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PREDLOG

DOGOVORA

o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje

Po 318. členu Ustave SR Slovenije ter 188., 189. in 190.
členu Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije sklepajo udeležnci, kot so označ eni
v naslednjih poglavjih,
DOGOVOR
o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985
Členi
Udeleženci s tem dogovorom opredeljujejo Skupne ifitšrese, ki so v razdobju 1981-1985 temeljnega pomena za
družbeni razvoj SR Slovenije. V zvezi s tem prevzemajo konkretne naloge in obveznosti za njihovo usklajeno uresničevanje. Pri nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov in
drugih samoupravnih odnosov kot eni osnovnih nalog naslednjega srednjeročnega obdobja izhajamo iz tega, da je na
podlagi ustave sprejeta vrsta sistemskih zakonov v federaciji
in republiki, ki opredeljujejo nove osnove za razvdj teh odnosov. Poudarek bo predvsem na izpeljavi teh Sistemskih
osnov v samoupravnih in drugih aktih ter v akciji za uresničevanje v sistemu opredeljenih družbenoekonomskih, delegatskih in drugih samoupravnih odnosov. Pri tem se bodd Utieieženci zavzemali za večjo uč inkovitost njihovega delovanja■.
Pri razvoju proizvajalnih sil imajo posebno vlogo krepitev
materialne osnove samoupravljanja ter razvojne in stabilizacijske usmeritve na povečanje izvoza in izboljšanje deviznobilančnih razmerij, žagOtavijanje nUjhih energetskih yitvv. primarnih kmetijskih proizvodov, ekonomsko upravičeno pridobivanje surovin in uresničevanje dolgoročneje zasnovane
kvalitetne preobrazbe slovenskega gospodarstva.
Naloge iz tega dogovora sS sestavni del samoupravnih
sporazumov in dOgoVorOv o temeljih plahov udeležencev tega
dogovora.
I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJU
GOSPODARSTVA
PODPISNIKI: Ižvrini svet Skupščine SR Slovenije, izvtšhi
sveti skupščlh občin, mesta Ljubljane in Obalne skupnosti
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije^ temeljne banke v
Ljubljanski banki1 - Združeni banki, LB-ZB2, Beograjska
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna
banka Ljubljana, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije.
Člen 2
Izhajajoč od temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega gospodarstva v smeri povečanja deleža proizvodnje in storitev,
ki so usmerjene v ižvoz in imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva,
gospodarnejše rabe in boljše oskrbljenosti ž energijo, surovinami in primarnimi kmetijskimi proizvodi, sprejemajo udeie*
ženci tega dogovora naslednje ršžvojne kriterije žS proižvodne in investicijske programe:
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- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvodnje in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja znaten
pozitivni plačilnobilančni učinek,
- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje in storitev,
za katere je znač ilna visoka stopnja avtomatizacije proizvodnih procesov in visoka udeležba visokokvalificiranega
ustvarja/nega deia,
= gospođ ama raba energije in surovin,
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja,
- Varovanje Okdlja, racionalna raba pfostora in ražporeditev ptoi/vodhie v skladu § policentrično žasnovo regionalnega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne
možnosti posameznih območij.
RažvOjne kriterije iz prejšnjega odstavka bodo uporabljali
pri ocenjevanju proižvodnlh in investicijskih programov nosilci družbenega planiranja v gospodarstvu, zlasti še v asociacijah združenega dela, temeljnih in združeni banki LB, Gospodarski zbornici Slovenije, v splošnih ždruženjih in v družbenopolitičnih skupnostih. Podpisniki si bodo prizadevali, da
prOižvOdne in finančne asociacije združenega dela v Skladu s
specifičnostmi posamezne dejavnosti te kriterije kvantitativno
opredelijo v Samoupravnih sporazumih o temeljih svojih planov in jih določijo s kazalci.
č len 3
Pri podrobnejšem razčlenjevanju kriterijev iz tega dogovora
pridobe organizacije združenega dela za programe, ki v enaki
meri zadovoljujejo kriteriji iz tega dogovora, prednost, če
zagotavljajo večjo Udeležbo lastnih ali ždrutehih sredstev Od
predpisane.
č len 4
U industriji, ražen v elektrogospodarstvu in pridobivanju
premoga, nafte, žemeijskega plina, rud barvastih kovin in
nekovinskih rudnin, kjer bodo uporabljana specifična merila,
so minimalne zahteve3 oziroma omejitve za kvantitativno
opredelitev kriterijev s kazalci naslednje:
1. Minimalni žahtevi glede ustvarjanja višjega dohodka
ustreza proizvodni Oziroma investicijski program, ki zagotavlja letni dohodek na delavca najmahj v višini 400000 dih,
izraženo v cenah iz leta 1979, in 0,30 dinarjev dohodka na
uporabljen dinar investicijskih sredstev, upoštevajoč stopnjo
srestev za reprodukcijo4 v višini najmanj 14.5%.
1 Navi proižvadm programi ožiroma investicijski projekti
izpolnjujejo minimalne zahteve kriterija izvozne usmerjenosti,
če predvidevalo vsaj 40%5 svoje
proižvodnje is izvoz in pozitivni plač ilno-bilanč ni uč inek.N Izvoza osnovnih uvoznih in na
jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin6 (spisek 26 surovin
in reprodukcijskega materiala)N se tU ne Upošteva:
Šteje se, da minimalno žahtevO kriterija ižvožne usmerjenosti zadovoljujejo tudi investicijski projekti ih programi, ki ia
domač i trg predvidevajo proižvodnjo osnovah uvožnih in na
jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek i6 surovin
in reprodukcijskega materiala) in osnovnih prehrambenih
proizvodov7. Pri teh programih mora biti ižpolhjen pogoj, da
devizni OdllV*1 ne sme biti večji Od polovice vrednosti nOve
proizvodnje.
poroč evalec
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3. Proizvodni oziroma investicijski programi izpolnjujejo
minimalne zahteve glede kriterija razvojno-tehnološke intenzivnosti, če ustrezajo eni izmed naslednjih dveh skupin zahtev:
A - delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delovnih priprav" v vrednosti vseh delovnih priprav, ki jih predvideva
projekt oziroma program, je vsaj 80%,
- projekt oziroma program predvideva vlaganja v razvoj in
raziskave poprečno letno vsaj 3% od planiranega bruto dohodka:
B - delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazboN
znaša vsaj 15% skupnega števila predvidenih zaposlenih delavcev,
- program predvideva vlaganja v razvoj in raziskaveN poprečno letno vsaj 6% od planiranega bruto dohodka (dohodka, povečanega za amortizacijo po minimalnih stopnjah).
4. Proizvodni oziroma investicijski program ustreza kriteriju smotrne rabe energije, če predvidena proizvodna poraba
energijeN ne presega porabe 0,3 TJ na mili. >n din bruto
dohodka.
5. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kriterij racionalne rabe osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem
trgu deficitirnih surovin, če njihova skupna poraba (spisek 26
surovin in reprodukcijskega materiala) ne presega 0,8 denarnih enot na denarno enoto bruto dohodka.
6. Proizvodni oziroma investicijski program izpolnjuje kriterij racionalnega zaposlovanja, če predvidena proizvodnja
ne zahteva več kot 2 delavca v bazični industrijiN oziroma ne
več kot 6 delavcev v predelovalni industrijiN na 10 milijonov
din vrednosti investicij v opremo.
Navedene zahteve se poostrijo ali ublažijo s korektivnim
faktorjem,N ki izraža različnost delovnih rezerv po občinahB.
7. Prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve so naslednje9
Zemljišč, ki po svojih lastnostih ustrezajo prvi kategoriji10
kmetijskih zemljišč, ni moč uporabiti za stavbna zemljišča.
Izjema so za industrijo določena območjaN oziroma cone,
stanovanjska zazidava s stanovanjsko gostotoN nad 250 stanovalcev na ha in infrastrukturni objekti in naprave, če za to ni
mogoče uporabiti drugih površin in če jih vključujejo družbeni plani občin. V infrastrukturo spadajo energetski, prometni, komunalni in vodnogospodarski objekti in naprave.
Novega proizvodnega oziroma investicijskega programa ni
moč izvajati, če z njim ni zagotovljeno vrač anje tehnološke
vode v enaki kakovosti, kot je voda sprejemnikaN, pri čemer
vrnjena voda ne sme biti slabša od drugega kakovostnega
razredaN.
Novega oroizvodnega oziroma investicijskega programa ni
moč izvajati, če predvideva uporabo pitne vode za tehnološko
vodo. Za izjemo šteje tehnološko pogojena uporaba pitne
vode oziroma če poraba ne presega 500 m3 na milijon din
bruto dohodka.
Da bi zagotovili skupno urejanje določenih ekoloških problemov, je le v območju oziroma conah, določenih za industrijo izven naselij, moč graditi nove gospodarske objekte, ki:
- imajo škodljive vpliveN na okolje, ki se jim ni moč izogniti,
- povzročajo prekomerne prometne obremenitveN.
Predlagane lokacije za investicijski program ni moč odobriti, če več kot ena četrtina predvidoma zaposlenih na tej
lokaciji potrebuje več kot pol ure vožnje na delo z javnim
prometnim sredstvomN ali je njihovo bivališče oddaljeno več
kot 20 km, merjeno po prometnicah.
Člen 5
Minimalne zahteve in omejitve iz predhodnega člena se v
celoti uporabljajo pri vrednotenju proizvodnih in investicijskih programov v industrijiN.
Za manjše rekonstrukcije in modernizacije v vrednosti pod
50 mio din, ki ne zahtevajo širitve površin na stari lokaciji niti
poroč evalec

dodatnih stroškov za izgradnjo infrastrukturnih objektov in ne
povrzočajo onesnaževanja okolja, se uporabljajo v členu 4
opredeljene minimalne zahteve in omejitve smiselno
V drugih področjih gospodarstva (izven industrije) se minimalne zahteve uporabljajo smiselno v skladu z opredelitvami
v samoupravnih sporazumih o temeljih planov ustreznih samoupravnih asociacij. Poleg tega se v posameznih panogah
in dejavnostih uporabijo še' nekateri specifični kriteriji oziroma minimalne zahteve, ki so opredeljene v nadaljnjih členih
tega dogovora.
Minimalne zahteve in omejitve za proizvodne in investicijske programe skupnih oziroma spremljajočih dejavnosti" organizacij združenega dela se uporabljajo v okviru vrednotenja
proizvodnih in investicijskih programov organizacij združenega dela, ki koristijo njihove storitve ali njihov pretežni del.
Člen 6
Temeljne banke, združene v Ljubljansko banko-združeno
banko, Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka - TB
Ljubljana in Beograjska banka - TB Ljubljana zagotavljajo s
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov takšen sistem
vrednotenja kazalcev za ocenjevanje industrijskih investicijskih programov, ki daje posameznim kriterijem iz tega dogovora naslednji delež v %: razvojno tehnološka intenzivnost 30: izvozna usmeritev - 30; racionalna raba energije in surovin - 10• dohodek in racionalizacija zaposlovanja - 30.
Podpisniki se obv.uujejo, da bodo namenili posebno pozornost tudi razvijanju sistema vrednotenja narodnogospodarskih uč inkov v drugih dejavnostih.
Člen 7
Podpisniki bodo ustavili izplačila investicijskih sredstev pri
investicijskih programih, za katere v teku izgradnje ugotovijo
bistveno odstopanje od kazalcev, ki so bili predvideni z investicijskim oziroma proizvodnim programom; konč no odločitev o nadaljnji izgradnji sprejmejo po opravljenem strokovnem preizkusu.
Člen 8
V skladu s poglavjem I. tega dogovora bo Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije predložil dopolnitev predpisov s področja investicij.
Navodila za uporabo kriterijev prestrukturiranja gospodarstva so sestavni del tega dogovora.
'.Temeljne banke z območja SRS, združene v Ljubljanski banki - Združeni
banki
2
3 Ljubljanska banka - združena banka
Minimalna zahteva je kvantitativno opredeljen minimum, ki ga po tem
dogovoru mora dosegati posamezen projekt, ki je vključen v sistem vrednotenja.
Če projekt ne dosega minimalne zahteve po določenem kriteriju, to ne preprečuje4 njegove izvedbe, če jo dosega po drugem kriteriju.
5 Pojmi z označbo »N« so v priloženih navodilih nadrobno opredeljeni.
Minimalna zahteva 40% deviznega prihodka v celotnem prihodku upošteva
sedanji
tečaj dolarja 27,30 din.
6
Ta spisek obsega naslednje surovine in proizvode:
surovine za črno metalurgijo, izdelki črne metalurgije, rude barvastih kovin
(svinca, cinka), kovine barvajte metalurgije, nekovinske rudnine, končni proizvodi črne metalurgije, Končni proizvodi aluminija v barvasti metalurgiji, končni
proizvodi bak^a v barvasti metalurgiji, končni proizvodi ostalih barvastih kovin,
odlitki sive litine, odlitki barvastih kovin (aluminijeve zlitine, bakra in zlitine),
premazna sredstva za kovinsko in elektro-industrijo, žagan les, hlodovina vseh
vrst, celulozni les, vlaknine za celulozno industrijo, umetne mase in smole,
anorganske kisline, anorganske soli (alkalije), sintetični kavčuk, petrokemikalije, lepila za lesno industrijo, volna, bombaž, umetna vlakna za tekstilno industrijo ter surove kože (goveje in svinjske).
Med osnovne prehrambene industrijske proizvode v smislu tega dogovora
štejejo: kruh, predelano mleko, olja in masti ter predelane ribe.
® Korektivni faktor je opredeljen na podlagi deleža kmečkega prebivalstva v
celotnem
prebivalstvu.
9
Poglavitne prostorsko-ekološke kriterije opredeljujejo sicer urbanistični
akti10občin, če dogovor o temeljih družbenega p .na ne določa drugače.
Ta zemljišča bodo v skladu z 10. členom zakona o kmetijskih zemljiščih
opredeljena na osnovi obveznih navodil republiškega komiteja za kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano.
11
Kot je vzdrževanje, orodjarne, preizkuševalnice, laboratoriji, kooperacijska dejavnost drobnega gospodarstva itd.
3

