb družbenega standarda, 
3,5 milijona m2 stavb v gostin- 
stvu in turizmu, prek 69 milijo- 
nov m2 novih cest. Zgrajene 
površine se pogosto širijo na 
račun najkvalitetnejšega kme- 
tijskega zemljišča. 

Kar zadeva varstvo in uredi- 
tev naravnih predelov v naši 
državi je po evidenci iz leta 
1976 s tem ukrepom zajetih 15 
narodnih parkov, 17 regional- 
nih parkov, 171 naravnih re- 
zervatov, 88 ostalih vrst narav- 
nih predelov in 717 naravnih 
spomenikov s skupno površi- 
no okrog 600.000 ha. Vendar 
pa urejanje naravnih predelov 
še vedno ni pomemben faktor 
razvoja teh področij na katerih 
se nahajajo. 

V naši državi je zavarovanih 
1646 zgodovinskih celot in 
10.332 spomenikov. Vendar se 
ta bogata in raznovrstna gradi- 
teljska dediščina, poleg fizič- 
nega propadanja, srečuje tudi 
s problemi, ki izvirajo iz neza- 
dostno kontrolirane nove gra- 
ditve. Ostanejo odprta vpraša- 
nja varstva in ureditve po- 
membnih graditeljskih celot in 
spomenikov v vaških območ- 
jih, ki so pod negativnim priti- 
skom velikih transformacij. 

V gradivu je zatem posebej 
podčrtano, da okolje v nase- 
ljih, tako v velikih kot tudi v 
malih, vse manj zadovoljuje 
človeka. V mestih je vse bolj 
prisotna tendenca urejanja 
izključno stanovanjskih blo- 
kov, industrijskih con in trgov- 
skih četrti. Vse bolj je tudi pri- 
soten problem socialne segre- 
gacije oziroma ustvarjanja pe- 
rifernih naselij in črne gradnje. 

Rast naselij najpogosteje ni 
spremljana s kvalitativno pre- 
obrazbo urbaniziranih celot, 
ker graditev in urejanje naselij 
nista zadosti usklajeni s pro- 
klamirano urbanistično politi- 
ko. Za dosedanjo stanovanj- 
sko gradnjo v družbenem sek- 
torju je značilno, daje koncen- 
trirana v manjšem številu več- 
jih mest. Ker je tudi naraščanje 
teh mest največje je stanovanj- 
ska kriza vedno večja. 

Koncentracija stanovanjske- 
ga sklada v manjšem številu 
večjih mest je imela za posle- 
dico tudi hitro rast stroškov za 
ureditev zazidalnega zemljišča 
in graditev infrastrukturnih ob- 
jektov. Zaradi tega stanja zgra- 
jenosti, urejenosti in opremlje- 
nosti naselij, za izobraževanje, 
kulturo, zdravstvo, socialno in 
otroško varstvo, preskrbova- 
nje, obrtniških servisov in go- 
stinstva še vedno ne zadovo- 
ljuje. Čeprav ima naša država 
pogoje za razvoj objektov za 
počitek in rekreacijo je prema- 
lo izkoriščena ta oblika dejav- 
nosti, posebej dnevne rekrea- 
cije. 

V obdobju od leta 1960 do 
1971 se je dolžina cest s so- 
dobnim voziščem povečala za 
okrog 30.000 km, dolžina elek- 
tričnega omrežja z napetostjo 
večjo od 110 kv za 8260 km, 
dolžina kanalov za namakanje 
za 12.000 km. Sedanje cestno 
omrežje še vedno ne zadovo- 
ljuje niti glede razporeditve niti 
glede tehniških karakteristik. 

V delu kjer je govor o uredi- 
tvi prostora in splošni ljudski 
obrambi je poudarjeno, da je, 
ohranjanje in ustrezno uprav- 
ljanje naravnih virov bistvena 
komponenta splošne ljudske 
obrambe. Naravna razmestitev 
teh virov je precej ugodna, 
vendar pri graditvi infrastruk- 
turnih sistemov in objektov ni- 
so zadosti upoštevane potrebe 
obrambe. 

SREDSTVA IN UKREPI 
ZA VARSTVO 
ČLOVEKOVEGA 
OKOLJA 

V tem poglavju je poudarje- 
no, da je predpostavka uresni- 
čevanja učinkovite politike na 

področju človekovega okolja 
in prostorske ureditve razvit in 
usklajen sistem sredstev in 
ukrepov, s katerimi se razvojni 
tokovi in pojavi v okolju oziro- 
ma v prostoru spremljajo, ure- 
jajo, usmerjajo in raziskujejo, 
tako da se zagotovi takšno 
upravljanje naravnih virov, 
vpliva na graditev in urejanje 
prostora, da je v skladu s cilji 
razvoja socialistične družbe. 

Človekovo okolje in ureditev 
prostora ureja več kot 300 
zveznih, republiških in pokra- 
jinskih zakonov in predpisov. 
Njihova glavna značilnost je v 
tem, da je ureditev te proble- 
matike še vedno parcialna. 

Planiranje na tem področju 
obdeluje v glavnem gradivo po 
panogah in premalo celovito. 

Organiziranost na tem po- 
dročju se uresničuje z različni- 
mi oblikami, začenši od krajev- 
nih skupnosti, temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti, občin, republik in pokra- 
jin do federacije. Pomembna 
je tudi aktivnost Stalne konfe- 
rence mest, Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, Sociali- 
stične zveze in družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

V sklepnem delu gradiva je 
poudarjeno, da uporaba druž- 
benopolitičnih ciljev in politike 
na, tem področju ni dobila 
ustreznega mesta v družbenih 
planih in da ni v zadostni meri 
postala sestavni del družbene- 
ga razvoja. 

Bogastvo in zapletenost ra- 
zvojnih tokov v prostoru Jugo- 
slavije, upravljanje z naravnimi 
viri, urejanje okolja in graditev 
v prostoru, kakor tudi dejavno- 
sti družbe pri uresničevanju 
politike na tem področju, ka- 
žejo, da intenzivni tokovi ra- 
zvoja, posebej v proizvodnji, 
urbanizaciji, prometu in name- 
nu prostora, če niso valorizira- 
ni glede prostorskega urejanja 
in usklajeni z vrednotami člo- 
vekovega okolja, grozijo, da 
razvrednotijo uspehe našega 
razvoja. Pri urejanju okolja in 
graditvi v prostoru smo dose- 
gli v primerjavi s prejšnimi ob- 
dobji izreden napredek, po- 
stavlja pa se vprašanje, ali so 
oblike uporabe prostora in 
graditve naselij avtentičen 
izraz naše socialistične samo- 
upravne družbe. Glede sred- 
stev in ukrepov, s katerimi 
družba uresničuje politiko na 
svojem področju, kot je pou- 
darjeno, je vidna neskladnost 
določenih družbenih ciljev in 
uresničene družbene prakse. 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Prispevek k odpravljanju nelikvidnosti in 

ugotavljanju realnega denarnega dohodka 

• Novi Zakon zagotavlja ustrezno likvidnost vseh uporabnikov družbenih sredstev 
in zaostruje finančno disciplino 
• Po zaključnih računih za leto 1978 so temeljne organizacije s področja gospodar- 
stva ustvarile 2768 milijard dinarjev celotnega prihodka ali za 23 odstotkov več kot 
leto poprej 
• Novi dohodkovni odnosi med temeljnimi organizacijami združenega dela na 
temeljih združevanja dela in sredstev so šele na začetku, saj še naprej prevladujejo 
kupoprodajni odnosi 
• Stroški za reklamo, propagando, reprezentanco in potovanja so se lani, v primer- 
javi z letom 1977, povečali za več kot pet milijard dinarjev 
• Lani je z izgubo poslovalo 2253 temeljnih organizacij združenega dela, ki zaposlu- 
jejo 415.000 delavcev 

Analiza izvajanja Zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka, ki jo je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ, opo- 
zarja delegate, da so omenjeni 
predpis sprejeli koncem leta 
1977. Zakon je sodil med ukre- 
pe za odpravljanje nelikvidno- 
sti pri gospodarjenju in za uve- 
ljavitev novih dohodkovnih od- 
nosov. Pri tem Analiza poudar- 
ja, da je sprejetje novih zakon- 
skih določil na načelih novega 
obračunskega sistema in si- 
stema zagotavljanja plačil, 
uvedenega v začetku 1976. le- 
ta, prispevalo k odpravljanju 
nelikvidnosti, preprečevanju 
nepokritega povpraševanja in 
k ugotavljanju realnega denar- 
nega dohodka. 

Kljub temu, nadalje pravi do- 
kument, prihaja pri razporeja- 
nju in porabi dohodka in čiste- 
ga dohodka še naprej do ne- 
gativnih pojavov. Izločanje iz 
dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe ter za skup- 
no porabo so namreč še na- 
prej večja kot ustvarjeni doho- 
dek. Prav tako pa te dajatve 
niso usklajene z možnostmi te- 
meljnih organizacij, kjer delav- 
ci pridobivajo dohodek. 

ZAGOTOVLJENA 
USTREZNA 
LIKVIDNOST 

S prehodom na nov obra- 
čunski sistem in sistem zago- 
tavljanja plačil so od 1. januar- 
ja 1978 onemogočene negativ- 
ne posledice, ki jih je vseboval 
dotedanji sistem obračunava- 
nja po fakturirani realizaciji. 

Mimo tega je zagotovljena 
zadovoljiva likvidnost vseh 
uporabnikov družbenih sred- 
stev. Analiza pa tudi poudarja, 
da je finančna disciplina pre- 
cej večja kot nekdaj. Dolžni- 
ško-upniški odnosi so sedaj v 
mejah vrednosti prometa za 
približno 25 dni. Terjatve, ki jih 
niso vsebovali instrumenti za- 
gotavljanja plačil, pa niso pre- 
koračile desetdnevne vredno- 
sti prometa. 

Vendar ti ukrepi niso mogli 
rešiti problema usklajevanja 
vseh oblik porabe z novo 
ustvarjenim dohodkom. Odpr- 
tih vprašanj je še danes precej. 
Pogojuje pa jih vrsta dejavni- 
kov pri razporejanju dohodka 
in čistega dohodka, ki se delita 
na samoupravnih temeljih. 

V primerjavi s sistemom, ki 
je veljal do 1977. leta, v celoten 

ANALIZA IZVAJANJA ZAKONA O UGOTAVLJANJU IN 
RAZPOREJANJU CELOTNEGA PRIHODKA IN 
DOHODKA 

prihodek temeljne organizaci- 
je združenega dela, pod dolo- 
čenimi pogoji, vštevamo tudi 
vplačila, ki so na račun TOZD 
prispela v 15 dneh po izteku 
obračunskega obdobja. Sem 
sodijo tudi denarni zneski, na- 
vedeni v čekih, menicah in 
drugih vrednostnih papirjih. 

Ob upoštevanju določb 
omenjenega Zakona so temelj- 
ne organizacije s področja go- 
spodarstva po zaključnem ra- 
čunu za leto 1978 ustvarile 
2768 milijard dinarjev celotne- 
ga prihodka. V primerjavi z le- 
tom poprej, ko so ustvarile 
2248 milijard, se je ta znesek 
torej povečal za 23 odstotkov. 

PREVLADUJEJO 
KUPOPRODAJNI 
ODNOSI 

Analiza nato govori, da te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela kljub vsemu ustvarjajo 
svoje prihodke predvsem s ku- 
poprodajnimi odnosi. V celot- 
nem prihodku namreč na to 
vrsto prihodkov odpade 89,2 
odstotka. Istočasno pa počasi 
naraščajo prihodki iz deleža 
pri skupaj ustvarjenemu do- 
hodku in z neposredno svobo- 
dno menjavo dela. Na te vire 
namreč odpade komaj 8,3 od- 
stotka celotnega prihodka. Po 
ocenah na to vpliva počasno 
uresničevanje novih dohod- 
kovnih odnosov z združeva- 
njem dela in sredstev na teme- 

ljih, zapisanih v Zakonu o 
združenem delu. 

Neplačani prihodki so v lan- 
skem letu znašali 33 milijard 
dinarjev. Po zaključnem raču- 
nu za leto 1977 pa so znašali 
21,5 milijard dinarjev. To po- 
meni, da so bili lani večji kar za 
54 odstotkov. Ob tem analiza 
opozarja, da bi neplačani pri- 
hodki po zaključnih računih za 
leto 1978 dosegli celo 85 mili- 
jard dinarjev, če ne bi Zakon 
omogočil tudi obračun tistih 
neplačanih terjatev, ki so bile 
poravnane v 15 dneh po izteku 
obračunskega obdobja. Ob 
tem je poudarjeno, da marsikje 
dosledno ne upoštevajo do- 
ločb Zakona o zagotavljanju 
plačil, saj bi drugače celoten 
prihodek znašal 2 odstotka 
več, dohodek pa bi bil za 1,5 
odstotka večji. 

Povsem specifične težave so 
v naših podjetjih in obratih v 
tujini. Geloten prihodek zanje 
ugotavljamo na dva načina. V 
knjigovodstvu, ki ga vodimo v 
Jugoslaviji, po Zakonu in po 
sistemu plačane realizacije. V 
tujini pa knjigovodstvo vodijo 
po sistemu fakturirane realiza- 
cije oziroma po predpisih dr- 
žave, kjer so ta predstavništva. 
Tolmačenje Zveznega sekreta- 
riata za finance zahteva, da 
morajo te organizacije ugotav- 
ljati celoten prihodek po pla- 
čani realizaciji. Specifične pri- 
mere in obveznosti do tujih 
bank pa rešujejo skupno z In- 
teresno skupnostjo Jugoslavi- 
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je za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

PREHODNE REŠITVE 
ZA AKONTACIJE 
OSEBNIH DOHODKOV 

Analiza namenja posebno 
pozornost tudi nadomeščanju 
stroškov iz celotnega pri- 
hodka. 

Najprej podrobno našteva, 
kaj vse sodi med materialne 
stroške temeljne organizacije 
združenega dela. V letu 1978 
so ti dosegli 2036 milijard di- 
narjev, amortizacija pa je zna- 
šala 78 milijard dinarjev. Nato 
Analiza ugotavlja, da so ti od- 
hodki pomenili za 0,8 odstotni 
manjši delež v celotnem pri- 
hodku, v primerjavi z letom po- 
prej. Ob tem ugodnem rezulta- 
tu pa moramo dodati, da so 
naraščali stroški za reklamo, 
propagando, reprezentanco in 
dnevnice ter tudi potni stroški. 
V primerjavi z letom 1977 so 
bili lani za 5,3 milijarde večji. 
Povečanje je torej doseglo kar 
za 26 odstotkov. 

Analiza opozarja, da novi 
Zakon ni prinesel pomembnej- 
ših sprememb pri obračunava- 
nju materialnih stroškov in 
amortizacije v breme obratnih 
sredstev. Zato so temeljne or- 
ganizacije združenega dela la- 
ni lahko obračunavale mate- 
rialne stroške in amortizacijo 
po minimalnih stopnjah, dolo- 
čenih v Zakonu oziroma naj- 
več do zneska dejanskih stro- 
škov za njihovo proizvodnjo. 

Po zakonskih določbah se 
akontacije osebnih dohodkov 
ne morejo obračunavati v bre- 
me obratnih sredstev na teme- 
lju končnih izdelkov oziroma 
zalog. Nekaterim organizaci- 
jam bi uveljavitev te zahteve 
prinesla mnoge težave. Zato 
velja prehodna rešitev, ko se 
akontacije osebnih dohodkov 
lahko obračunavajo v breme 
obratnih sredstev, če ima 
TOZD zaloge končnih izdel- 
kov. V letu 1978 je bilo tako 
obračunavanje omejeno na 75 
odstotkov vrednosti zalog 
končnih izdelkov. Za leto 1979 
znaša 50 odstotkov, v prihod- 
njem letu pa bo smelo doseči 
25 odstotkov omenjene vre- 
dnosti. Po letu 1980 naj bi te 

prehodne rešitve ukinili in tako 
bomo morali akontacije oseb- 
nih dohodkov, vsebovane v za- 
logah končnih izdelkov, defini- 
tivno obračunavati le iz čistega 
dohodka. 

ZAČETEK NOVIH 
DOHODKOVNIH 
ODNOSOV 

Samostojno poglavje Anali- 
za namenja ugotavljanju in 
razporejanju skupnega pri- 
hodka in skupnega dohodka. 

Po podatkih iz zaključnih ra- 
čunov za lansko leto je znašal 
skupni prihodek, ustvarjen s 
skupnim delom in skupnim 
poslovanjem v letu 1977 okoli 
56,3 milijarde dinarjev. Po zak- 
ljučnem računu za lansko leto 
se je ta vsota povzpela na 178 
milijard dinarjev. To pomeni, 
da so bili v letu 1978 skupni 
prihodki za 316 odstotkov večji 
kot v letu poprej. 

Čeprav beležimo visoko 
stopnjo rasti skupnega prihod- 
ka, še vedno znaša njegov de- 
lež v celotnem ustvarjenem 
prihodku komaj 6,4 odstotke. 
To dokazuje, da so novi do- 
hodkovni odnosi med temelj- 
nimi organizacijami, pri zdru- 
ževanju dela in sredstev, šele v 
začetni fazi. V odnosih med te- 
meljnimi organizacijami še na- 
prej prevladujejo kupoprodaj- 
ni odnosi, kar velja tudi za tiste 
temeljne organizacije, ki so v 
isti delovni organizaciji. 

Ob teh ugotovitvah je pou- 
darjeno, kako nekateri opaženi 
problemi, glede možnosti 
ustvarjanja in razporejanja 
skupnega prihodka, vplivajo 
na prepočasno spreminjanje 
odnosov. Strnili bi jih lahko na 
težave z internimi bankami, s 
kratkimi roki za razporejanje in 
vplačevanje skupnega prihod- 
ka na žiro račune temeljnih or- 
ganizacij kot tudi na težave, 
ker skupni prihodek ni priznan 
kot celoten prihodek vse dot- 
lej, dokler ni prenešen na žiro 
račun temeljne organizacije. 

Skupni dohodek je v letu 
1977 dosegel 4,7 milijarde di- 
narjev, v letu 1978 pa 4,8 mili- 
jard ali le za 2 odstotka več. 

Ob upoštevanju omenjene- 
ga zakonskega predpisa so te- 

meljne organizacije v lanskem 
letu ustvarile 653 milijard di- 
narjev dohodka ter 666 mili- 
jard dinarjev razporejenega 
dohodka. 
Odhodki za skupne potrebe iz 
dohodka so bili torej za 26 od- 
stotkov večji, izločanja iz 
osebnega dohodka za te po- 
trebe pa so se povečala za 29 
odstotkov. 

Skupne obveznosti za sploš- 
ne družbene potrebe so se 
prav tako povečale. Lani za 7,8 
milijard dinarjev ali za 36 od- 
stotkov več kot v letu 1977. 
Skupna izločanja za skupne in 
splošne družbene potrebe so v 
lanskem letu zahtevala 23,2 
odstotka razporejenega do- 
hodka. To pa je tudi za 0,3 od- 
stotka več kot v letu 1977. 

NESKLADJE MED 
RASTJO OBVEZNOSTI 
IN RASTJO DOHODKA 

Kar zadeva razporejenje či- 
stega dohodka, so po ugotovi- 
tvah Analize, sredstva za oseb- 
ne dohodke narasla za 23 od- 
stotkov, za skupno porabo za 
46 odstotkov. Za pospeševanje 
in razširjanje materialne osno- 
ve dela pa smo namenili le 17 
odstotkov več. Stopnja rasti 
sredstev za skupno porabo je 
znašala 46 odstotkov, pri sta- 
novanjski gradnji pa je dose- 
gla 35 odstotkov. Razporejeni 
dohodek je naraščal po 26 od- 
stotni stopnji. Počasneje so 
naraščala sredstva, namenje- 
na za osebne dohodke (21 od- 
stotna stopnja rasti), za pospe- 
ševanje in razširjanje material- 
ne osnove dela (17 odstotna 
stopnja). 

V tem času pa je bilo upošte- 
vano tudi usklajevanje plača- 
nih akontacij davkov in pri- 
spevkov iz dohodka z obraču- 
nanimi zneski teh obveznosti 
glede na ustvarjeni dohodek. 
Kljub temu pa med lanskim le- 
tom, ob upoštevanju novega 
Zakona, ni bila usklajena rast 
teh obveznosti z rastjo dohod- 
ka. Osrednji razlog je, ker de- 
lež teh obveznosti v ustvarje- 
nem dohodku ni bil prilagojen 
rasti dohodka. Hkrati pa so ob- 
veznosti za davke iz dohodka 

in nekatere druge prispevke 
naraščale precej hitreje kot je 
naraščal dohodek. Davki iz do- 
hodka so znašali na primer 39 
odstotkov prispevka iz dohod- 
ka, obveznosti za pokojnin- 
sko-invalidsko zavarovanje 41 
odstotkov itd. 

ŠTEVILNE 
ORGANIZACIJE Z 
NEPOKRITIMI 
IZGUBAMI 

Med izvajanjem novega Za- 
kona so bili sprejeti tudi ukrepi 
za tiste organizacije združene- 
ga dela, ki so po periodičnem 
obračunu izkazovale izgubo. 
Razen v izjemnih primerih so 
smele izplačevati akontacije 
osebnih dohodkov le do višine 
z Zakonom zajemčenih oseb- 
nih dohodkov. Povprečni me- 
sečni osebni dohodki na zapo- 
slenega so v tistih organizaci- 
jah, ki niso poslovale z izgubo, 
lani znašali 4896 dinarjev. V 
drugih ki so poslovale z izgu- 
bo, so dosegli 4177 dinarjev. 

Moramo dodati, da je z izgu- 
bo poslovalo 2253 temeljnih 
organizacij oziroma 8,9 od- 
stotka od skupaj 25.432 te- 
meljnih organizacij iz gospo- 
darstva, ki so predložile zak- 
Ijue račune za leto 1978. V go- 
spodarstvu je zaposlenih 4,2 
milijona delavcev, organizaci- 
je, ki so poslovale z izgubo pa 
zaposlujejo 415.000 delavcev 
ali 9,8 odstotka vseh zaposle- 
nih v gospodarstvu. 

Ob koncu Analiza prinaša 
povzetek planiranih in ustvar- 
jenih finančnih kazalcev. Ob 
tem pravi, da je po zaslugah 
izvajanja novega Zakona zna- 
šal celoten prihodek, doho- 
dek, čisti dohodek in osebni 
dohodki več kot smo načrtova- 
li. Gospodarstvo pa ni ustvari- 
lo planiranega obsega akumu- 
lacije. Istočasno pa Analiza 
opozarja na probleme izvaja- 
nja omenjenega Zakona ter 
predlaga smeri njihovega re- 
ševanja. Pri tem pravi, da po- 
trebujemo učinkovitejše po- 
slovanje, boljšo finančno dis- 
ciplino in široko organizirano 
družbeno akcijo. 
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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN Ljubljana, 24. 7. 1979 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLA/IJE Letnik v> Pril°9a VM 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE  cenasdin 

ANALIZA 

uresničevanja srednjeročnega plana vzdrževanja in 

izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR 

Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 1978 

ter ocena uresničevanja plana v letih 1979 in 1980 

POBUDA 

za spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma 

o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest 

v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 

POBUDA 

za spremembe in dopolnitve 7. člena dogovora o 

temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1976-1980 

OSNUTEK 

sprememb in dopolnitev srednjeročnega plana 

vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest 

, v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 

PREDLOG ANALIZE 

razvojnih možnosti in smernic za pripravo 

srednjeročnega plana razvoja magistralnih in 

regionalnih cest za obdobje 1981-1985 

PREDLOG 

elementov za sestavo samoupravnega sporazuma o 

temeljih srednjeročnega plana magistralnih in 

regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 

do 1985 



Skupščina Republiške skupnosti za ceste SR 
Slovenije je na 16. redni seji 29. junija 1979 obrav- 
navala in sprejela nekatere planske dokumente iz: 

1. srednjeročnega obdobja 1976-1980: 
- analizo uresničevanja srednjeročnega plana 

vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regional- 
nih cest v SR Sloveniji za obdobje v letih od 1976 
do 1978 ter oceno uresničevanja plana v letih 1979 
in 1980; 

- osnutek pobude za spremembe in dopolnitve 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana ra- 
zvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Slove- 
niji za obdobje 1976-1980; 

- osnutek pobude za spremembe in dopolnitve 
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1976-1980 in 

- osnutek sprememb in dopolnitev srednjeroč- 
nega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih 
in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 ter 

2. srednjeročnega obdobja 1981-1985: 
- predlog prve analize razvojnih možnosti in 

smernic za izdelavo srednjeročnega plana razvoja 
magistralnih in regionalnih cest za obdobje 
1981-1985 ter 

- predlog elementov za sestavo samouprav- 
nega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana 
razvoja magistralnih in regionalnih cest za ob- 
dobje 1981-1985. 

Navedene planske dokumente je skupščina Re- 
publiške skupnosti za ceste obravnavala, sprejela 
in jih objavlja v tem skupščinskem Poročevalcu 
vsem udeležencem na podlagi določil; zlasti za- 
kona o temeljih sistema družbenega planiranja in 
o družbenem planu Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 
6/76), osnutka zakona o sistemu družbenega pla- 
niranja in o družbenem planu SR Slovenije (skup- 
ščinski Poročevalec z dne 18. 5. 1979), sklepa o 
pripravi in sprejetju srednjeročnega plana vzdrže- 
vanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest 
v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 (Ur. 
I. SRS, št. 17/79), vse v skladu tudi z določili ustave 
in zakona o združenem delu. 