Člen 9
Podpisniki tega dogovora se zavezujejo, da bodo vsako leto
na podlagi uradnih podatkov. Zavoda za statistiko SR Slovenije o indeksu gibanja cen proizvajalcev industrijskih proizvodov valorizirali kriterije iz tega dogovora, ki so vrednostno
izraženi v 4. členu.
II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
PODPISNIKI: SISEOT, Gospodarska zbornica Slovenije,
temeljne banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Jugobanka - TB
Ljubljana, Beograjska banka - TB Ljubljana, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupšč in občin, mesta
Ljubljane in obalne skupnosti Koper, Republiški svet Zveze
sindikatov Slovenije.
Člen 10
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT
prevzemajo člani SISEOT obveznost, da bodo v obdobju
1981-1985 dosegli najmanj dvakrat hitrejšo realno rast izvoza
blaga od rasti družbenega proizvoda, to je poprečno letno
povečanje realnega obsega izvoza blaga za 8%12. Ob pričakovanem porastu izvoznih cen za 10% bo v SR Sloveniji doseženo okoli 18% nominalno povečanje izvoza blaga ter 15%
povečapje deviznega priliva od izvoza storitev, zlasti od turizma, transportnih dejavnosti in investicijskih deiv tujini.
V okviru ustvarjenih in združenih deviznih sredstev ter v
okviru deviznobilančnm možnosti bo v SR Sloveniji mogoče
dosegati okoli 1% realno rast uvoza blaga. Ob 10% rasti
uvoznih cen bo dosežena okoli 11% rast uvoza blaga. Tako
bodo organizacije združenega dela v celotnem obdobju
1981-1985 zagotovile okoli 95% pokritje uvoza blaga z izvozom blaga. Organizacije združenega dela bodo zagotovile
počasnejšo porabo deviz za neblagovne izdatke tako, da bo
neblagovni devizni odliv rasel počasneje od priliva, to je za
S samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih planov in s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana SISEOT za obdobje 1981-1985 prevzemajo temeljne in druge organizacije
združenega dela konkretne izvozne obveznosti. V te m okviru
bodo TOZD v sestavi delovne organizacije, SOZD in poslovne
skupnosti: Iskra, Gorenje, Slovenija papir, Slovenijales, Uniles, Slovenske železarne, Unial, Industrija motornih vozil
Novo mesto, Industrija usnja Vrhnika, Združena podjetja strojegradnje, ZIV TAM Maribor, Emona, Krka, Kema, Lek, Sava,
Hrana-pijača, Hotelsko turistično podjetje Portorož, Gruda,
Hmezad Žalec, Perutnina Ptuj, Interevropa, Mura, Mehanotehnika, Mariborska tekstilna tovarna, Splošna plovba Piran,
Železniško, gospodarstvo Ljubljana, lnex Adria avio promet,
Luka Koper, Poslovna skupnost Avtoprevozništvo, Poslovna
skupnost Slovenskih naravnih zdravilišč, Obalno kraška turistična poslovna skupnost, Komoas Ljubljana, Turistična poslovna skupnost Ljubljana. Eta Cerkno, Lipa Ajdovščina, Steklarna Boris Kidrič, Mariborska livarna, Stol Kamnik, Alpina
Žiri, Peko Tržič, Planika Kranj, Emo Celje, Salonit Anhovo in
druge
prevzele svoje konkretne izvozne obveznosti in obveznosti
glede pokritja svojega uvoza z izvozom za obdobje
1981-1985.*
12
Osnova za kvantifikacije so obveznosti, ki jih sprejemajo republike in
avtonomni pokrajini po dogovoru o temeljih družbenega plana Jugoslavije o
politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino v obdobju 1981-1985, so pa še v
usklajevanju.
" Konkretne izvozne obveznosti in obveznosti pokritja uvoza z izvozom bodo
vnesene naknadno, ko bo opravljena in analizirana prva faza usklajevanja
planov v SISEOT. Prav tako bodo v tem členu nekatere organizacije združenega
dela in poslovne skupnosti izpuščene, druge pa naknadno vključene, ob upoštevanju merila, da so dejanski nosilci izvoza, upoštevajoč neto devizni efekt,
vrednost izvoza ter delež izvoza na konvertibilno in klirinško področje.
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Člen 12
V obdobju 1981-1985 bodo možnosti uvoza opreme in
možnosti najemanja tujih kreditov za uvoz opreme usmerjene
predvsem v naložbe na podlagi združevanja dela in sredstev
na trajnejših dohodkovnih osnovah, ki bodo zagotavljale uresničevanje prednostnih nalog, opredeljenih z družbenim planom SR Slovenije-za obdobje 1981-1985, med njimi pa prvenstveno v naložbe, ki bodo povečevale izvoz blaga in storitev
ter zagotovile čim večji neto devizni uč inek ter izpolnjevale
ostale kriterije o prestrukturiranju gospodarstva.
Ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka bodo SISEOT,
Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni republiški
upravni organi najpozneje do 30. 6. 1981 odločili o še nerealiziranem uvozu opreme iz leta 1980 iz prejšnjih let.
Člen 13
V obdobju 1981-1985 bodo člani SISEOT združevali devizna sredstva za izvedbo skupno dogovorjenih programov v
samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti, v
drobnem gospodarstvu, informativni dejavnosti in komunalni
dejavnosti, v višini do 3% od ustvarjenih deviznih prilivov'4; za
potrebe energetike, uvoza nafte in zemeljskega plina za energetske namene v višini do 12% od ustvarjenih deviznih prilivov, pri čemer se dokončni odstotek vsako leto opredeli v
skladu z energetsko bilanco: za potrebe proizvodnje v okviru
obmejnega gospodarskega sodelovanja in sodelovanja z državami v razvoju v višini 1% ustvarjenih deviznih prilivov ter
za obvezno rezervo in intervencije v višini do 3% ustvarjenih
deviznih prilivov.
S samoupravnim sporazumom in dohodkovnim povezovanjem bodo člani SISEOT usmerjali razpoložljive devize za
nekatere skupne gospodarske potrebe z namenom, da bi
zagotovili nemoteno proizvodnjo v teh dejavnostih in s tem
gospodarstva kot celote.
S tem namenom se bodo člani dogovorili in usmerjali devizne prilive za pokritje dela potreb naslednjih dejavnosti:
- bazna kemična industrija,
- del farmacevtske industrije (proizvodnja zdravil),
- črna metalurgija,
- del kovinske industrije (bela pločevina),
- del kmetijstva (proizvodnja hrane, zaščitna sredstva,
umetna gnojila, rezervni deli),
- del uvoza nafte, ki se uporablja kot reprodukcijski material, pa ni upošteven v prvem odstavku tega člena.
Člani bodo opredelili te medsebojne odnose s samoupravnimi sporazumi o združevanju deviz in s sporazumi o udeležbi
v skupnem deviznem prihodku.
Za pokritje neogibnih deviznih potreb organov in. organizacij družbenopolitičnih skupnosti bodo člani SISEOT zagotavljali devizna sredstva v višini do 11% od ustvarjenih prilivov
organizacij združenega dela, od tega 1 % od ustvarjenih prilivov organizacij združenega dela za potrebe organov in organizacij občin in republike.
Člen 14
Banke bodo z letnimi dokumenti o uresničevanju samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov zagotavljale
prednost združevanja sredstev za programe s trajnejšim pozitivnim uč inkom na devizno bilanco, ki bo dosežen zlasti s
■povečanjem izvoza, obenem pa bodo natanč no spremljale
doseganje deviznih uč inkov, predvidenih z investicijskimi
programi.
Banke bodo zagotovile usmerjanje sredstev v uresničevanju investicijskih naložb, ki pomenijo pospeševanje ekonomskega sodelovanja z deželami v razvoju in z obmejnimi območji ter v te namene zagotavljale dopolnilna sredstva pod
ugodnejšimi pogoji.
14
Kvantifikacije so povzete iz osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih plana SJSEOT za obdoDje 1981-1985, ki je še v razpravi.
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Člen 15
Zadolževanje organizacij združenega dela v tujini bo v
skladu z možnostmi devizne in plačilne bilance Jugoslavije ter
devizno-bilančnega in plačilnobilančnega položaja republike.
V tujini se bodo lahko zadolževale tiste organizacije združenega dela, ki so kreditno sposobne in ki bodo lahko prevzele
tudi polno odgovornost za vrač anje najetih kreditov z ustvarjenimi in združenimi deviznimi sredstvi. Člani SISEOT bodo v
samoupravnem sporazumu o uresničevanju kreditnih odnosov s tujino v skladu s kriteriji iz prvega poglavja tega
dogovora, opredelili takšna merila in postopke, ki bodo najete
tuje kredite usmerjali v naložbe, ki bodo zagotavljale povečanje neto deviznega priliva oziroma zmanjševale neto devizni
odliv.
Člen 16
Temeljne organizacije združenega dela bodo v okviru asociacij združenega dela in izven njih spodbujal• 'azvoj izvozne
proizvodnje na načelu dohodkovne soodvisnosti ustvarjalcev
in porabnikov deviz in s soudeležbo organizacij združenega
dela pri skupno ustvarjenem prihodku vključno z deviznim
prihodkom, skupnem riziku in odgovornosti.
Člen 17
Banke bodo z letnimi dokumenti o uresničevanju samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov zagotavljale
večjo usmerjenost v izvoz tudi:
- z zagotavljanjem kratkoročnih kreditov za izvoz in pripravo izvoza;
- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju izvoza in
njegove priprave, zlasti pri kreditiranju izvoza opreme in izvajanju investicijskih del v tujini, posebno v državah v razvoju;
- z dajanjem prednosti izvozno usmerjeni proizvodnji pri
koriščenju družbenih sredstev za kreditiranje drugih selektivnih namenov;
- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju naložb u
turistične in gostinske objekte, namenjene inozemskemu turizmu.
Banke bodo združevale sredstva za financiranje investicij v
pretežno izvozne zmogljivosti.
Člen 18
Gospodarska zbornica Slovenije bo razvijala dopolnilno in
funkcionalno izobraževanje delavcev za ekonomske odnose s
tujino.
V skladu s sklepi in stališči Skupščine SR Slovenije o
temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže ter zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini,
bo Gospodarska zbornica Slovenije opredelila in izvajala
ustrezne aktivnosti za enotnejši in racionalnejši nastop na
tujih trgih, za zmanjšanje stroškov in za prerazporeditev
mreže v tujini v smeri njene krepitve v državah v razvoju.
Člen 19
Da bi omogočili temeljnim in drugim organizacijam združenega dela in drugim ustrezne podatke za spremljanje izvajanja planov glede ekonomskih odnosov s tujino, projekcije
devizno-bilanč nega in plač ilno-bilančnega položaja in za tekoče ukrepe pri ekonomskih odnosih s tujino, bodo podpisniki na osnovi sprejetega posebnega dogovora zagotovili
oblikovanje in delovanje celovitega informacijskega sistema
na področju ekonomskih odnosov s tujino.
III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU
DOHODKA
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti
l
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Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, samoupravne
interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih
dejavnosti na ravni republike, Služba družbenega knjigovodstva.
Člen 20
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je zaradi tega, da bi
usklajevali razpoložljive blagovne in kupne sklade, razvijali
podlago za svobodno menjavo dela in samoupravno urejanje
odnosov pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebno in
skupno porabo ter povečevali akumulacijsko in repiodukcijsko sposobnost, potrebno pri razporejanju dohodka uresničevati takšna razmerja, da bodo v globalu naraščala sredstva
za osebne dohodke, za zadovoljevanje skupnih in splošnih
družbenih potreb za najmanj 10% počasneje od rasti dohodka.
Upoštevaje konkretne vsakoletne pogoje in možnosti, ki
bodo opredeljeni v letni resoluciji o politiki uresničevanja
družbenega plana SR Slovenije, bodo udeleženci sprejemali
konkretne usmeritve glede gibanja posameznih oblik porabe.
Udeleženci dogovora bodo vztrajali, da bodo delavci pri
razporejanju čistega dohodka za oblikovanje osebnih dohodkov upoštevali višino ustvarjenega dohodka in prispevek živega dela pri njegovem ustvarjanju, uč inkovitost upravljanja
in gospodarjenja s sredstvi razširjene reprodukcije ter pogoje
za pridobivanje dohodka.
I/ delitvi sredstev za osebne dohodke bo ustrezneje vrednoteno proizvodno delo v primerjavi z administrativnim, še posebej pa večje ustvarjalno in strokovno delo pri opravljanju
nalog in večja odgovornost, zlasti pa še prispevki delavcev k
dohodku, ki se dosega z izvozom.
Člen 21
Udeleženci bodo izdelali skupne osnove in merila za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih
naravnih ali drugih pogojih in se zavzemali, da se ta del
dohodka uporabi v skladu z zakoni in samoupravnimi sporazumi.
Člen 22
Službe družbenega sistema informiranja bodo vsako leto
sproti omogočale analize izvajanja predvidenih razmerij.
Zveza sindikatov Slovenije bo skupaj z drugimi družbenimi
dejavniki vsako leto spodbujala delavce, da bodo analizirali
rezultate gospodarjenja po zaključ nih računih in naloge iz
tega dogovora ter sprejemali potrebne odločitve in ukrepe.
Gospodarska zbornica Slovenije bo dajala pobude za take
osnove in merila, ki bodo prispevala k dvigu splošne družbene produktivnosti dela, in pripravljala strokovne podlage za
ugotavljanje delovnega prispevka poslovodnih služb.
IV. ZAPOSLOVANJE
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti
Koper, Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje, Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne izobraževalne
skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke
v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, RS ZSS, RK SZDL.
Člen 23
Podpisniki se bodo zavzemali, da bo združeno delo usklajevalo v svojih planih potrebe po novih zaposlitvah na ravni
občine, med občinami in v republiki na podlagi dejanskih
5

kadrovskih možnosti posameznih območij. V ta namen bodo
skupnosti za zaposlovanje na ravni občin in medobčinskih
območij ter Zveza Skupnosti na ravni republike sprejemale
letne načrte zaposlovanja, v katerih bodo konkretizirali družbene usmeritve s področja zaposlovanja ter sprejemale potrebne obveznosti in ukrepe.
Zveza skupnosti SR Slovenije za zaposlovanje, Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije, posebne izobraževalne skupnosti,
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije
bodo vzpodbujali usklajevanje občinskih, območnih in republiških nač rtov zaposlovanja. Pri tem bodo vztrajali, da bo
dosežena usklajena zaposlitvena politika, ki bo temeljila na
opredelitvi, da rast zaposlenosti v posameznih letih ne bo
presegla 2%. Pri tem bo upoštevano potrebno zaposlovanje
štipendistov in pripravnikov. Delež visokih in višjih kadrov se
bo povečal ter zmanjšal delež poklicev ozkega profila.
Člen 24
Nove investicije, ki povečujejo zaposlenost, posebej še na
območju, kjer primanjkuje delavcev, je mogoče začeti le, če
so z investicijskimi sredstvi zagotovljena tudi sredstva za
investicije v objekte družbenega standarda najmanj v takšnem obsegu, kot ga predvideva družbeni dogovor o minimalnih standardih oziroma občinski samoupravni sporazumi.
Pri presoji investicijskih namer bodo banke upoštevale tudi
mnenje skupnosti za zaposlovanje o možnostih zaposlovanja
in pridobivanja kadrov za nove zmogljivosti.
Člen 25
Podpisniki bodo poenotili in metodološko posodobili informacijski sistem za kadre in zaposlovanje kot sestavino družbenega sistema informiranja tako, da bo postal podlaga za
enovitost informacij in metodoloških opravil pri izdelavi kadrovskih programov v temeljnih organizacijah združenega
dela in letnih načrtov zaposlovanja na območju družbenopolitičnih skupnosti.
V. NEKATERE NALOGE
PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI
PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne
banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB
Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, Splošna združenja gospodarske zbornice Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino, SOZD Iskra, DO Elektrotehna, SOZD Gorenje,
ZIV TAM, IMV Novo mesto, CIMOS Koper, TOMOS Koper.
Člen 26
Usmeritev v povečanje izvoza kot tudi v razvojno tehnološko intenzivnejšo proizvodnjo kot podlage za tehnološki razvoj vsega združenega dela in pogoja za kvalitetnejšo gospodarsko rast terja povečanje vlaganj v realizacijo ključ nih proizvodnih programov v naslednjih industrijskih skupinah oziroma podskupinah: oprema v poklicne in znanstvene namene, merilni ip kontrolni instrumenti in naprave za avtomatizirano upravljanje: električni stroji in naprave: sestavni deli
elektronskih aparatov in naprav, komunikacijski aparati in
naprave, merilna in regulacijska oprema, sredstva za upravljanje in avtomatizacijo v industriji in prometu: proizvodnja
neomenjenih elektronskih aparatov in naprav: stroji, naprave
(brez električnih in kmetijskih) in orodje ter proizvodnja nekaterih kemikalij in farmacevtskih surovin.15
Ti proizvodni programi imajo ob enaki oceni po kriterijih iz
tega dogovora prednost pred drugimi zlasti, če se na osnovi
združevanja dela in sredstev trajneje reprodukcijsko povezujejo za realizacijo kompleksnihponudb oziroma objektov, kot
so: energetski objekti, procesni objekti in linije, proizvodni
sistemi, tehnološko zahtevnejši sistemi za izboljšanje in za6

ščito okolja, integrirani telekomunikacijski sistemi, objekti s
kompleksnimi sistemi za nadzor in vodenje v industriji, energetiki in prometu, računalniki in mikroelektronika.'6
Banke bodo usmerjate dogovorjeni del prostega kreditnega
potenciala za dolgoročne naložbe za kreditiranje izvoza
opreme in za izvajanje investicijskih del v tujini ter združevale
sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem trgu.
Člen 27
Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodnje, ki na osnovi razvojno tehnološke intenzivnosti prispeva k nadaljnji gospodarski rasti in zagotavlja večji delež izvoza v skupni proizvodnji, prevzemajo organizacije združenega dela in skupnosti
organizacij na podlagi planskega usklajevanja naslednje obveznosti:
- organizacije združenega dela strojegradnje in druge
strojne industrije bodo s kompletiranjem proizvodnega sortimenta razvijale specializacije in višjo stopnjo predelave z
namenom povečanja ponudbe kompleksnih objektov in proizvodnih linij. Delitev dela in združevanje sredstev za programe skupnega interesa bosta opredeljena v samoupravnih
sporazumih o usklajevanju planov in samoupravnih sporazumih o temeljih skupnih planov. S tem bodo do leta 1985
organizacije strojegradnje in druge strojne industrije najmanj
podvojile delež izvoza v celotnem prihodku.
- za izvedbo programov mikroelektronike, novih generacij
profesionalnih elementov, optoelektronike in telekomunikacij
bodo organizacije združenega dela teh dejavnosti na osnovi
sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov pripravile investicijske programe. Za realizacijo kompleksnih
programov, kot so sistemi za nadzor in vodenje, proizvodne
■Unije in moderni obdelovalni stroji, se bodo ustrezne organizacije združenega dela medsebojno povezovale pri proizvodnji teh sistemov in sklenile samoupravne sporazume o usklajevanju planov ter bistveno povečale delež izvoza v svojem
celotnem prihodku:
- v dejavnosti rač unalniške opreme in sistemov bodo
SOZD ISKRA, DO Elektrotehna, SOZD Gorenje in druge zainteresirane OZD izoblikovale skupni program razvoja in proizvodnje enotnega rač unalniškega sistema ter v zvezi s tem
sprejele ustrezne ukrepe za njegovo uresničevanje. Na podlagi samoupravnega sporazumevanja o združevanju dela in
sredstev ter v skupno dogovorjeni organizacijski obliki bodo
razvijale, tržile in vzdrževale razvoj in proizvodnjo enotnega
računalniškega sistema, proizvodnjo baznih tehnologij, sklopov in računalniško periferijo za proizvodne in informacijske
potrebe.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica
Slovenije, SISEOT, temeljna in združena banka bodo v okviru
svojih pristojnosti, nalog in odgovornosti podpirali oblikovanje in uresničevanje samo takšnega enotnega sistema rač unalništva:
- proizvajalci gospodarskih, specialnih in osebnih vozil
(ZIV TAM, IMV Novo mesto, CIMOS Koper in TOMOS Koper)
bodo med seboj in s kooperanti uskladili svoje razvojne programe s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov, s
katerim bo določena delitev dela, skupen razvoj in trženje ter
trajno medsebojno sodelovanje. V ta namen se bodo I. 1981
ustrezno samoupravno organizirali. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, SISEOT, temeljne
in združena banka bodo v okviru svojih pristojnosti, nalog in
odgovornosti podpirali samo takšno uskladitev programov in
delitev dela med navedenimi organizacijami združenega dela.
Člen 28
Za zagotovitev večje proizvodnje osnovnega reprodukcijskega materiala in njene modernizacije bodo pomembnejše
organizacije združenega dela v panogah črne in barvne metalurgije, nekovin, bazne kemije in industrije gradbenega mateporoč evalec

ria/a na podlagi usklajenih materialnih bilanc v Sloveniji in
Jugoslaviji pripravile samoupravne sporazume, s katerimi
bodo med seboj in s porabniki svojih proizvodov uskladile
svoje proizvodne programe in zanje zagotovile potrebne surovine in energijo, kadre in prostor. Dinarsko in devizno
poslovanje na podlagi programov mora zagotoviti lastne vire,
zdužena sredstva in dopolnilna sredstva bank. V tem okviru:
- v črni metalurgiji bodo pospešili priprave na modernizacijo in razširitev kapacitet za proizvodnjo elektrojekla;
- v barvni metalurgiji bo težišče na pripravah za povečanje
proizvodnje primarnega in sekundarnega aluminija, dosego
višje stopnje predelave ter na tej osnovi večjega izvoza;
- v bazni kemiji bo težišče na reševanju problemov rafinerijskih kapacitet za potrebe petrokemije ter na aktivnostih za
pripravljanje in izvajanje programov propilenske kemije, pentaeritritola, umetnih smol, furanske kemije, kaprolaltana, natrijevega tripolifosfata in alkalij, umetnih gnojil, žveplove in
organske kisline ter farmacevtskih surovip;
- v industriji gradbenega materiala bo težit 1 na povečanju proizvodnje cementa;
- bodo proizvajalci termoizolacijskega materiala povečali
proizvodnjo in s tem prispevali k racionalnejši izrabi energije.
Člen 29
Organizacije združenega dela in skupnosti s področja inženiringa bodo v medsebojni povezavi, v sodelovanju z industrijskimi, raziskovalnimi, gradbei.imi in drugimi organizacijami združenega dela ter s povezovanjem tržnoraziskovalnih,
razvojno projektantskih, poslovno komercialnih, kreditno finančnih, organizacijsko izvajalskih in montažnih del zagotovile predvsem na tujih trgih kompleksno ponudbo programov,
objektov in proizvodnih linij. Pri tem bodo zagotovile bistveno
večji delež domače opreme in tehnologije.
Člen 30
Podpisniki bodo pomagali pri pripravi plansko analitične
dokumentacije ter pri usklajevanju planov in pospeševali samoupravno sporazumevanje o združevanju dinarskih in deviznih sredstev za sofinanciranje programov iz tega poglavja.
V skladu s poglavjem I. tega dogovora bodo banke do 31. 3.
1981 razčlenile sistem kriterijev za vrednotenje projektov.
Organizacije združenega dela bodo za investicijske projekte v
okviru proizvodnih programov, navedenih v tem poglavju,
pripravile dokumentacijo tako, da jih bo moč ocenjevati s
kriteriji tega odstavka.
VI. ENERGIJA
PODPISNIKI: Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije, Samoupravna interesna skupnost
za nafto in plin Slovenije, Plansko poslovna skupnost za
premog, Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifikacije Slovevije, Poslovna skupnost energetsko industrijske
cone Koper, Splošno združenje energetike, Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije, Rudarsko elektroenergetski kombinat Velenje, Revirski energetski kombinat
Edvard Kardelj Trbovlje, SOZD PetroI Ljubljana, Železniško
gospodarstvo Ljubljana, Delovna organizacija Istra Benz
Koper, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiška konferenca SZDL.
Ključni proizvodni programi so navedeni v Navodilih h kriterijem prestrukturiranja gospodarstva. Opredeljeni so na podlagi Nomenklature investicijskih
objektov
po namenu in zmogljivosti (MG št. 5/77).
6
Energetski objekti: hidroelektrarne, termoelektrarne, oprema za nuklearne
elektrarne, plinovodna oprema, sistemi za proizvodnjo novih virov energije in za
varčevanje z energijo. Procesni objekti: usnjarne, livarne, proizvodne linije za
tarmacijo, kemijo, živilsko industrijo, itd., rudniški kopi, cementarne. Proizvodni
sistemi: avtomatizirane preoblikovalne linije, težki obdelovalni NC stroji, orodjarne. Tehnološko zahtevnejši sistemi za izboljšanje in zaščito okolja: za
čiščenje odpadnih voda in zraka. Mikroelektronika: monolitna, tankoplastna in
debeloplastna vezja. Integrirani telekomunikacijski sistemi: telekomunikacijski
sistemi na osnovi digitalne tehnike, integriranih vezij, procesnih računalnikov in
elektrooptlčnih efektov.
poroč evalec

Člen 31
Zaradi zmanjšanja energetske odvisnosti od uvoza, intenzivnejšega in racionalnejšega izkoriščanja lastnih virov energije ter varčevanja z energijo v vseh oblikah porabe, bodo
podpisniki v skladu z usmeritvami družbenega dogovora o
ukrepih in aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije sprejeli programe varčevanja in racionalnega ravnanja z energijo in jih
dosledno izvajali.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo spremljal te aktivnosti
in po potrebi ukrepal.
Člen 32
Slovenski premogovniki bodo v obdobju 1981-1985 zagotovili elektrogospodarstvu in drugim gospodarskim dejavnostim ter drugim porabnikom v SR Sloveniji naslednje količine
premoga
v mio ton

REK Velenje - lignit
REK EK skupaj z rudniki
Senovo, Kanižarica.
Laško - rjavi premrg

Od tega
Skupaj za potrebe
1981-1985 elektrogosp.
23,5
22,3
9,1

7,0

Za zagotovitev tega obsega proizvodnje bo vloženo v modernizacijo premogovnikov, za odpiralna dela, nadomestne
objekte, geološke in druge raziskave in v izboljšanje pogojev
dela v osnovna sredstva rudnikov premoga okoli 7,2 mlrd din
(9,1 mlrd din).
V okviru tega zneska bo, poleg vlaganj v obstoječe rudnike
(izgradnja nadomestnih objektov Preloge, odpiranja jam na
območju Šoštanja, Hrastnika, Trbovelj, Kotredeža, Senovega
in Kanižarice s sodobno opremo in uvajanjem mehaniziranih
odkopov), predvsem z intenzivnim raziskovanjem znanih nahajališč premoga že v tem obdobju pripravljena eksploatacija
rjavega premoga v rudnikih Dol, Krmelj in Trobni dol ter
lignita v rudniku Globoko po letu 1985.
Sredstva za vlaganje v slovensko premogovništvo bodo okvirno zagotovljena iz naslednjih virov:
- del sredstev, združenih v okviru SIS elektrogospodarstva,
v višini okoli 6,2 mlrd (7,8 mlrd) din,
- združena sredstva v okviru plansko poslovne skupnosti
za premog v višini okoli 1,0 mlrd (1,26 mlrd) din.
Združena elektrogospodarska podjetja Slovenija in plansko
poslovna skupnost za premog bosta zaradi manjkajočih količin domačega premoga v letih 1981-1985 zagotovili iz SR
BiH, SR Srbije in SAP Kosovo dobavo rjavega premoga in
lignita skupaj... mio ton ter okoli... mio ton premoga iz
uvoza. Zato bosta planskoposlovna skupnost za premog in
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slovenije dogovorili obseg in nač in sovlaganj v premogovnike v
drugih SR in SAP
Člen 33
Za pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji v
obdobju 1981-1985 bodo v tem obdobju zgrajeni novi proizvodni objekti s skupno instalirano močjo 706 MW, od tega v
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 250 MW in v
tujini 12 MW.
V SR Sloveniji bodo zgrajeni in bodo začeli redno obratovati naslednji proizvodni objekti:
termoelektrarna -toplarna Ljubljanu II, 50 MW (1982),
nuklearna elektrarna Krško 332 MW (1981)
hidroelektrarna Solkan, 21 MW (1983),
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hidroelektrarna Mavčiče, 38 MW (1984) in
manjše elektrarne, skupaj 3 MW (1985).
Izven SR Slovenije bodo za potrebe Slovenije zgrajeni objekti: termoelektrarna Kosovo, 150 MW (1982), z ustreznim
delom premogovnika, termoelektrarna Uglevik, 100 MW
(1983), z ustreznim delom premogovnika, in hidroelektrarna
Bistrica (projekt Golica v Avstriji), 12 MW.
Poleg tega se bo po programu SLO v letu 1981 pričela
izgradnja malih HE in TE s pripadajočimi elementi elektroenergetskega sistema.
Za preskrbo NE Krško z jedrskim gorivom bodo zaključ ena
dela pri odpiranju rudnika urana Žirovski vrh. V letu 1983 bo
dosege/ letno planirano zmogljivost 160.0001 rude in proizvodnjo 1201 koncentrata uranovega oksida.
Za zagotovitev potrebe električne energije po letu 1985 bo
slovensko elektro gospodarstvo že v obdobju 1981-1985 pričelo pripravljati in graditi proizvodne objekte z instalirano
močjo okoli 850 MW17. Ti bodo pričeli obratovati v obdobju
1986-1990.
V tem planskem obdobju bodo potekale tudi priprave za
izgradnjo nuklearne elektrarne Prevlaka kot skupne naložbe
združenega dela SR Hrvatske in SR Slovenije s predvideno
instalirano močjo 1.000 MW, od tega za potrebe SR Slovenije
500 MW. Izgradnja tega objekta bo končana po letu 1990.
Za realizacijo omenjenega programa kontinuitete za pridobivanje električne energije bo porabljeno okoli 13% sredstev
razpoložljivih za vlaganje v elektrogospodarstvo.
Celotna vlaganja v osnovna sredstva navedenega razvojnega programa proizvodnih zmogljivosti, za dokončanje objektov iz preteklega obdobja, za izgradnjo ustreznega prenosnega omrežja 380, 220 in 110 kV, za izgradnjo objektov
distribucije 110 kV, za druge objekte18 ter za naložbe v premogovništvo in rudnik urana Žirovski vrh, bodo 28 mlrd (35,4
mlrd) din.
Ta sredstva se bodo zagotavljala okvirno iz združenih sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih v višini okoli
2.800 milijonov (3.540 mio) din ter bančnih in lastnih sredstev
in prispevkov od odjema, prispevkov za povečano priključ no
moč in inozemskih kreditov v skupni višini 25.200 milijonov
(31.880 mio) din. Združena sredstva TOZD po enotnih virih,
osnovah in merilih bodo v globalu predstavljala okoli 2,63%
sredstev za razširjeno reprodukcijo temeljnih organizacij
združenega dela meterialne proizvodnje.
Člen 34
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije, Poslovna skupnost za gazifikacijo SR Slovenije, Poslovna skupnost za izgradnjo energetskoindustrijske cone
Koper, SOZD Petrol Ljubljana, Istra Benz Koper in druge
asociacije združenega dela, zainteresirane za izpolnitev posameznih delov razvojnega programa Samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, bodo pri uresničevanju energetske bilance in politike glede proizvodnje, nabave,
transporta in distribucije naftnih derivatov in zemeljskega
plina za energetske in neenergetske potrebe v SR Sloveniji
zagotovili, da se bodo sredstva za investicije prvenstveno
usmerjala v:
1. geološkega raziskave indiciranih nahajališč nafte in zemeljskega plina ter eksploatacijo vrtin;
2. dograditev magistralnega plinovodnega sistema in finančno sanacijo že zgrajenega plinovodnega sistema ozi'roma v odplačevanje dela anuitet za plinovodni sistem, zgrajen v obdobju 1976-1980;
3. uresničitev programa za prevzem zemeljskega plina iz
Alfira,19
4. najnujnejše skladiščne zmogljivosti za tekoča goriva in
tekoči naftni plin v energetsko-industrijskih conah v Kopru, v
Dolskem, V mariboru in v Celju.
Za omenjene prednostne naložbe bo potrebno zbrati okoli
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5,8 mlrd din (7,34 mlrd din). Ta sredstva bodo zagotovljena
okvirno iz naslednjih virov: združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih 2,3 mlrd (2,91 mlrd) din, bančna
sredstva 1,5 mlrd (1,9 mlrd) din, lastna sredstva ter inozemski
krediti 2,0 mlrd (2,53 mlrd) din. Združena sredstva TOZD po
enotnih virih, osnovah in merilih bodo v globalu predstavljala
okoli 2,33% sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje.
Če bo z zbiranjem dodatnih namenskih sredstev iz maloprodaje naftnih derivatov mogoče pridobiti vsaj okoli 1,0 mlrd
(1,26 mlrd) din bodo porabljena za izpolnitev širšega programa izgradnje rezervoarskih zmogljivosti za tekoča goriva
in pline Jer gradnjo rafinerije odpadnih olj.
VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO
PODPISNIKI: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in
živilske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin
občin, Mesta Ljubljane in Obalne skupnosti Koper, temeljne
banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB
Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Zveza vodnih skupnosti Slovenije,, splošna združenja za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, za trgovino, za turizem in gostinstvo ter za
industrijo, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiška
konferenca socialistične zveze delovnega ljudstva.
Člen 35
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
bo do leta 1985 na podlagi obveznosti, ki so jih prevzele
podpisnice samoupravnega sporazuma o temeljih njenega
plana, zagotovila tako rast proizvodnje hrane,20 da bo doseženo najmanj 85% pokrivanja bilančnih potreb21 SR Slovenije
po hrani. Tržna proizvodnja se bo povečala tako, da bo v letu
1985 proizvedeno: govejega mesa 56.000 ton, svinjskega
mesa 42.000 ton, perutninskega mesa 80.000 ton, mleka 430
milijonov litrov, jajc 200 milijonov kom., pšenice 35.000 ton,
koruze 70.000 ton, hmelja 3,950 ton, krompirja 60.000 ton,
sladkorne pese 325.000 ton, sadja 60.000 ton, grozdja 80.000
ton; ulovljeno oziroma vzrejeno bo 13.800 ton morskih rib in
1.440 ton sladkovodnih rib.
Člen 36
Splošno združenje za kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano bo s samoupravnim sporazumom o uskladitvi republiške prehrambene bilance s splošnimi združenji za trgovino,
za turizem in gostinstvo in za industrijo zagotovilo vsakoletno
sporazumevanje med organizacijami združenega dela kmetijske proizvodnje, živilske industrije in oskrbe glede prevzema
in oskrbe z glavnimi kmetijskimi in prehranskimi proizvodi ter
reprodukcijskim materialom.
Manjkajoče količine hrane, ki ne bodo proizvedene na območju SR Slovenije, bodo podpisnice sporazuma iz prejšnjega odstavka zagotovile z enotnim skupnim nastopom, ki
bo temeljil predvsem na trajnem dohodkovnem povezovanju z
organizacijami združenega dela iz drugih SR in SAP.
Izvršni Svet Skupščine SR Slovenije in podpisnice sporazumov iz 1. odstavka tega člena bodo vsako leto do konca
septembra izdelale prehransko bilanco SR Slovenije za naslednje leto za ključne kmetijske in živilske proizvode in
zagotovile njeno pokrivanje.
Skupno z bankami bodo podpisnice tega dogovora zagotovile takšne možnosti za vlaganja, da bo mogoče pravočasno
in stabilno zagotavljati po prehranski bilanci potrebne količine pšenice, svinjskega mesa, sladkorja, o'1 a in krme.
Člen 37
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije v imenu svojih članic
sprejmeta na področju kmetijske proizvodnje in ribištva naslednje naloge in ukrepe:
poroč evalec