Analizo uresničevanja srednjeročnega plana 
1976-1980 v letih od 1976 do 1978 ter oceno ure- 
sničevanja v letih 1979 in 1S80 je skupščina spre- 
jela : 

- skladno z 68. členom cit. zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije; 

- zato, da je pripravila osnutek pobud spre- 
memb in dopolnitev SS o temeljih plana, dogovora 
o temeljih družbenega plana in sprememb in do- 
polnitev samega srednjeročnega plana; 

- zato, da vse udeležence informira o proble- 
matiki uresničevanja planskih dokumentov v tem 
srednjeročnem obdobju in 

- zato, da udeležencem omogoča poglobljeno 
in popolno javno razpravo ter tvorno in neposre- 
dno odločanje pri opredeljevanju o predlaganih 
planskih dokumentih. 

Na podlagi pripomb, stališč in predlogov udele- 
žencev javne razprave bosta v septembru 1979 v 
skupščinskem Poročevalcu objavljena predloga: 

- sprememb in dopolnitev samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana cest in 

- sprememb in dopolnitev dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije (oba za obdobje 
1976-1980) ter predlagana v sprejem in podpis 
udeležencem. 

V decembru 1979 bo skupščina sklepala o spre- 
membah in dopolnitvah srednjeročnega plana. Vsi 
trije planski dokumenti bodo v decembru 1979 
objavljeni v skupščinskem Poročevalcu. 

Postopek in roki so predlagani v pobudah. Vse 
udeležence prosimo, da se po njih ravnajo. 

V pripravah na sprejem planskih dokumentov za 
srednjeročno obdobje 1981-1985 objavljamo: 

- prvi predlog analize razvojnih možnosti in 
smernic za izdelavo srednjeročnega piana in 

- predlog elementov za sestavo samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana. 

Drugi dopolnjeni predlog analize razvojnih mož- 
nosti in smernic bo objavljen v skupščinskem Po- 
ročevalcu v septembru 1979 skladno s citiranim 
sklepom o pripravi in sprejetju srednjeročnega 
plana 1981-1985. Pripombe, stališča in predloge 
na navedene planske dokumente pričakujemo do 
konca septembra 1979. Zaradi nadaljnjega po- 
stopka udeležence prosimo, da se tega roka držijo 
disciplinirano. 

POJASNILO: 
Pri dokumentih v pripravi na srednjeročni plan 

1981-1985 smo upoštevali: 
- glede cen - oceno cen v letu 1980, 
- glede virov sredstev - sedanje vire in stopnje 

z oceno trendov rasti po letih do 1985, 
- analizo možnosti razvoja SR Slovenije za ob- 

dobje 1981-1985 s smernicami za pripravo družbe- 
nega plana SRS (objavljeno v skupščinskem Poro- 
čevalcu št. 16 z dne 26. 6. 1979). 

Udeleženci naj svoje pripombe, stališča in pred- 
loge dostavijo do določenega roka pismeno na 
naslov: Republiška skupnost za ceste SR Slove- 
nije, Ljubljana, Titova 64. 

Republiška skupnost za 
ceste SR Slovenije 
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ANALIZA 

uresničevanja srednjeročnega plana 

vzdrževanja in izgradnje magistralnih in 

regionalnih cest v SR Sloveniji za . 

obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 

1978 ter ocena uresničevanja plana v 

letih 1979 in 1980 

ZADEVA: Analiza uresničevanja srednjeročnega plana vzdr- 
ževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 1978 ter 
ocena uresničevanja plana v letih 1979 in 1980 

Rezultati analize in ocene so podani v priloženih tabelah in 
to: 

- Sredstva Republiške skupnosti za ceste za obdobje 
1976-1980 po vrstah virov; 

- Razporeditev sredstev Republiške skupnosti za ceste za 
obdobje 1976-1980 po namembnosti; 

- Investicijsko vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest 
za obdobje 1976-1980; 

- Novogradnje magistralnih cest za obdobje 1976-1980 in 
- Novogradnje objektov za obdobje 1976-1980. 
Podatki o sredstvih in razporeditvi sredstev so zajeti iz 

evidence finančnega sektorja po strukturi sredstev in izdat- 
kov, kot je bila predvidena v srednjeročnem planu. Podatki o 
investicijskem vzdrževanju in novogradnjah pa so zajeti iz 
evidence operativnih sektorjev po objektih oz. vrstah cest, 
predvidenih za izboljšavo v srednjeročnem planu. 

Komentar oz. obrazložitev k posameznim vrstam sredstev in 
razporeditvi sredstev k podatkom o investicijskem vzdrževa- 
nju ter novogradnjah podajamo v nadaljevanju. 

I. DOHODKI 
Srednjeročni plan vzdrževanja in izgradnje magistralnih in 

regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 v virih 
sredstev temelji na predpostavki, da bo realiziran koncept 
medrepubliškega dogovora, po katerem naj bi pripadal ce- 
lotni prometni davek na tekoča goriva razen temeljnega 
(22,5%) cestnemu gospodarstvu in, da bo zradi odnosa cen z 
bencinom zvišana cena plinskega olja za 0,60 din pri litru v 
korist cest. 

Nadalje srednjeročni plan predvideva naslednje letne stop- 
nje povečanja prodaje pogonskih goriv in ostalih dohodkov: 
- 4% pri prodaji pogonskih goriv 
- 5% pri prodaji plinskega olja 
- 2% pri prodaji bencina 
- 2% pri porastu cestne takse 
- 7,5% pri osnovi za združevanje sredstev TOZD. 
Uvodoma lahko ugotovimo, da do konca leta 1977 ni bilo 

sprememb v osnovah za vire sredstev, šele v mesecu marcu 
1978 je bilo dodeljenih dodatnih 0,55 din od litra pogonskega 
goriva in nadalje ob podražitvi goriva v novembru 1978 še 0,40 
din od litra bencina in 0,60 din od litra plinskega olja. 

Zaradi tehnike odvajanja sredstev za ceste, ki jo uporablja 
Služba družbenega knjigovodstva ni bilo mogoče podrobno 
izkazovati dodatnih sredstev od pogonskega goriva, zaradi 
česar je ves priliv sredstev evidentiran v eni sami postavki 
»prispevek od prodaje pogonskih goriv«. 

Zaradi boljše primerjave realizacije doseženih dohodkov od 
pogonskih goriv je potrebno združiti vse planske postavke: 

plan 
1976-1980 

v mio din 
realizacija % 
1976-1978 izvršitve 

- prispevek od prodaje 
pogonskih goriv 
- 0,40 din prometni da- 
vek od plinskega olja 
- 0,60 din od prodaje 
plinskega olja 
- odstop, prometni da- 
vek od pogonskega go- 

1.706,1 

729,3 

1.094,0 

22.233,8 

1.702,7 

252,1 

99,8 

34,6 

skupaj dohodki od pro- 
danega goriva 5.763,2 1.954,8 33,9 

Iz gornjega pregleda izhaja ugotovitev, da je od planiranega 
priliva za 3-letno obdobje realizirano komaj ca. 50% dohod- 
kov od goriva, upoštevajoč pri tem trend porasta prodaje 
pogonskih goriv. 

Pri dohodkih iz 4% združevanja sredstev TOZD ugotav- 
ljamo visoko stopnjo rasti dohodka TOZD, kar v realizaciji za 
3-letno obdobje izkazuje 57% doseganja plansko predvidenih 
sredstev. 

Razmeroma ugodna pa je realizacija dohodkov iz naslova 
cestnih taks na motorna vozila in od pobrane cestnine na 
avtocestah, kjer zaznamujemo za 3-letno obdobje: 
- pri taksah na motorna vozila 88% doseganje 
- pri cestnini 72% doseganje 

Ne glede na izpad izvirnih sredstev od pogonskih goriv smo 
skušali slediti dinamiki izvajanja del po srednjeročnem planu 
z večjimi sredstvi od najetih kreditov pri domačih in tujih 
bankah. 

Upoštevajoč vse kategorije posojil izkazujemo za 3-letno 
obdobje že 162% realizacijo celotnih, za srednjeročno ob- 
dobje, planiranih sredstev. 

Za oceno priliva dohodkov v obdobju 19791980 je kot 
osnova vzeta realizacija v letih 1976-1977 in 1978, upoštevaje 
vse zakonske in sistemske spremembe. 

Pri oceni dohodkov od prodanega pogonskega goriva je 
upoštevana podražitev v korist cest v letu 1978 ob doseda- 
njem trendu naraščanja prodaje goriv. 

Dohodki od združenih sredstev TOZD, naj bi naraščali v 
letih 1979 in 1980 po stopnji 20% tako, kot je v preteklih letih 
tudi naraščala osnova za obračun davka iz dohodka TOZD. 

Glede na pričakovano prerazporeditev prometnega davka 
pri prodaji pogonskih goriv, ocenjujemo priliv dohodkov iz 
tega naslova v letih 1979 in 1980 v skupnem znesku 1040 mio 
din. 

Pri dohodkih od taks na domača in tuja motorna vozila je za 
oceno realizacije upoštevan samo porast prodaje motornih 
vozil ob nespremenjeni višini taks. 
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Dohodki od pobrane cestnine bodo do konca petletnega 
obdobja porasli za nad 100%. Prometu bo predan novi odsek 
avtoceste ob Ljubljane do Vrhnike v postopku pa je tudi 
predlog za zvišanje tarif cestnine za prevožen kilometer. 

Da bomo v letih 1979 in 1980 lahko sledili planirani dinamiki 
del na slovenskih cestah, bomo tudi v tem obdobju skušali 
pridobiti večja sredstva iz kreditov domačih in tujih bank. 

Kot popolnoma nova postavka se v planu pojavljajo "drugi 
dohodki«, ki predstavljajo v glavnem deleže sofinancerjev po 
sprejetih družbenih dogovorih (10-letni program izgradnje 
cest v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru). 

II. IZDATKI 

Prav tako kot pri dohodkih nam tudi ocena realizacije 
razporejenih sredstev za obdobje 1976—1980 kaže, da bo 
prišlo do preseganj nekaterih planiranih sredstev. 

Postavka »odplačilo posojil« bo presežena zaradi poveča- 
nega obsega najetih kreditov. 

Prekoračena bo tudi postavka »upravljanje cest in stro- 
kovna služba« v kateri so zajeti neplanirani izdatki za izvedbo 
ljudskega posojila za ceste in povečani izdatki za vzdrževanje 
številnih naprav na cestah. 

Pri rednem vzdrževanju cest obstaja težnja po ohranjevanju 
določenega standarda cest pri čemer se ni moč izogniti vpli- 
vom inflacije. Še posebno pa sta na višino stroškov vplivali 
zadnji dve zimi s povečanim obsegom dela in občutnimi 
zimskimi poškodbami vozišč. 

Investicijska preddela nakazujejo presežek planiranih izdat- 
kov iz razloga, ker so se storitve projektiranja podražile nad 
pričakovano višino, kar velja tudi za stroške odškodnin. 

Pri investicijskem vzdrževanju M in R cest sledimo dinamiki 
srednjeročnega načrta, pri čemer pa nakazana preseganja 
izvirajo iz povečanih deležev sofinancerjev. 

Kar zadeva novogradnje se prav tako nakazuje preseganje 
planiranih izdatkov, ki je nujna posledica inflacijskih pritiskov 
ob tem, da je potrebno objekte vseeno dovršiti v planiranih 
rokih. 

Vzporedno s povečanimi dohodki od najetih kreditov se 
bodo tudi sredstva za odplačilo povečala, posebno v letih 
1979 in 1980 ko zapade v odplačilo tudi ljudsko posojilo za 
ceste. 

Stroški za strokovno službo se bodo v nadaljevanju plan- 
skega obdobja zmanjšali, ker bo del službe (cestnina) prešel v 
novo organizacijo. Povečali pa se bodo izdatki v zvezi z 
odplačevanjem ljudskega posojila ter za vzdrževanje in ob- 
navljanje števnih naprav na cestah. 

Pri izdatkih za redno vzdrževanje cest in objektov smo v 
oceni za 1979 in 1980 upoštevali dejstvo, da je, neglede na 
podražitve, potrebno držati določen standard na magistralnih 
in regionalnih cestah ob tem, da so v planiranih sredstvih 
zajeta tudi tista, ki so potrebna ob elementarnih nezgodah in 
za odpravo zimskih poškodb. 

V investicijska preddela spada pridobivanje tehnične doku- 
mentacije in plačilo odškodnin za odkupljena zemljišča in 
objekte. V preteklih letih se je pri gradnji cest stalno pojavljal 
problem pomanjkanja investicijsko-tehnične dokumentacije, 
zato smo imeli za potrebno, da se v nadaljevanju planskega 
obdobja predvidi več sredstev v ta namen ob upoštevanju 
vseh podražitev, zlasti pri odškodninah. 

Pri investicijskem vzdrževanju je v oceni za leto 1979 in 
1980 upoštevano nadaljevanje del po sprejeti dinamiki in so 
nakazane prekoračitve samo na objektih in tistih odsekih, kjer 
je nujno dokončanje del, da bo objekt oziroma odsek pred- 
stavljal funkcionalno zaključeno celoto. Vsa preseganja pa 
izhajajo zgolj iz podražitev brez dodatnih del. 

Večja sredstva za investicijsko vzdrževanje smo namenili 
predvsem v letu 1979, ker je v tem letu največ prenešenih 
obveznosti po dinamiki iz preteklih let. 

Pri novogradnjah so v ocenjenih sredstvih upoštevane po- 
trebe za nadaljevanje del na odsekih, ki so v gradnji in za 
pričetek na tistih, ki so zajeti v dinamiki po srednjeročnem 
planu. 

Nakazane prekoračitve planiranih sredstev izhajajo iz priča- 
kovanih podražitev brez upoštevanja dodatnih del. 

III. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
Srednjeročni načrt za obdobje 1976-1980 je izvajalcem del 

na magistralnih in regionalnih cestah zadal več izhodiščnih 
nalog in te so: 

- 29% sredstev od modernizacij in rekonstrukcij investicij- 
skega vzdrževanja naj se usmeri na manj razvita in obmejna 
področja v SR Sloveniji. 

Glede na že opravljena dela v času 1976-1978 in oceno 
opravljenih del v letih 1979 in 1980 bo vloženih v ta področja 
1.108,5 mio dinarjev, kar predstavlja 29%. 

- Upoštevati je treba vse sprejete, a ne opravljene obvezno- 
sti iz plana 1971-1975. Vse te obveznosti bodo realizirane do 
konca leta 1980. 

- Vsaki občini je treba zagotoviti do konca 1980 leta vsaj 
50% moderniziranih cest. 

Ob analizi je ugotovljeno, da so problematične samo tri 
občine (Laško, Kočevje, Sevnica). Glede na sklep IO RSC, da 
se odobre najetja premostitvenih posojil, ki bodo bremenili 
naslednje plansko obdobje, upamo, da nam bo uspelo realizi- 
rati to izhodišče srednjeročnega načrta. 

Za investicijsko vzdrževanje cest skupno z mostovi na teh 
cestah je bilo v srednjeročnem načrtu predvidenih 4.237,1 
mio dinarjev. Realizacija, odnosno potreba po sredstvih do 
konca leta 1980 pa je 6.630,6 mio dinarjev. 

Pri cestah je porast in predvideno manjše povečanje in to 
do 2.942,1 na 3.822,3, to je za 880,2 din, kar predstavljajo 
namenski krediti (za dosego 50% moderniziranih R cest), 
viški ljudskega posojila za ceste, ki so usmerjeni na R in M 
ceste, ter minimalne podražitve, ki so nastale v letih 
1976-1978. 

S temi sredstvi bo možno izvesti veliko mahj fizičnih ukre- 
pov, kot jih je predvidel srednjeročni načrt.. 

 plan 1976-1978 1976-1980 
- modernizacija mak. vozišč 547 km 314 km 387 km 
- ojačitve 604 km 180 km 280 km 
- manjših rekonstrukcij 350 km 148 km . 200 km 
-. večjih rekonstrukcij 33 km 11 km 25 km 

1.534 km 653 km 892 km 

Ko primerjamo fizične podatke o izvršitvi, odnosno oceni 
realizacije se pokaže v vsej svoji kruti resničnosti razkorak 
med planiranimi cenami za posamezno vrsto ukrepa in dejan- 
sko ceno tega ukrepa ob izvedbi. Ta razkorak je iz leta v leto 
večji. 

Srednjeročni program je sicer prikazal tako fizične, kot tudi 
finančne pokazatelje, seveda izhajajoč po enoti ukrepa s 
cenami na začetku leta 1975. Od takrat pa beležimo naslednje 
poraste cen za posamezne vrste ukrepov 

- v letu 197525% 
- v letu 1976 13% 
- v letu 1977 22% 
- v letu 1978 23%. 
Ker smo lahko upoštevali samo finančne vrednosti za posa- 

mezni ukrep, se je seveda moral predvideni fizični ukrep 
zmanjšati za vrednost, ki ustreza porastu cen. Iz tega izhaja, 
da se fizične realizacije iz leta v leto manjšajo. To smo v 
manjši meri poboljšali s tem, da smo v letih 1976, 1977 in 
deloma v 1978 letu gradili posamezne objekte, ki so bili v 
planu v letih 1978, 1979 in 1980 s premostitvenimi krediti. 

Poleg navedenega je potrebno pripomniti, da smo na veliko 
cestah morali spremeniti prvotno predvidene ukrepe v dražje 
ukrepe in to zaradi raznih soglasij, upravnih dovoljenj ali 
zaradi večjega porasta prometa. Vse to pa seveda pomeni 
dražje ukrepe, odnosno zmanjšanje fizičnega obsega del. 

Pri novogradnjah regionalnih cest moramo poudariti, da 
bodo zgrajene, odnosno so že zgrajene šmarska cesta, mejni 
prehod Radlje, cesta Nova Gorica - mejni prehod Šempeter, 
graditi pa se bodo pričele Zasavska cesta in cesta Skofja 
Loka-Gorenja vas. 

Skupno investicijsko vzdrževanje, za dela na cestah in mo- 
stovih ter varnost prometa, se bo v seštevku realizacije za 
obdobje 1976-1980 moralo v letu 1980 zmanjšati od predvide- 
vanj po planu 1.503,3 mio dinarjev nadejansko razpoložljiva 
sredstva 1.000,0 mio dinarjev. Vsa neopravljena dela bodo 
morala biti prenešana v leto 1981, kot obveznost novega 
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srednjeročnega programa. V posameznih alineah ne prikazu- 
jemo zmanjšanja na posameznih objektih, ker pričakujemo, 
da bo gradnja sicer pričeta, samo dokončanje objektov bo 
šele v letu 1981. 

Pri novogradnjah regionalnih cest moramo poudariti, da 
bodo zgrajene, odnosno so že zgrajene Šmarska cesta v 
dolžini 6,0 km kar pomeni celotni potez, ki je krajši od prvotne 
dolžine (8,0 km), cesta na mejni prehod Radlje v celotni dolžni 
5,40 km, povezovalna cesta pri Novi Gorici - mejni prehod - 
zveza na cesti 11/301. Graditi pa se bosta pričeli Zasavska 
cesta, ki bo dokončana v dolžini 2,50 km (namesto v predvi- 
deni dolžini 5,00 km) ter Uranska cesta v dolžini 10,0 km, 
namesto v planirani dolžini 16,40 km. 

IV. REDNO VZDRŽEVANJE M IN R CEST IN 
AVTOCEST 

Osnovno izhodišče, ki je bilo zajeto že v programu del 
preteklega obdobja t. j., da kakovost rednega vzdrževanja ne 
sme biti na nižji ravni, kot je bila do takrat že dosežena, je 
veljalo tudi za plansko obdobje 1976-1980. 

Z upoštevanjem tega izhodišča in ob dejstvu, da se obraču- 
navajo dela rednega vzdrževanja kot režijsko delo, imajo 
največji vpliv na višjo porabo finančnih sredstev vsakoletne 
spremembe cen. 

Te spremembe so bile vsakoletno drugačne in so vplivale 
na stroške del cestnih delavcev, kakor tudi na stroške tistih 
del, pri katerih so udeležene kamionske in strojne usluge ter 
uporabljeni razni materiali. 

Porasti cen za vzdrževalna dela so bili naslednji: 

leto cestni delavci prevozi, mat. 
1976 ~ 29,2% 26,5% 
1977 10,0 13,1% 
1978 15,6% 21,9% 
197 9  24,7% 27,4% 

pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da šo bile izho- 
diščne cene za srednjeročno plansko obdobje 1976-1980 iz 
začetka leta 1975. 

Visok porast cen v letu 1976 v primerjavi z letom 1975 izvira 
pri stroških cestnih delavcev, predvsem zaradi uskladitve z 
določili samoupravnega sporazuma o osnovah in merilih za 
razporejanje dohodka in za delitev sredstev za osebne do- 
hodke v cestnem gospodarstvu, ki je stopil v veljavo v letu 
1976, na spremembe cen uslug prevozov, strojev in materia- 
lov pa valorizacija osnovnih sredstev določena z Odlokom o 
koeficientih za revalorizacijo gradbenih objektov in opreme 
uporabnikov družbenih sredstev na dan 31. 12. 1975 (Ur. list 
SFRJ štev. 52/1975). 

Enaka izhodišča za formiranje cen storitev so bila uporab- 
ljena tudi v nadaljnjih letih s tem, da so imele svoj vpliv tudi 
spremenjene cene, tako tekočih goriv, kot električne energije 
in ostalega. 

Na celotne stroške rednega vzdrževanja vpliva tudi različ- 
nost zimskih pojavov v posameznih zimah, ki posebno v 
zadnjih dveh letih zahteva veliko večje angažiranje, tako de- 
lovne sile, kot mehanoopremljenosti, vzporedno pa tudi ve- 
dno večje količine soli za posipanje. Vse navedeno zahteva 
zelo velika finančna sredstva, saj so stroški zimske službe v 
primerjavi z vsemi vzdrževalnimi stroški vsebovani s preko 
30%, točna predvidevanja pa niso mogoča in so zato na tej 
postavki prisotni vsakoletni prekoračljaji planiranih zneskov. 

Dodatne stroške povzročajo tudi vsakoletne poškodbe vo- 
zišč in cestnega telesa, ki jih povzročajo neurja, oz. so nastale 
kot posledica zim. Posebno izrazite so tovrstne poškodbe v 
letošnjem letu, ko so stalna velika nihanja temperatur uničile 
precejšne površine vozišč. Tovrstnih stroškov v naprej ni 
mogoče točno oceniti in v večini primerov presegajo vsa 
predvidevanja. 

V programu za leto 1980 so uporabljena vsa do sedaj znana 
izhodišča preteklih let, razen pri odpravi zmrzlinskih poškodb 
na voziščih, za katere predvidevamo, da bo njihov obseg 
manjši kot v letu 1979. 

Ocenjen manjši obseg teh poškodb temelji na efektu letoš- 
njih posegov, ki bodo izvedeni na najslabših odsekih vozišč in 
bodo imeli pozitiven vpliv tudi na naslednje leto. 

V. OBJEKTI - MOSTOVI 
Srednjeročni plan iz gradnje objektov - mostov predvideva 

izgradnjo 23 objektov. Do konca 1978 leta je bilo zgrajeno 10 
objektov, do konca 1980 leta pa ocenjujemo, da bo zgrajeno 
18 objektov. Do konca planskega obdobja ne bo zgrajenih 5 
objektov. 

Finančna realizacija plana bo po izkazani realizaciji do leta 
1978 in po oceni do leta 1980 predvidoma prekoračnea z 
indeksom 243. Vzrok za takšno prekoračitev je naslednji: 
- Finančni plan za novogradnje objektov je bil postavljen 

po cenah za leto 1975, pri tem pa naj bi se plan občasno 
revaloriziral. Fizični obseg plana bo po stanju že zgrajenih 
objektov in po stanju predhodnih in pripravljalnih del za 
preostale objekte lahko do konca planskega obdobja v glav- 
nem zaključen. V obdobju od leta 1975 pa je prišlo do skoko- 
vitega naraščanja cen ravno pri cestnih objektih. Tako smo 
leta 1975 oddajali v izgradnjo mostove še po približni enotni 
ceni 7000 din za 1 m2 koristne mostne površine, leta 1978 pa 
je ta cena narasla na 17.000 din za 1 m2. 

- Z novimi zakoni in predpisi se je izredno povečal obseg in 
stroški spremljajočih gradenj in dodatne opreme pri mostovih 
(protihrupna zaščita, zaščita podtalnice, zaščita vodotkov). 
Tudi samo lokacijsko in gradbeno dovoljenje nalaga investi- 
torju vedno večja bremena v korist drugih upravljalcev vodo- 
tokov, komunalnih naprav in vodov. Kot primor navajamo 
most v Radečah, ki je bil v srednjeročnem planu upoštevan z 
zneskom 32 mio din, koncem leta 1978 pa je bil na licitaciji 
ponuđen za ceno 120 mio din. 
- V finančni plan za mostove je bil v letu 1979 vključen 

most čez Savo na obvoznici v Kranju, ki ni bil v srednjeročnem 
planu. Že sam ta objekt, ki je planiran z dodatnim zneskom 
165 mio din, povečuje srednjeročni finančni plan za indeks 
141. 