- skupno planiranje letnih količin proizvodnje s porabniki
hrane ter uveljavitev rizične in dohodkovne povezanosti, kar
bo zagotavljalo večjo ekonomsko stabilnost,
- prevzemanje razpoložljivih kmetijskih zemljišč, ki bodo
prvenstveno uporabljena za krepitev družbenih obratov oziroma za oblikovanje skupnih zemljiških kompleksov združenih kmetov,
- sprejemanje skupnih letnih setvenih planov, ki bodo
trajno zagotavljali povečanje poljedelske proizvodnje, zlasti
žit in sladkobne pese,
- zagotovitev planiranega povečanja proizvodnje govejega
mesa, na podlagi povečanja osnovne črede govedi za 15%, na
podlagi povečane rabe domače krme oziroma intenzivnejše
rabe travnatega sveta in uvedbo reje klavnih prvesnic, izboljševanja veterinarsko-preventivne dejavnosti; krepitev razvoja
mesno-mlečnih pasem in zagotovitev pitanja vseh za rejo
sposobnih telet, tako da se bo poprečna teža ob klanju povečala za okrog 10%.
- v hribovitih in planinskih območjih s pospešenimi vlaganji zagotoviti večjo proizvodnjo v govedoreji in ovčereji ter s
tem boljšo izrabo razpoložljivih kmetijskih površin,
- pospešitev vlaganj v družbena pitališča in pitališča. ki
bodo zgrajena na podlagi skupnih vlaganj v organizacijah
združenih kmetov za povečanje prireje svinjskega in govejega
mesa,
- uskladitev vrednosti uvoza in izvoza na področju perutninarstva.
- skupaj s SIS za preskrbo mesta Ljubljane, zagotovitev
nabave 6 novih ladij in rekonstrukcijo 4 ladij za povečanje
ulova morskih rib in povečanje objektov za vzrejo sladkovodnih rib,
- oblikovanje regijskih kiavno-predelovalnih centrov v
Murski Soboti, Mariboru, Dravogradu, Celju, Ljubljani, Kočevju, Škofji Loki, Novi Gorici, Sečovljah in na Dolenjskem,
- da do konca leta 1983 podpisnice ne bodo vlagale v nove
klavnice, mesno predelavo, mešalnice in mline, razen nujnih
rekonstrukcij in za zagotovitve higiensko tehničnih pogojev
obratovanja v obratih iz prejšnje alinee;
- ureditev novih nasadov na večjih kompleksih v družbenih
obratih in v proizvodnih skupnostih z razširitvijo izbora sadja
z namenom proizvodnje sadja za potrebe živilske industrije in
izvoza,
- združevanje sredstev v poslovnih skupnostih za skupne s
planom opredeljene namene.
Člen 38
Pri investiranju v kmetijstvu bodo upoštevani razvojni kriteriji, ki so opredeljeni v samoupravnem sporazumu o temeljih
plana Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije in natančneje določeni v tehnično-tehnoloških
osnovah za pripravo investicijskih programov, sprejetih pri
Poslovni skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije.
17
te objekte bo potrebno izbrati med naslednjimi možnimi objekti:
termoelektrarna - toplarna Trbovlje III, 150 MW, z deponijo premoga,
termoelektrarna - toplarna Maribor, 120 MW,
termoelektrarna - toplarna Dolsko, 120 MW,
termoelektrarna Tuzla B, 350 MW z ustreznim delom premogovnika,
hidroelektrarna Vrhovo, 34 MW,
hidroelektrarna Boštanj 34 MW,
hidroelektrarna Fala, IX. agregat, 30 MW,
termoelektrarna Kosovo C, 250 MW.
Konkretne odločitve glede izbora in vrstnega reda izgradnje objektov bodo
sprejete v Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodarstva.
Izgradnja informativnega sistema, rekonstrukcija nekaterih večjih proizvodnih in prenosnih objektov, izdelava investicijske dokumentacije, sanacija
slabih napetostnih razmer in vlaganja v premogovništvo izven SR Slovenije za
TE-TO
19 v Sloveniji.
Merilna postaja in zveza z italijanskim plinovodnim sistemom ter udeležba
v investicijah
pri dobavitelju zemeljskega plina v Alžiru.
20
Fizični obseg kmetijske proizvodnje se bo povečal poprečno za 3,5%
letno.
21
V letu 1980 so potrebe po hrani v SR Sloveniji pokrite okoli 81%.
22
Poleg tega bodo organizacije združenega dela v okviru omenjenega sodelovanja izvozile še 18.000 ton mesa in 2600 vagonov vina na podlagi dohodkovnega povezovanja z organizacijami iz drugih republik in pokrajin.

poroč evalec

Prednosti pri sprejemanju investicijskih programov imajo
naložbe:
1. V kmetijstvu:
- pridobivanje novih obdelovalnih zemljišč v SR Sloveniji
in drugih območjih Jugoslavije, usposabljanje obstoječih
zemljišč za racionalnejšo proizvodnjo in zmanjšanje parcelne
in posestne razdrobljenosti,
- povečanje tržne poljedelske proizvodnje in deleža domače krme v živinorejski proizvodnji,
- združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela ter skupne naložbe v okviru organizacije združenih
kmetov,
- proizvodne usmeritve, ki bodo povečale domač o oskrbo
in izvoz,
- zagotovitev surovinske osnove za živilsko industrijo na
osnovi dolgoročnih samoupravnih sporazumov,
- modernizacija in intenzifikacija izkoriščanja obstoječih
zmogljivosti pri namenih iz prejšnjih alinej.
2. V ribištvu:
- proizvodnja in ulov rib
3. V živilski industriji 50 vlaganja mogoča le ob poprejšnji
zagotovitvi surovin, od tega najmanj 70% dolgoročno. Po
izpolnitvi tega kriterija bodo imele prednosti naložbe, ki:
- intenzivirajo izrabo kmetijskega prostora v SR Sloveniji,
- imajo zagotovljen plasman na domačem in tujem tržišču,
- uvajajo velikoserijsko, specializirano proizvodnjo z uporabo sodobne tehnologije in širjenjem izbora izdelkov,
Upoštevajoč te kriterije, bodo imela prednost vlaganja:
- v predelavo mleka v skladu z rastjo tržne proizvodnje,
- v skladiščne prostore za kmetijske pridelke in objekte za
predelavo odpadkov v živinsko krmo.
Člen 39
Zadružna zveza Slovenije se zavezuje,"da bo z oblikami
združevanja dela, sredstev in zemlje, ki zagotavljajo ekonomsko in socialno varnost ter višjo produktivnost združenih
kmetov pospeševale vključevanje kmetov v različne oblike
združene proizvodnje, in na tej podlagi sprejemanje trajnih
dohodkovnih vezi z organizacijami živilske industrije in trgovine.
Člen 40
Organizacije združenega dela, članice podpisnic, bodo zagotovile hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, ureditev odnosov
v skupnem deviznem prihodku, skupno proučevanje izvozne
konjunkture in se dogovorile o skupnem nastopu na zunanjih
trgih. V sestavljenih organizacijah združenega dela in v poslovnih skupnostih bodo združevale sredstva za pospeševanje izvoza. Zagotovile bodo 7-8% poprečno rast izvoza kmetijskih proizvodov tako, da bi med pomembnejšimi proizvodi v
letu 1985 izvažali 8000 ton govejega mesa, 17.500 ton perutninskega mesa, 30 milijonov kom. en dan starih piščancev,
2000 vagonov vina,52 2700 ton hmelja, 5500 ton ribjih in
mesnih konzerv.
Člen 41
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zveza vodnih skupnosti Slovenije se zavezujejo, da bodo zaradi povečanja rastlinske proizvodnje, zlasti pšenice, koruze, oljnic in sladkorne
pese, kmetijske organizacije meliorirale 15.000 ha in v skladu
z deagrarizacijo odkupile razpoložljiva kmetijska zemljišča,
primerna za proizvodnjo osnovnih poljedelskih proizvodov, in
sicer do 10.000 ha.
Člen 42
Za uresničitev navedenih naložb bo vloženo v kmetijstvo in
ribištvo 13,9 mlrd din, od tega 11,3 mlrd družbenih sredstev.
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V okviru predvidene predračunske vrednosti bo 31 % sredstev zagotovljeno iz lastnih virov OZD in sredstev združenih
kmetov. 12% sredstev bo zagotovljenih med intervencijami v
okviru razširjene reprodukcije/3 5% od sredstev odškodnin in
od sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč, 6% iz sredstev hranilno-kreditnih služb; banke pa bodo za primarno
kmetijstvo in ribištvo zagotovile z ugodnimi krediti dopolnilna
sredstva v višini 46%.
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije
v Sloveniji in Zadružna zveza Slovenije, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, splošno združenje kmetijstva, živilske industrije
in prehrane, občine in upravljalci temeljnih bank bodo s
posebnim družbenim dogovorom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, živilstva, in ribištva v obdobju 1981-1985
podrobneje opredelili kriterije in pogoje vlaganj ter način
združevanja sredstev za proizvodnjo hrane.
Zagotovljeno bo usmerjanje sredstev upravljalcev temeljnih
bank za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Člen 43
V skladu s svojimi pristojnostmi bodo občine sodelovale
zlasti pri izvedbi naslednjih nalog:
- z zemljiško politiko bodo dolgoročno zagotovile zaščito
kmetijske zemlje in podprle izvedbo prostorsko-zemljiških
operacij,
- z usmerjanjem samoupravnega organiziranja bodo zagotavljale nadaljnje širjenje družbeno organizirane kmetijske
proizvodnje,
- s pospeševanjem razvoja hribovskih in manj razvitih predelov bodo zagotavljale skladnejši razvoj znotraj občin,
- s pospeševanjem povezovanja med proizvodnjo, predelavo in trgovino ter porabniki hrane v občini ali območju bodo
zagotavljale preskrbo prebivalstva s hrano.
Člen 44
Podpisniki se bodo zavzemali za takšna razmerja v primarni
delitvi, ki bodo na ključnih usmeritvah iz tega dogovora postopno omogočila pokrivanje enostavne reprodukcije v kmetijstvu in krepitev njegove akumulativnosti.
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in porabo
hrane v občinah in na ravni republike. SR Slovenija in občine,
kmetijske zemljiške skupnosti in območje vodne skupnosti v
okviru zveze vodnih skupnosti Slovenije bodo zagotovili
izvedbo interventnih ukrepov za hitrejše povečanje družbeno
organizirane kmetijske proizvodnje za dolgoročne naložbe in
naloge, ki predstavljajo pogoj za trajnost in dolgoročno stabilnost kmetijske proizvodnje.
Za izvedbo interventnih ukrepov bo zagotovljeno 5,6 mlrd
din '4 Tako bo izveden prenos obveznosti iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti na interventne sklade iz prejšnjega
odstavka, tako, da bodo zagotavljali sredstva v največjem delu
porabniki hrane - delavci temeljnih organizacij združenega
dela in deiovnih skupnosti ter občani v okviru osebnega dela s
sredstvi, ki so njihova lastnina Pretežni del intervencijskih
sredstev bodo občinski samoupravni skladi združevali na
ravni republike, zaradi različne lokacije potrošnje in proizvodnje hrane.
Pravico do pridobitve intervencijskih sredstev bodo imele
organizacije združenega dela, ki bodo dopolnjevale s tem
dogovorom in samoupravnim sporazumom o temeljih plana
Poslovne skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije
Slovenije sprejete obveznosti.
VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN
OSKRBA Z LESOM
PODPISNIKI: Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije,
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izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne
skupnosti Koper, temeljne banke v Ljubljanski banki, LB-ZB,
Beograjske banke, - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, splošno združenje
gozdarstva, splošno združenje lesarstva, splošno združenje
celuloze, papirne in papirno predelovalne industrije, Republiškega sveta Zveze sindikatov, Republiške konference
Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Člen 45
Zaradi boljše izrabe naravnih bogastev gozdnatega prostora, nadaljnje krepitve splošno koristnih funkcij gozdov ter
zagotavljanja 67% pokritja potreb po lesu z domačimi gozdnimi sortimenti bodo podpisniki s področja gozdarstva v
obdobju 1981-1985 zagotovili skupno sečnjo 18,3 mio m3, od
tega
za blagovno proizvodnjo gozdnih sortimentov 13,2 mio
m3. Po dinamiki bo v letu 1985 sečnja znašala 3,75 mio m3,
blagovna proizvodnja pa 2,80 mio m3. Tak obseg proizvodnje
godznih sortimentov bo omogočen z izvedbo gozdnogojitvenih del, ki bodo zajemala poprečno letno v obnovi 3700 ha, v
negi gozdov 19.000 ha ter v izgradnji in rekonstrukciji 350 km
gozdnih cest, medtem ko bodo druga gozdnogojitvena dela
naraščala tako, da bo v letu 1985 doseženo v melioracijah
3000 ha. v zakasnelih redčenjih 10.000 ha in osnovnih bo
50 ha plantaž hitrorastočega drevja. Proti koncu srednjeročnega obdobja bo začeto tudi snovanje plantaž iglavcev v
obsegu 2000 ha.
Člen 46
Za uresničevanje omenjenega programa bo vloženo v obdobju 1981-1985 2968 mio din (po cenah 1979). Ta sredstva
bodo zagotovljena okvirno iz naslednjih virov:
- lastna sredstva TOZD in TOK gozdarstva,
- združena sredstva članic SIS za gozdarstvo SR Slovenije,
- združena sredstva porabnikov lesa v lesni, celulozni in
papirni industriji25
- krediti bank.
Koristniki gozdnih sortimentov bodo združevali sredstva v
okviru samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
Banke bodo v okviru samoupravnih sporazumov o temeljih
svojih planov zagotovile kreditna sredstva namensko za gradnjo gozdnih prometnic.
Člen 47
V samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije bo v obdobju 1981-1985 od skupnih potreb po lesu v
obsegu 19.6 mio m3 zagotovljeno z viri v SR Sloveniji 15,5 mio
m326 V ketz 1985 bo od skupnih potreb 4,1 mio m3 z viri v SR
Sloveniji zagotovljeno 3,25 mio m3 oziroma 79% pokritje, kot
sledi:
- les za mehanično predelavo
88%
- les za proizvodnjo vlaknin
50%
- les za proizvodnjo plošč 27
83%
- tehnični les za neposredno porabo in drva
100%

23
Navedena nepovratna sredstva so zagotovljena med Intervencijami v
okviru razširjene reprodukcije v členu 44 in bodo uporabljena za vlaganja v
zemlji, v objekte, kjer se združuje združeno in osebno delo. zasebna in družbena
sredstva ter zemljišča In v revitalizacijo hribovskega sveta na sodobnih osnovah.24
4
V obdobju 1976-1980 je bilo na ravni republike za intervencije v proizvodnji in porabi hrane zagotovljeno 1,98 mlrd din od tega 2,1 mlrd din za intervencije
v proizvodnji
hrane.
25
V okviru celulozne in papirne industrije je posredno vključena tudi grafična26 industrija.
3
*
27 V tem je vštetih tudi 2,3 mlo m lesnih ostankov.
Struktura vključuje rabo gozdnih sortimentov in večji delež ostankov iz
mehanske predelave lesa v proizvodnji plošč.

poroč evalec

IX. VODNO GOSPODARSTVO
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta LJubljana in obalne skupnosti
Koper, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Zveza komunalnih
skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka
- TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Ljubljanska
banka - združena banka, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Člen 48
Območne vodne skupnosti bodo:
- s komunalnimi interesnimi skupnostmi in bankami pri
gradnji objektov za čiščenje voda in z drugimi ukrepi izboljševale kakovost voda; sodelovanje bo usmerjeno v izgradnjo
objektov, ki zagotavljajo izboljšanje kakovosti na odsekih
vodotokov IV. in III.-IV. razreda in so v skladu z izdelanimi
sanacijskimi programi. Pri tem bodo gradile predvsem objekte za uč inkovito zmanjševanje onesnaževanja industrijskih
odpadnih voda in skupne čistilne naprave. Za soudeležbo pri
gradnji objektov za čiščenje bodo območne vodne skupnosti
združevale za uresničitev programa 980 mio din;
- za vodno oskrbo in zaščito vodnih virov bodo zagotovile
soudeležbo 530 mio din.
- izgrajevale bodo osnovno odvodno mrežo, ki bo omogočila izvedbo kmetijskih melioracij na 15.000 ha, predvsem na
območjih, predvidenih za proizvodnjo sladkorne pese, na
večjih kompleksih in pri združevanju kmečke zemlje. V ta
namen bodo zagotovile za osnovo odvodno mrežo v okviru
investicij 484 mio din, za zadrževalnike, ki bodo posredno
koristili tudi kmetijskim melioracijam, pa 180 mio din.
- zagotovile 3926 mio din, od tega za vzdrževanje 2726 mio
din, za investicije v objekte za obrambo pred poplavami in
zadrževalnike 1000 mio din, za študije in za raziskave 200 mio
din.
Člen 49
Za zagotovitev oskrbe s pitno in tehnološko vodo iz količinsko
in kakovostno zadovoljivih in zanesljivih virov, kar bo terjalo
enovito reševanje v enem ali več povodjih, to je v okviru širših
medobčinskih območij, bodo uresničene naslednje naloge:
- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in
območnimi vodnimi skupnostmi bodo občine z vododeficitarnih območij Lenart, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Murska Sobota,
Cerknica. Logatec, Postojna, Sežana, Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica z dogovori o skupnih temeljih svojih planov
uskladile prevajanja voda med posameznimi vodozbirnimi in
vodoskrbnimi območji;
- občine bodo v dogovorih o skupnih temeljih svojih planov uskladile načrte glede novelacije in razširitve varstvenih
območij in varstvenih pasov ter izdaje varstvenih odlokov za
zaščito vodozbirnih območij zlasti naslednjih, za oskrbo s
pitno vodo posebej pomembnih območij podtalnice: Mursko
polje, Dravsko in Ptujsko polje, celjska kotlina in posamezna
območja Savinje, Krško, Brežiško polje, Mengeško polje, Sorško polje;
- občine bodo na podlagi dogovorov o skupnih temeljih
planov začasno zavarovale površine pred posegi, ki bi ovirali
kasnejšo gradnjo zadrževalnikov.
Za potencialne akumulacijske prostore, kjer so interesi
navzkrižni, bodo nosilci planiranja do leta 1985 proučili in
sprejeli odločitve glede namembnosti teh območij: Trebuša
(Idrijca), Planina (Unec), Cerkniško jezero, Radovljica (Sava),
Padež (Notranjska Reka), Bolehničiči (Ščavnica) in Vrbica
(Iška);
- v sodelovanju z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in
Interesno skupnostjo elektrogospodarstva Slovenije bodo v
dogovoru o skupnih temeljih svojih planov občine Metlika,
poroč evalec

Črnomelj in Kočevje uskladile s sosednimi občinami v SR
Hrvatski (Čabar. Delnice, Duga resa, Ozalj in Vrbovsko) nač in
rabe reke Kolpe;
- udeleženci dogovora bodo zagotovili ukrepe za preprečevanje nadaljnjega onesnaženja in za sanacijo Blejskega
jezera.
X. PROMET IN ZVEZE
PODPISNIKI: Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški promet, Republiška skupnost za ceste, Samoupravna interesna skupnost PTT prometa Slovenije, Poslovna skupnost Avtoprevozništvo, Samoupravna interesna
skupnost za letališki promet, Splošna plovba Piran, Blagovno transportni centri, Splošno združenje prometa in
zvez, temeljne banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana. Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni
svet Skupščine-SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin,
mesta Ljubljane in obalne skupnosti Koper, Gospodarska
zbornica Slovenije in Republiška konferenca Socialistične
zveze delovnega ljudstva.
Člen 50
Za pospešen in zlasti usklajen in racionalen razvoj integralnega transporta ter za pritegnitev dodatnih tranzitnih blagovnih tokov zaradi ustvarjanja večjih deviznih uč inkov od tranzitnega prometa, bodo ŽG Ljubljana, Splošna plovba Piran,
PS Avtoprevozništvo, Luka Koper, Aerodrom Ljubljana, Aerodrom Maribor in podpisniki sporazuma o usklajevanju planov
pretovorne, skladiščne in špediterske dejavnosti za obdobje
1981-198528 ustanovili poslovno skupnost integralnega transporta. prek katere bodo zagotovili skupen nastop, večji obseg dela. racionalnejši transport in večji devizni priliv. Izhajajoč iz teh ciljev bodo skupno gradili objekte integralnega
transporta na osnovi skupnih vlaganj.
V ta namen bo splošno združenje za promet in zveze v letu
1981 pripravilo predlog samoupravnega sporazuma za ustanovitev poslovne skupnosti in izpeljavo aktivnosti v zvezi z
ustanovitvijo in delovanjem te skupnosti.
Člen 51
Za usklajen razvoj posameznih sistemov zvez bo Splošno
združenje za promet in zveze v skladu s samoupravnim sporazumom o planiranju, izgradnji, eksploataciji in vzdrževanju
skupnih telekomunikacijskih sistemov zvez dalo pobudo in
zagotovilo, izdelavo osnutka samoupravnega sporazuma o
usklajevanju telekomunikacijskih sistemov zvez v SR Sloveniji
za plansko obdobje 1981-1985 med nosilci teh sistemov (PTT,
železniško gospodarstvo, cestno gospodarstvo, elektrogospodarstvo, RTV). V samoupravni sporazum bodo med drugim vgrajena nač ela o medsebojnem obveščanju o potrebah
posameznih nosilcev sistema zvez, postopek usklajevanja in
sporazumevanja ter nač ela participacije in skupnega obratovanja. Splošno združenje za promet in zveze bo sprožilo in
organiziralo sklenitev omenjenega sporazuma v letu 1981.
Člen 52
Gospodarska zbornica Slovenije bo v letu 1981 v okviru
splošnih združenj uveljavila spremljanje transportnih stroškov in izdelavno analiz transportnih stroškov pO enotni metodologiji za zajemanje transportnih stroškov v gospodarstvu
(zunanji in notranji transport).
Banke bodo pri odobravanju kreditov za investicije zahtevale tudi izrač un transportnih stroškov za predvideno proizvodnjo.
Člen 53
Pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem
gospodarstvu bo uresničevano s povečano uč inkovitostjo po11

štovanja, s poprečno rastjo cen do splošne rasti cen in s
povračili.
Za povečanje učinkovitosti poslovanja oziroma za zmanjšanje stroškov poslovanja bo železniško gospodarstvo sprejelo
in izvajalo ustrezen program in ukrepe.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet ter Gospodarska
zbornica Slovenije se bodo zavzemali, da se bodo cene transportnih storitev v železniškem gospodarstvu gibale na ravni
splošne rasti cen.
Povračila bodo zagotovljena z združevanjem sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih v skupnem znesku okoli 11.0 mlrd (13.9 mlrd)
din v letih 1981-1985. Ta sredstva se bodo združevala iz
dohodka TOZD in bodo v globalu predstavljala okoli 1.21%
dohodka temeljnih organizacij združenega dela materialne
proizvodnje.
Člen 54
V obdobju 1981-1985 bo Železniško gospodarstvo Ljubljana uresničilo naslednji razvojni program:
nadaljnjo modernizacijo prog. modernizacijo vozlišč in ranžirnih postaj, remonte zgornjega in spodnjega ustroja prog.
vgraditev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav
na stranskih progah29, sovlaganje in vlaganje v integralni
transport, nabavo potniških in tovornih vozov ter lokomotiv.30
Člen 55
Za realizacijo programa razvoja na področju infrastrukture
bo v letih 1981-1985 vloženih 7.7 mlrd din (9.7 mlrd din) in
sicer iz združevanja sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah
in merilih 3.2 mlrd din (4.0 mlrd din) ter iz sredstev domačih
bank. lastnih sredstev, interesnega združevanja in inozemskih
sredstev. Združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah
in merilih bodo v globalu predstavljala okoli 2.65% sredstev
za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje.303
Člen 56
Za ostale namene v programu razvoja ŽG Ljubljana, to jeza
integralrii transport, promet in vleko bo v letih 1981-1985
vloženih 7.1 mlrd dinarjev (9.0 mlrd din).
Ta program bo financiran z bančnimi sredstvi na osnovi
poslovnih odnosov, inozemskimi sredstvi, domačimi blagovnimi krediti ter z lastnimi sredstvi in sredstvi neposrednega
interesnega združevanja.
Člen 57
Pri uresničevanju politike razvoja cestne infrastrukture bo
Republiška skupnost za ceste prvenstveno usmerjala sredstva
v vzdrževanje cestne mreže ter v najnujnejše investicijsko
vzdrževanje ter rekonstrukcijo in modernizacijo obstoječe
cestne mreže; pri novogradnjah pa bo dan poudarek dokončanju začetnih odsekov ter gradnji prioritetnih odsekov na
cesti bratstva in enotnosti s tem. da bo v popolnosti upoštevana etapnost gradnje.
V skladu s tem bodo v okviru razpoložljivih sredstev pri
novogradnjah imeli prednost naslednji odseki:v
' Celovška cesta-Dolgi most. Dolgi most-Dolenjska cesta.
Naklo-Ljubljana, dodatni pasovi na odsekih Šmarje Sap-Višnja gora in Hrastje-Mač kovec, hitra cesta skozi Maribor, priključ ek Rožna dolina, mejni prehod Šentilj, odsek Solkan-Brdo, priključ ek Semedela, priključ ek Ruda, odsek Ruda-Strunjan, Uranska cesta in Zasavska cesta.
Posebna skrb bo namenjena izvajanju meddržavnih pogodb in sporazumov. Tako se bo v okviru možnosti nadaljevalo z izgradnjo cest po osimskem sporazumu. Izgradnja
predora Karavanke po meddržavni pogodbi med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo bo glede na jugoslovanski znač aj
tega projekta potekala na nač in, kot bo skupno dogovorjen z
drugimi republikami in pokrajinami.
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Pri rekonstrukcijah in modernizacijah cestnega omrežja bo
upoštevana politika skladnega regionalnega razvoja SR Slovenije.
'
Člen 58
Za uresničitev nalog opredeljenih v predhodnem členu bo
potrebnih okoli 22.4 mlrd31 din (28.3 mlrd din) in sicer za
odplačilo anuitet, enostavno reprodukcijo32 ter dokončanje
objektov okoli 14,0 mlrd din (17,7 mlrd din) za izvedbo programa novogradenj pa okoli 8.4 mlrd din (10,6 mlrd din).
Viri sredstev so: združena sredstva TOZD po enotnih virih,
osnovah in merilih v višini 5,0 mlrd din (6,3 mlrd din) ter
sredstva domačih bank, namenski prispevki in inozemska
sredstva pa skupaj 1.7,4 mlrd din (22,0 mlrd din). Združena
sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih bodo v
globalu predstavljala okoli 4,82% sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje.
Kolikor bi zagotovili večji pritok sredstev kot je to predvideno v prejšnjem odstavku, zlasti iz naslova pristojbin za
domača cestna motorna vozila in ljudskega posojila za ceste,
bodo imeli prednost izgradnje naslednji cestni odseki:
Vrtojba-Sela, vzhodna obvoznica Kranj, Šentilj-Pesnica, II.
etapa zahodne magistrale ceste Celje, Tržaška cesta v Ljubljani in odsek Baba (Trojane).
Člen 59
Luka Koper bo povečala luške zmogljivosti za letni obseg
dela od 1.75 mio ton v letu 1980 do 3.2 mio ton v letu 1985.
Pretežni del vlaganj bo usmerjen v objekte skupnega interesa:
v pridobivanje in urejanje 52,5 ha površin, v izgradnjo terminala za sipke tovore, v povečanje zmogljivosti kontejnerskega
terminala od 50.000 na vsaj 100.000 TEU kontejnerjev letno, v
nadaljnjo tehnološko posodobitev in v izgradnjo terminala za
premog.
Z interesnim združevanjem OZD s področja energetike,
industrije, soudeležbo inozemskega partnerja in z drugimi viri
se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvajanje dela vlaganj
v infrastrukturo I. faze igradnje terminala za sprejem premoga
in drugih tovorov na lokaciji pomola III. luke Koper.
Za uresničevanje razvojnega programa skupnega interesa
bo poleg drugih virov sredstev, združenih okoli 1,3 mlrd din
(1.6 mlrd din) od sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in
merilih. Ta sredstva bodo v globalu predstavljala okoli 1.29%
sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje.
Člen 59a
SIS za elektrogospodarstvo, SIS za nafto in plin. SIS za
železniški in luški promet (za področje železniškega prometa
in za področje luškega prometa) in Republiška skupnost za
ceste bodo v prvem tromesečju 1981 I. v ane.ksih k samoupravnim sporazumom o temeljih njihovih planov opredelile
konkretne osnove in merila za združevanje sredstev TOZD po
enotnih virih, osnovah in merilih.
28
Blagovno transportni center Ljubljana (TOZD Pretovor. TOZD Javna skladišča, TOZD Skladišča Novo mesto. TOZD Restavracija), STC Javna skladišča
Celje, STCC Maribor, TOZD Terminal Sežana. Interevropa - Koper - TOZD
Špedicija,
Intertransport Ljubljana, Transjug Ljubljana...
29
Modernizacija infrastrukture vključuje naslednje pomembnejše naloge:
usposobitev zgornjega in spodnjega ustroja prog za večje osne pritiske, vgrajevanje naprav za daljinsko upravljanje prometa, naprav za medpostajne radiodispečerske povezave, avtostop naprav, izgradnjo vozne mreže in elektronapajalnih postaj, kretnih in postajnih tirov, progovno kabliranje, avtomatizacijo cestnih
prehodov
itd.
30
Program vključuje nabavo 70 potniških voz, 1960 tovornih voz, 25 lokomotiv ter
30a 35 elektro in dizel motornikov.
Pri izračunu globalne stopnje je od omenjenih združenih sredstev odštet
prenos
31 združenih sredstev iz leta 1980 v znesku 745 mio din (cene 1980).
V RSC ocenjeni viri znašajo 26,2 mlrd din in so za 3,8 mlrd din višji zaradi,
višje ocenjenega prispevka od prodaje pogonskih goriv, višje ocenjenega prispevka od pristojbin za domača cestna motorna vozila ter zaradi večjega
obsega združevanja sredstev. Predpostavke: poprečna letna stopnja porabe
bencina ZDP 0%, RSC 3%, poprečna letna stopnja rasti porabe plinskega olja
ZDP 0%, RSC 6% ter poprečna letna stopnja rasti motorizacije ZDP 5%, RSC
10%.32
Pod enostavno reprodukcijo je tu mišljeno: stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja, modernizacije, ojačitev in rekonstrukcija cest.