VI. NOVOGRADNJE 
V členu 5 »Samoupravnega sporazuma o temeljih plana 

razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za 
obdobje 1976-1980« je bilo predvideno, da se bodo priori- 
tetno gradili naslednji odseki avtocest oziroma hitrih cest: 

- Dolgi most-Vrhnika ^ 
- Črnuče-Dolgi most 
- predor Karavanke 
- mestni del hitre ceste skozi Maribor 
- obalna cesta 
- magistralne ceste skozi Celje 
- mejni prehod Šentilj 
- mejni prehod Vrtojba s priključkom za cesto Nova Gorica 

- Razdrto. 
Poleg teh naj bi se v odvisnosti od mednarodnih in domačih 

posojil začela dela na naslednjih odsekih: 
- Razdrto-Fernetiči 
- Naklo-Ljubljana 
- Dolgi most-Škofljica 
- Pesnica-Šentilj 
- Selo-Nova Gorica 
- dodatni pasovi na cesti Ljubljana-Višnja gora. 
Izvršitev planskih nalog je bila oziroma bo do konca leta 

1980 naslednja: 

A. Dela iz prejšnjega srednjeročnega plana: 
- Hoče-Arja vas: 
Odsek Hoče-Hudinja (Celje) je bil dovršen in predan pro- 

metu 21. julija 1976 v dolžini 44 km, odsek Hudinja-Arja vas 
pa 19. decembra 1977 v dolžini 7 km. 

V letu 1978 in 1979 bo zgrajena še priključna cesta od Arje 
vasi do Žalca (2,0 km), parkirišče Lopata (pri Celju) in urejene 
sanitarije na vseh parkiriščih ob avtocesti. 

S tem bodo vsa dela iz prejšnjega srednjeročnega plana 
opravljena in zaključena. 

B. Dela pričeta v tem srednjeročnem planu, ki 
bodo končana do konca leta 1980: 
- mejni prehod Vrtojba, dolžina odseka 3,1 km; 
- AC Ljubljana (Dolgi most)-Vrhnika, dolžina odseka 11,4 

km; 
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- priključek Koper v dolžini 4,6 km; 
- obvoznica Žalec, dolžina odseka 3,0 km in ureditev ceste 

1/10 skozi Dobrtešo vas in Šempeter; 
- mejni prehod Šentilj - I. faza v dolžini 1,0 km; 
- Družbeni dogovor Ljubljana: Karlovški most, Celovška 

cesta I. in II. faza in Prešernova cesta v skupni dolžini 10,9 km; 
- hitra cesta skozi Maribor - I. faza, podetape B, C in D v 

skupni dolžini 7,8 km; 
- Kamionska cesta na mejnem prehodu Fernetiči v dolžini 

2,1 km. 

C. Dela pričeta v tem srednjeročnem planu, ki 
ne bodo zaključena do konca leta 1980: 
- Semedelska vpadnica; 
- odseki obalne ceste: Ruda-Jagodje, Jagodje-Strunjan in 

priključka Bertoki in Izola; 
- predor Karavanke; 
- zahodna in južna magistrala v Celju; 
- zahodna, severna in južna obvoznica v Ljubljani; 
- hitra cesta skozi Maribor - II. faza; 
- pasovi za počasni promet na cesti Ljubljana-Zagreb; 
- avtocesta Kranj-Ljubljana; 
- mednarodni mejni prehod Fernetiči. 

Č. Dela iz srednjeročnega plana 1976-1980, ki 
ne bodo pričeta do konca leta 1980: 

- odsek obalne ceste, Strunjan-Valeta; 
- Ljubljana-Celje; 
- AC Razdrto-Senožeče 

SREDSTVA REPUBLIŠKE SKUPNOSTI ZA CESTE ZA OBDOBJE 1976 - 1980 PO VRSTAH VIROV (V MIO DIN) 

- AC Selo-Nova Gorica 
- AC Šentilj-Pesnica 
Iz pregleda navedenega v II. poglavju te analize sledi, da je 

bilo porabljeno za dela iz prejšnjega srednjeročnega plana 
22% finančnih sredstev, za dela, ki bodo dovršena do konca 

■ leta 1980 37%, za dela, ki so bila pričeta v tem srednjeročnem 
planu in ne bodo končana do leta 1980 29% in za delo, ki ne 
bodo pričeta v tem srednjeročnem planu 12%. 

Zato bo potrebno vse odseke cest, ki ne bodo pričeti in 
končani do konca leta 1980 upoštevati v naslednjem srednje- 
ročnem planu. 

Pri primerjavi planiranih stroškov v srednjeročnem pro- 
gramu s stroški izvedbe posameznih odsekov ugotavljamo, da 
so stroški izvedbe zelo narasli, zaradi velikega porasta cen 
gradbenih storitev in to v posameznih letih od 20 do 25%, 
razen v letu 1976, ko je znašal porast okrog 15%. 

Isti porast (do 25%) bo treba upoštevati tudi za leti 1979 in 
1980. 

Zaradi tega ni dovolj finančnih sredstev za objekte, ki so 
navedeni v poglavju II C. in Č. in so bili po dinamiki investicij- 
skih programov in srednjeročnega plana predvideni, da se 
dovršijo do konca leta 1980. 

Tako je bilo potrebno, da se že sprejeti finančni plan za 
novogradnje v letu 1979 zmanjša iz 2.018,4 mio dinarjev na 
vsoto 1.644,4 mio din, dočim je bila prvotno predvidena vsota 
za leto 1980 zmanjšana na 1.568,7 mio din. 

V kolikor tio v letu 1980 potrebna tehnična dokumentacija 
za odsek obalne ceste Strunjan-Valeta izdelana do take mere, 
da bo tudi na tem odseku možno pričeti z deli, se bodo na tem 
odseku koristila sredstva v višini din 45 mio iz sredstev, ki so v 
višini 300 mio din namenjena za odseka Ruda-Jagode in 
Jagode-Strunjan na isti cesti. 

O pis vira Plan 
1976- 1980 

Realizirano 
1976 - 1978 

Oceno realizacije Ocena realizacije Realizacija plana 
1976 - 1980 v % 

Struktura virov (v %) 
po plai 

Prispevek od prodaje pogonskih goriv 1.706,1 
Združevanje sredstev TOZD 2.760,3 
0,40 din prom. davka od pl.olja 729,3 
0,60 din od prodaje pl.olja , 1.094,0 
Odstopljeni prom. davek od goriva 2.233,8 
Cestna taksa 782,2 
Taksa na tuja motorna vozila 22,5 
Cestnina 355,0 
Odplačila posojil -25,0 
Domača posojila 52,0 
Posojilo za ceste - prodaja obveznic 900,0 
Mednarodna posojila 652,6* 
Drugi dohodki 

1 .702,7 
1.576,3 

252,1 

630,0 
79,6 

256.5 
9,8 

710,8 
1.324,8 

561.6 
1.664,2 

1.750,0 
900,0 

500,0 
325,0 
35,0 

130.0 
4,5 

.200,8 

167,5 
646.1 

1,925,0 
1.080,0 

540,0 
357,0 
45,0 

145,0 
4,5 

471,2 

200,0 
120,0 

5.377,7 
3.556,3 

252,1 

1 .040,0 
1.312,0 

159,6 
531,5 

18,8 
2.382A8 
1 .324,8 

929,1 
2.430,3 

315 
129 
35 

0 
47 

168 
709 
150 
75 

4.582 
U7 
142 

15,1 
24,4 
6,4 
9.7 

19,7 
6,9 
0,2 
3,1 
0,2 
0,5 
8,0 
5.8 

27,8 
18,4 
1.3 

0 
5.4 
6,8 
0,8 
2.8 
0,1 

12,3 
6.9 
4,8 
12,6 

11 .312,8 3.768,4 5.658,9 19.315,0 100,0 

Prvotni znesek 187.0 mio din je bil povečan na obnovi definitivnih razgovorov s predstavniki IBRD v času sprejemanja planskih dokumentov 

Razporeditev sredstev republiške skupnosti za ceste za obdobje 1976 - i98o po namembnosti (v mio din) 

Opis namembnosti Plan 
1976-1980 

Realizirano 
1976-1978 

Ocena realizacije 
1979 

Odplačilo posojil 804,3 718,9 857,8 
Upravljanje cest- strokovna služba 365,0 205,8 103,5 
Redno vzdrževanje M + R cest 916,4 1 .123,2 876,7 
Redno vzdrževanje AC 110,0 91,2 56,4 
Investicijska preddela 400,0 334,6 203,6 
Tekoče rezerve 100,0 60,0 20,0 
Obvezne rezerve 100,0 21,9 
Investicijsko vzdrževanje (1971 - 1975) 130,0 123,3 6.7 
Investicijsko vzdrževanje 1976 - 1980 4.237,1 3.107,5 1.889,8 
Novogradnje 4.150,0* 1.938,4 1.644,4 
Drugi izdatki - 1 .043,6 

1980 
900,0 
130,0 
860,0 
68,0 

341,0 
20,0 

1 .000,0 
1.568,7 

Ocena realizacije Realizacija plana _ 
1976-1980 v % 
2.476,7 

439,3 
2.859,9 

215,6 
879,2 
100,0 
21,9 

130,0 
5.997,3 
5.151,5 
1 .043,6 

308 
120 
312 
196 
220 
100 
22 

100 
142 
124 

Struktura porazdelitve sredstev 
po planu po oceni 

7.1 
3.2 
8,1 
1.0 
3,5 
0,9 
0,9 
1.1 

37,5 
36,7 

12,8 
2.3 

14,8 
1,1 
4,6 
0,5 
0,1 
0,7 

31,0 
26,7 

5.4 

SKUPAJ 8.768,4 19.315,0 100,0 

* Prvotni znesek 3684,4 mio din je bil povečan za znesek posojil IBRD, ki naj bi bila odobrena za gradnjo odsekov AC Ljubljana - Vrhnika, Celovška c. - Dolgi most (zapadna obvoznica) 
in Dolgi most - Dolenjska cesta (južna obvoznica). 



INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE M IN R CEST ZA OBDOBJE .1976 - 1980 (V MlO DIN) 

Opis izvedbenih ukrepov 
Plan 

1976-1980 
Realizirano 
1976-1978 

Ocena realizacije Ocena realizacije 
1976-1980 

Realizacija plana v % 

din km km din km 

1 .0 Modernizacija mak. vozišč 720.2 
1.1 Ojačitev moderniziranih vozišč 873.7 
2.0 Manjše rekonstrukcije 1.120.2 
3.1 Večje rekonstrukcije 228.0 

Skupoj modernizacije in rek. 2.942.1 
3.2 - mejni prehod Radlje- 60.0 

- povezovalne c. v N .Gorici- 
mejni prehod > 40.0 

- Šmarska cesta 60.0 
- Zasavska cesta 75-0 
- Uranska cesta 100.0 
- Kambreško-Ravne,Brda-Solkan 30.0 
- Kanal-Britof,Robidišče-Breginj 30.0 
Skupaj novogradnje reg. cest 395.0 

4.1 Novogradnje objektov 400.0 
4.2 Vzdrževanje objektov 100.0 

Skupaj objekti 500.0 
5.0 Zidovi 160.0 
6.1 Odprava črnih točk 100.0 
6.2 Signalizacija 50.0 
6.3 Zavarovanje žel. prehodov 35.0 
6.4 Parkirni prostori 40.0 
6.6 Avtobusna postajališča 15.0 

Skupaj varnost prometa 240.0 
Drugi izdatki * 

SKUPAJ INV.VZDRŽEVANJE 4.237.1 

543.05 
591 .00 
353,95 
32.95 

.521 .00 
5.80 

2.20 
8.00 
5.00 

16.40 

2 .112.7 
60.0 

85.2 

30.0 
175.2 
248.6 
50.8 

299.4 
86.8 
42.3 
8.6 

30.0 
15.0 
5.0 

100.9 
455.8 

313.78 
179.89 
148.72 

642.39 
4.40 

6.10 

10.50 

122 .3 
?84.8 
259.1 
109.1 
875.3 
10.0 

37.0 

15.0 
15.0 

77.0 
354.5 
49.5 

404.0 
35.0 
18.0 

44.0 
461 .2 

1.896.5 

26.20 
41 .70 
20.20 
0.10 

88.20 
1 .00 

1 .00 

2.00 

din km 
234.9 
285.1 
305.3 

9.1 
834.3 

40.0 
85.0 
30.0 

155.0 
370.0 
60.0 

430.0 
40.0 
18.0 

15.0 
5.0 

44.0 

1 .553.3 * 

47.00 
58.90 
31 .00 
0.80 

137.70 

2.50 
10.00 

12.50 

3.230.8  
izločena sred. za investicije, dani in neobračunani avansi, sredstva prenesena na DPS 

1822 .3 
70.0 

37.0 
85.2 
55.0 

100.0 
30.0 
30.0 

407.2 
973.1 
160.3 

1. 133.4 
161 .8 
78.3 
20.6 
35.0 
40.0 
15.0 

188.9 
917.0 

6.630.6 ** 

280.49 
199.92 

0.90 
868.29 

5.40 

1 .00 
6.10 
2.50 

10.00 

25.00 

130 
117 

' 93 
142 
73 

100 
100 
100 
103 
243 
160 

71 
47 

57 
93 

45 
76 
50 
61 

' V drugih izdatkih inv. vzdrževanja so zajeti naslednji izdatki 
' Glej poročilo o izvršitvi plana investicijskega vzdrževanja 

i vzdrž. gozdnih cest in viški posojila 

NOVOGRADNJE MAGISTRALNIH CEST ZA OBDOBJE 1976 - 1980 (V MlO DIN) 

7.1 

Naziv objekta 
Plan 

1976 - 1980 

7.2 

Prenesena sred. Hoče-Afja vas 
Obvoznica Žalec 
Obalna cesta 
Priključek Koper 
Ruda - Jagodje 
Jagodje - Strun j an 
Strunjan - Valeta ' 
Priključek Bertoki in Izola 

7.3 Mejni prehod Vrtojba (+serv.c.) 
7.4 AC Ljubljana - Vrhnika 
7.5 Mejni prehod Šentilj 
7.6 Predor Karavanke 
7.7 Družbeni dogovori: 

za mesto Celje 
za mesto Ljubljana 
za mesto Maribor 
Skupaj 7. 

8.1 Ljubljana - Kranj 
Ljubljena-Višnja gora ali p.p.p. 
Ljubljana - Celje 
Razdrto - Senožeče 
Selo - Gorica 
Šentilj - Pesnica 
Kamionska c. + m.p.Fernetiči 
(OSIM) 
Skupaj 8. 
Drugi izdatki *.  

757.0 
43.0 

60.0 
68.0 
38.0 
45.0 
31 .0 
60.0 

640.0 
50.0 

100.0 

40.0 
722.0 
350.0 

i.004.0 

50.70 
3.00 

6.60 
6.00 
2.'50 

2.00' 
3.10 

11 .40 
1 .00 

12.9 
7.8 

109.5 

Realizacija 
1976 - 1978 

Ocena realizacije Ocena realizacije 
1976 - 1980 

Realizacija plana 
v % 

700.9 
1.8 

256.4 
95.4 

1 .636.9 

4.3 
4.3 

297.2 

km 
50.70 

1 .3 
1 .7 

53.7 

116.1 
46.1 

7.5 
105.3 
392.6 
37.5 

147.0 

48.7 
582.8 
229.5 

1 .896.2 
25.0 
45.0 

52.2 
122.2 

2.0 
3.0 

3.1 
11 .4 

1.3 
6.1 

30.5 

81 .4 
240.0 
60.0 

41 .3 
200.0 

701 .3 
57.0 

1.442 ,2 
30.0 
45.0 

I .4 51.5 
6.4 126.5 

SKUPA I NOVOGRADNJA 4.150.0 - 1.938.4 53.7 2.018,4 ** 36.9 1.568.7 
* v drugih izdatkih novogradenj so zajeti neobračunani avansi in izločena sre<fctva zp investicije 
** predvidena vsota 2018.4 mio din po planu za I. 1979 je bila po sklepu Skupščine RSC znižana za 18-53 % oz r*> 1644 

0.7 
0.7 

817.0 
89.1 

359.9 
240 .0 
60.0 

27.5 
105.3 , 
879.6 

78.8 
347 .0 

48.7 
1.540.5 

381 .9 
4.975.3 

55.0 
90.0 

108.0 
253.0 
297.2 

52.7 
3.0 

4.6 
6.0 

2.0 
3.1 

11 .4 
1 .0 

I .6 
7.0 

93 -2 

5.0 

2.1 
7.1 

9.7 

4 mio din 

108 
207 

600 
353 
158 

176 
* 137 

158 
347 

122 
213 
109 
166 

104 
100 

70 
100 

0 
0 

100 
100 
100 
100 

12 
90 

poročevalec 
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NOVOGRADNJE OBJEKTOV ZA OBDOBJE 1976 - 1980 (V MIO DIN) 

Zap. 
štev. 

Štev. 
ceste Objekt Plan Realizirano Ocena realizacije Ocena real. Real. plana v %, 

76. - 80 76. -78. 1979 1980 76. - 80. 

0 4 Mast čez Krko v Novem mestu 
1 359 Most čez Pfesnico v Kungoti 
2 371 Most čez Savo pri Šentjakobu 
3 336c Most čez Savo v Trbovljah 
4 340 Most čez Savinjo v Radmirju 
5 323 Most čez Savo v Tacnu 
6 341 Most čez Sečnico v Bukovski vasi 
7 10c Most čez Savo v Radečah 
8 347 Most čez Dravo v Borlu 
9 376 Most čez Mali graben pri KozOrjah 

10 314 Mostova čez Črno v Črni (2 kom) 
11 327 Most čez Krko na Krki 
12 336b Most čez Savo v Zagorju 
13 319 Mostovi na Jezerskem (5 kom) 
14 376 Most čez Gradaščico v Dobrovi 
15 378 Most čez Soro v Trebi ji 
16 lOa Mostova pri Benediktu (razširitev, 2 kom) 
17 333 Most čez Krko v Krški vasi 
18 302 Most čez Pišnico pri "Eriki" 
19 334 Most čez Dobliščico v Dobličah 
20 370 Most čez Velko 
21 10c Most čez Mirno pri Boštanju 
22 Most čez Savo na Obvoznici Kranj  

46,0 
5,5 

25,0 
30,0 
8,0 

30,0 
3,5 

32,0 
35,0 
8,0 
5,0 
6,0 

40,0 
15,0 
8,0 
8,0 
3,0 

30,0 
12,0 
12,0 
8,0 

30,0 

67, A 
4,3 

30,3 
45,8 
2,2 

22,2 
9 
9 

33,6 

5,9 
9 
9 
9 
9 
9 

28,5 
9 

8,4 

1,0 
2,2 
6,7 
6.2 

13,8 
7.3 
9,6 

70.0 
3.4 

9 
8.0 
2.1 

12.1 
9 

12,0 
12,0 
10,0 
1.5 

9 
1.6 

9 
10,0 

165,0 

60,0 
9 

17,0 
2,0 

9 
128,0 
30,0 
2,0 
6,0 
2,0 

9 
22,0 

9 
19,0 
82,0 
 2_ 

68.4 
.6,5 

37,0 
52,0 
16,0 
29.5 
9,6 

130.0 
37,0 
17,0 
10,0 
8,0 

140.1 
30,0 
14,0 
18,0 
12,0 
30,0 
22,0 
10,0 
19,0 
92,0 

165,0 

149 
118 
148 
173 
200 

98 
274 
406 
106 
212 
200 
133 
350 
200 
175 
225 
400 
100 
183 
83 

237 
306 
100 

Skupaj novogradnje objektov 
Vzdrževanje objektov 
Skupaj objekti 

400,0 
100,0 
500,0 

248,6 
50,8 

299,4 

354,5 
49,5 

404,0 

370,0 
60,0 

430,0 

973,1 
160,3 

1133,4 

243 
160 
227 

POBUDA 

za spremembe in dopol 

samoupravnega sporazum 

plana razvoja magistralnih 

cest v SR Sloveniji za 

Na podlagi določil 68. in 72. člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije (Ur. I. SFRJ, št. 6/76), določil 20. člena samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana razvoja magistralnih in 
regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 (ob- 
javljen v posebnem zvezku septembra 1976) in sklepa 15. 
seje skupščine Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije 
z dne 7. maja 1979 o pripravi in sprejetju analize uresničeva- 
nja srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magi- 
stralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 v letih od 1976 do 1978 ter o oceni uresničevanja 
plana v letih 1979 in 1980, sprejema skupščina Republiške 
skupnosti za ceste SR Slovenije na svoji 16. redni seji 29. 
junija 1979 

POBUDO 
za spremembe in dopolnitve 

samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1976-1980 

1. člen 
Spremeni in dopolni se samoupravni sporazum o temeljih 

plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje 1976-1980. 

Spremembe in dopolnitve se sprejmejo na podlagi analize 
uresničevanja srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 v letih od 1976 do 1978, ocene uresničevanja plana 
v letih 1979 in 1980 ter ocene izpolnjevanja obveznosti samo- 
upravnega sporazuma o temeljih citiranega plana. 

Analiza in ocena je objavljena v istem skupščinskem Poro- 
čevalcu kot ta pobuda. 

2. člen 
Spremeni se besedilo 2. člena in se glasi: 
»Realizacija izhodišč in ciljev iz 1. člena je zagotovljena s 

srednjeročnim pianom skupnosti za ceste SR Slovenije, s 
katerim so podpisniki sporazumni. Navedeni plan predvideva: 

- modernizacijo 387 km makadamskih volišč; 
- ojačitev 280 km moderniziranih vozišč; 
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- rekonstrukcije 200 km cest; 
- izgradnjo 96 km cest; 
- izgradnjo 18 objektov. 
Republiška skupnost za ceste bo pri projektiranju cest in 

nanje povezanih objektov posebno pozorno obravnavala kra- 
jinsko problematiko in interese občanov v naseljih, zagotovila 
varna izogibaiišča in ustrezna parkirišča in sodelovala z dru- 
gimi organi za večjo varnost otrok in pešcev ter vplivala na 
zmanjšanje onesnaženja ozračja in hrupa, ter skrbela za 
ukrepe, ki bodo preprečevali možnost izliva olj in drugih 
nevarnih snovi na cestah, ki potekajo prek rezervatov pitne 
vode. 

Poleg del iz 1. odstavka tega člena se s srednjeročnim 
planom predvidevajo dela in ukrepi ter potrebna sredstva za 
izgradnjo več podpornih zidov, odpravljanje črnih točk, iz- 
gradnjo parkirnih prostorov, zavarovanje železniških preho- 
dov ter redno letno in zimsko vzdrževanje.« 

Staro besedilo 2. člena: 
»Realizacija izhodišč in ciljev iz 1. člena je zagotovljena s 

planom skupnosti za ceste SR Slovenije, s katerim so podpi- 
sniki sporazumni. Navedeni plan predvideva: 

- modernizacijo 728 km makadamskih vozišč; 
- ojačitev 601 km moderniziranih vozišč;. 
- rekonstrukcije 216 km cest; 
- izgradnjo 117 km cest; 
- izgradnjo 22 objektov. 
Republiška skupnost za ceste bo pri projektiranju cest in 

nanje povezanih objektov posebno pozorno obravnavala kra- 
jinsko problematiko in interese občanov v naseljih, zagotovila 
varna izogibaiišča in ustrezna parkirišča in sodelovala z dru- 
gimi organi za večjo varnost otrok in pešcev ter vplivala na 
zmanjšanje onesnaženja ozračja in hrupa, ter skrbela za 
ukrepe, ki bodo preprečevali možnost izliva olj in drugih 
nevarnih snovi na cestah, ki potekajo prek rezervatov pitne 
vode. 

Poleg del iz 1. odstavka tega člena se s srednjeročnim 
pianom predvidevajo dela in ukrepi ter potrebna sredstva za 
izgradnjo več podpornih zidov, odpravljanje črnih točk, iz- 
gradnjo parkirnih prostorov, zavarovanje železniških preho- 
dov ter redno letno in zimsko vzdrževanje.« / 

Iz primerjave starega in novega besedila tega člena izhaja, 
da se v novem besedilu spremenijo le dolžine in število 
objektov. 

3. člen 
Spremeni se besedilo 4. člena in se glasi: 
Za izvršitev del po srednjeročnem planu in tem sporazumu 

je v letih 1976-1980 potrebno zagotoviti skupna sredstva v 
višini 19.315,000.000 din. Ta sredstva se bodo uporabila za 
naslednje namene: 

v mio din 
- odplačilo posojil 2.476,7 
- upravljanje cest in strokovne službe 439,3 
- redno vzdrževanje magistralnih in regionalnih 

cest 2.859,9 
- redno vzdrževanje avto cest 215,6 
- investicijska preddela 879,2 
- tekoče rezerve 100,0 
- obvezne rezerve 21,9 
- investicijsko vzdrževanje za izvršitev programa 

1971-1975 130,0 
- investicijsko vzdrževanje za obdobje 1976-1980 5 997,3 
- novogradnje 5.151,5 
- drugi izdatki 1.043,6 

Sredstva iz 1. odstavka teoa člena se zaootavljajo iz nasled- 
njih virov: 

v mio din 
1. pripsevek od prodaje pogonskih goriv 
2. združevanje sredstev TOZD 
3. 0,40 din prometnega davka od plinskega olja 
4. od povečanih prodajnih cen pog. goriv in iz- 

dvojitve dela sredstev prometnega davka na 
pog. goriva za ceste nad splošno stopnjo v 
skupnem znesku 

5.377,7 
3.556,3 

252,1 

1.040,0 

5. cestna taksa 
6. taksa na tuja motorna vozila 
7. cestnina 
8. odplačila posojil 
9. domača posojila 

10. posojilo za ceste - prodaja obveznic 
11. mednarodna posojila 
12. drugi dohodki   

1.312,0 
159,6 
531,5 

18,8 
2.382,8 
1.324,8 

929,1 
2.430,3 

Staro besedilo 4. člena: 
Za izvršitev del po srednjeročnem planu in tem sporazumu 

je v letih 1976-1980 potrebno zagotoviti skupna sredstva v 
višini 10.847,300.000 din. Ta sredstva se bodo uporabila za 
naslednje namene:   .    

v mio din 

odplačilo posojil 
upravljanje cest in strokovne službe 
redno vzdrževanje magistralnih in regionalnih 
cest 
redno vzdrževanje avto cest 
investicijska preddela 
tekoče rezerve 
obvezne rezerve 
investicijsko vzdrževanje za izvršitev programa 
1971-1975 

■ investicijsko vzdrževanje za obdobje 1976-1980 
■ novogradnje   

804.3 
365,0 

916.4 
110,0 
400,0 
100,0 
100,0 

130,0 
4.237,1 
4.150,0 

Sredstva iz 1. odstavka tega člena se zagotavljajo iz nasled- 
njih virov: -   

v mio din 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

prispevek od prodaje pogonskih goriv 
združevanje sredstev TOZD 
0,40 din prometnega davka od plinskega olja 
od povečanih prodajnih cen pogon, goriv in 
izdvojitve dela sredstev prometnega davka na 
pog. goriva za ceste nad splošno stopnjo v 
skupnem znesku 
cestna taksa 
taksa na tuja motorna vozila 
cestnina 
odplačila posojil 
domača posojila 
posojilo za ceste - prodaja obveznic 
mednarodna posojila   

1.706,1 
2.760,3 

729,3 

3.327,8 
782,2 
22,5 

355,0 
25,0 
52,0 

900,0 
652,6 

V besedilu novega 3. člena (sprememba 4. člena) se spre- 
menijo pri virih in porabi sredstev le zneski in pri virih je 
dodana nova 12. točka »drugi dohodki«. 