poroč evalec

Člen 60
V okviru razvojnega programa PTT prometa bo povdarek na
naložbah skupnega interesa, v katere bo v letih 1981-1985
vloženih okoli 6,1 mlrd din (7,7 mlrd din) za:
mednarodne, magistralne in tranzitne tt zmogljivosti,
glavne avtomatske telefonske centrale, prenosni sistem med
glavnimi avtomatskimi telefonskimi centralami in vozliščnimi
avtomatskimi telefonskimi centralami, vozliščne avtomatske
telefonske centrale, prenosni sistemi med vozliščnimi avtomatskimi telefonskimi centralami in konč nimi avtomatskimi
telefonskimi centralami, rejonske avtomatske telefonske centrale. glavni poštni center in poštni centri, informacijski ptt
sistem, omrežje za prenos podatkov in objekte na manj razvitih območjih.
Program razvoja PTT zmogljivosti republiškega pomena bo
financiran z interesnim združevanjem v višini 1850 mio din
(2340 mio din), sredstvi domačih bank v višini 740 mio din
(936 mio din) ter z lastnimi sredstvi, domačimi blagovnimi
krediti in s sredstvi Poštne hranilnice.
Člen 61
Letališče Ljubljana bo v obdobju 1981-1985 pričelo s pripravljalnimi deli na izgradnji južnega potniškega terminala.
Pripravljalna dela bodo usmerjena v izdelavo idejnega in
glavnega projekta nove potniške stavbe, izgradnjo komunalne infrastrukture in v priključek na hitro cesto Naklo-LjubIjana.
Za uresničevanje tega programa ter za usposabljanje javnih
letališč za varen zrač ni promet bo predvidoma združenih na
podlagi interesnega združevanja 360 mio din (455 mio din).
Člen 62
Zaradi oblikovanja funkcionalno enotnega prometnega sistema bo splošno združenje za promet in zveze pospešilo
aktivnost za čimprejšnjo ustanovitev samoupravne interesne
skupnosti za promet Slovenije.
Pospešiti je treba preobrazbo družbenoekonomskih odnosov v Republiški skupnosti za ceste in temu prilagoditi
njeno organizacijsko obliko.
Splošno združenje za promet in zveze bo organiziralo aktivnosti za ustanovitev Samoupravne interesne skupnosti za
letališki promet SR Slovenije.
XI. TURIZEM
PODPISNIKI: Poslovna skupnost slovenskih naravnih
zdravilišč, Obalno-kraška turistična poslovna skupnost,
Kompas Jugoslavija, Turistična poslovna skupnost Ljubljana, temeljne banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin,
mesta Ljubljane in obalne skupnosti Koper, Gospodarska
zbornica Slovenije, Splošno združenje gostinstva in turizma,
Zadružna zveza Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije.
Člen 63
Organizacije združenega dela s področja turizma in gostinstva se v okviru Poslovne skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, Obalno-kraške turistične poslovne skupnosti, Kompasa
Ljubljana in Turistične poslovne skupnosti Ljubljana zavezujejo, da bodo v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 dosegle
okoli 8%33 realno rast deviznega priliva.
V prenoč itvenih objektih bo zgrajenih 15.000 ležišč, od tega
bodo OZD turizma in gostinstva zgradile 5700 ležišč v osnovnih in 2600 ležišč v dopolnilnih zmogljivostih, na kmetijah, ki
sodelujejo z zadružnimi organizacijami združenega dela bo
urejenih 6000 dopolnilnih ležišč, občani pa bodo zgradili 300
ležišč v osnovnih in 400 ležišč v dopolnilnih zmogljivostih.
poroč evalec

Člen 64
Za izgradnjo v tem poglavju navedenih zmogljivosti bodo
organizacije združenega dela turizma in gostinstva v SR Sloveniji investirale okoli 6.5 (8.2) milijarde din, od tega bodo v
gradnjo prenočitvenih zmogljivosti vložile 4,4 (5,6) milijarde
din, za druge posebne turistične in infrastrukturne objekte 2,1
(2.6) milijard din.
V okviru predvidenih naložb bodo OZD turizma in gostinstva iz lastnih virov in z združenimi sredstvi, zlasti na osnovi
odstopanja deviz, zagotovile okoli 49% sredstev.
Banke bodo v okviru razpoložljivih sredstev prednostno
zagotavljale dopolnilna sredstva za razvoj inozemskega turizma.
V okviru tega programa bodo:
- organizacije združenega dela zdraviliškega turizma zgradile prenočitvene objekte z 2600 ležišči ter pripadajočo zdraviliško in ostalo infrastrukturo v skupni vrednosti okoli 1,7
(2,2) mlrd din;
- organizacije združenega dela obmorskega turizma zgradile prenočitvene objekte z okoli 2100 ležišči in druge gostinske objekte ter pripadajočo turistično infrastrukturo v skupni
vrednosti okoli 1,7 (2,1) milijarde din;
- organizacije združenega dela gorskega turizma zgradile
prenočitvene objekte z okoli 1700 ležišči, druge gostinske
objekte in turistično infrastrukturo ter druge turistične objekte v skupni vrednosti 1,4 (1,8) milijarde din;
- organizacije združenega dela mestnega in transportnega
turizma zgradile prenočitvene objekte z okoli 1900 ležišči in
druge gostinske in turistične objekte v vrednosti 1,7 (2,1)
milijarde din.
Člen 65
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo pri sprejemanju
investicijskih oziroma razvojnih programov imele prednost
naložbe:
- v objekte, ki bodo pretežno namenjeni za povečanje
inozemskega turizma, pri čemer bo doseženo razmerje med
domačim in tujim turističnim prometom najmanj 49% : 51%;
- v dograjevanje obstoječih turističnih centrov z izgradnjo
žičnic v okviru kompletiranja sistema žičnic ter z izgradnjo
turističnih, gostinskih in drugih objektov, ki večajo kompleksnost ponudbe;
- v izgradnjo novih prenočitvenih zmogljivosti ob pogoju,
da se s tem doseže povečanje izkoriščenosti vsaj za 10%, če
so pred tem kapacitete izkoriščene manj kot 55%;
- ki ne bodo zahtevale večjega povečanja števila zaposlenih;
- pri katerih obveznosti iz najetih kreditov (tekočih in novih) v celotni dobi njihovega vračanja ne bodo presegle 15%
celotnega prihodka oziroma 25% dohodka;
- pri katerih bo dosežen večji delež lastnih in združenih
sredstev, najmanj pa 40%.
Člen66
Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov še naprej sodelovale pri financiranju tazvoja
zlasti inozemskega turizma in gostinstva tako, da bodo:
- zagotovile združevanje sredstev za skupne naložbe v
turistične objekte namenjene pretežno inozemskemu turizmu;
- zagotavljale sredstva za razvoj kmečkega turizma pretežno na podlagi pridobivanja deviz v okviru kooperacijskih
odnosov med zadrugami in turističnimi organizacijami združenega dela;
33
Izračunano na podlagi metodologije, ki je veljala v letu 1979, dokončna
ocena bo opravljena, ko bo usklajena nova metodologija.
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- zagotavljale ugodne kreditne pogoje z 2 do 3-letnim
odlogom odplač il dinarskih kreditov pri investicijah v turistične in gostinske objekte, ki so namenjene pretežno tujskemu turizmu;
- usmerjale vlaganja občanov, še zlasti devizna vlaganja
zdomcev, ki se vključujejo prek kooperacijskih odnosov z
organizacijami združenega- dela v izgradnjo in adaptacijo
zasebnih turističnih sob ter drugih gostinskih in turističnih
objektov.
Člen 67
Občine bodo sprejele predvsem naslednje ukrepe:
- odlok za skupno oddajo zasebnih turističnih sob in drugih gostinskih objektov v zasebnem sektorju v cilju zagotovitve turistične ponudbe v kraju oziroma turističnem centru;
- z ukrepi vzpodbujale vlaganja v gostinske in turistične
objekte;
- z vidika ustvarjanja celovite turistične ponudbe z davčno
politiko pospeševale razvoj servisnih dejavnosti ter domače in
umetne obrti;
- v sodelovanju z republiko prouč ile možnost udeležbe
OZD v sredstvih, ki se ustvarijo s prometnim davkom pri
prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač na podlagi ustvarjenega deleža deviznega prihodka v celotnem prihodku;
- v dokumentih za urejanje prostora upoštevale gradnjo
drobnih gostinskih in trgovinskih objektov, servisne dejavnosti in turističnih infrastrukturnih objektov.

XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
PODPISNIKI: Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije,
Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva, Izobraževalna skupnost Slovenije,
Splošno združenje gradbeništva in IGM, temeljne banke v
Ljubljanski banki, LB - ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in
obalne skupnosti Koper, Republiški svet Zveze sindikatov
Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.

Člen 69
V dogovorih o temeljih družbenih planov bodo občine v
urbanističnih, in zazidalnih nač rtih upoštevale potrebe za poslovne prostore za osebne storitve in storitve gospodinjstvom
ter za obrtne cone, v katerih bodo predvsem tiste dejavnosti
drobnega gospodarstva, ki povzročajo hrup, obremenjujejo
promet in rabijo večje parkirne površine.

Člen 71
Za uresničevanje politike razvoja na področju stanovanjskega gospodarstva bodo podpisniki izvedli naslednje naloge
in ukrepe:
1. Stanovanjske skupnosti občin in drugi udeleženci tega
dogovora bodo ob upoštevanju novih družbenoekonomskih
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v okviru svojega delovnega področja in pristojnosti ustvarjali možnosti za nadaljevanje intenzivne stanovanjske gradnje tako, da bi do leta
1985 zgradili v SR Sloveniji okoli 65.000 stanovanj, v razmerju
60% v družbeni in 40% v individualni gradnji.
2. S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti bodo do leta 1985 postopoma uveljavljali ekonomske stanarine. S tem bo zagotovljena materialna osnova za samoupravno gospodarjenje s
stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini in
enostavna reprodukcija na področju stanovanjskega gospodarstva.
3. Podpisniki bodo pripravili ukrepe za zmanjševanje deleža ostalih34 stroškov v ceni stanovanj in za usmerjanje
stanovanjske gradnje na manj kvalitetna zemljišča.
4. Za sočasnost gradnje kompleksnih stanovanjskih sosesk
bodo v občinah odnosno na ravni medobčinskega sodelovanja udeleženci stanovanjske gradnje, ob sodelovanju medobčinskih gospodarskih zbornic in splošnih združenj, organizirali ustanavljanje poslovnih skupnosti za gradnjo stanovanjskih sosesk. Zveza stanovanjskih skupnosti bo sprejela normative in standarde za gradnjo in opremljenost stanovanjskih
sosesk in standarde za graditev stanovanj; pripravila enotna
izhodišča za uresničovanje ukrepov in nalog splošne ljudske
obrambe, zlasti civilne zaščite na področju stanovanjskega
gospodarstva do 30. 12. 1981.
5. Izobraževalna skupnost bo skupaj z Zvezo stanovanjskih
skupnosti in občinskimi skupščinami zagotovila izgradnjo
6130 ležišč v domovih za uč ence in študente. Pri gradnji bodo
imeli prednost študentski domovi, ki bodo grajeni v skladu s
planirano mrežo šol in v skladu z normativi in standardi.
6. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo nadaljevala
z dosedanjo politiko pospeševanja regionalnega razvoja manj
razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij republike
tako, da bo dajala pobudo za združevanje sredstev za kreditiranje stanovanj za kadre, ki so pomembni za razvoj teh območij.35

Člen 70
Stanovanjske skupnosti bodo dajale v najem poslovne prostore organizacijam združenega dela drobnega gospodarstva
In občanom za opravljanje deficitarnih dejavnosti s področja
osebnih storitev in storitev gospodinjstvom za najemnino, ki
ustreza stanarini za stanovanjske prostore.
Na osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov bodo banke s krediti pospeševale razvoj drobnega gospodarstva. Za ta namen bodo med drugim uporabljale tudi že
sklenjeno kreditno linijo mednarodne finančne korporacije.

Člen 72
Da bi zagotovili pridobivanje in komunalno opremljanje
zemljišč, izboljšanje kvalitete komunalnih storitev in smotrnejše ravnanje z odpadki, bomo podpisniki uresničili naslednje naloge in ukrepe:
1. izvršni sveti skupščin občin se bodo zavzemali, da bodo
občine v svojih planih opredelile in v upravnem postopku
zagotovile, da bo na razpolago za komunalno opremljanje
takšna količina zemljišč, da bo nemoteno potekala stanovanjska in ostala gradnja.

XII. DROBNO GOSPODARSTVO
PODPISNIKI: Splošno združenje drobnega gospodarstva
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza obrtnih
združenj Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, LBZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB
Ljubljana, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in
obalne skupnosti Koper, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza stanovanjske skupnosti, Republiška konferenca
Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Člen 68
Udeleženci bodo pospeševali razvoj drobnega gospodarstva z namenom, da prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva, k povečanju deviznega priliva in zmanjšanju deviznih
odlivov ter k boljši oskrbljenosti trga.
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poroč evalec

2. Za zagotovitev pravočasnega pridobivanja in urejanja
stavbnih zemljišč bodo podpisniki v procesu izgradnje stanovanjskih sosesk, industrijskih con in naselij dosledno usklajevali in spremljali izvajanje svojih planov in programov.
3. Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva in Zveza komunalnih skupnosti Slovenije bodo do
konca leta 1982 zagotovili pripravo standardov minimalnega
zagotavljanja oskrbe s komunalnimi dobrinami. Na osnovi
opredeljenih komunalnih standardov in normativov bosta pripravila program racionalnega izvajanja komunalnih storitev in
ukrepe za racionalnejšo uporabo komunalnih dobrin. Posebej
bo opredeljen program nadomeščanja kvalitetne pitne vode v
tehnoloških procesih z vodo nižje kvalitete.
4. Občine bodo prek dogovorov o temeljih svojih planov in
samoupravnih sporazumov o temeljih planov komunalnih
skupnosti ali posebnih odlokov zagotovile celovit sistem zbiranja, odstranjevanja in reciklaže komunalnih odpadkov.
Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva bo do konca 1981 organiziralo, da bodo komunalne
organizacije posebnega družbenega pomena zbirale odpadke
tako, da bodo sortirani v papir, steklo, tekstil in ostale odpadke.
5. Zveza komunalnih skupnosti Slovenije in Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega gospodarstva bosta
pripravila metodologijo za enotni sistem izkazovanja podatkov ter tako v sklopu družbenega informacijskega sistema
zagotovila spremljanje stanja in razvoja te dejavnosti.

Koper, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Republiška
konferenca SZDL, Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije. Raziskovalna skupnost Slovenije,
Kulturna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije,
Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnost
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, Skupnost
socialnega skrbstva SR Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slovenije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije,
Telesno-kulturna skupnost Slovenije.