4. člen 
Spremeni se besedilo 5. člena in se glasi: 
»Na novo bodo zgrajeni naslednji odseki avtocest oziroma 

hitrih cest: 
1. Dolgi most-Vrhnika, 
2. Rekonstrukcija mejnega prehoda Šentilj (1. faza), 
3. Kamionska cesta - terminai-Fernetiči, 
4. Mejni prehod Vrtojba, 
5. Dodatni pas na magistralni cesti škofljica-Bregana na 

odseku Pluska in 
6. Rekonstruirana bo cesta Ravne-Kambreško. 
Gradili se bodo naslednji odseki avtocest oziroma hitrih 

cest, za katere bodo v tem srednjeročnem obdobju porabljena 
sledeča sredstva: 

- Črnuče-Celovška cesta v vrednosti - 110 mio din 
- Celovška cesta-Dolgi most v vrednosti - 618 mio din 
- Dolgi most-Dolenjska cesta v vrednosti - 275 mio din 
- Mestni del hitre ceste skozi Maribor v vrednosti - 382 mio 

din 
- Magistralne ceste v Celju v vrednosti - 49 mio din 
- Obalna cesta v vrednosti - 687 mio din 
- Naklo-Ljubljana v vrednosti - 55 mio din 
- Solkan-Brda v vrednosti - 30 mio din 
- Predor Karavanke v vrednosti - 347 mio din 
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Staro besedilo 5. člena: 
»Prioritetno se bodo na novo gradili naslednji odseki avto 

cest oziroma hitrih cest: Dolgi most-Vrhnika, Črnuče-Dolgi 
most, predor Karavanke, mestni del hitre ceste skozi Maribor, 
obalna cesta, magistralne ceste skozi Celje in rekonstrukcija 
mejnega prehoda v Šentilju. 

V skladu z obveznostmi iz mednarodnega sporazuma z 
Italijo se bodo gradili odseki cest: mejni prehod Vrtojba s 
priključkom na cesto Nova Gorica-Razdrto in priključki cest 
Ravne-Kambreško in Solkan-Brda. 

V odvisnosti od mednarodnih in domačih posojil ter pove- 
čanja cen pogonskemu gorivu (2600 mio din) se bodo začela 
dela na odsekih: Razdrto-Fernetiči, Naklo-Ljubljana, Dolgi 
most-Škofljica, Pesnica-Šentilj, Selo-Nova Gorica in dodatni 
pasovi na cesti Ljubljana-Višnja gora. « 

Novo besedilo 5. člena je v skladu s stvarnim stanjem glede 
na analizo uresničevanja srednjeročnega plana za čas od leta 
1976 do 1978 in glede na oceno uresničevanja v letih 1979 in 
1980. 

5. člen 
V 14. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»O sprejemu osnutka in predloga teh sprememb in dopolni- 

tev samoupravnega sporazuma odločajo delavci z osebnim 
izjavljanjem v organizacijah združenega dela po postopku 
njihovih internih splošnih aktov in delovni ljudje in občani v 
zborih krajevnih skupnosti skupščin občine, po postopku 
njihovih statutov.« 

Besedilo novega odstavka je potrebno zaradi določb 20. 
člena samoupravnega sporazuma, ki določa, da se lahko 
sprejeti samoupravni sporazum spremeni ali dopolni po ena- 
kem postopku kot je bil sprejet. 

6. člen 
Spremeni se besedilo 15. člena in glasi: 
»Samoupravni sporazum, njegove spremembe in dopolni- 

tve so sprejete in prično veljati, ko jih podpiše najmanj polo- 
vica pooblaščenih predstavnikov organizacij združenega dela 
in zborov krajevnih skupnosti občinskih skupščin v SR Slove- 
niji. 

Z dnem podpisa sporazuma, njegovih sprememb in dopol- 
nitev, prevzamejo udeleženci pravice, obveznosti in odgovor- 

nosti, ki jih vsebujejo sporazum in njegove spremembe ozi- 
roma dopolnitve.« 

Novo besedilo je potrebno zaradi tega in morebitnih nadalj- 
njih postopkov. 

7. člen 
Spremeni se besedilo 16. člena in se glasi: 
»Osnutek oziroma predlog tega samoupravnega spora- 

zuma, njegove spremembe in dopolnitve z obrazložitvijo ob- 
javi Republiška skupnost za ceste v skupščinskem Poroče- 
valcu. « 

Tudi to novo besedilo je spremenjeno zaradi tega in more- 
bitnih nadaljnih postopkov in pa točno je določeno, v katerem 
javnem glasilu se gradivo objavi. Skupščinski Poročevalec se 
dostavlja vsem zavezancem, pa je zato najprimernejša oblika. 

8. člen 
V 17. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: 
"Za postopek obravnave, sprejema in podpisa sprememb in 

dopolnitev samoupravnega sporazuma se določijo naslednji 
roki: 

1. za javno obravnavo in sprejem osnutka 60 koledarskih 
dni od objave: 

2. za vsklajevanje pripomb in predlogov na osnutek spre- 
memb in dopolnitev in za oblikovanje predloga: 30 koledar- 
skih dni od zaključka sprejemanja osnutka; 

3. za sprejem predloga sprememb in dopolnitev: 30 kole- 
darskih dni od objave in 

4. za podpis sprejetih sprememb in dopolnitev samouprav- 
nega sporazuma: 30 koledarskih dni od sprejema predloga.« 

Besedilo novega odstavka je rokovno v skladu s sprejetim 
sklepom o pobudi za spremembe in dopolnitve, v skladu z 
ustavnimi in zakonskimi določili ter rokovno tako določeno, 
da je lahko uporabno tudi za morebitne nadaljnje postopke. 

9. člen 
Spremeni se besedilo 22. člena in se glasi: 
»izvajanje določil samoupravnega sporazuma, sprememb 

in dopolnitev spremlja skupščina skupnosti za ceste SR Slo- 
venije. « 

Novo besedilo je dopolnjeno zaradi tega in morebitnih 
nadaljnjih postopkov. 

POBUDA 

za spremembe in dopoln 

dogovora o temeljih d 

Slovenije za obdobje 

Na podlagi določil 68. in 72. člena zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije (Ur. /. SFRJ, št. 6/76), določil 29. člena dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 in sklepa 15. seje skupščine Republiške skupno- 
sti za ceste SR Slovenije z dne 7. maja 1979 o pripravi in 
sprejetju analize uresničevanja srednjeročnega plana vzdr- 
ževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 1976-1978 ter o 
oceni uresničevanja plana v letih 1979 in 1980, sprejema 
skupščina Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije na 
svoji 16. redni seji dne 29. junija 1979 

POBUDO 
za spremembe in dopolnitve 7. člena 

dogovora o temeljih družbenega piana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 

1. člen 
Na podlagi sprejete analize uresničevanja srednjeročnega 

plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje od 1976-1980 v letih od 
1976-1978, ocene uresničevanja plana v letih 1979 in 1980 ter 
ocene izpolnjevanja obveznosti iz 7. člena dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980, se 
spremeni in dopolni 7. člen dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. 

2. člen 
Novo besedilo 7. člena se glasi: 
»Za uresničevanje politike na področju cestnega prometa 

na osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana ra- 
zvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1976-1980 bodo v izgradnji cestnega omrežja: 

a) dokončana dela začeta v prejšnjem petletnem obdobju; 
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b) moderniziranih bo okoli 50% regionalnih cest na ob- 
močju vsake občine; 

c) na novo bodo zgrajeni naslednji odseki avtocest ozi- 
roma hitrih cest: Dolgi most-Vrhnika, rekonstrukcija mejnega 
prehoda Šentilj (1. faza), kamionska cesta - terminal Ferne- 
tiči, mejni prehod Vrtojba, dodatni pas na magistralni cesti 
Škofljica-Bregana na odseku Pluska in rekonstruirana bo 
cesta Ravne-Kambreško; 

d) gradili se bodo naslednji odseki avtocest oziroma hitrih 
cest, za katere bodo v tem srednjeročnem obdobju porabljena 
sledeča sredstva: 

- Črnuče-Celovška cesta v vrednosti -110 mio din 
- Celovška cesta-Dolgi most v vrednosti - 618 mio din 
- Dolgi most-Dolenjska cesta v vrednosti - 275 mio din 
- Mestni del hitre ceste skozi Maribor v vrednosti - 382 mio 

din 
- Magistralne ceste v Celju v vrednosti - 49 mio din 
- Obalna cesta v vrednosti - 687 mio din 
- Naklo-Ljubljana v vrednosti - 55 mio din 
- Solkan-Brda v vrednosti - 30 mio din 
- Predor Karavanke v vrednosti - 347 mio din 
Omenjeni program bo financiran iz združevanja sredstev iz 

dohodka gospodarstva, iz podražitve pogonskih goriv, ino- 
zemskih in domačih posojil ter posojil občanov. Poleg tega 
bodo občine po potrebi združevale dodatna sredstva na pod- 
lagi posebnih samoupravnih sporazumov v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti za ceste. Udeleženci se bodo 
zavzemali za prerazdelitev prometnega davka od pogonskih 
goriv v korist sredstev za izgradnjo cest nad splošno pro- 
metno stopnjo. 

Podrobnejši program izgradnje cestnega omrežja in njego- 
vega financiranja vključujeta samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana razvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Slove- 
niji za obdobje 1976-1980 in srednjeročni plan vzdrževanja in 
izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za 
obdobje 1976-1980. 

Staro besedilo 7. člena: 
»Za uresničevanje politike na področju cestnega prometa 

na osnovi samoupravnega sporazuma o srednjeročnem planu 
vzdrževanja, rekonstrukcije, modernizacij in gradenj magi- 
stralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji bodo v izgradnji 
cestnega omrežja: 

a) dokončana dela, začeta v prejšnjem petletnem obdobju; 
b) moderniziranih bo okoli 50% regionalnih cest na ob- 

močju vsake občine; 
c) prioritetno se bodo na novo gradili naslednji odseki avto 

cest oziroma hitrih cest: Dolgi most-Vrhnika, Crnuče-Dolgi 
most, predor Karavanke, mestni del hitre ceste skozi Maribor, 
rekonstrukcija mejnega prehoda Šentilj, magistralna cesta 
skozi Celje in obalna cesta; 

d) v skladu z mednarodnim sporazumom bodo zgrajeni 
naslednji cestni odseki: 

mejni prehod Vrtojba s priključkom na cesto Nova Gorica- 
-Razdrto in priključki cest Ravne-Kambreško in Solkan- 
-Brdo. 

Omenjeni program bo financiran iz naslednjih virov: iz 
združevanja sredstev iz dohodka gospodarstva, iz podražitve 
pogonskih goriv, inozemskih posojil in posojil občanov. Sred- 
stva iz navedenih virov bodo znašala predvidoma okoli 4,2 
milijarde din. Poleg tega bodo občine po potrebi združevale 
dodatna sredstva na podlagi posebnih samoupravnih spora- 
zumov v okviru samoupravne interesne skupnosti za ceste. 

Udeleženci se bodo zavzemali za prerazdelitev prometnega 
davka od pogonskih goriv v korist sredstev za izgradnjo cest, 
v odvisnosti od tega bodo začeta dela na odsekih Razdrto- 
-Fernetiči, Naklo-Ljubljana, Dolgi most-Škofljica, Pesnica- 
-šentilj in počasni pasovi na cesti Ljubljana-Višnja gora. 

Podrobnejši program izgranje cestnega omrežja in njego- 
vega financiranja vključuje samoupravni sporazum o srednje- 
ročnem planu vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij in 
gradenj magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji v 
obdobju 1976-1980 in o združevanju sredstev za financiranje 
izvedbe tega srednjeročnega plana.« 

3. člen 
Za postopek obravnave, sprejema in podpisa sprememb in 

dopolnitev 7. člena dogovora o temeljih družbnega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 se določijo naslednji roki: 

1. za javno obravnavo in sprejem osnutka: 60 koledarskih 
dni od objave; 

2. za usklajevanje pripomb in predlogov na osnutek spre- 
memb in dopolnitev in za oblikovanje predloga: 30 koledar- 
skih dni od zaključka sprejemanja osnutka; 

3. za sprejem predloga sprememb in dopolnitev: 30 kole- 
darskih dni od objave in 

4. za podpis sprejetih sprememb in dopolnitev: 30 koledar- 
skih dni od sprejema predloga. 

4. člen 
Osnutek oziroma predlog ter besedilo podpisanih spre- 

memb in dopolnitev dogovora objavi Republiška skupnost za 
ceste v skupščinskem Poročevalcu. 

Obrazložitev: 
Skupščina Republiške skupnosti za ceste SR Slovenije je 

na svoji 16. redni seji dne 29. junija 1979 obravnavala analizo 
uresničevanja srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980 v letih 1976 do 1978, oceno uresničevanja plana v 
letih 1979 in 1980. Na isti seji je obravnavala tudi izpolnjevanje 
obveznosti samoupravnega sporazuma o temeljih plana ra- 
zvoja magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za ob- 
dobje 1976-1980 ter zlasti 7. člena dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980. Iz analize 
in ocene (objavljena je v tem skupščinskem Poročevalcu) 
izhaja, da obveznosti iz prej citiranih splošnih aktov po dina- 
miki in obsegu ne bodo uresničene. 

Na osnovi takega stanja je v skladu z 29. členom dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije sprejela pobudo, da 
prične postopek za spremembe in dopolnitve 7. člena, katerih 
določbe se nanašajo na izgradnjo cestnega omrežja v tem 
srednjeročnem obdobju. 

Novo besedilo sprememb in dopolnitev 7. člena je spreme- 
njeno v tistem delu, ko našteti potezi cest ne bodo v celoti 
dograjeni ali pa, ki se sploh v tem srednjeročnem obdobju ne 
bodo pričeli graditi. Opisno so določbe oblikovane tudi skla- 
dno z zahtevami odbora podpisnic dogovora o temeljih druž- 
benega plana. 

Vsem udeležencem predlagamo, da pobudo za spremembe 
in dopolnitve obravnavate skladno z določbami dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 in določbami 3. člena osnutka sprememb in dopol- 
nitev. 
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OSNUTEK 

sprememb in dopolnitev 

plana vzdrževanja in 

magistralnih in regionalnih cest v SR 

Sloveniji za obdobje 

Na podlagi določil 72. člena Zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 
(Ur. list SFRJ št. 6/76) in sklepa 15. seje Skupščine Republi- 
ške skupnosti za ceste SR Slovenije z dne 7. maja 1979 o 
pripravi in sprejetju analize uresničevanja srednjeročnega 
plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 
1976-1978 ter o oceni uresničevanja plana v letih 1979 in 
1980, sprejema Skupščina Republiške skupnosti za ceste 
SR Slovenije na svoji 16. redni seji dne 29. junija 1979 

OSNUTEK 
sprememb in dopolnitev srednjeročnega 

plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in 
regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1980. 1 člen 

Na podlagi: 
- sprejete analize uresničevanja srednjeročnega plana 

vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1976-1980 (v nadaljnem besedilu: sred- 
njeročni plan) v letih od 1976 do 1978 in ocene uresničevanja 
srednjeročnega plana v letih 1979 in 1980; 

- sklenjenih sprememb in dopolnitev samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana razvoja magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 (v nadaljnjem bese- 
dilu: samoupravni sporazum o temeljih plana) in 

- sklenjenih sprememb in dopolnitev 7. člena dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 (v nadaljnjem besedilu: dogovor o temeljih druž- 
benega plana) 

se spremeni in dopolni besedilo 4. poglavja srednjeročnega 
plana. 

Planski dokumenti iz prve, druge in tretje alinee so objav- 
ljeni v Skupščinskem Poročevalcu Priloga VII, 24. 7. 1979. 

2. člen 
Spremeni se besedilo 4. poglavja in se glasi: 

4.0 SREDNJEROČNI PLAN ZA OBDOBJE 1976-1980 
Srednjeročni plan za obdobje 1976-1980 je sestavljen iz: 
- prioritetnih razredov po ocenjevalnih izhodiščih za pro- 

metno, gradbeno-razvojno ustreznost in ustreznost vozne 
površine, 

- v okviru predvidenih finančnih sredstev in naslednjih 
sklepov: 

- 29 sredstev od modernizacij in rekonstrukcij . - kot 
sredstva namenjena manj razvitim in obmejnim področjem 
(glej prilogo 5) 

- upoštevati je vse sprejete, a ne izvršene obveze iz piana 
1971 do 1975 revaloriziranih na cene maj 1975, 
- predvideti je dokončanje že začetih potez modernizacij 

ali rekonstrukcij, 
- vsaki občini je zagotoviti do konca 1980 vsaj 50% moder- 

niziranih regionalnih cest 

- in upoštevanjem sprejetih dodatnih predlogov javnih raz- 
prav. 

Za zagotovitev osnov, za realizacijo plana modernizacije 
cestnega omrežja po DOLŽINI, je priložena karta izvedbenih 
ukrepov, kjer so označene ceste: na katerih je možno izved- 
bene ukrepe izvajati po obstoječih voziščih in naslednjih 
10-15 let vzdrževati v obstoječih smereh in širinah (regio- 
nalne ceste R2 - glej karto izvedbenih ukrepov na magistral- 
nih cestah, priloga 8). 

V srednjeročnem planu je za obdobje 1976 do 1980 predvi- 
dena naslednja razporeditev sredstev: 

Opis 
Odplačilo posojila 
Upravljanje cest - strokovna služba 
Redno vzdrževanje M + R cest 
Redno vzdrževanje AC 
Investicijska preddela 
Tekoče rezerve 
Obvezne rezerve 
Investicijsko vzdrževanje: za izvrš. progr. 1971- 
obdobje 1976-1980 
Novogradnje 
Drugi izdatki 

1975 

mio din 
1976-1980 

2.476,7 
439,3 

2.859,9 
215,6 
879,2 
100,0 
21,9 

130,0 
5.997,3 
5.151.5 
1.043.6 

SKUPAJ 19 315,0 

4.1 Investicijsko vzdrževanje vsebuje izvedbene ukrepe na 
magistralnih in regionalnih cestah s šifro ukrepa 1,0 do 3,1 in 
novogradnje cest regionalnega pomena. 

V srednjeročnem planu je predvidena: 
- modernizacija makadamskih vozišč po obstoječih 
cestah v dolžini 387 km 
- ojačitev že moderniziranih vozišč 280 km 
- rekonstrukcija 200 km 
skupaj izvedbenih ukrepov: 867 km 

Detajlni tabelarični prikaz investicijskega vzdrževanja po 
občinah in regijah je prikazan v tabeli 4 in tabeli 1 za SR 
Slovenijo. 

Pri investicijskem vzdrževanju so predvidene naslednje no- 
vogradnje regionalnih cest: 

mejni prehod Radlje, povezovalna cesta Nova Gorica - 
mejni prehod Šempeter, Šmarska cesta, Zasavska cesta in 
cesta Škofja Loka-Gorenja vas v znesku 100 mio din kot delež 
Republiške skupnosti za ceste v družbenem dogovoru o sofi- 
nanciranju te ceste. 

Prioritetni vrstni red novogradenj bo določen v letnih pro- 
gramih na osnovi faktorja koristnosti in dogovorov na usklaje- 
valnih sestankih. 

4.2 V planu novogradenj za obdobje 1976-1980 smo upo- 
števali že sprejete sklepe Izvr. odbora RSC, zato s planom 
določene naslednje gradnje: 
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1. - dograditev avtoceste Hoče-Arja vas z obvoznico 
Žalec: 

- obalna cesta v skladu s dogovorom o sofinanciranju 
izgradnje obalne ceste 

- mejni prehod Vrtojba s priključkom na obstoječe cestno 
omrežje v dolžini ca. 2,0 km (dogovor o sofinanciranju) 

- avtocesta Ljubljana-Vrhnika v dolžini 12,8 km 
- ureditev območja obstoječega mejnega prehoda Šentilj 

(1. faza) 
- predor Karavanke - pripravljalna dela 
- Ljubljana-Kranj - odkupi 
- Ljubljana-Novo mesto - pas za počasni promet, na od- 

seku Pluska 
- kamionska cesta - terminal Fernetiči. 
V kolikor bo v letu 1980 potrebna tehnična dokumentacija 

za odsek obalne ceste Strunjan-Valeta izdelana do take mere, 
da bo tudi na tem odseku možno pričeti z deli, se bodo na tem 
odseku koristila spredstva v višini din 45 mio iz sredstev, ki.so 
v višini 300 mio din namenjena za odseka Ruda-Jagode in 
Jagode-Strunjan na isti cesti. 

2. Obveznosti po dogovorih 
Dogovori za izgradnjo cestnega omrežja na področju mest: 
Celja, Ljubljane in Maribora predvidevajo 10 let obdobje 

(1976-1985) in so zato v predloženem srednjeročnem planu 
zajeti izvedbeni ukrepi in finančna sredstva za obdobje od 
1976-1980, ki predvidevajo: 

- na področju mesta Celje - izgradnjo zahodne magistrale, 
- na področju mesta Ljubljane - izgradnjo: Karlovškega 

mostu, Celovške ceste (I. in II. etape), preureditev Prešernove 
ulice, Obvozne ceste Celovška cesta-Dolgi most, Dolgi most- 
-Dolenjska cesta in Črnuče-Celovška c. 

- na področju mesta Maribor - izgradnjo: I. in gradnjo II. 
etape hitre ceste, 

- za potrebe prometne ureditve v ostalih mestih so predvi- 
deni izvedbeni ukrepi in finančna sredstva v srednjeročnem 
planu, vendar se za koriščenje predvidenih zneskov predvi- 
deva finančna soudeležba prizadetih mest po kriterijih spreje- 
tih od Izvr. odbora RS za ceste. 

Detajlni prikaz predvidenih novogradenj je prikazan v tabeli 
2. 

3. Objekti - mostovi 
V razporejena sredstva za objekte, so se prenesli neizvršeni 

objekti iz obdobja 1971-1975 s prioritetnim vrstnim redom. Za 
naslednje objekte se predvideva finančna soudeležba občin: 
most Šentjakob, Trbovlje, Tacen, Radeče, Zagorje in most 
Dobliče. 

Detajlni prikaz predvidenih objektov z ocenitvijo stroškov, 
je prikazan v tabeli 3. 

4.3 Varnosti prometa posveča srednjeročni plan posebno 
pozornost, zato so predvidena posebna namenska finančna 
sredstva: 

- za odpravo ali izboljšanje črnih točk z izvedbenimi ukrepi 
ali ustrezno signalizacijo. Število, z lokacijo in načinom izbolj- 
šave, se bo določevalo v kratkoročnih planih s prioritetnim 
vrstnim zaporedjem. 

- za ureditev železniških križanj v nivoju, se predvideva v 
sodelovanju z železniškim transportnim podjetjem sklenitev 
dogovora o odpravi odnosno ureditvi železniških križanj; z 
izdelavo prioritetne liste z načinom izvedbenih ukrepov in 
sofinanciranja tako, da bi vsa kritična železniška križanja 
uredili do leta 1980. 

- za izgradnjo parkirnih prostorov ob magistralnih in regio- 
nalnih cestah, ki naj omogočajo voznikom in potnikom osve- 
žitev in rekreacijo brez nevarnosti za sebe in ostale koristnike 
ceste. 

V prvi fazi izgradnje parkirnih prostorov se predvideva iz- 
gradnja parkirnih površin s sedežnimi grupami (brez WC), s 
predvideno možnostjo koriščenja WC na bencinskih črpal- 

kah. V drugi fazi izgradnje naj bi se šele po nakazani potrebi 
razširjali po površini in vsebini (WC, turistični kiosk, objekt, 
gorivo), zato je pri izbiri lokacije poleg tehničnih . Posebno 
pozornost bo potrebno posvetiti higienskim razmeram ob 
cesti in parkirnih prostorih, za kar bo potrebno organizirati 
ustrezno opremljenje vzdrževalne ekipe. 
- za namestitev avtobusnih postajališč izven vozišč, ob- 

staja zakon, ki zadolžuje transportna podjetja za izgradnjo 
avtobusnih postajališč izven vozišča, ki do danes niso izve- 
dena. 

Ker predstavlja ustavljanje avtobusov na vozišču, zmanjša- 
nje kapacitete ceste, kakor tudi vzrok za mnoge nesreče, smo 
predvideli sredstva za sofinanciranje izgradnje varnih avtobu- 
snih postajališč izven vozišč z ustreznim varovalnim pasom, 
za kar bo potrebno skleniti ustrezni dogovor s prizadetimi 
transportnimi podjetji. 

- za ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, ki naj 
s pravočasnim opozarjanjem na stanje in razmere na cesti, 
omogoči pravočasno in varno ukrepanje in s tem poveča 
varnost za koristnike cest. 

Detajlni prikaz razporeditve sredstev za varnost prometa, je 
razvidna iz priloge 1. 

4.4 Stanje cest na manj razvitih in mejnih področjih je 
tehnično upoštevano po ocenjevalnih kriterijih, finančno pa v 
skladu z družbenim dogovorom o financiranju manj razvitih 
področij v višini 29% sredstev namenjenih za rekonstrukcijo 
in modernizacijo republiških cest v SR Sloveniji (gl. tabelo 1). 

V predloženem srednjeročnem programu za obdobje 
1976-1980 smo za manj razvita in mejna področja upoštevali: 

- Občina po Odloku o občinah, katerih območja se štejejo 
za manj razvita območja v SR Sloveniji. 

- Za mejna področja: cesto Staro selo-Breginj, cesta Za- 
ga-Učeja, regionalne ceste občine Radlje in cesto Prem-O- 
brov. 

Detajlni prikaz razporeditve finančnih sredstev po razvitih 
in manj razvitih občinah je prikazan v prilogi 5, v prilogi 4 je 
prikazana dolžina in procent moderniziranih cest po občinah 
za leto 1975 in 1980 kjer je razvidno, da se leta 1980 predvi- 
deva na znatnem področju manj razvitih občin procent mo- 
derniziranih cest nad slovenskim republiškim poprečjem, pri 
čemer pa niso upoštevana dodatna sredstva JLA za moderni- 
zacijo cest na navedenih področjih. 

4.5 Za realizacijo srednjeročnega plana 1976 do 1980 je 
potrebno: 

- Sprejeti družbeni dogovor o enotnem sistemu financira- 
nja cest v SFR Jugoslaviji. 

- Skleniti samoupravne sporazume s pristojnimi Samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi: za železniški in luški pro- 
met, zveze vodnih skupnosti DES - podjetja za distribucijo 
električne energije SRS in PTT podjetij, o obsegu in deležu 
finančnih sredstev ob križanjih objektov ali tangiranja s ce- 
stami, ki se rekonstruirajo ali za novogradnje, v svrho združe- 
nega ukrepanja za varovanje splošnih družbenih koristi. 

- Z zakonskimi predpisi je zagotoviti možnost moderniza- 
cije cestnega omrežja po obstoječih voziščih, na cestah prika- 
zanih v prilogi 8 (karta izvedbenih ukrepov na magistralnih in 
regionalnih cestah Rt in R2). 

- Za zmanjšanje upravnih postopkov in pospešitev začetka 
izvedbenih ukrepov po šifri ukrepa 1,0; 1,1 in 2,0 naj bi za 
navedene izvedbene ukrepe zadoščal prikaz izvedbenih ukre- 
pov v srednjeročnem planu z obračunskim elabaratom kot 
tehnično dokumentacijo. 

- Lokacijsko in gradbeno dovoljenje naj bi se v času izbolj- 
šave cestnega omrežja po dolžini, zahtevalo le za izvedbene 
ukrepe 3,1 in 3,2 večje rekonstrukcije ali novogradnje s pou- 
darkom na lastninske odnose. 

- Z zakonskimi določili je zagotoviti upravičenost zahtev 
interesentov do izgradnje nadomestnih poti in objektov glede 
na razmejitev stroškov in stopnjo izgradnje. 

- S sprejetjem predvidenih zakonov s področja cest, naj bi 
se uredilo tudi nerešena vprašanja že obstoječih vodov v 
cestišču ali varovalnem pasu ceste in s tem zagotovilo hitrejše 
poslovanje. 

Z rešitvijo nakazane problematike menimo, da bi pospešili 
modernizacijo cest, skrajšali časovno dolžino gradenj ter 
zmanjšali investicijske stroške že pri modernizaciji cest po 
dolžini, pri čemer pa bi morali stremeti, da dosežemo predvi- 
deno časovno trajnost izvedbenih ukrepov. 
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TABELA 1 

TABELARIČNI PRIKAZ INVESTICIJSKEGA 
VZDRŽEVANJA ZA PLANSKO OBDOBJE 
1976-1980 

Šifra Opis izvedbenih ukrepov 
1.0 

1.1 

2.0 
3.1 

3,2 

4.1 
4.2 

5.0 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

Modernizacija makadamskih 
vozišč 
Ojačitev moderniziranih 
vozišč 
Manjše rekonstrukcije 
Večje rekonstrukcije 
Skupaj modernizacije 
in rekonstruk. 
Novpgradnje regionalnih cest 
- mejni prehodi Radlje 
- povezovalne c. v N. Gorici - 
mejni prehod- 
- Smarska cesta 
- Zasavska cesta 
- Uranska cesta 
Kambreško-Ravne; 
Brda-Solkan 
- Kanal-Britof, 
Robidišče-Breginj 
Skupaj novogradnje 
regionalnih cest 
Novogradnje objektov 
Vzdrževanje objektov 
Skupaj objekti 
Zidovi 
Odprava črnih točk 
Signalizacija 
Zavarovanje žel. prehodov 
Parkirni prostori 
Avtobusna postajališča 
Skupaj varnost prometa 
Drugi izdatki 
Skupaj investicijsko 
vzdrževanje 

M + R ceste 
mio din km 

- 386,98 

- 280,49 
199,92 

0,90 

3.822.3 

70,0 

37,0 
85.2 
55,0 

100.0 

30,0 

30,0 

407.2 
973.1 
160.3 

1.133.4 
161.8 
78.3 
20,6 
35,0 
40,0 
15,0 

188.9 
917,0 

6.630,6 893,29 

868,29 

5,40 

1,00 
6,10 
2,50 

10,00 

25,00 

TABELA 2 

TABELARIČNI PRIKAZ NOVOGRADENJ ZA 
PLANSKO OBDOBJE 1976-1980 

TABELA 3 

TABELARIČNI PRIKAZ NOVOGRADENJ 
OBJEKTOV 

Zap. Štev. Cena 
Štev. Opis CP ceste v mio din 

1. Most čez Krko 
v Novem mestu 

2. Most Kungota 
3. Most Šentjakob 
4. Most Trbovlje 
5. Most Radmirje 
6. Most Tacen 
7. Most Bukovska vas 
8. Most Radeče 
9. Most Bori 

10. Most Gradaščica 
- Podsmreka 

11. Mostova Črnivec 
12. Most čez Krko na Krki 
13. Most Zagorje 
14. Mostovi na Jezerskem 

5 kom 
15. Most Gradaščica - Dobrova 
16. Most Trebija 
17. Most Benedikt, razširitev 
18. Most Krška vas 
19. Most Pišnica, Erika 
20. Most Dobliče 
21. Most čez Velko 
22. Most Boštanj 
23. Most čez Savo 

na obvoznici Kranj 
Skupaj novogradnje objektov 
Vzdrževanje objektov 
Skupaj objekti 

NM 
MB 
LJ 
LJ 
CE 
LJ 
MB 
LJ 
MB 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

KR 
LJ 
KR 
MB 
NM 
KR 
NM 
MB 
NM 

KR 

4 
359 
371 

336c 
340 
323 
341 
10c 
347 

376 
314 
327 

336b 

319 
376 
378 
10a 
333 
302 
334 
370 
10c 

68.4 
6.5 

37,0 
52,0 
16,0 
29.5 

9.6 
130.0 
37,0 

17,0 
10,0 
8,0 

140.1 

30,0 
14,0 
18,0 
12,0 
30,0 
22,0 
10,0 
19,0 
92,0 

165.0 
973.1 
160,3 

1.133,4 

Šifra Opis mio din 
Skupaj 

mio din 
7,1 

7,2 

7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 

8,1 

Prenesena sredstva 
Hoče-Arja vas 817,0 
Obvoznica Žalec 89,1 
Obalne ceste 
Priključek Koper 359,9 
Ruda-Jagodje 240,0 
Jagodje-Strunjan 60,0 
Priključek Bertoki 
in Izola 27,5 
Mejni prehod Vrtojba 105,3 
AC Ljubljana-Vrhnika 879,6 
Mejni prehod Šentilj 78,8 
Predor Karavanke 347,0 
Družbeni dogovori: 
za mesto Celje 48,7 
za mesto Ljubljana 1.540,5 
za mesto Maribor 381,9 
Skupaj 7. 4.975,3 
Ljubljana-Kranj 55,0 
Ljubljana-Novo 
mesto p. p. 90,0 
Kamionska cesta 
+ m. p. Fernetiči 108,0 
Skupaj 8. 253,0 
Drugi izdatki 297,2 
Skupaj novogradnje 7 + 8 5.525,5 

906,1 

687,4 
105,3 
879,6 

78,8 
347,0 

1.971,1 
4.975,3 

253,0 
297,2 

5.525,5 
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TABELARIČNI PRIKAZ 
izvedenih modernizacij regionalnih cest do leta 1975, predvidenih modernizacij regio- 
nalni cest do leta 1980, dolžine ojačitev že moderniziranih vozišč in rekonstrukcij, 
predvidenih investicij po občinah, regijah in v 3R Sloveniji 

REGIJA: SR SLOVENIJA 
0-1 

!s o  
a ž o ^ N 

OBČINA 
I DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST dolžina ojačitev/ in rekonstrukcij I že moderniziranih cest Stroški 

invest .. vzdrž. 
do 1. 1980 

OPOMBE dolžina 
REP. LETA 1975 LETA 19 

1980 
80 ojačitve rekonstrukcije J 

km % km % km km ' mio/din 

1 
M 94,35 

236,95 
94,35 

145,30 
l0O,O 
61,3 

94,35 
176,50 

100,0 
74,5 18,80 9,80 191,100 

CELJE 
razviti I 331,30 239,65 72,3 270,85 81,8 29,50 16,50 

_ 
251,800 

_     

manj razviti R 
Z 

237,35 
237,35 

114,20 
114,20 

48,1 
48,1 

164,70 
164,70 

69,4 
69,4 

5,60 
5,60 

0,50 
0,50 

166,700 
166,700 
   _ . — 

CE REGIJA 
M 94,35 

474,30 
94,35 • 

259,50 
100,0 
54,5 

94,35 
341,20 

100,0 
71,9 24,40 10,30 357,800 """ 

I 
M 

568,65 
140,10 

353,85 
140,10 
168,75 

62,0 
100,0 
76,5 

435,55 
140,10 
177,65 

76,6 
100,0 
80,6 

35,10 
4,90 

14,70 

17,00 
4,00 
6,40 

418,500 
43,000 
86,000 

-—- 

2 KOPER 
razviti 

manj razviti 

I 
M 

360,60 
50,50 
63,60 

308,85 
50,50 
41,20 

85.6 
100,0 

64.7 

317,75 
50,50 
50,30 

88,1 
100,0 
80,0 

19,60 • 

1,50 

10,40 
12,70 
0,50 

129,000 
62,300 
40,000 —  —  

7 114,10 91,70 80,3 101,40 88,9 1,50 13,20 102,300 

KP REGIJA 
M 190.60 190,60 100,0 190,60 100,0 4,90 16,70 105,300     
R 

7 
284,10 
474,70 

109,95 
400,55 

73,9 
84,4 

228,55 
419,15 

80,4 
88,3 21,10 23,60 231,300 

3 

4 

KRANJ 

LJUBLJANA 

95,25 95,25 100,0 95,25 100,0 12,60 11,60 53,500 

63,7 330,40 77,0 11,50 19,70 246,400 

I 
M 
R 

Z 

524,40 
155,75 . 
671,45 
827,20 

368,55 
L 155,75 

382,65 
538,40 

70,3 
100,0 
57.0 
65.1 

425,65 
155,75 

• 459,75 
. 615,50 

81,2 
100,0 
68,5 
74,4 

24,10 
18,80 
41,00 
59,80 

31,30 
4,50 
4,80 
9,30 

299,900 
86,400 

418,800 
505,200 

REGIJA: SR SLOVENIJA 
0-2 

h 
h a Z. N 

OBČINA 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

nvest. vzdri. 
do 1. 1980 

O P O M B c 
DOLŽINA 

REP. LETA 1975 LETA 1980 
198 

ojačitve 
0 

rekonstrukcije 
km % km % km km ' mio/din 

5 
M 127,95 127,95 100,0 127,95 

240,15 
100,0 
73,4 6,70 7,10 133,700 

MARIBOR 
razviti I 

M 
455,10 
138,60 

345,20 
138,60 

75,8 
100,0 

368,10 
138,60 

80,9 
100,0 

17,90 
11 ,70 

8,90 
1,50 

196,100 
58,500 
 —    

manj razviti R 
Z 

432,90 
571,50 

233,15 
371,75 

53,8 
65,0 

305,45 
444,05 

70.6 
77.7 

23,95 
35,65 

1 ,80 
3,30 

299.600 
358,100 
 — . — 

MB REGIJA 

M 
R 

266,55 
760,05 

266,55 
450,40 

100,0 
59,3 

266,55 
545,60 

100,0 
71,8 30.65 8.90 433.300 

6 NOVA 'GORICA 
razviti 

l 1026,60 716,95 69,8 
100,0 

812,15 
45,60 100,0 5,00 1,90 29.300 _   

R 
7 

274,00 
319,60 

205,75 
251,35 

75,0 
78,6 

224,15 
269,75 

81,8 
84,4 

24,80 
29,80 • 

8,50 
10,40 

171,500 
200,800 
 —   

manj razviti 
M 

150,90 67,7 173,20 77,8 11,70 , 2,80 141,800 
   ----   

K_ 
7 222,75 150,90 67,7 173,20 77,8 11,70 2,80 141,800 

GO REGIJA 
M 45,60 45,60 100,0 45,60 100,0 5,00 1,90 29.300    

R 
I 

496,75 
542,35 

356,65 
402,25 

71,8 
74,2 

100,0 

397,35 
442,95 
169,65 

80,0 
81,7 

100,0 

36,50 
41,50 
14,05 

13,20 
3,60 

342,600 
73,900 

7 NOVO MESTO razviti 

manj razviti 

R 
I 

M 
R 
I 

369,85 
599,50 
33,80 

244,15 
277,95 

195,45 
365,10' 

33,80 
92,00 

115,80 

52,8 
67,7 

100,0 
37,7 
41,7 

258,70 
428,35 
33,80 

145,90 
179;70 

69,9 
79,4 

100,0 
59,8 
64,7 

10.85 
24,90 

4,60 
4,60 

3.15 
6,75 

1,00 
1,00 

278.600 
352,500 

J 237,700 
| 237,700 

 :     



REGIJA: sr SLOVENIJA 
0-3 

! j 
h o i; N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdri. 
do 1. 1980 O P O M B c 

LETA 1975 LETA 1980 
1980 

ojačitve rekonstrukcije 
km % km % km km ' mio/din 

NM REGIJA 
M 203,45 203,45 100.0 203.45 100.0 14.05 3.60 73.900 
R 614,00 287,45 46,8 404,60 65,9 15,45 4,15 516,300 
Z 817,45 490,90 60,1 608,05 74,4 29,50 7,75 590,200 

p 
z 

SR SLOVENIJA rozviti 
M 828,65 828,65 100,0 828,65 100,0 77,25 34,10 409,200 
R 2529,05 1588,45 62,8 1867,30 73,8 128,35 59,45 1526,100 
I 3357,70 2417,10 70,9 2695,45 80,3 205,60 93,55 .1935,300 

manj razvit? 
M 222,90 222,90 100,0 222,90 100,0 11,70 14,20 120,800 
R 1200,75 631,45 52,6 840,15 70,0 47,35 6,60 885,800 
I 1423,65 854,35 60,0 1063,05 74,7 59,05 • 20,80 1006,600 

I 

SRS 
M 1051,55 1051,55 100,0 1051,55 100,0 88,95 48,30 530,000 
R 3729,80 2219,90 59#5 2707,45 72,6 175,70 66.65 2415.900 

Z 4781,35 3271,45 68,4 3759,00 78,6 264,65 114,35 2941.900 

Z 

I 

REGIJA: CELJE 1-1 

! J8 v — 
n o Z, N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

O P O M B c 

LETA 1975 LETA 1980 
1980 invest. vzdrž. 

do 1. 1980 
ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km ' mio/din 

1 CELJE 
M 25,60 2,80 - 5,100 
R 19,40 18,00 92,8 19,40 100,0 - 2,00 28,300 
I 45,00 (1,40) 2,80 2,00 33,400 

2 LAŠKO 
M 27,20 1,90 1,70 24,400 
R 24,55 11,05 45,0 14,25 58,0 2,40 10,400 
I 51,75 (3,20) 4,30 1,70 34,800 

3 MOZIRJE 
M _ _ _ - 
R 45,10 31,90 70,7 39,50 87,6 6,10 - 18,400 
I 45,10 (7,60) 6,10 - 18,400 

4 SL. KONJICE 
M 14,95 3,00 1,00 12,300 
R 43,25 10,70 24,7 20,90 48,3 0,50 - 20,800 
Z 58,20 (10,20) 3,50 . 1,00 33,100 

5 VELENJE 
M _ _ _ - 
R 47,85 39,75 83,1 40,05 83,7 2,70 2,60 33,600 
Z 47,85 (0,30) 2,70 2,60 33,600 

6 ŽALEC 
M 26,60 3,00 4,00 18,900 
R 56,80 33,90 59,7 42,40 74,6 7,10 5,20 79,600 
Z 83,40 (8,50) 10,10 9,20 98,500 

razviti CE 
M 94,35 94,35 100,0 94,35 100,0 10,70 6,70 60,700 
R 236,95 145,30 61,3 176,50 74,5 18,80 9,80 191,100 
Z 331,30 239,65 72,3 270,85 81,8 29,50 16,50 251,800 

z 
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REGIJA: CELJE 1-2 

Is C — 
i i o N 

OBČINA 
DOLŽINA 

REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonsfrukcjj . 
že moderniziranih cest Stroiki 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 

OPOMBE 
LETA 1975 LETA IS 

1980 
80 ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km ' mio/din 

2 Laško 
M _ _ 
R 22,10 _ 0,90 3 2,1 12,000 
I 22,10 

3 Mozirje 
M _ 
R 33,95 24,20 7U 26,90 79,2 4,000 
7 33,95 

7 Šentjur 
M 
R 67,90 28,45 41,9 37,85 55,7 0,50 0,50 56,700 
T. 67,90 

8 Smcrje 
M _ 
R 113,40 61,55 54,3 99,05 87,3 3,00 94,000 
I 113.40 

Mcnj razviti CE R 237,35 114,20 48,1 164,70 69,4 " 5,60 0,50 166,700 
I 237,35 5,60 0,50 166,700 

I 

Regija CE 
94,35 94,35 100,0 94,35 100,0 10,70 6,70 60,700 

R 474,30 259,50 54,7 341,20 71,9 24,40 10,30 357,800 
I 568,65 353,85 62,0 435,55 76,6 35,10 17,00 418,500 

I 

REGIJA: KOPER 2-1 

Is v — 
ki. o ~ N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 

OPOMBE 
LETA 1975 LETA 1980 

1980 
ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km ' mio/din 

1 Ilirska Bistrica 
M 

f 

R 59,50 15,95 26,8 23,05 38,7 9,900 
Z 59,50 9,900 

2 Izola 
M 6,55 
R _ 
I 6,55 

3 Koper 
M 25,25 3,30 9,900 
R 57,20 57,20 100,0 57,20 100,0 3,40 3,00 22,600 
Z 82,45 6,70 3,00 32,500 

4 Piran 
M 9,40 
R 10,20 8,40 82,4 10,20 100,0 
I 19,60 . 

5 Postojna 
M' 45,00 1,6 2,20 28.400 
R 17,10 13,30 77,7 13,30 77,7 2,0 " 3.500 
I 62,10 3,6 2,20 31,900 

6 Sežana 
53,90 1.80 4.700 

R 76,50 73,90 96,6 73,90 96,6 9,30 3.40 50.000 
I 130,40 9,30 5,20 54,700 

Z 

Razviti 
M 140,10 140,10 100,0 140,10 100,0 4,90 4,00 43,000 
R 220,50 168,75 76,5 177,65 80,6 14,70 6,40 86,000 
I 360,60 308,85 85,6 317,75 88,1 19,60 10,40 129,000 
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REGIJA: KOPER 2-2 

li 
il o Z* N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. OPOMB* 
LETA 1975 LETA 1980 

1980 
ojačitve rekonstrukcije 

tem % km % km km » mio/din 

l Ilirska Bistrica 
M 31,60 5,20 28,400 
R 30,80 21 ,30 69,1 25,40 82,5 0,50 19,300 
I 62,40 5,70 47,700 

2 Postqna 
M 7,00 2,20 18,900 
R 7,20 1,20 16,7 - ' 8,600 
Z 14,20 - 2,20 27,500 

6 Sežana 
M 11,90 5,30 15,000 
R 25,60 19,90 77,7 24,30 94,9 1,50 _ 12,100 
Z 37,50 1,50 5,30 27,100 

Manjrazviti 
M 50,50 50,50 100,0 50,50 100,0 12,70 62,300 
R 63,60 41,20 64,7 50,90 80,0 1,50 0,50 40,000 
Z 114,10 91,70 80,4 101,40 88,9 1,50 13,20 102,300 

I 

Regija KP 
M 190,60 190,60 100,0 190,60 100,0 4,90 16,70 105,300 
R 284,10 I 209,95 73,9 228,55 80,4 16,20 6,90 126,000 
I 474,70 400,55 84,4 419,15 88,3 21,10 23,60 231,300 

Z 

Z 

REGIJA: KRANJ 3-1 

Za
po

red
na

 
šte

vil
ka

 

OBČINA DOLŽINA 
REP." 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 OPOMB* 

LETA 1975 LETA 1980 
1980 

ojačitve rekonstrukcije 
km % km % km km ' mio/din 

1 Jesenice 
M 43,65 11,60 30,100 
R 48,30 19,40 40,2 26,50 54,9 3,90 18,600 

Z 91,95 3,90 11,60 48,700 

2 Kranj 
M 23,05 1,40 10,600 
R 82,60 73,40 88,9 78,90 95,5 6,00 5.50 42,100 

Z 105,65 7,40 5,50 52,700 

3 Radovljica 
M 12,20 _ _ 

154,65 88,25 57,1 104,55 67,6 1,60 9,30 99,200 
Z 166,85 1,60 9,30 99,200 

4 Škofja Loka 
M _ 
R 129,50 83,10 64,2 108,00 83,4 3,50 75,600 

Z 129,50 3,50 75,600 

5 Tržič 
M 16,35 11.2 12,800 
R 14,10 9,15 64,9 12,45 88,3 1,40 10,900 • 

Z 30,45 11,2 1,40 23,700 

Regija KR 
M 95,25 95,25 100,0 95,25 100,0 12,60 11,60 '53,500 
R 429,15 273,30 63,7 330,40 77 r0 11,50 19,10 246,400 

Z 524,40 368,55 70,3 425,65 81,2 24,10 31,30 299,900 

z 
' y s    

z 
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R?GIJA: LJUBLJANA 4-1 

U 
ii o £ N 

OBČINA 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 

O p O M B c DOLŽINA 
REP. 
CEST LETA 1975 LETA 1 

1980 
80 ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km mio/din 

1 CERKNICA 
_ - 

R 87,65 48,70 55,6 58,9 67,2 2,20 - 54,000 
7 87,65 2,20 - 54,000 • 

2 DOMŽALE 
5.70 _ 27.500 

p 37,90 30,80 81,3 37,70 100,0 6,70 0,40 34,100 
7 68,90 - .. 12,40 0,40 61,600 

3 GROSUPLJE 
M K 00 o 1,50 - 4,600 

37,20 43,9 54,00 63,8 0,50 1.20 53.700 
7 110,50 2,00 1,20 58,300 

4 HRASTNIK 
M . _ _ _ - - - 
R 18,50 13,10 70,8 13,10 70,8 1,10 - 3,500 

Z 18,50 1,10 . - 3,500 

5 KAMNIK 
0.50 'r 900 

70,20 49,20 70,1 63,20 90,0 3,50 1,60 90,600 
z 72,20 4,00 1,60 93,500 

6 LITIJA 
M _ _ - - 

CD O 34,90 42,9 42,10 51,8 3,40 0,10 41.300 
Z 81,30 3,40 0,10 41,300 

7 LJ.-BEŽIGRAD 
M 7,80 0,50 - 1,500 

13,40 13,40 100,0 13,40 100,0 3,40 0,60 11.900 
Z 21,20 

... 
3,90 0,60 13,400 

8 L J.-C ENTER 
M 3,45 

 :  - ' - ■ - 
R 1,30 1,30 100,0 1,30 100,0 - - - 

Z 4,75 - - - 

R?GU»: LJUBLJANA 4.2 

l-S 0 — 
11 o N 

OBČINA 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 

OPOMBE DOLŽINA 
REP. 
CEST LETA 1975 LETA 1980 

19f 
ojačitve 

0 
rekonstrukcije 

km % km % km  !s:—:— mio/din 

9 Lj .-Moste-Polje 
M 
R 37,10 24,20 65,2 25,80 69,5 4,70 19,200 

7 37,10 4.70 _ 19,900 

10 Lj .-Šiška 
M 14,30 - - "   
R 23,45 20,10 85,7 23,30 100,0 1,00 - 22,700 
7 37,75 1,00 - 22,700 

11 Lj .-Vič-Rudnik 
M 39,30 4,20 4,50 26,300 

R 93,70 42,00 44,8 47,70 50,9 /,70 - 47,50 
7 1 33,00 .3.90 4.50 73.800 

12 Logatec 
M 13,20 \ 2,00 J 6,000    
R 42,80 18,20 42,5 26,30 61,4 4,30 - 21,400 
7 6#30 • - 27,400 

13 Trbovlje 
M _ - - -    
R 23,10 13,50 58,7 14,70 63,6 - - 5,400 / 

Z 23,10 —' - - 5,400 

14 Vrhnika 
M 17,40 4,40 - 17,400 .. 
R 19,95 13,05 72,7 14,35 80,0 - 0,90 4,900 

Z 35,35 4,40 0,90 22,J00 

15 Zagorje 
M 1,50 _ - 0,200  —. 

R 38,40 23,00 59,9 23,90 62,2 0,50 - 8,600 
Z 39,90 

 i  
0,50 - 8,800 

16 Regija Lj. 
M 155,75 155,75 100,0 155,75 100,0 18,80 4,50 86,400 . . r- —■'    —— 
R 671,45 382,65 57,0 459,75 68,5 41,00 4,80 v 418,800 