Člen 73
1. Občinske izobraževalne skupnosti bodo na podlagi svojih samoupravnih sporazumov o temeljih planov in samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov izobraževalnih
skupnosti v obdobju 1981-1985 zagotovile vsem šoloobveznim otrokom obvezno šolanje najmanj v obsegu zagotovljenega programa v skladu z zakonom o osnovni šoli (Uradni list
SRS, št. 5/1980) tako, da bodo kot podlago solidarnosti zagotavljale 347.341 din za oddelek v osnovni šoli.36

PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljana in obalne skupnosti

2. Posebne izobraževalne skupnosti bodo s samoupravnimi sporazumi o temeljih svojih planov zagotovile nadaljevanje izobraževanja uč encem oziroma študentom, vpisanim v
sedanjih srednjih in visokih šolah, ter potrebne kapacitete
usmerjenega izobraževanja tako, da bodo v obdobju
1981-1985 omogočile vpis uč encev in študentov v prve letnike srednjih in visokih šoloustreznih usmeritev in sicer v
naslednjem številu:

VPIS UČENCEV IN ŠTUDENTOV V1. RAZRED SREDNJIH IN Vi

IHŠOL V OBDOBJU 1981-1985

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA
SKUPNOST ZA:
1
01. agroživilstvo
02. gozdarstvo
03. rudarstvo in geologija
04. metalurgija in kovinarstvo
05. kemija
06. elektro
07. gradbeništvo
08. lesarstvo
09. grafična in papirna ind.
10. tekstil
11. usnjarstvo
12. promet in zveze
13. pomorstvo
14. blagovni in denarni promet
15. gostinstvo in turizem
16. družboslov. u smer.
17. zdravstvo
18. pedag. dejav.
19. kult. dejav.
20. naravoslovno
21. neopredeljeno37
SKUPAJ

Visoke šole
skupaj
3
2.477
240
250
4.540
2.475
4.275
3.330
300
105
825
75
950
1.440
7.975
175
5.985
3.200
5.175
1.050
500
150
45.492

XIV. DRUŽBENE DEJ A VNOSTI

Srednje šole
skupaj
2
7.370
600
2,750
33.450
3.915
14.100
13.200
4.050
1.450
5.850
1.200
6.790
700
19.500
7.530
9.150
6.300
6.050
3.000
4.050
1.800
152.805

34
To so: odškodnine za zemljišče, zazidalni načrti in lokacijska dokumentacija, tehnična dokumentacija, pripravljalna in posebna zemeljska dela, zaklonišča, naprave za odlaganje odpadkov, priključki objekta na komunalne naprave,
nadzor gradnje In izvedba investicij, komunalni stroški skupaj, skupni prostori za
hišno
35 samoupravo, obresti in drugI stroški.
Predlog združevanja sredstav iz čistega dohodka in sicer 0,02% od bruto
osebnih dohodkov je v osnutku samoupravnega sporazuma Zveze stanovanjskih skupnosti.

poroč evalec

Skupaj
skupaj
4
9.847
840
100
37.900
6.390
18.375
16.530
4.350
1.555
6.675
1.275
7.740
2.140
27.475
7.705
15.135
9.500
11.225
4.050
4.550
1.950
198.297

Sredstva za IZVEDBO programov usmerjenega izobraževanja - v milj. din
5
911,4
112,7
276,8
2.842,3
651,2
1.445,1
1.301,5
308,9
116,8
482,7
87,7
347,3
129,6
1.509,6
481,7
822,8
1.339,0
1.392,0
607,3
1.208,2
16.374,6

38
37

Vsi zneski v tem poglavju so Izraženi v cenah leta 1980.
»neopredeljeno« vsebuje vpis za usmeritve frizerjev in fotografov pri
sredstvih, pa so dodana tudi sredstva za programe splošnih gimnazij do leta
1985. Skupna sredstva predstavljajo celotna sredstva, potrebna za izvedbo
vzgojnoizobraževalnih programov usmerjenega izobraževanja, In so znotraj
okvira dovoljene stopnje rasti sredstev za usmerjeno izobraževanje 3,5%.
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3. Izobraževalna skupnost Slovenije bo:
a) zagotavljala nemoten razvoj šolstva narodnosti in dvojezičnega šolstva za kar bo v tem planskem obdobju namenila
265.0 mio din.
b) omogočila izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter deloma razširila to
dejavnost na področju usmerjenega izobraževanja, za kar bo
v tem planskem obdobju namenila 1.039 mio din.
c) v dopolnilno izobraževanje vključila večje število otrok
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in razširila območje
delovanja, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 81,2
mio din.
č) omogočila vsakodnevne prevoze uč encev in študentov v
usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem planskem obdobju namenila 601,7 mio din.
Člen ^4
Raziskovalna skupnost Slovenije bo zagotavljala
uresničevanje:
a) skupnega raziskovalnega programa, ki ga sestavljajo:
- temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovnih, tehničnih, biotehničnih in medicinskih vedah, ki so posebnega
pomena za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti ter
- raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, ki
imajo poseben nacionalni pomen.
V ta namen bo zagotovila v 5-letnem-.obdobju 2915,7 mio
din, v kar je vključena pripadajoča infrastruktura in ostale
naloge, skladnć s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje
1981-1985
b) V letu 1981 bodo v Raziskovalni skupnosti Slovenije
združevali tudi sredstva za naloge posebnih raziskovalnih
skupnosti v skupni višini 268 mio din. V letu 1982, ko bodo
posebne raziskovalne skupnosti ustanovljene, bodo v njih
združevali sredstva na podlagi tedaj sklenjenih sporazumov.
Sredstva za raziskovalno dejavnost, ki bodo združevana iz
sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih, bodo
rasla skladno z rastjo dohodka, Jo je po stopnji 3,5% letno
glede na osnovo leta 1980, kar znaša 4,353 milijard din v 5*
letnem obdobju.
Konkretno opredelitev skupnega raziskovalnega programa
po raziskovalnih vedah in raziskovalni tematiki bodo opredelili zbori uporabnikov v skupščini Raziskovalne skupnosti
Slovenije ob sodelovanju zborov uporabnikov posebnih raziskovalnih skupnosti.
Člen 75
Oblikovanje in usmerjanje izvajanja programa odkrivanja in
raziskovanja surovin splošnega pomena, ki vključuje raziskave energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin, podzemnih pitnih, termalnih in mineralnih voda bo potekalo v enoti Raziskovalne skupnosti Slovenije. Raziskovalna
skupnost Slovenije bo za izvajanje tega programa zagotovila
sredstva v višini 811,3 mio din, organizacije združenega dela,
katerih dejavnost je povezana z izkoriščanjem rezultatov teh
raziskav, pa bodo na podlagi samoupravnih sporazumov za
izvajanje tega programa zagotovile dogovorjeni del lastnih
sredstev.
Konkretno opredelitev programa odkrivanja in raziskovanja
surovin in voda po vrstah raziskav in vrstah surovin oziroma
vrstah voda, bodo opredelili zbori uporabnikov v skupščini
Raziskovalne skupnosti Slovenije in Zbori uporabnikov posebnih raziskovalnih skupnosti.
Člen 76
Kulturna skupnost Slovenije bo:
- pospeševala izdajanje izvirnih leposlovnih in družboslovnih del, podpirala izhajanje periodičnega tiska, prevajanje
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pomembnih umetniških del iz drugih jezikov ter z odkupom
zagotavljala dotok najpomembnejših izdaj v splošno-izobraževalne knjižnice po kriterijih, ki so bili samoupravno določeni v letu 1980, v ta namen bo namenila 550 mio din;
- podpirala bo spomeniško varstvene posege na najpomembnejših in najbglj ogroženih spomenikih po prednostnem seznamu, določenem v svojem samoupravnem sporazumu, z<j kar bo namenila 148 mio din:
- pospeševala bo kulturno dejavnost italijanske in madžarske narodnosti, kulturno ustvarjalnost Slovencev zunaj SR
Slovenije: pri sodelovanju med narodi in narodnostmi v SFRJ
bo skrbela za načrtno in usklajeno izmenjavo najpomembnejših kulturnih stvaritev, ter podpirala kulturne stike s tujino,
zlasti z neuvrščenimi, sosednjimi in državami v razvoju, za kar
bo namenila 215 mio din;
- zagotavljala bo del sredstev za programe kulturnih dejavnosti, ki so nepogrešljiva sestavina kulturno-umetniškega
ustvarjanja in so s samoupravnim sporazumom Kulturne
skupnosti Slovenije opredeljene kot nujni za pospeševanje
kvalitete in razvoja posameznih kulturnih dejavnosti, za kar
bo namenila 1.039 mio din.
Člen 77
V obdobju 1981-1985 bodo na območju SR Slovenije zagotovljene v zdravstvenih skupnostih pravice iz enotnega zagotovljenega programa zdravstvenega varstva, ki jih določa 46
člen zakona o zdravstvenem varstvu in sicer v obsegu in
merilih, ki so opredeljena v samoupravnem sporazumu o
skupnih temeljih planov zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji
za obdobje 1981-1985.
Zagotovljeni program iz prejšnjega odstavka obsega storitve največ do dogovorjene ravni in se ovrednoti po dejanskih
stroških, vendar največ do cen iz samoupravnega sporazuma
o skupnih temeljih planov zdravstvenih skupnosti vSR Sloveniji.
,
Sredstva za ta program zagotavljajo občinske zdravstvene
skupnosti po enotni prispevni stopnji. Občinske zdravstvene
skupnosti, ki s to stopnjo ne morejo zagotoviti uresničevanja
pravic enotnega zagotovljenega programa, so upravičene do
sredstev solidarnosti za realiziran obseg storitev iz zagotovljenega programa, vendar največ do 90% realizacije, če izpolnjujejo hkrati tudi druge pogoje, dogovorjene v Zdravstveni
skupnosti Slovenije.
Sredstva solidarnosti združujejo občinske zdravstvene
skupnosti, ki po enotni prispevni stopnji zberejo več sredstev
kot jih potrebujejo za realiziran obseg zagotovljenega programa v svoji občini, pri čemer je najnižja možna realizacija,
nad katero nastopi solidarnostna obveznost 100% programa
po merilih in normativih iz sporazuma.
Vrednost zagotovljenega programa zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji bo v obdobju 1981-1985 rasla po poprečni letni
stopnji 2,8 odstotka.
Člen 78
Občinske zdravstvene skupnosti bodo v Zdravstveni skupnosti Slovenije uresničevale po načelu vzajemnosti, program
naslednjih skupnih nalog:
- zagotavljanje nujnih zdravstvenih storitev tujcem in osebam neznanega prebivališča;
- skupne naloge v zvezi z uresničevanjem zakona o svobodnem odločanju o rojstvu otrok;
- skupne naloge zdravstvenih skupnosti na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- in skupne naloge v zvezi z razvojem in delovanjem zdravstvenega informacijskega sistema in druge naloge po samoupravnem sporazumu.
Za te naloge bodo združile v Zdravstveni skupnosti Slovenije sredstva v višini 354 milijonov dinarjev.
poroč evalec

Člen 79
Z dogovori o temeljih svojih planov občin se bodo udeleženci zavezali, da se bo odstotek bolezenskih odsotnosti z
dela postopno zmanjševal, s čimer se bo zmanjševal tudi
delež izplačanih bolezenskih nadomestil v razmerju do izplačanih osebnih dohodkov v občini,-

614.3 mio din, leta 1984 625,8 mio din, leta 1985 638,0 mio din
oziroma skupaj v obdobju 1981-1985 3084,2 mio din.
Kmetje-zavezanci bodo prispevali 30% sredstev za pokojnine, in sicer leta 1981 257,6 mio din, leta 1982, 258,3 mio din,
leta 1983 262,5 mio din, leta 1984 267,4 mio din in leta 1985
272.4 mio din oziroma skupaj v obdobju 1981-1985 1318,2
mio din.

Člen 80

Člen 83
S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi socialnega
skrbstva bodo v SR Sloveniji zagotovljene:
a) občanom, ki so brez sredstev za preživljanje in nesposobni za pridobitno delo, družbene denarne pomoči iri sicer:
- družbena denarna pomoč kot edini vir preživljanja 2494
din mesečno na upravičenca;
- družbena denarna pomoč kot dopolnilni vir preživljanja v
poprečni višini 1247 din mesečno na upravičenca.
b) sredstva za delovanje centrov za socialno delo po kadrovskem normativu 1 strokovni delavec na 4000 prebivalcev,
pri čemer bo priznavala strokovnim delavcem z ustrezno
visoko izobrazbo osebni dohodek v višini 14,310 din mesečno
(bruto osebni dohodek).

1. Skupnost otroškega varstva SR Slovenije bo
zagotavljala:
- nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega dopusta v trajanju 246 dni in v višini 100% poprečnega osebnega dohodka upravičenca v preteklem letu;
- pomoč pri opremi vsem novorojencem v SR Sloveniji,
skladno s samoupravnim sporazumom.
Za izvedbo teh nalog bo namenila v plan- >em obdobju
skupno 6836 mio din.
2. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega
varstva bo v SR Sloveniji zagotovljeno:
- družinam, v katerih dohodki na družinskega člana ne
presegajo 3300 din mesečno, minimalno denarno pomoč za
preživljanje otrok v višini 400 din mesečno na otroka;
- socialno ogroženim kmečkim družinam denarno pomoč
v višini 250 din mesečno na otroka;
- otrokom, ki imajo samo enega hranilca, dodatno denarno
pomoč v višini 110 din mesečno na otroka in
- težjo telesno ali duševno prizadetim otrokom, dodatno
denarno pomoč v višini 250 din mesečno na otroka po pogojih in merilih, določenih v samoupravnem sporazumu o temeljih plana.
3. S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi otroškega
varstva, bo v SR Sloveniji zagotovljen:
a) zajamčen program priprave na šolo, za otroke zadnjega
letnika pred vstopom v šolo - mala šola v trajanju 120 ur letno,
b) zajamčen program in varstvo predšolskih otrok motenih
v telesnem in duševnem razvoju.
Za izvedbo nalog (pod toč ko 2. in 3.) bo v tem planskem
obdobju potrebno združiti 8427 mio din.
Člen 81
Za uresničevanje programa dejavnosti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki bo zagotavljal uživalcem pokojninskih prejemkov usklajevanje teh
prejemkov z gibanjem osebnih dohodkov, bo v obdobju
1981-1985 potrebno na enotnih osnovah in merilih zagotoviti
v letu 1981 15.549,9 mio din, leta 1982 16.073,5 mio din, leta
1983 16.712,1 mio din, leta 1984 17.553,8 mio din in leta 1985
18.440,2 mio din oziroma skupaj 84.329,5 mio din. V okviru
teh sredstev so upoštevana tudi rezervna sredstva. Ob postopnem povečevanju rezervnih sredstev bo leta 1983 doseženih 10% teh sredstev od planiranih letnih dohodkov.
Člen 82
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji bo
v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana za
obdobje 1981-1985 uresničevala program dejavnosti tako, da
bo zagotovila:
- ostarelim kmetom starostno pokojnino,
- kmetom, ki so oddali svojo kmetijo družbenim pravnim
osebam poleg pokojnine tudi preživnino,
- socialno ogroženim kmetom-borcem NOV varstveni dodatek k pokojnini.
Po tem sporazumu bodo delavci z združevanjem sredstev
prispevali za pokojnine solidarnostno 70% sredstev in sicer v
letu 1981 602,0 mio din, leta 1982 604,1 mio din, leta 1983
poroč evalec
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Člen 84
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo v obdobju
1981-1985 usklajevala in spremljala uresničevanje socialnovarstvenih programe v republiških in občinskih SIS, ki se
vključ ujejo vanjo, dajala letno oceno izvajanja socialnovarstvene politike v SR Sloveniji in skupno z občinskimi skupnostmi socialnega varstva sklenila samoupravni sporazum, s
katerim bodo določeni:
- enotni in skupni kriteriji in merila vseh samoupravnih
interesnih skupnosti za ugotavljanje upravičenosti do socialnih dajatev,
- enoten sistem evidence vseh prejemnikov socialnih dajatev in njihovega materialnega položaja.
Skupnost socialnega varstva Slovenije bo konec vsakega
leta ugotavljala višini minimalnih življenjskih stroškov kot
podlago za uveljavljanje enotnih kriterijev in meril za upravičenost do socialnih dajatev.
Člen 85
Na podlagi samoupravnega sporazuma o solidarnem zagotavljanju sredstev bodo občinske skupnosti za zaposlovanje
delavcem med zač asno brezposelnostjo omogočale
- denarno nadomestilo in denarno pomoč skladno z zakonom,
- povrač ilo prevoznih in selitvenih stroškov pri zaposlitvi v
drugem kraju,
- pripravo na zaposlitev.
S samoupravnim sporazumom o solidarnostnem zagotavljanju sredstev bodo skupnosti za zaposlovanje na podlagi
zakona omogočale invalidnim osebam možnost usposabljanja in zaposlitve.
S sistemom solidarnosti med skupnostmi zaposlovanja bo
zagotovljeno, da se solidarno združujejo sredstva, ki zagotavljajo vsaki občini razliko do samoupravno dogovorjenega
obsega sredstev, pri čemer se kot kriterij uporabi poprečni
strošek dajatev za enega uživalca, oziroma poprečni strošek
usposabljanja brezposelne ali invalidne osebe.
Člen 86
Kulturna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna skupnost Slovenije in Zdravstvena skupnost Slovenije bodo sodelovale pri vsebinski bogatitvi programov radia in televizije s tem, da bodo skupaj z RTV sprejemale
letne programe ustreznih oddaj. Za to bodo skupno namenile
305,25 mio din, kar znaša po letih in po posameznih skupnostih:
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Leto
58,0
2,3
0,4
0,35