Z 827,20 538,40 65,1 615,50 74,4 59,80 9,30 505,200 
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REGIJA: MARIBOR 5-1 

2 o T> _v V — 
il o Z. M 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij že moderniziranih cest Stroški 
invest. vzdrž. 

do 1. 1980 OPOMBE 
LETA 1975 LETA 1980 

1980 
ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km mio/din 

1 Dravograd 
M - 
R 17,00 17,00 100.0 17.00 100.0 
I 17,00 

2 G. Radgona 
M 10,15 0,50 1,00 9.800 
R 7,30 7,30 100,0 7,30 100,0 _ . _ 
Z 17,45 0,50 1,00 9.800 

3 Maribor 
M 77,60 5,20 22,200 
R 95,75 64,50 67,4 67,90 70,9 2,70 36,600 
I 173,35 5,20 2,70 58,800 

4 Ptuj 
M 24,90 5.50 22 r 100 
R 46,00 34,40 75,9 38,40 83,5 4,20 18,500 
Z 70,90 9,70 40,600 

5 Radlje 
M _ 
R 30,10 14,15 47f0 19,35 64,3 14.300 
Z 30.10 I 14,300 

6 Ravne 
M - 
R 45,80 . 32,05 70,0 32,15 70,2 1,30 4,40 34,400 
Z 45,80 1,30 4,40 34,400 

7 Slov, Gradec 
M • - 
R 35,95 23,75 66,1 28,35 78,9 0,20 16,000 
Z 35.95 0,20 16.000 

8 Slov .Bistrica 
M 15,3Q 0,80 8,300 
R 49,25 24,10 48,9 29,70 60.3 1.00 13,900 
I 64.55 1.00 0.80 22,200 

REGIJA: MARIBOR 5-2 

I-3 

I] 
N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in, rekonstrukcij že moderniziranih cest Stroški 
invest. vzdrž. 

do 1. 1980 OPOMBE 
LETA 1975 LETA 1980 

1980 
ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km mio/din 

Razviti MB 
M 127,95 127,95 100,0 127,95 100,0 11,20 1,80 62,400 
R 327,15 217,25 66,4 240,15 73,4 6,70 7,10 133,700 
T. 455,10 345,20 75,8 368,10 80,9 17,90 8,90 196,100 

Z 

Manj razviti 
Z 

1 Dravograd 
M 11,85 4,30 8,300 
R 1,30 1,30 100,0 1,30 100,0 . 0,80 9,100 
Z - 13,15 4,30 0,80 17,400 

2 Gornja Radgona 
M 6,90 1,00 - 6,400 
R 39,20 28,80 73,5 29,40 75,0 0,70 7,300 / 
Z 46,10 1,70 I 13,700 

4 Ptuj 
M 14,35 _ _ 
R 79,70 14,00 17,6 29,80 37,4 0,70 55,100 
Z 94,05 0,70 55,100 

5 Radlje 
M 31,70 _ . 
R 7,40 1,60 21,6 1,60 21,6 0,80 7,200 
Z 39,10 0,80 7,200 

8 Slov. Bistrica 
M - - „ 
R 21,45 I 12,45 58,0 19,55 91,1 1,90 1,00 25,100 
Z 21,45 | 1,90 1,00 25,100 
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REGIJA: MARIBOR 5-3 

ll 
ii o ^ N 

OBČINA 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 

O p O M B c 
dolžina 

REP. 
CEST LETA 1975 LETA 15 

1980 
80 ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km lem mio/din 

9 Lenart 
M 
R 

18,55 
30,45 8,55 28,1 15,75 51,7 

1.00 7r400 
37.300 

7 49,00 1,00 44,700 

10 Lendava 
M 23,75 1,10 1,50 18,800 
R 53,95 23,60 43,7 41,90 77,7 2,45 - 46,800 
7 77,70 3,55 1,50 65,600 

11 Ljutomer 
M _ _ 
R 35,60 67,7 43,50 82,8 5.70 32.500 
7 52,55 r 5,70 32.500 

12 Mur .Sobota 
M 21,80 2,30 8,800 
R 112,00 83,45 74,5 94,05 84,0 8,50 59,300 
7 133,80 10.80 68.100 

13 Ormož 
M 9,70 2,00 8,800 
R 23,80 68,2 28,60 82,0 3,20 19,900 
7 44,60 5,20 28,700 

r Manj razviti 
M 138,60 138,60 100,0 138,60 100,0 11,70 1,50 58,500 

70.6 ?Sr95 i fin ooo 
Z 571,50 371,75 65,0 444,05 ' 77,7 35,65 3,30 358,100 

- 
M 

Z ' 

z Regija MB 
266,55 266,55 100,0 266,55 100,0 22,90 3.30 120.900 

59,3 545,60 71,8 30.65 8.90 433.300 
I 1026.60 716.95 69.8 812.15 79.1 53.55 12.20 I 554.200 

REGIJA: NOVA GORICA 6-1 

I-3 

k'l o Ž, Ni 
OBČINA 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 O P O M B c 

DOLŽINA 
REP. LETA 1975 LETA 15 

1980 
80 ojačitve rekonstrukcije 

km % km % km km ' mio/din 

1 Ajdovščina 
M 33,40 

50,0 24,50 49,0 35,50 71,0 
4.00 
2,00 1,50 37,200 

7 83,40 6,00 3,40 62,700 

2 Idrija R 83,05 56,10 67,5 63,50 76,5 5,30 2,50 63,500 
7 83,05 5.30 2.50 63.500 

3 N. Gorica 
M 12,20 1,00 3,800 

140,95 125,15 88,8 125,15 88,8 17,50 4,50 70,800 
7 153,15 18,50 4,50 74,600 

Razviti 
M 45,60 45,60 11)0,0 45,60 100,0 5,00 1,90 29,300 

?74.no 205.75 75,0 224,15 81,8 24,80 8,50 171,500 
7 319.60 1 251.35 78,6 269,75 84,4 29,80 • 10,40 200,800 

7 

4 Tolmin ' 
manj razviti 

M 
R 222,75 150,90 67,7 173,20 77,8 11,70 2,80 141,80 
Z 222,75 150,90 67,7 11,70 2,80 141.80 
M * 

R _ _ 
7. 

Regija GO 
M 45,60 45,60' 100,0 45,60 100,0 5,00 1,90 29,300 
R 496.75 356.65 71,8 397.35 80,0 36.50 11.30 313.300 
I 542.35 S 402,25 74(2 442,95 81,7 41,50 23,20 342,600 
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REGIJA: NOVO MESTO ; 

ll 
i'l O ± N 

OBČINA DOLŽINA 
REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij • 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 OPOMB* 

LETA 1975 LETA 1980 
1980 

ojačitve rekonstrukcije 
km % km % km km ' mio/din 

1 Brežice 
M 16,80 
R 41,10 36,35 88,4 38,05 92,6 4,00 21.300 
Z 57,90 4,00 21,300 

2 Kočevje 
M 25,00 1,70 8,000 
R 45,50 6,25 13,7 16,35 35,9 39,900 
Z 70,50 1,70 47,900 

3 Krško 
M 27,50 1,40 
R 56,40 36,75 65,2 48,75 86,4 1,50 40,300 
I 83,90 1,50 1,40 II 40,300 

4 Metliko 
M 14,40 3.70 11.600 
R 21,95 14,25 64,9 18,70 85,2 3,00 11,000 
Z 36.35 6.70 * 22.600 

5 Novo mesto 
M 51,25 3,85 2,20 40,100 
R 115,75 82,60 71,4 96,40 83,3 ~ 2,35 3,15 96,500 
Z 167,00 6,20 5,35 136,600 

6 Ribnica 
M 16,80 3,80 10,300 
R 30,65 9,25 30,2 16,65 54,3 _ 29,800 
I 47,45 3,80 40.100 

7 Sevnica 
M 17,90 1,00 3.900 
R 58,50 10,00 17,1 23,80 40,7 _ , 39,800 
I 76,40 1,00 43,700 

razviti NM 
M 1 69,65 169,65 100,0 169,65 100,0 14,05 3,60 73,900 
R 369,85 195,45 52,8 258,70 69,9 10,85 3,15 278,600- 
I 539,50 365,10 67,7 428,35 79,4 24,90 6,75 352,500 

REGIJA: NOVO MESTO 7-2 

h o Ž, N 
OBČINA DOLŽINA 

REP. 
CEST 

DOLŽINA MODERNIZIRANIH CEST Dolžina ojačitev in rekonstrukcij 
že moderniziranih cest Stroški 

invest. vzdrž. 
do 1. 1980 OPOMB* 

LETA 1975 LETA 1980 
1980 

ojačitve rekonstrukcije 
km % km % km km mio/din 

1 Brežice 
M 
R 19,65 11,05 56,2 17,15 87,3 20,800 
Z 19,65 20,800 

2 Kočevje 
M 16,15 
R 38,65 0,70 1,8 7,00 18,3B 17,700 
Z 54,80 17.700 

7 Sevnira 
M _ 
R 7,10 4,50 63,4 5,30 74,6 10,800 
Z 7,10 10,800 

8 Črnomelj 
M - 
R 115,30 43,30 37,5 67,70 58,7 4,10 134.700 
Z 115,30 4,10 134.700 

9 Trebnje 
M 17,65 
R 63,45 32,45 51 fl 48,75 76,8 0,50 1,00 53.700 
Z 81,10 0,50 1,00 53.700 

Manjrazviti 
M 33,80 33,80 100,0 33,80 100,0 - 
R 244,15 92,00 37,7 145,90 59,8 4,60 1,00 237,700 
Z 277,95 125,80 41,7 179,70 64,7 4,60 1,00 237,700 
M 
R 
Z 

Regijo NM 
M 203,45 203,45 100.0 203.45 100.0 14.05 3.60 73f900 
R 614,00 287,45 46,8 404.60 65.9 15.45 4.15 516r300 
Z 817.45 490,90 60.1 608,05 74.4 29.50 7.75 5?Q,2QQ 
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Staro besedilo 4. poglavja srednjeročnega plana: 
4.0 SREDNJEROČNI PLAN ZA OBDOBJE 1976-1980 
Srednjeročni plan za obdobje 1976-1980 je sestavljen iz: 
- prioritetnih razredov po ocenjevalnih izhodiščih za pro- 

metno, gradbeno razvojno ustreznost in ustreznost vozne 
površine, 

v okviru predvidenih finančnih sredstev in naslednjih skle- 
pov: 

- 25% sredstev od modernizacij in rekonstrukcij investicij- 
skega vzdrževanja v SR Sloveniji je prikazati posebej - kot 
sredstva namenjena manj razvitim in obmejnim področjem 
(glej prilogo 5) 

- upoštevati je vse sprejete, a ne opravljene obveznosti iz 
plana 1971 do 1975 revalorziranih na cene maj 1975, 

- predvideti je dokončanje že začetih potezov modernizacij 
ali rekonstrukcij, ' 

- vsaki občini je zagotoviti do konca 1980 vsaj 50% moder- 
niziranih regionalnih cest 

- in upoštevanjem sprejetih dodatnih predlogov javnih raz- 
prav. 

Za zagotovitev osnov, za realizacijo plana modernizacije 
cestnega omrežja po DOLŽINI, je priložena karta izvedbenih 
ukrepov, kjer so označene ceste: na katerih, je možno izved- 
bene ukrepe izvajati po obstoječih voziščih in naslednjih 
10-15 let vzdrževati v obstoječih smereh in širinah (regio- 
nalne ceste Re - glej karto izvedbenih ukrepov na magistral- 
nih cestah, priloga 8). 

V srednjeročnem planu za obdobje 1976 do 1980 predvi- 
dena naslednja razporeditev sredstev: 

mio din 
Opis 1976-1980 
Odplačilo posojil 804,3 
Pogodbeni depozit - 
Upravljanje cest-strokovna služba 365,0 
Redno vzdrževanje M + R cest 916,4 
Redno vzdrževanje AC 110,0 
Investicijska preddela 400,0 
Tekoče rezerve 100,0 
Obvezne rezerve 100,0 
Investicijsko vzdrževanje: za izvrš. progr. 1971-1975 130,0 
obdobje 1976-1980 4.237,1 
Novogradnje 3.684,4 
Skupaj: 10.847,2 

4.1 Investicijsko vzdrževanje vsebuje izvedbene ukrepe na 
magistralnih in regionalnih cestah s šifro ukrepa 1,0 do 3,1 in 
novogradnje cest regionalnega pomena. 

V srednjeročnem planu je predvidena: 
- modernizacija makadamskih vozišč po obstoje- 
čih cestah v dolžini 546,95 km 
- ojačitev že moderniziranih vozišč 604,55 km 
- manjših rekonstrukcij 350,45 km 
- večjih rekonstrukcij 32,95 km 
skupaj izvedbenih ukrepov: 1534,90 km 

Detajlni tabelarični prikaz investicijskega vzdrževanja po 
občinah in regijah je prikazan v prilogi 6,0 in prilogi 1 za SR 
Slovenijo. 

Pri investicijskem vzdrževanju so predvidene naslednje no- 
vogradnje regionalnih cest: 

mejni prehod Radlje, povezovalna cesta Nova Gorica - 
mejni prehod Šempeter, Šmarska cesta, Zasavska cesta in 
cesta Škofja Loka-Gorenja vas v znesku 100,0 mio din kot 
delež Republiške skupnosti za ceste v družbenem dogovoru o 
sofinanciranju te ceste. 

Prioritetni vrstni red novogradenj bo določen v letnih pro- 
gramih na osnovi faktorja koristnosti in dogovorov na usklaje- 
valnih sestankih. 

4.2 V planu novogradenj za obdobje 1976-1980 smo upo- 
števali že sprejete sklepe Izv. odboru RSC, zato je plan razde- 
ljen na dva dela in to na: 

1. razporejena sredstva za: 
- dograditev avtoceste Hoče-Arja vas z obvoznico Žalec; 

< - obalno cesto v skladu s predvidenim družbenim dogovo- 
rom o sofinanciranju izgradnje obalne ceste od Rude do 
Valete 

- mejni prehod Vrtojba s priključkom na obstoječe cestno 
omrežje v dolžini ca. 2,0 km (družbeni dogovor o sofinancira- 
nju) 

- avtocesto Ljubljana-Vrhnika v dolžini 12,8 km 
- ureditev območja obstoječega mejnega prehoda Šentilj 
- predor Kravanke - pripravljalna dela 

2. Nerazporejena sredstva za ceste naštete po abecednem 
redu: 

Ljubljana-Kranj; Ljubljana-Višnja gora aH izgradnja pasov 
za počasni promet na odseku Ljubljana-Novo mesto; Ljublja- 
na-Celje; predor Karavanke; Razdrto-Senožeče; Sela-Nova 
Gorica in Šentilj-Pesnica. 

Za te cestne poteze avtoceste se bo določila prioriteta s 
potrebnim načinom in obsegom izvedbenih ukrepov na pod- 
lagi študij upravičenosti. 

3. Obveznosti po družbenem dogovoru 
Družbeni dogovori za izgradnjo cestnega omrežja na po- 

dročju mest: Celja, Ljubljane in Maribora predvidevajo 10- 
letno obdobje (1976-1985) in so zato v predloženem srednje- 
ročnem planu zajeti izvedbeni ukrepi in finančna sredstva za 
obdobje od 1976-1980, ki predvidevajo: 

- na področju mesta Celje - izgradnjo zahodne magistrale, 
- na področju mesta Ljubljane - izgradnjo: Karlovškega 

mostu, Celovške ceste (I, II in III etape), preureditev Prešer- 
nove in Levstikove ulice, Obvozne ceste Črnuče-Dolgi most 
in začetek del na rekonstrukciji Tržaške in Titove ceste, 

- na področju mesta Maribor - izgradnjo: hitre ceste od 
Košakov do Betnavskega gozda (od km 4,5 do km 9,5), Ptuj- 
ske ceste od Ukrajinske ceste do Tržaške ceste z izvenivoj- 
skim priključkom in rekonstrukcijo ceste XIV. divizije, 

- za potrebe prometne ureditve v ostalih mestih so predvi- 
deni izvedbeni ukrepi in finančna sredstva v srednjeročnem 
planu, vendar se za koriščenje predvidenih zneskov predvi- 
deva finančna soudeležba prizadetih mest po kriterijih spreje- 
tih od Izvr. odbora RS za ceste. 

Detajlni prikaz predvidenih novogradenj je prikazan v pri- 
logi 2. 

4. Objekti - mostovi 
V razporejena sredstva za objekte, so se prenesli neizvršeni 

objekti iz obdobja 1971-1975 s prioritetnim vrstnim redom. Za 
naslednje objekte se predvideva finančna soudeležba občin: 
most Šentjakov, Trbovlje, Tacen, Radeče, Zagorje in most 
Dobliče. 

Detajlni prikaz predvidenih objektov z ocenitvijo stroškov, 
je prikazan v prilogi 3. 

4.3. Varnosti prometa posveča srednjeročni plan posebne 
pozornost, zato so predvidena posebna namenska finančna 
sredstva: 

- za odpravo ali izboljšanje črnih točk z izvedbenimi ukrepi 
ali ustrezno signalizacijo. Število, z lokacijo in načinom izbolj- 
šave, se bo določevalo v kratkoročnih pianih s prioritetnim 
vrstnim zaporedjem. 

- za ureditev železniških križanj v nivoju, se predvideva v 
sodelovanju z železniškim transportnim podjetjem sklenitev 
dogovora o odpravi odnosno ureditvi železniških križanj; z 
izdelavo prioritetne liste z načinom izvedbenih ukrepov in 
sofinanciranja tako, da bi vsa kritična železniška križanja 
uredili do leta 1980. 
- za izgradnjo parkirnih prostorov ob magistralnih in regio- 

nalnih cestah, ki naj omogočajo voznikom in potnikom osve- 
žitev in rekreacijo brez nevarnosti za sebe in ostale koristnike 
ceste. 

V prvi fazi izgradnje parkirnih prostorov se predvideva iz- 
gradnja parkirnih površin s sedežnimi grupami (brez WC), s 
predvideno možnostjo koriščenja WC na bencinskih črpal- 
kah. V drugi fazi izgradnje naj bi se šele po nakazani potrebi 
razširjali po površini in vsebini (WC, turistični kiosk, objekt, 
gorivo), zato je pri izbiri lokacije poleg tehničnih pogojev 
predvideti možnost razširitve parkirišča. 

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti higienskim ra- 
zmeram ob cesti in parkirnih prostorih, za kar bo potrebno 
organizirati ustrezno opremljene vzdrževalne ekipe 

- za namestitev avtobusnih postajališč izven vozišč, ob- 
stoja zakon, ki zadolžuje transportna podjetja za izgradnjo 
avtobusnih postajališč izven vozišča, ki do danes niso izve- 
dena. 
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Ker predstavlja ustavljanje avtobusov na vozišču: zmanjša- 
nje kapacitete ceste, kakor tudi vzrok za mnoge nesreče, smo 
predvideli sredstva za sofinaciranje izgradnje varnih avtobu- 
snih postajališč izven vozišč z ustreznim varovalnim pasom, 
za kar bo potrebno skleniti ustrezni dogovor s prizadetimi 
transportnimi podjetji. 

- za ureditev horizontalne in vertikalne signalizacije, ki naj 
s pravočasnim opozarjanjem na stanje in razmere na cesti, 
omogoči pravočasno in varno ukrepanje in s tem poveča 
varnost za koristnike cest. 

Detajlni prikaz razporeditve sredstev za varnost prometa, je 
razvidna iz priloge 1. 

4 4 Stanje cest na manj razvitih in mejnih področjih je 
tehnično upoštevano po ocenjevalnih kriterijih, finančno pa v 
skladu z družbenim dogovorom o financiranju manj razvitih 
območij v višini 25% sredstev namenjenih za rekonstrukcijo 
in modernizacijo republiških cest v SR Sloveniji (gl. prilogo 5). 

V predloženem srednjeročnem programu za obdobje 
1976-1980 smo za manj razvita in mejna področja upoštevali: 
- Občine po Odloku o občinah, katerih območja se štejejo 

za manj razvita območja v SR Sloveniji (Ur. list št. 23/1971) 
Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Mur- 
ska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah 
in Trebnje. 

- Za mejna področja: cesto Staro selo-Breginj, cesta Ža- 
ga-Učeja, regionalne ceste občine Radlje in cesto Prem-O- 
brov. 

Detajlni prikaz razporeditve finančnih sredstev po razvitih 
in manj razvitih občinah je prikazan v prilogi 5, v prilogi 4 je 
prikazana dolžina in procent moderniziranih cest po občinah 
za leto 1975 in 1980 kjer je razvidno, da se leta 1980 predvi- 
deva na znatnem področju manj razvitih občin procent mo- 
derniziranih cest nad slovenskim republiškim poprečjem, pri 
čemer pa niso upoštevana dodatna sredstva JLA za moderni- 
zacijo cest na navedenih področjih. 

4.5. Za realizacijo srednjeročnega plana 1976 do 1980 je 
potrebno: 

- sprejeti družbeni dogovor o enotnem sistemu financira- 
nja cest v SFR Jugoslaviji. 

- Skleniti samoupravne sporazume s pristojnimi Samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi: za železniški in luški pro- 
met, zveze vodnih skupnosti, DES podjetja za distribucijo 
električne energije SRS in PTT podjetij, o obsegu in deležu 
finančnih sredstev ob križanjih objektov ali tangiranja s ce- 
stami, ki se rekonstruirajo ali za novogradnje, v svrho združe- 
nega ukrepanja za varovanje splošnih družbenih koristi. 

- Z zakonskimi predpisi je zagotoviti možnost moderniza- 
cije cestnega omrežja po obstoječih voziščih, na cestah prika- 
zanih v prilogi 8 (karta izvedbenih ukrepov na magistralnih in 
regionalnih cestah R, in R2). 

- Za zmanjšanje upravnih postopkov in pospešitev začetka 
izvedbenih ukrepov po šifri ukrepa 1,0; 1,1 in 2,0 naj bi za 
navedene izvedbene ukrepe zadoščal prikaz izvedbenih ukre- 
pov v srednjeročnem planu z obračunskim elaboratom kot 
tehnično dokumentacijo. 

- Lokacijsko in gradbeno dovoljenje naj bi se v času izbolj- 
šave cestnega omrežja po dolžini, zahtevalo le za izvedbene 
ukrepe 3,1 in 3,2 (večje rekonstrukcije ali novogradnje) s 
poudrakom na lastninske odnose. 

- Z zakonskimi določili je zagotoviti upravičenost zahtev 
interesentov do izgradnje nadomestnih poti in objektov glede 
na razmejitev stroškov in stopnjo izgradnje. 
- S sprejetjem predvidenih zakonov s področja cest, naj bi 

se uredilo tudi nerešena vprašanja že obstoječih vodov v 
cestišču ali varovalnem pasu ceste in s tem zagotovilo hitrejše 
poslovanje. 

Z rešitvijo nakazane problematike smatramo, da bi pospe- 
šili modernizacijo cest, skrajšali časovno dolžino gradenj ter 
zmanjšali investicijske stroške že pri modernizaciji cest po 
dolžini, pri čemer pa bi morali stremeti, da dosežemo predvi- 
deno časovno trajnost izvedbenih ukrepov. 
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TABElARlČNI PRIKAZ IN 

ZA PLANSKO 0BDC3 

, 
U- 

>10 
OPIS IZVEDBENIH UKREPOV M-CESTE 

km j mio Din 

R-CESTE 

kn7 mio Din 

M+R CESTE 

ZmioDin 

1.0 MODERNIZACIJA MAKADAM. V0Z/5C 546. os 722.1 

/./ OJAČITEV MODERNIZIRANIH VOZ/ŠČ /93 75 315 9 410.80 577 2 

Z (tO* 1.1) -MODERNIZAC.* OJAČITVE 195 75 315 9 95775- . 12991 (1615.2) 

2.0 MANJŠE REKONSTRUKCIJE 60 oc 202.6 29G.us 606.3 
- 

37 VEČJE REKONSTRUKCIJE 6.30 4-9.6 2U.es /78 u 

Z (20* 3.1)-REKONSTRUKCIJE 66-30 2522 315.10 1074.7 (13269) 

L(1j0 -3.l)-M0DERN/Z4C.+ REKONSTR. 262 os 568./ I2726S 237i.o 2QU2.i 

3.2 novogradnje reg/onal. cest 
! -1 MEJNI PREHOD RADLJE 5ao 60.o 

- 2 POVEZOVAL. CESTE /V. OCRlCA - MEJNI PREHOD 2.20 4o.o 

'3SMARSKA CESTA v S.co 60.o 

r 

. 

-4 ZASAVSKA CESTA 

-SURANSKA CESTA 

-6 PO JUG-/TAL. SPORAZUMU: 
KAMBRESKO -RAVNE ; BRCA -SOLKAN, 

-7 MAKU RAZVITA OBMEJNA PODROČJA ■ 

ZA CESTE: KANAL-UG-BRlTOF, ROBJ&ŠČE - 

-8RESINJ; REMŠNIK - BREZNO; 

_ .    

• 

• 

5.00 75.o 

/6.4o /00 o 

50 o 

50 o 

z novogradnje reg/onal. cest 395.0 395o 

4.0 

U.t 

4.2 

OBJEKT! 

NOVOGRADNJE UOC.O I 

VZDRŽEVANJE iOOo 
■    - - ■ - - .. . 

Z(4.1 * 4.2)-NOVOGRAD + VZDRZEV 500o 50C.o 

5p 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

54 - - 
6-5 

ZIDOVI /60a 

VARNOST PROMETA 

ODPRAVA CRNIH TOČK /00x> 

SIGNALIZACIJA 5Co 

ZAVAROVANJE ZEL. PREHODOV 35o 

DARKIRNI PROSTORI 40j> 

AVT03USNA DOSTAJAUSČA i5a 

- - — 

• 

/60.o 

I (6.1 -6.S)-VARNOST PROMETA 240.o 240.0 

I (l£ - č.S) -INVESTICIJSKO. t ZDRZEVANJE 4237j 
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TABELARIČNI PRIKAZ NOVOGRADENJ 

ZA PLANSKO OBDOBJE. 1076 - 1Q80 

1 

70 

OP/S 

NOVOGRADNJE (3.2) 

7.1 RAZPOREJENA SREDSTVA ■ 

micDin Z micDin 

-1 PRENESENA SREDSTvA HOČE - AR JA VAS 

Obvoznica Žalec 

-2 OBALNA CESTA (v pripravi dogovor o bofinoncir) 

- Priključek Koper    

- Ruda -Jagodje 

_ - Jagodje - Strunian   

- Strunjan - Va/eta 

- Priključka Bertoki in Ruda   

7S7.o_ 

43o 800.o 

60o 

68.0 

36.0 

-3 MEJ PREHOD VRTOJBA s priključkom na obstoj cest omrežje 

-4 LJUBLJANA - VRHNIKA, 128 km 

-5 MEJNI PREHOD ŠENTILJ 

-6 PREDOR KARAVANKE  

-7 DRUŽBEN,i DOGOVOR/ 

-za 

46A_ 

3/4 

60o 

242.0 

60. o 

6kCo 64o.o 

- za mesto Ljubljane (cena /1974) 

- za mesto Maribor 

I RAZPOREJENA SREDSTVA (7.1) 

50. c 

/OO.o 

40.0 

SOo 

/OO.o 

722o 

350c 1112.0 

3004.o 

72 NERAZPOREJENA SREDSTVA: 

Cdo abecec'. vrstnem redu) 

Ljubjjana - Kranj 

Ljubljana -V/s rja gora oh pasovi za počasni promet 

Ljubljana -Ceje 

Razdrte Senožeče 

5e!o -Sorica 

Šentilj-Pesnica 

1 NERAZPOREJENA SREDSTVA (72)  

Z NOVOGRADNJE (71 +■ 7-2) 

NC\'0GRADNJE REGIONALNIH CEST 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

6804 C60.U 

3684a 

395.0 

3642./ 

_46s°/._ 

5.0% 

L NOVOGRADNJE+INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

PCVPPECNO NA LETO m/o/Din 

7921 s 

15643 

/OC.0% 
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TABEIARJCN! PRIKAZ NOVOGRADENJ OBJEKTOV 

OP/S 

V 

C. R ST 

! CESTE 
CENA OPOMBE 

Most Čez Krko v Novem mestu nm 

*
 

g 
*> 

 
1 
i

 

46000 

/ Most Kungafa MB 5 500 

2 Most Šentjakob LJ i 571 25000 

3 Most Trbovlje U 336C 30000 

4 Most Radmirje CE j 340 6.000 

S j MostTacen U j 325 30000 

6 Most Bokovska vas MB | 34/ 3.600 

7 Most Hodeče LJ i 10C 32000 

3 j Most Bori 13 317 35M0 

9 J Most GradasSca ~ Podsmreka LJ 376 6.000 
v 

o Mosfc*a Črnivec  |  ... . LJ ' 314 5.000 

// i Most Čez Krko na Krki LJ 327 6.000 

/2 Most zacprje U 336b 40000 

/3 Mosfovi na Jezerskem, s kom. K/Z 3/9 iS.000 

Ut- j MosfGraddscica- Dobrava LJ 376 8.000 

'S McstTrebjja KR 376 6.000 

>e Most Benedikt, razširitev MB fOa 3000 

17 Most Hrska vas NM 333 30000 

/3 Most Pišnica, Erika KR : 302 /2000 

<9 MostDobJJoe NM ■ 334 /2000 

Qo Most čez Ve/ko HB ' 370 6000 

2t Most Boiianj NM 1 /Oc 30000 

i 

j 

  

Z NOVOGRADNJE OBJEKTOV 
' 1 

4oc.ooo 

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 

! 

/OO-COO 

Z OBJEKT/ 1 
j. 500.000 

poročevalec 27 



4-1 

28 
poročevalec 



4-2 

poročevalec 29 



4-3 

1 

|ž§ 

I 
k 
y> 

p ^ 

o, 
^ k 
p; to R p i 
«JG 

k § 
io < Uj v. 
O ^ 

*šT 
|c! 
InjS 
£ x 

{V U,| 
tj^Ni 

§§ 

*1 >Nj k 
Cj » 
O g 
Q§ k~iQ 

O ^ 
> 
v t> 

>co>c5 

q,>N 

O 

N§ 
5 £ 
6 ^ 
o. Q 

£ 

*S 
•sli 
Iv-" 
ip i 

•t 
i 
t* 
*& ••j. § 

.'O £ 
ph 

p 
N.Sj o N 

1^ 

o> 
s s 

I § 
*3 ^ 

S « § OB O. ® 

>? 

*I|SS ^ Q( 3 
8' 

i 

m'**# Dupcuodoz 

§ 

®l §11 -»I ^1 ®*» 
"tt 
s ^ s 

a s M 

g: t 

1 

oč *o co CD *© li 

i 

8 8 8 ? 
~ ~ *S SJ 

■<* 2 
R •" 

B » 
4 S 

e,; -o 

* « w 

8 

I 
KI 

88! 

*1 

O Vr> ON 
21 ~ CM Ci *#} 5? «*j »O 

5 R| 

Š S 

* -* 
«!«[» 

s ~ ■*» 

§ 8S 
j >i wi ^ V«l <0 o- N ^ >•1 <S 

§š|§ 
s1 i y 
&«j £sl 

!i!J^ 

^ o 
gl* 

S|« 

a« isj VOi *> 
^ s- - 

t I C* ! M 

I 

£§ 
2 S 

S 

— « 
sta 

«0 -<rl o- Oi «s «Mj « 
t» 
K S 

S S 
«» 
sis 
«? 5? 

s* 

*> 

KI 

S] 
« 
K e« 

* a w w cr w <i<* 

30 
i poročevalec 



poročevalec 



4-5 

a 

O
PO

M
B

E i 

—L. 

►- K. 
S Š 

tj 

|§l' 

l|i 

C 

! 
s 

| |. 

i »-. 1 vo ^ to W"> 
o Nt- o 

§ 1 
^ »V. 

t 

<=» «0 *> 
«|3 8 1 

o 
$ 

<o 

§ 

<o 
3> 

1 

£ 

c^: 
£ £ 
*• 3 
^'1 'O £ 
i-^h 3 vJ^O 
|2S 

h 

1 

t 

S 

P 

1 
k§. 
I CŠ 

j 

s! s 

it , 

. lil 

i 

1 ž s 
s s 1 S§ 

<t. <3 
g 
<D 

g 
a 

a 
8f 

i 

;> 

% 
1 

i—— 

'§ § Cv< i <N 8 1 o> 
!« Ch 1 

1 
§ § 
SŠ|S! 

i 

i 
cvi 
,15 

55 $ i 
§ § 
c. £ 

8 
S 

t 
S* 

§ 

k 
a 

§ 

1 

S 

l 
>N 
S 
Q 

  

i 

1 O- O 
& & 

O *§ 
»O ^ d 

C2 
<o 

•o 
S 

*>: -i 
SR. & i 

O «o , O 
§ s^js « * 

s; *> 
i § « 

-». 
 i 

S? 
"- 
S 
Si 

i ■ o 
1*3 CN4 los 

vO 
S 1 

8 5 iS: s 
Sj! S 
"p 

1 
§' §'§ 

Sjšjl 

«'f 
3,3 

1 

51 
S 

1 
<N 
» 

1' 3 c 
fti 
§i 
n— 

1 

i 
! -i 

| O) 

HJ xi 

s? 

  i— 

!*! 
U> 1 ' V 3 ! 

P ' \ §'Š« i 
«o U 

? i 
N 

>* § 

1* 

§ 
čl i 

1 

—r— 

S, 5 
i 

S i 
i 

»lis 
«;?jš h S * 

3 § 
ž 3, 

§ 

l§ 
J™ 

!8 

S 

; 
vi 
b« 1 
$»8 

\u 
j <*> <i 
1 | 

,'ii 1 5 K, 
i =5 .5: 
i ! 

1 s!« 
!5jS 

! 
? 

i 
i 
i 
i 

* i 
5 

§!i 
i ^ 1« 
T 

s 9 
6 $ 

!s 

iS -4  

§ 

!§ «o 

i 

o 

3 ;! a, « *-, Qf W 
1 . *|«|W T V 

1 < *ri 
*4 * i« h *r 

M 
-J 1— 

1 

1 

J 

»i 
«31 

S 

.1 

'i 

i 

1 % 

r 
3 i 
r ? 
P 3 
*4 K| 

K *6 

32 poročevalec 



Ti 
C*i 

§ 

* p 

«2 
S š 

1 

& 
^ C? 

*§ 

x s/ 
i 

, 9 
■>(j) 
o 
R 

SQ W 
CJ co 

K £3 
UJ o 

co 

2:'^ 

c? £J 
^ S 
< x 

d i 
QB 
KKj 

>(/)>$ 

^l 
«*CJ 

3 s 

sr 

„ S 

5= Uj 
0. 5 

a 

I 

sli t 

-! II« 

li 
S y 
fc-s "J i o 

rr^ 
§ 
I 

'9 i? 
§& 

<8* 

iS i <0 ■ 

?i* 
• s 
I 

! o> 

ki 

«j 

Ž;# 

<•0 

I i Csi 

* 

'I S 5 
SOfC 

I 

rt>//iAa/f 
Dupčjodoz 

V i iT) 

$,§ 
S?l^ 

8»i 

§!§ 
silft 

? « 

§ 

S 

o» %© i/, 
0,(N |Ca 

i"i"> 

is:§ Ni ir> 

t or w 

Csi 

"Ol^jCj 
I I 

ii 

! i 

£' K18* o*, »O i <o 

* I Qf ' W 

S 

•O" 

Si -a 

s 

o> §:§ 
ŠjS! 

Qf I W 

t-l CM -3 I - ss 

§ 

g § 
Sf CM 

K i ,*0 O I "» I •"> 
<* $ S §!$ § 

$8 
£» 

§'§ a 
s? S3 3 

§§ § 
'5> S< 

i m 

P 

85 Si 

* Qf W 

*>' 

§:§ 
s i ^ 

W> ^ O ' VQ ^ 
& S §i£:Si 

§!t 

3 

§ § § 
58j3t C8 

* <*|W 

«o 

S a <i j CN 

§ 
v ,N 
R'$ 

4-6 

|!S 
§ * y> 1 so 

* i o uj 

*1 

N 

*|Qr ;w 

3~ 

poročevalec 33 





4- 8 

o.< 

NJS 
f £ s: Uj 
G; c* 
O. 5 

poročevalec 35 



4-9 

C* X 

fcjS 

^ [o 

p ^ 
8$ ^>co 

*8 
fefe 
e. 

88 

k J 
{O ^ uj s; 
o & 
5:'^ 
I? 
*7 F* 
Ižj 
§§ 

SW 
9 ^ 
Q O 

^§ 
>Nt K 

§1 KiQ 
(0 O- 
al 
> ^ ^ Uj 

gš 

^1 Q!>tNj 

^ § 
>Nuj 

8| 
Nj ^ 
» Q 3: Uj 
S? o: 
0.5 

O
PO

M
B

E 

£ < Si <*) 

£ 
s! § 

! 

^ o 
£ sS 

•o 
1» * 

t« K. "> 
Š 3! 

<l> 
"f "> .5 -> e »s 00 s* 

"I *o 5 * 
5> 

1 

"1't 
■S)a «>0 
gi 
$« 
Q 

! 

t 

1 

1 11 § O« § o< 31 ' 
9 
«r> S 

T> § N § I 

1 
3 

§ § 
<N <N 

s § 
1 i S. f "O «c 

1 

! 
i 

§ <N Si <N u H? 1 1 1 I i 

K 
y 
& 

I 

I X 

i 

' 
; 5 
a 

>? 
,-* -n 
!8 $ 

O 
S 

o 
s S l g t I i 

"N. 
4š ž i i 

<» 
9 

O 
s 

1 
*3? 
5j^o 

§ 
tj 

S r< 
§1 
SM 1 

S § 
s 

1 
vL 

g 1 l 8 

i 

s NJ 

*: £ i 
o 
3 § £ i i 

1 g 
S s 

i 
£ 

S 
53 

§ § § 
s S 

i 
> 
!§^ Sof S 

1 §1 <§ W 
§ 
«5 I •o 

§ 
38 

§ 
s 

§1 
Š S 1 g ' 

§ 
! $ 

i 

§§ 
* R 

§ 
& 1 S <o ? I 

1 
«Q 

§ 
«S 

§§ *0 
g ■* 

* « m t * w * Qf -i X c* iw w * Qf ul * Qf KI t c* M 

3 
>< 

i 

I 1 

;, 

i 

i 

I i 
i 
S 

1 
*! -s ! 

1 

3 

~< <N «5 S* «o <o rv «0 

36 
poročevalec 



4-47 

CV ^ 

š§ 

I jo 
^ s; 
c>š 

8 » 
«">» 

^ '0 r< I« , 

[o < iit v. 
o ^ 
> l>! 

>)'/} 
^ O 

5: 's 

C'Aj 

§§ 
xš 

41 

«1 
Kr i-j 

G S 
o š 
> > 
Ny .'"■' 

>CQ)q3 

ŠŠ 

cy>'\! 

s* v - Q 

Cj < 

Ni § 

& ^ 
^.CL 

Š §§ I 
s i p s* s>, s, s. o 

poročevalec 37 



u- // 

38 
poročevalec 



4-/2 

«oj 

s 
C* 

§ 

1 cv " 

i 
* 

S: 
o- •. 
5; g, 

C) š 
c! $ 

> ^ ^ S'. 

r? <* 
C; 05 

K $ 
«J0 

Is S 

đ'g 

5 P; 

§S 
5> '-* 
O''• ; 
Uj '\' 

II 
> ^ 

>Nl 
Cj tO 
Q ^ 

fP CV 
o ^ 
> ^ 

>io>c3 

$N 
^-J^s Q/>^ 

ž 8 
^Si 

§1 Ni ^ 

6 ^ 0. C> 

poročevalec 39 



Z 

i 

a 

i 
• • 

l 

?š 

!« S 

li 

S il 
J* }Q(0 
s °) 

k. 

§§ 

k I 
{o < Uj s; 
O Qć 

i? 

^ s 
^ 's 

8W 
s ^ 
x § 

>rsj K: 

II 

V K 
>IQ><5 

©o 

o;>f^ 

^ § 
>N |M 

si 

Š P § Uj 
& a 
ctcS 

40 
poročevalec 



poročevalec 



i-15 

•N 

I 
UJ 

§ 

I 

& 

gs 

o^o! 

\ S 
OŠ 
C, $ 

}QCO 
S °> 

is'§ 
uj a 

k ^ 
{0 < 
Ij Si o ^ 

<7 r* 

NJ Q 
* 's 

®w 

§5 
"S 
>§i 

3? 
Q§ K"Uj 
to cy 

sl 
> ik 
~E Mj 

>^>q3 

gl 

Š* q,»N 

sjj: 
Okj 
N S 

t§ 
8 S 

O
PO

M
B

E 

' 

1 

lil 
Ij? 

1 
1 > > 
> 3 S 

o s, 
f ^ &i|i8 = 

a *> iS c 
i 8 5 5 S Ž s 3 g S »j } * 8 * j ii 1 

P 
5 k 

pl o"4 o 
H 9 

J* 
Q 

1 

1 
1 
1 
p 

1 v S S 1 
r> «3 C 11 

8§ Q> ^ 
§ 
« 18 

H— 

g 
8J 

  

f 
3 1! 

ž š 8 3 <o **> 
J 

§ ^ 1 š <f » 
! 1 

i||8 
r> *> ^ 11 S§! 

H II S «4 CM ; II 
| 
58 

K. >0 
!!J 

£ 

I X 
1 

*N 

1 

5 
i! 

* 1 š 
y\ 4* 

|$ & iS £* 1 * 1 1 1 Sjl 

? 1 1 Š? 
* *3 

it Os m 
-* cl 

ft 8? §r 1 Iti 
i 

i f j 
a 3[* 
——-i— 

i 

3 

>? $ 3 Š 1 S š a i $ 1 

i 1 
§ 
<£ 

£ 

*1 
1 

§ 9 
s °> 

M 
§ $ 

1 
§ 

i 
v 

1« 

§Š 
3* 

§§§ S 

1 

$!$'8 
& « a 

i 

f §!š!8 
sls:« a 

8 § 
3 £ 58 S) 

ssa i 
5S89 $8 

CM <o 

t <* * * Qf J H * ar n 
j j 

*| «| w S |t* w * <* u X. or n *| or 

1 
| 

l 

| I 

S! 

1 § 

i 1 1 

1 
ii 

VW*3f? -< e>i Ki <o <© f\; 

— poročevalec 



CM 
* 

iS 
I 

I •• 

i 

8? 

* § 

k- 
v£ x s1 

p ^ 

P tQ w 
S ^ 

^ G 

kS 
JO ^ 
^ 3) o cv 

l! 
p 

S-Si 

li 

s** >tM S 
■3 52 
s ^ 

K~iQ 

§2 
> ^ 
V K 

>co>c3 

$d 
G ^ 

*s >N u, 
S ,< 

N Š N ^ 

18 

§2 

poročevalec 43 



Staro besedilo navajamo dobesedno radi lažje primerjave. 
Spremembe in dopolnitve so potrebne radi uskladitve s 

planskimi dokumenti, ki so navedeni v 1. členu in objavljeni v 
skupščinskem poročevalcu. 

3. člen 

O spremembah in dopolnitvah 4. poglavja srednjeročnega 
plana odloča Skupščina Republiške skupnosti za ceste na 
podlagi sklenjenih sprememb in dopolnitev 7. člena dogovora 
o temeljih družbenega plana. 

K spremembam in dopolnitvam srednjeročnega plana da 
soglasje Skupščina SR Slovenije. 

Postopek odločanja o sprejemu sprememb in dopolnitev 
srednjeročnega plana je enak kot za samo sprejetje plana inje 
določen v statutu Republiške skupnosti za ceste ter v Zakonu 
o javnih cestah (Ur. list SRS št. 51/71). 

4. člen 
Za postopek obravnave in sprejema sprememb in dopolni- 

tev 4. poglavja srednjeročnega plana se določijo naslednji 
roki: 

1. za javno obravnavo in sprejem osnutka 60 koledarskih 
dni od objave; 

2. za usklajevanje pripomb in predlogov na osnutek in za 
oblikovanje predloga 30 koledarskih dni od zaključka javne 
obravnave; 

3. za javno obravnavo o predlogu sprememb in dopolnitev 
30 koledarskih dni od objave in 

4. o predlogu sprememb in dopolnitev bo Skupščina Repu- 
bliške skupnosti za ceste SR Slovenije odločala v mesecu 
decembru 1979. 

Roki so določeni skladno s sprejetim sklepom o pripravi in 
sprejetju sprememb in dopolnitev drugih planskih dokumen- 
tov in tega srednjeročnega plana. 

5. člen 
Osnutek oziroma predlog sprememb in dopolnitev srednje- 

ročnega plana z obrazložitvijo objavi Republiška skupnost za 
ceste v skupščinskem Poročevalcu. 

Objava gradiva v skupščinskem Poročevalcu je izbrana 
zato, da je istočasno dosegljiva vsem udeležencem odločanja. 

PREDLOG ANALIZE 

razvojnih možnosti in smernic za 

pripravo srednjeročnega plana razvoja 

magistralnih in regionalnih cest za 

obdobje 1981-1985 

A. ANALIZA DOSEDANJEGA RAZVOJA Z 
OPREDELITVIJO NEREŠENIH PROBLEMOV IN 
NJIHOVIH VZROKOV 

Analiza dosedanjega razvoja z opredelitvijo nerešenih pro- 
blemov je podana v »Analizi uresničevanja srednjeročnega 
plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 
1978 ter ocena uresničevanja plana v letih 1979 in 1980« in v 
predmetni analizi razvojnih možnosti. 

Vzroki zaradi katerih tekoči srednjeročni plan ne bo izpol- 
njen oz. bo le delno izpolnjen pa so bili sledeči: 

1. Izpad izvirnih sredstev 
Iz prej navedene analize je razvidno, da je od izvirnih virov 

sredstev delno izpadel vir dohodka iz prerazporeditve pro- 
metnega davka na tekoča goriva in podražitve ter so bili ostali 
izvirni dohodki višji od planiranih. Ne glede na to pa moramo 
ugotoviti, da dotok dohodkov iz izvirnih virov ni bil usklajen z 
letnimi podražitvami del na vzdrževanju, rekonstrukciji in 
gradnji cest. Razen dohodka iz 4% združevanja sredstev 
TOZD, ostali dohodki niso določeni v % od neke osnove (npr. 
cene za 1 liter goriva), na katere višino vplivajo inflacijska 
gibanja. Zato izvirni dohodki v tekočem planskem obdobju 
sicer presegajo s planom predvidene vrednosti, ne dosegajo 
pa dviganja cen za vzdrževanje, rekonstrukcije in gradnjo 
cest, kar se odraža v delni izpolnitvi plana obsega del na 
cestah. 

2. Možnosti najemanja kreditov 
Vsota najetih kreditov bo znatno presegla planirano vre- 

dnost, vendar moramo ugotoviti, da pogoji pridobljenih kredi- 
tov ne ustrezajo pogojeni investiciji v infrastrukturne objekte. • 

* cene - upoštevane so cene v letu 1980 

Tako so roki za odplačilo kreditov prekratki, obresti pa previ- 
soke. Posojila IBRD pa dodatno obremenjujejo vedno večje 
tečajne razlike. 

3. Podražitve 
Za vzdrževanje in gradnjo cest so potrebni materiali, ki so 

že dalj časa deficitarni (cement, bitumen) na našem trgu, 
kakor tudi oprema, ki jo je potrebno uvažati iz konvertibilnega 
področja. Zato so cene teh materialov in opreme v stalnem 
porastu. Letna stopnja rasti cen v nizkih gradnjah presega 
povprečno letno stopnjo rasti cen. 

4. Neizvedena samoupravna organiziranost 
cestnega gospodarstva po Ustavi in zakonu o 
združenem delu 

V SR Sloveniji še vedno nimamo sprejetega sistemskega 
zakona o oblikovanju SIS za ceste, zato zaostajamo pri samo- 
upravnem organiziranju in odločanju pri planiranju, združe- 
vanju sredstev in dela ter izvajanju usklajene prometne poli- 
tike in skladnejšega razvoja cestne mreže Slovenije. 

5. Povečani obseg del 
Glede na to, da plan razvoja cestnega omrežja ni usklajen s 

ptanom razvoja drugih dejavnosti na istem prostoru, se mo- 
rajo skoraj praviloma, poleg gradnje ceste financirati še drugi 
objekti kot npr. regulacije rek, komunalni vodi, zazidalni na- 
črti, itd. Varnost prometa zahteva večjo opremo cest, zaščita 
okolja pa gradnjo dodatnih objektov. 

6. Upravni postopki 
Čeprav je vzdrževanje in gradnja cest dejavnost posebnega 

družbenega pomena, se vsi upravni postopki vodijo v rednih 
rokih, kar povzroča velike zakasnitve ob pričetku del na ce- 
stah. 
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7. Bančni postopki 
Po zakonu o zavarovanju plačil je investitor dolžan pred 

pričetkom investicijskih del zagotoviti ustrezno zavarovanje 
sredstev in plačila. Glede na stalno pomanjkanje sredstev za 
ceste je RSC prisiljena pridobivati bančne garancije. Za prido- 
bitev garancije, pa se v postopku zahteva zaključena funkcio- 
nalnost objekta in s tem v zvezi celotna finančna konstrukcija, 
kar preprečuje etapno gradnjo velikih objektov, čeprav ima 
RSC na razpolago samo sredstva za posamezno leto. Poleg 
tega pa so postopki za pridobitev garancije tudi dolgotrajni in 
vplivajo na zakasnitve ob pričetku del. 

8. Problematika izdelave investicijsko- 
tehnične dokumentacije 

Roki za izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije so 
praviloma kratki, zato jih projektne organizacije in inštituti ne 
izpolnjujejo. Zakasnitve so velike, geološke raziskave po- 
manjkljive, kvaliteta projektov pa slaba. Na področju urbanih 
centrov povzroča zastoje pomanjkanje urbanističnih načrtov 
in komunalnih naprav ter neažurnost katastrskih kart. 

9. Omejitev izvajanja del v turistični sezoni 
Zaradi povečanega turističnega prometa se v času turi- 

stične sezone omejuje dela na magistralnih cestah, kar ima za 
posledico zakasnitve pri izvajanju del in višje stroške. Neiz- 
grajenost ostalega cestnega omrežja pa onemogoča organi- 
zacijo ustreznih obvozov. 

10. Angažiranje operative cestnih podjetij pri 
sanaciji škode na cestah 

Škode, ki jih na cestah in objektih povzročajo neurja ali 
slabe vremenske razmere, nastajajo ali jih je možno sanirati v 
času gradbene sezone. V letih, ko so te škode nenormalno 
visoke (1978) zahteva sanacija poškodb od operative cestnih 
podjetij prekinitev izvajanja planskih nalog na modernizacijah 
in rekonstrukcijah cest. 

11. Pomanjkanje osnovnih gradbenih 
materialov 

Pomanjkanje cementa in bitumena, ki ga proizvaja indu- 
strija, je pogojeno z raznimi problemi uvoza opreme in repro 
materiala. Drugačni pa so vzroki zaradi katerih primanjkuje 
kamenitih materialov. Pravna regulativa in postopki za izkori- 
ščanje priročnih kamenitih materialov je takšna, da je rok za 
pridobitev potrebnih dovoljenj daljši kot pa rok za projektira- 
nje in izgradnjo ceste skupaj, zato se potrebni kameniti mate- 
riali transportirajo iz obstoječih nahajališč zaradi česar so 
obremenjeni z visokimi transportnimi stroški. 

12. Pomanjkanje transportnih sredstev in 
gradbene mehanizacije 

Transportna sredstva in gradbena mehanizacija se v veliki 
meri ne proizvaja doma, temveč jo je treba uvažati. Uvozne 
restrikcije pa ta uvoz omejujejo, zato je povpraševanje po 
kapacitetah večje od ponudbe, kar zvišuje cene gradbenim 
storitvam. 

B. PROJEKCIJA NADALJEVANJA 
DOSEDANJIH RAZVOJNIH CILJEV Z ANALIZO 
PROBLEMOV, KI JIH PRIČAKUJEMO V 
NASLEDNJEM PLANSKEM OBDOBJU 

Projekcija nadaljevanja dosedanjega razvoja cestne mreže 
Slovenije, zahteva realizacijo predvsem sledečih ciljev: 

1. obdržati vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest 
na dosedanjem nivoju, 

2. dokončati modernizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo 
cest planiranih v obdobju 1976-1980, 

3. zaključiti modernizacijo oz. rekonstrukcijo daljših od- 
sekov regionalnih cest, katerih modernizacija oz. rekon- 
strukcija je bila pričeta v predhodnih planskih obdobjih, 

4. nadalje pospeševati modernizacijo cest na manj razvi- 

tih in obmejnih področjih v skladu s smernicami SR Slove- 
nije, 

5. za modernizacijo oz. rekonstrukcijo pomembnejših od- 
sekov regionalnih cest zagotoviti tudi dodatno združevanje 
sredstev, 

6. realizirati sklenjeni dogovor republik in pokrajin o iz- 
gradnji magistralnih cest Jugoslavije do leta 1980, 

7. upoštevati potrebe mednarodnih cestnih povezav in 
meddržavnih sporazumov, 

8. upoštevati potrebe izgradnje obvoznic v večjih sredi- 
ščih v skladu s sklenjenimi dogovori, 

9. urediti in rekonstruirati prometne površine na medna- 
rodnih in meddržavnih mejnih prehodih. 

Za realizacijo postavljenih ciljev bi bilo potrebno: 
- vzdrževati 140-351,8 km avtocest 
67-335 km hitrih cest 
1.065,75 km magistralnih cest 
3.730,95 km regionalnih cest 
- modernizirati 212-412 km cest 
- rekonstruirati 120 km cest 
- ojačiti 298 km cest 
- novo zgraditi 97,3-174,4 km avtocest in hitrih cest 
4-12 km magistralnih in regionalnih cest 
- zgraditi 40 objektov. 
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bo potrebno razreše- 

vati sledeče probleme: 

1. Stalno pomanjkanje finančnih sredstev 
Poleg zagotovitve s planom predvidenih virov sredstev bo 

potrebno določene vire vezati na takšne osnove, na katerih 
spremembe vplivajo inflacijska gibanja. Za vire katerim takšne 
osnove ni možno zagotoviti, pa bo potrebno glede na infla- 
cijo, letno zagotavljati dodatna sredstva. 

2. Nedodelana urbanistična in prostorska 
dokumentacija 

Pomanjkanje urbanističnih in prostorskih planov predvsem 
na urbanih področjih povzroča velike zakasnitve pri projekti- 
ranju in pričetku gradnje cest oz. dodatne stroške investicije, 
kadar mora RSC financirati izdelavo zazidalnih načrtov. 

3. Usklajevanje planov razvoja ostalih 
koristnikov prostora 

Neusklajenost razvojnih planov npr. vodnega gospodar- 
stva, železniškega gospodarstva, elektro gospodarstva, kme- 
tijskih skupnosti itd. s planom razvoja cest povzroča zakasni- 
tve pri projektiranju in pričetku gradnje cest, na drugi strani 
pa občutno večje stroške investicije za dodatna dela kot so 
regulacije vodotokov, izgradnja kanalov, predstavitve elektro- 
vodov, odškodnine za investicije v kmetijstvo, itd. 

4. Pravočasna zagotovitev investicijsko- 
tehnične dokumentacije 

Predpisi, ki urejajo investicijsko gradnjo zahtevajo dode- 
lano tehnično dokumentacijo. Poleg že naštetih problemov, ki 
povzročajo zakasnitve pri izdelavi te dokumentacije pa bo 
potrebno zagotavljati tudi večja sredstva za pravočasno izde- 
lavo dokumentacije tako, da bodo plani investicij, izdelani že 
na osnovi investicijsko-tehnične dokumentacije številnih do- 
datnih dokumentov, študij in analiz. Ker medsebojni odnosi 
med subjekti niso dodelani in če postopek ni korekten, se 
izdaja soglasja povezuje z izpolnitvijo zahtev, ki praviloma 
finančno obremenjujejo investicijo. 

9. Zagotovitev zadostnih količin osnovnih 
gradbenih materialov 

Poleg materialov, katerih pomanjkanje je odvisno od sploš- 
nih ekonomskih gibanj, pa je vedno večji problem zagotovitev 
zadostnih količin kamenitih materialov in priročnih virov. Dol- 
gotrajnost postopkov za odpiranje novih kamnolomov in gra- 
moznic onemogoča izkoriščanje teh virov in zahteva prevoz 
kamenitih materialov na daljših razdaljah. 
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C. RAZLIČNE MOŽNOSTI RAZVOJA IN 
POTREBNI UKREPI ZA NJIHOVO 
URESNIČEVANJE 

Zaradi zelo naglega razvoja vseh vrst cestnega prometa in 
neizgrajenosti cestnega omrežja beleži Slovenija tudi zelo 
različne potrebe vlaganj v cestno omrežje na različnih po- 
dročjih, odnosno prometnih smereh. Tako se srečujemo s 
potrebami po sodobnih avtocestah, obvoznih cestah, pa tudi 
z osnovno zahtevo - modernizacijo makadamskih cest. Na 
začetku srednjeročnega obodbja 1981-1985 bo v Sloveniji še 
vedno ca. 940 km makadamskih regionalnih cest. 

Upoštevajoč navedene ugotovitve in zahtevo po uresničitvi 
prvega od sprejetih ciljev, da se obdrži vzdrževanje magistral- 
nih in regionalnih cest na dosedanji ravni v nadaljevanju 
prikazujemo oz. ocenjujemo različne možnosti razvoja cest- 
nega omrežja. 

1. Redno vzdrževanje avtocest, magistralnih 
in regionalnih cest 

V kolikor bi program izgradnje avtocest in hitrih cest realizi- 
rali v dveh planskih obdobjih, bi morali vzdrževati 
- do konca 1985 leta 184,8 km avtocest in 107 km hitrih 

cest 
- do konca 1990 leta 351,8 km avtocest in 335 km hitrih 

cest 
Po programu izgradnje v treh planskih obdobjih pa bi 

morali vzdrževati 
- do konca 1985 leta 140 km avtocest in 67 km hitrih cest 
- do konca 1990 leta 165,8 km avtocest in 124 km hitrih 

cest in 
- do konca 1995 leta 351,8 km avtocest in 335 km hitrih 

cest. 

2. Investicijsko vzdrževanja avtocest, 
magistralnih in regionalnih cest 

Zaradi boljšega pregleda podajamo možnosti razvoja po 
posameznih vrstah ukrepov. 

2.1. Modernizacija regionalnih cest 
Na začetku obdobja 1981-1985 bo v SR Sloveniji še vedno 

ca. 940 km makadamskih regionalnih cest. Večina teh cest 
poteka po malo naseljenih področjih odnosno povezuje posa- 
mezna naselja, ki pa so v veliki meri že modernizirana. 

V kolikor bi bila podana zahteva, da je potrebno do konca 
leta 1985 modernizirati vseh 940 km makadamskih regional- 
nih cest, bi to pomenilo skrajnje angažiranje gradbene opera- 
tive in seveda sredstva v višini 10.274,000.000 dinarjev. 

Ob zahtevi, da je potrebno zaključiti modernizacijo regio- 
nalnih cest v 10. letih, to je do leta 1990 je potrebno zagotoviti 
izhajajoč iz enotnih cen začetkom leta 1980 enako višino 
sredstev in to razdeljeno do konca leta 1985 - 4.940,000.000 
za 412 km, do konca leta 1990 5.334,000.000 za 528 km. 

Upoštevajoč dejstvo stalnega pomanjkanja finančnih sred- 
stev in da modernizacija posameznih cest ni pereča (cesta na 
Mangart, cesta v Tamar, cesta preko Mašuna in podobno), je 
realno pričakovati dokončanje modernizacije regionalnih 
cest do konca 1995 leta, kar zahteva naslednja sredstva v 
posameznih obdobjih 

do konca leta 1985 - 2.809,000.000 za 212 km 
do konca leta 1990 - 3.708,000.000 za 348 km 
do konca leta 1995 - 3.757,000.000 za 380 km 

2.2. Ojačitve avtocest, magistralnih in regionalnih cest 
Upoštevajoč način gradnje in porast prometnih obremeni- 

tev bo potrebno do konca leta 1985 ojačiti 30 km avtocest 
(Vrhnika-Postojna), 137 km magistralnih cest in najnujnejše 
odseke regionalnih cest v dolžini 131 km. 

Za vsa ta dela bo potrebno zagotoviti 1.571,000.000 dinar- 
jev. 

Iz opravljenih analiz je razvidno, da bo potrebno predvsem 
na regionalnih cestah usmeriti več sredstev za ojačitve, ker 
smo te ceste v predhodnih obdobjih gradili za dobo 10 let. V 
naslednjih planskih obdobjih bodo zato potrebne ojačitve v 
večjih dolžinah. 

2.3. Rekonstrukcije magistralnih in regionalnih cest 
Za plansko obdobje 1981-1985 predvidevamo rekonstruk- 

cijo najnujnejših odsekov (37 km magistralnih cest in 83 km 
regionalnih cest), čeprav bi bile potrebe znatno večje. Za 
predvidene rekonstrukcije bo potrebno zagotoviti najmanj 
2.368,000.000 din. 

2.4. Ostalo 
V ostalem predvidevamo sredstva za izvedbo zidov,, sana- 

cije udorov, usadov kot tudi vlaganja v obrežna zavarovanja 
ter zaščite skalnih ukrepov in usekov, nadalje sredstva za 
izgradnjo izvennivojskih križanj z železnico - predvsem na 
najprometnejših cestah, sredstva za odpravo črnih točk ter 
sredstva za sofinanciranje, to je predvsem za manjša najnuj- 
nejša dela na cestah, kjer bi lahko pridobili dodatna sredstva 
lokalnih faktorjev. Za ta dela predvidevamo potrebna sredstva 
v višini 1.900,000.000 din. 

3. Izgradnja in vzdrževanje objektov 
Na magistralnih in regionalnih cestah bo ob začetku leta 

1981 za 210 lesenih, kamnitih in jeklenih mostov, ki jih bo 
potrebno zgraditi najkasneje do leta 1995. Od tega pa je nujno 
že v obdobju 1981-1985 zgraditi ca. 40 mostov v ocenjeni 
vrednosti 1200 mio din. V tem so zajeti tudi večji mostovi, kot 
most čez Savo v Črnučah, mostova čez Krko v Dobravi in 
Kostanjevici, mostova čez Savo v Zidanem mostu in pri Sp. 
Logu. 

Da bi preprečili realne možnosti prekinitve prometa na 
določenih potezih magistralnih in regionalnih cest. zaradi 
neprevoznosti mostov, bi morali zagotoviti 

do konca leta 1990 - 1650 mio d!n za 70 mostov in 
do konca leta 1995 - 2250 mio din za 100 mostov. 
Poleg navedenih sredstev za novogradnje pa je potrebno v 

vsakem planskem obdobju zagotoviti za obnovo asfaltov, 
hidroizolacij in prehodnih konstrukcij na mostovih še 
400,000.000 din za vzdrževanje. 

4. Novogradnje 
Iz že do sedaj sklenjenih meddržavnih pogodb izhaja vrsta 

obveznosti, ki jih je sprejela Jugoslavija v zvezi z izgradnjo 
novih cest oz. avtocest. Po določilih Osimskegasporazuma je 
potrebno zgraditi avtocesti Razdrto—Divača—Sežana in Razdr- 
to-Nova Gorica. Po meddržavni pogodbi med SFR Jugosla- 
vijo in Republiko Avstrijo je potrebno zgraditi predor Kara- 
vanke. 

Sprejet je tudi dogovor republik in pokrajin o izgradnji 
magistralnih cest v Jugoslaviji, kjer je sprejeta prva prioriteta 
izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti. Sklenjeni so tudi 
dogovori o 10-letni izgradnji cest na področju mest: Ljub- 
ljane, Maribora, Celja, obalnih občin, Nove Gorice in Kranja. 
Nerealizirani so tudi pomembni odseki novogradenj iz seda- 
njega srednjeročnega plana. 

V kolikor želimo modernizirati magistralno cestno omrežje 
v SR Sloveniji in s tem tudi realizirati podpisane oz. sprejete 
pogodbe oz. dogovore, hi bilo potrebno zgraditi: 

172 km avtocest 
130 km dodatnih dveh pasov avtocest 
148 km dvopasovnih avtocest kot I. etapo avtocest in 
133 km dvopasovnih hitrih cest za obvoze naselij in odpravo 

ozkih grl oz. zagotovitev večje promente varnosti na cestah. 
Za realizacijo tega programa, bi po predvidenih cenah v letu 

1980 potrebovali ca. 60.000 mio din. Program bi morali realizi- 
rati v dveh oz. največ treh petletnih obdobjih za kar bi morali 
zagotoviti 

- po programu dveh petletnih obdobij 
do konca 1985 leta - 28.000 mio din in 
do konca 1990 leta - 32.000 mio din 
- po programu treh petletnih obdobij 
do konca 1985 leta - 17.600 mio din 
do konca 1990 leta - 19.200 mio din in 
do konca 1995 leta - 23.000 mio din. 
Kot je že omenjeno so vse navedene finančne vrednosti 

izračunane na osnovi predvidenih cen v letu 1980. Glede na 
stalni porast cen v preteklih letih pa bo potrebno za posa- 
mezno plansko obdobje zagotoviti še dodatna sredstva, ki jih 
bodo zahtevale podražitve. 
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Glede na oceno razpoložljivih sredstev, geopolitični položaj 
Slovenije, razvoj mednarodnih in domačih prometnih tokov, 
kontinuiteto^ planiranja, policentrični razvoj Slovenije je po- 
trebno naložbe v celotno gospodarstvo Slovenije usmerjati 

- v izgradnjo slovenskega cestnega križa s prioriteto smeri, 
ki so dogovorjene z dogovorom o osnovah družbenega plana 
Jugoslavije za razvoj magistralnih cest v dobi od leta 1976 do 
leta 1980 in z meddržavnimi pogodbami 
- v izgradnjo in rekonstrukcijo ostalih magistralnih in re- 

gionalnih cest s prioriteto odsekov, ki so zajeti v osimskem 
sporazumu in dogovorih o 10-letnem razvoju cestnega 
omrežja v mestih na območju SR Slovenije 

- v modernizacijo in rekonstrukcijo cest na manj razvitih in 
obmejnih območjih. 

S takšno usmeritvijo naložb bodo doseženi naslednji cilji: 
- razbremenitev mest od prometnih zagat, 
- izboljšanje prometnih pogojev na mednarodnih cestnih 

povezavah, 

pokrajinamiblteV C8Stnih Povezav z ostalimi republikami in 

- posodobitev cestnih povezav med gospodarskimi, uprav- 
nimi in kulturnimi centri v republiki. 

PREDLOG 

elementov za sestavo 

sporazuma o temeljih 

plana magistralnih in 

SR Sloveniji za obdobje 

1985 

Na podlagi 3. točke sklepa o pripravi in sprejetju srednje- 
ročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in re- 
9 ,cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 (Ur. I. SRS, št. 17/79) sprejema skupščina Republiške 
skupnosti za ceste SR Slovenije na svoji 16. seji, 29. Junija 
lQ7Q rta da r4 rt SI * t s 

PREDLOG 
elementov za sestavo samoupravnega 

sporazuma o temeljih srednjeročnega plana 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji 
za obdobje od leta 1981 do 1985 

1. točka 
Predlog elementov za sestavo samoupravnega sporazuma 

o temeljih srednjeročnega plana magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 (v 
nadainjem besedilu: elementi samoupravnega sporazuma 
magistralnih in regionalnih cest) oblikujejo delavci v temelj- 
nih organizacijah oziroma kjer teh ni, v enovitih delovnih 
organizacijah združenega dela in delovni ljudje v krajevnih 
skupnostih kot uporabniki cest (v nadaljnjem besedilu: upo- 
rabniki) ter delavci v temeljnih organizacijah, oziroma kjer teh 
ni, v enovitih delovnih organizacijah združenega dela, v dru- 
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih kot izvajalci 
del na cestah (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) po postopku, 
ki ga določajo njihovi samoupravni splošni akti. 

Na podlagi tako oblikovanih elementov, ki jih vskladijo še 
delegati v skupščini Republiške skupnosti za ceste SR Slove- 
nije (v nadaljnjem besedilu: skupščina RSC) pripravi skup- 
ščina RSC samoupravni sporazum o temeljih piana razvoja 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985 (v nadaljnjem besedilu: SS o temeljih plana magi- 
stralnih in regionalnih cest). 

2. točka 
Na podlagi stanja magistralnih in regionalnih cest, potreb 

družbenoekonomskega razvoja in ocene materialnih možno- 
sti se s temi elementi oblikujejo naslednja izhodišča in cilji za 

vzdrževanje, rekonstrukcije, modernizacije in gradnjo cest v 
obdobju 1981-1985: 

- obdržati vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest na 
dosedanjem nivoju; 

- dokončati modernizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo 
cest, planiranih v obdobju 1976-1980; 

- zaključiti modernizacijo oziroma rekonstrukcijo daljših 
odsekov regionalnih cest, katerih modernizacija oziroma re- 
konstrukcija je bila pričeta v predhodnih planskih obdobjih; 

- nadalje pospeševati modernizacijo cest na manj razvitih 
in obmejnih področjih v skladu s smernicami SR Slovenije; 

- za modernizacijo oziroma rekonstrukcijo pomembnejših 
odsekov regionalnih cest zagotoviti tudi dodatno združevanje 
sredstev; 

- realizirati sklenjeni dogovor republik in pokrajin o izgrad- 
nji magistralnih cest Jugoslavije do leta 1980; 

- upoštevati potrebe mednarodnih cestnih povezav in 
meddržavnih sporazumov; 

- upoštevati potrebe izgradnje obvoznic v večjih središčih 
v skladu s sklenjenimi dogovori; 

- urediti in rekonstruirati prometne površine na mednaro- 
dnih in meddržavnih mejnih prehodih. 

3. točka 
Realizacijo izhodišč in ciljev iz 2. točke tega predloga bo 

potrebno zagotoviti s sprejetjem srednjeročnega plana magi- 
stralnih in regionalnih cest za obdobje 1981-1985: 

V samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega 
plana magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za ob- 
dobje od lea»d' do 1985 je potrebno določiti obseg del po 
vrstah del (modernizacije, ojačitve, rekonstrukcije in gradnje). 

4. točka 
Za izvršitev del po predlogu analize razvojnih možnosti in 

smernic za pripravo srednjeročnega plana razvoja magistral- 
nih in regionalnih cest za obdobje 1981-1985 bo potrebno 
zagotoviti skupna sredstva: 

a) po varianti razvoja cestnega omrežja do leta 1995 v višini 
okoli 41.000 mio din' in 

• cene - upoštevane so cene leta 1980 
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b) po varianti razvoja cestnega omrežja do leta 1990 v višini 
okoli 530 mio din. 

Glede na dosedanje izvirne vire in predvideno rast le-teh 
ocenjujemo, da bodo izvirni dohodki y obdobju 1981-1985 
znašali skupaj 23.000 mio din" (izvirni viri so: prispevek od 
prodaje pogonskih goriv, taksa na domača in tuja cestna 
motorna vozila, združevanje sredstev TOZD in cestnina). Ra- 
zliko od potrebnih sredstev glede na osvojeno varianto bo 
potrebno zagotoviti s prerazdelitvijo prometnega davka od 
pogonskih goriv, z dodatnim združevanjem sredstev, javnim 
posojilom, krajevnimi samoprispevki, krediti domačih in tujih 
bank in drugimi viri. 

V samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega 
plana bo poraba sredstev podana po sledečih postavkah: 

- odplačilo posojil- 
- redno vzdrževanje: 
■=• avto cest 
- magistralnih cest 
- regionalnih cest 

- upravljanje cest in strokovne službe 
- investicijska preddela 
- rezerve: 
- obvezne 
- tekoče 
- investicijsko vzdrževanje 
- novogradnje 
- druga poraba. 
(Za odplačilo posojil in za redno vzdrževanje že sedaj ugo- 

tavljamo, da bodo stroški znašali 10.000 mio din).' 

S. točka 
Za dosego ciljev in realizacijo že sprejetih obveznosti bo v 

tem srednjeročnem obdobju potrebno: 
- dokončati dela iz planskega obdobja 1976-1980 in to: 

modernizirati 160 km makadamskih cest, ojačati 324 km mo- 
derniziranih cest, rekonstruirati 150 km cest in zgraditi 8 km 
cest; 

- nadalje pospeševati modernizacijo cest na manj razvitih 
in obmejnih območjih v skladu s smernicami SR Slovenije; 

- realizirati dogovor o osnovah družbenega plana Jugosla- 
vije za razvoj magistralnih cest v obdobju od 1976 do 1980 in 
sicer z izgradnjo sledečih odsekov: 

" viri - upoštevani so sedanji viri in stopnje za oceno trendov rasti po letih do 
1985. 

1. pričetih že v obdobju 1976-1980: predor Karavanke 6 
km, Naklo-Kranj-Ljubljana 27 km, Črnuče-Dolgi most 27 km, 
Dolgi most-Škofljica 16 km in Ravne-Kambreško ter Solkan- 
-Brda 14 km in 

2. na novo: Razdrto-Sežana-jugoslovansko-italijanska dr- 
žavna meja 31 km; 

- realizirati neizpolnjene obveznosti iz novogradenj po 
srednjeročnem planu 1976-1980 z izgradnjo naslednjih cest- 
nih odsekov: Ljubljana-Višnja gora, Ljubljana-Celje, Razdr- 
to-Senožeče, Selo-Nova Gorica in Šentilj-Pesnica; 

- graditi obvoznice v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novi Go- 
rici, Kranju in obali v skladu s sklenjenimi dogovori; 

- graditi odseke cest, določene z meddržavno pogodbo 
med SFRJ in republiko Avstrijo ter med SFRJ in Italijo; 

- zaključiti modernizacijo oziroma rekonstrukcijo daljših 
odsekov regionalnih cest, katerih modernizacija oziroma re- 
konstrukcija je bila pričeta v predhodnih planskih obdobjih; 

- pričeti z gradnjo novih odsekov magistralnih cest glede 
na prometne obremenitve in v cilju hitrejšega povezovanja z 
evropskim cestnim omrežjem. 

6. točka 
Sredstva iz 2. odstavka 4. točke tega predloga (združevanje 

sredstev TOZD) zavezanci SS o temeljih plana magistralnih in 
regionalnih cest združujejo od 1. 1. 1981 do 31. 12. 1985 po 
stopnji 4 odstotke od osnove, od katere se plačuje davek od 
dohodka brez odbitnih postavk. 

Podpisniki SS o temeljih plana magistralnih in regionalnih 
cest soglašajo, da se sredstva iz 1. odstavka združujejo trajno 
brez obveznosti vračila. 

7. točka 
Izvajalci iz prve točke tega predloga oblikujejo še naslednje 

elemente: 
1. Glede obsega in kvalitete storitev. 
2 Glede sprememb in tehničnih ter delovnih normativov. 
3. Glede cen za proizvode in storitve. 
(Predloge za oblikovanje elementov po tej točki pričaku- 

jemo v skladu z določili 99. člena osnutka zakona o sistemu 
družbenega planiranja... (skupščinski Poročevalec z dne 18. 
5. 1979) s strani izvajalcev del na cestah.) 

8. točka 
Javna razprava o tem predlogu se zaključi 30. 9. 1979. 

Pripombe, stališča in predloge je dostaviti pismeno na Repu- 
bliško skupnost za ceste SR Slovenije, Ljubljana, Titova 64. 
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