Kulturna skupnost
Izobraževalna skupnost
Raziskovalna skupnost
Zdravstvena skupnost

Skupaj
290,0
11.5
2,0
1,75

RTV pa bo sama zagotovila za funkcionalne stroške radijskega in televizijskega programa 1106 mio din, pri čemer
naročnine ne bodo rasle hitreje od rasti maloprodajnih cen.
Člen 87
Telesnokulturna skupnost Slovenije bo podpirala nadaljnji
razvoj telesne kulture, zagotovila kakovostni razvoj vrhunskega športa, prednostnih nalog ter nalog v zvezi s pripravo
na zimske olimpijske igre. Za to bo namenila v tem planskem
obdobju 101,6 mio din.
Člen 88
SR Slovenija bo iz republiškega proračuna nadomeščala
razliko med proizvodno in prodajno ceno politično-informativnim dnevnikom »Delo«, »Dnevnik« in »Večer« in sicer v
skladu z merili, ki jih določa »Družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov in temeljnimi organizacijami
združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov«.
Člen 89
SR Slovenija bo iz republiškega proračuna zagotovila del
sredstev za vzdrževanje in modernizacijo prenosnih naprav za
RTV, s katerimi bo zagotovljerfo pokritje celotnega slovenskega nacionalnega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi na osnovi dogovorov, ki jih bo sprejela
Skupščina SR Slovenije. Občine in posebne družbenopolitične skupnosti pa bodo zagotovile ostali del sredstev za isti
namen.
Člen 90
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Kulturna skupnost
Slovenije Izobraževalna skupnost Slovenije in Raziskovalna
skupnost Slovenije bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v letu 1984 zagotovili sredstva za
zač etek gradnje Muzeja ljudske revolucije Slovenije. Leta
1981, 1982 in 1983 bodo zagotovili sredstva za investicijskotehnično dokumentacijo in pripravljalna dela za to investicijo.
Člen 91
Samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih
dejavnosti bodo v naslednjem planskem obdobju načrtovale
in izvajale investicije le v okviru, ki jim ga dopušča vsakoletni
nominalni obseg sredstev po samoupravnih sporazumih o
temeljih nihovih planov in letna resolucija o uresničevanju
srednjeročnega plana, potem ko v okviru teh sredstev najprej
zagotovijo izvedbo dogovorjenega programa redne dejavnosti in obveze do solidarnosti.
Občinske skupščine bodo zagotovile, da se s samoprispevki za investicije v obdobju 1981-1985 ne bo združeval
večji delež sredstev iz osebnega dohodka kot je to dogovorjeno v planu občine.
Noben investitor ne bo začenjal združevanja sredstev iz
katerega koli vira za konkretno investicijo, dokler ne bo v
cei-oti pripravljena investicijsko-tehnična dokumentacija ter
zagotovljena lokacija in stavbno zemljišče, hkrati pa u celoti
dogovorjena finančna konstrukcija investicije in s samoupravnim sporazumom zagotovljena tudi sredstva za dejavnost
v novem objektu v tekočem planskem obdobju.
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Prednost bodo imele investicije, ki izpolnjujejo vsaj tri od
navedenih kriterijev:
1. investicije, ki so v višji fazi izgradnje ter bi njihova začasna ustavitev povzročila nesorazmerno škodo;
2: investicije, s katerimi se izboljšuje funkcionalnost in
racionalnost osbtoječih objektov;
3. investicije, ki omogočajo večnamensko rabo ali dajejo v
primerjavi z drugimi nameravanimi podobnimi investicijami
večji uč inek;
4. investicije, ki neposredno omogočajo izvajanje zagotovljenih programov redne dejavnosti;
5. investicije, ki ustrezajo prednostnim kriterijem, dogovorjenim v planu družbenopolitičnih skupnosti in dodatnim kriterijem, dogovorjenim v okviru dejavnosti.
Člen 92
Izobraževalna skupnost Slovenije, Zdravstvena skupnost
Slovenije, Skupnost otroškega varstva Slovenije, Skupnost
socialnega skrbstva Slovenije in Z jeza skupnosti za zaposlovanje Slovenije bodo na podlagi samoupravnih sporazumov z
ustreznimi občinskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi zagotovile take mehanizme solidarnostnega združevanja sredstev, da bodo zajamčeni programi normalno potekali
v vseh občinah na območju SR Slovenije, ne glede na različne
materialne možnosti občin, merjene s prispevno stopnjo.
Sredstva za zajamčene programe se bodo združevala po
enotnih merilih v vseh občinah. Za solidarnost bodo prispevali v občinah, kjer po enotnih merilih združijo več sredstev,
kot bi jih potrebovali za planirani obseg zajamčenega programa; iz solidarnosti pa bodo prejemali v občinah, kjer z
lastnim združevanjem po enotnih merilih ne dosegajo potrebnih sredstev s planiranim obsegom zajamčenega programa.
Poleg tega osnovnega kriterija bodo posamezne dejavnosti
s svojimi samoupravnimi sporazumi opredelile po potrebi še
dodatne kriterije za upravičenost do solidarnosti.
Samoupravne interesne skupnosti, navedene v tem členu,
bodo po gornjih kriterijih pripravile vsako leto solidarnostne
bilance, ob koncu leta pa proračun solidarnosti. Obveznosti iz
solidarnostnih bilanc bodo imele absolutno prednost pred
vsemi ostalimi deli programov.
Člen 93
Udeleženci tega dogovora bodo, vsak v okviru svojih pristojnosti zagotovili, da se kriteriji in merila za zagotovljanje
upravičenosti do socialnih dajatev (npr.; socialna pomoč,
otroški dodatek, varstveni dodatek upokojencev) in višina teh
dajatev ne bodo spreminjali tako, da bi se s tem povečal realni
obseg namenskih sredstev, dogovorjen s samoupravnim sporazumom o temeljih plana.
Če zaradi neugodnih gibanj v gospodarstvu ni možnosti, da
bi se vse socialnovarstvene dajatve valorizirale po dogovorjenih načelih, se bodo samoupravne interesne skupnosti v
okviru Skupnosti socialnega varstva Slovenije dogovorile za
selektiven pristop pri valorizaciji socialnovarstvenih dajatev in
pri tem zagotovile, da se ustrezno valorizirajo vsaj dajatve
tistim prejemnikom, katerih dohodki skupaj z dodeljenimi
socialnovarstvenimi dajatvami ne dosežejo dogovorjenih življenjskih stroškov.
Člen 94
Višino sredstev, ki so jo določili udeleženci samoupravnih
sporazumov o temeljih planov, samoupravnih interesnih
skupnosti, bodo samoupravne interesne skupnosti, letno revalorizirale, kolikor ne bo z letno resolucijo Skupščine SR
Slovenije drugače določeno, po naslednjih nač elih;
1. v ceni planirani del sredstev za (bruto) osebne dohodke
izvajalcev in sklade skupne porabe ter sredstva za osebne
prejemke iz naslova socialnih pravic se bo za zagotovljene
poroč evalec

programe in solidarnost povečeval skladno z rastjo poprečnega nominalnega osebnega dohodka na zaposlenega v SR
Sloveniji za razdobje oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (po podatkih iz obrazca RAD - 1, Zavoda SR Slovenije za statistiko) zmanjšanega za planirano poprečno letno
rast realnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji v petletnem
obdobju (1,1%), za druge programe v občinah pa se bo ta del
sredstev povečeval skladno z rastjo poprečnega nominalnega
osebnega dohodka na zaposlenega v občini za razdobje oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (po podatkih iz
obrazca RAD - 1, Zavoda SR Slovenije za statistiko) zmanjšanega za planirano poprečno letno rast realnih osebnih dohodkov v občini v petletnem obdobju.
2. Ostale elemente v ceni zajamčenih programov bodo
povečale z rastjo cen na drobno v obdobju - oktober preteklega leta - oktober tekočega leta (podatek iz mesečnega
statističnega pregleda Zavoda SR Slovenije za statistiko).
XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽB t NA
SAMOZAŠČITA
PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Izvršni svet skupšč in občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti Koper, Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, temeljne banke v Ljubljanski banki, LB ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka TB Ljubljana, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva.
Člen 95
Občine in republika ter drugi podpisniki tega dogovora
bodo za nadaljnje uresničevanje zasnove splošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite zagotavljali materialne,
kadrovske in druge pogoje za:
- razvoj teritorialne obrambe in njeno opremljanje, za sodobno oborožitev s težiščem na sredstvih za protioklepno in
protizračno obrambo, ustreznih količinah streliva in drugih
sredstev ter skladiščnih prostorov in za vzgojo ter urjenje enot
in štabov teritorialne obrambe.
Poseben poudarek bo dan nadaljnjemu organiziranju narodne zaščite v krajevnih skupnostih in organizacijah združenega dela ter usposabljanju delovnih ljudi in občanov za
opravljanje nalog narodne zaščite:
- krepitev, razvoj, opremljanje in usposabljanje enot in
štabov civilne zaščite s ciljem, da bo v enote in štabe vključeno do 1985. leta 16% prebivalcev in s težiščem na opremljanju, praktičnem usposabljanju, preventivnem ukrepanju in
ustvarjanju rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in
drugih hudih nesreč:
- pospešen razvoj in organiziranost obrambnega in družbenosamozaščitnega izobraževanja in usposabljanja, zlasti
pri usmerjanju mladih v vojaške šole in obrambne poklice, pri
usposabljanju delovnih ljudi in občanov za obrambne priprave, opravljanje nalog v posameznih sestavinah obrambe in
zaščite ter pri izvajanju zahtevnejših oblik usposabljanja v
centrih za obrambno usposabljanje;
- organizacijo in dograjevanje upravnih zvez ter sistema za
opazovanje in alarmiranje.
Člen 96
1. Občine, mesto Ljubljana, obalna skupnost in republika
bodo za realizacijo nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite zagotavljale sredstva v svojih proračunih
ter iz sredstev združenega dela, združevanih na podlagi samoupravnih sporazumov za financiranje skupnih nalog
splošne ljudske obrambe tako, da bodo skupna sredstva
vključno z obrambnimi pripravami organizacij združenega
dela in krajevnih skupnosti dosegla do 0,5% narodnega dohodka, ustvarjenega v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985.
poroč evalec

2. SR Slovenija bo zagotavljala materialne, kadrovske in
druge pogoje za uresničevanje naslednjih nalog:
- za delovanje Republiškega štaba za teritorialno obrambo
in potrebno pripravljenost štabov in enot teritorialne obrambe
republiškega pomena;
- za delovanje in opravljanje dejavnosti, nalog in ukrepov
civilne zaščite ter oblikovanje zalog materialnih rezerv sredstev za primer naravnih in drugih nesreč na podlagi določenih
usmeritev:
- za izgradnjo vežbališča, dograditev in vzdrževanje Republiškega centra za obrambno usposabljanje in skupno z Izobraževalno skupnostjo Slovenije za kvalitetno in uč inkovito
izvajanje izobraževalnih programov za nosilce obraminih priprav, obrambnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov in
posameznih sestavin v splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti;
- za organizacijo in postopno vzpostavitev avtonomnega
sistema zvez ter uč inkovito delovanje sistema opazovanja,
obveščanja in alarmiranja na ravni republike v skladu z določenimi usmeritvami;
- za nadaljnje opremljanje in usposabljanje republiških
organov in organizacij za obrambno in družbeno samozaščitno delovanje v skladu s sprejetimi načrti.
Člen 97
Podpisniki tega dogovora bodo v skladu s potrebami in
plani razvoja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite zagotavljali pogoje in sredstva za izgradnjo in prilagoditev določenih proizvodnih zmogljivosti za usmerjeno proizvodnjo v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami ter za
organizacijo proizvodnje in storitev v vojnih razmerah, zlasti
pa bodo skrbeli za zaloge deficitarnih surovin, repro materiala
in drugih industrijskih proizvodov v skladu z načrti za delovanje gospodarstva v izrednih razmerah in v morebitni vojni.
Zagotavljali bodo sredstva za oblikovanje republiških in občinskih blagovnih rezerv ter za izgradnjo skladiščnih prostorov v skladu z zakonom o blagovnih rezervah in na njem
temelječem programu oblikovanja republiških in občinskih
blagovnih rezerv
Podpisniki tega dogovora, zlasti pa občine, obalna skupnost in mesto Ljubljana bodo zagotovili načrtno in organizirano graditev zaklonišč za prebivalstvo in materialne dobrine
v vojni v skladu s predpisi ter stališči in usmeritvami Predsedstva SR Slovenije.
Člen 98
Občine in republika bodo zagotavljale materialne in druge
pogoje za nadaljnji razvoj in uč inkovito delovanje sistema
družbene samozaščite in v njem organov za notranje zadeve.
Občine in republika bodo zagotavljale sredstva za dograditev informacijskega sistema organov za notranje zadeve v
okviru družbenega informacijskega sistema, za funkcionalne
prostore organov za notranje zadeve in dopolnilna sredstva
za stanovanja delavcev teh organov.
Republika bo zagotovila sredstva za izpopolnitev in modernizacijo funkcionalnih zvez organov za notranje zadeve, za
izpopolnitev tehnične opreme in oborožitve, za modernizacijo
kriminalistično tehničnega centra ter prostorov ir, opreme za
posebne enote milice, za dograditev izobraževalnega centra
RSNZ, za izvajanje obrambnih priprav organov za notranje
zadeve ter sodelovala pri izgradnji in modernizaciji mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodov.
XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ
PODPISNIKI: Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne
* banke v Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB
Ljubljana, Jugobanka - TB Ljubljana, Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, izvršni sveti skupščin občin, mesta Ljubljane
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in obalne skupnosti Koper, samoupravne interesne skupnosti na ravni republike, ki prevzemajo konkretne obveznosti,
Republiška konferenca Socialistišne zveze delovnega ljudstva.
Člen 99
Občine bodo neposredno in v okviru medobčinskega sodelovanja v skladu s politiko skladnejšega regionalnega razvoja
pospeševale razvoj proizvodnih, oskrbnih in družbenih dejavnosti ter infrastrukture in zagotovile prostorske pogoje tako:
- da bodo optimalno razporejale dnevne oskrbne in delovne funkcije (potrebe),
- da bodo ustvarile in razvijale središča za zadovoljevanje
oskrbnih potreb na višji ravni za eno ali več občin,
- da bo zagotovljena delitev oskrbnih dejavnosti med več
enakovrednih središč v več občinah tam, kjer zaradi bližine
središč mi smotrno ločeno razvijati istih dejavnosti.
Člen 100
Občine bodo neposredno in v okviru medobčinskega sodelovanja upoštevale in pospeševale razvoj proizvodnih, storitvenih in zlasti družbenih dejavnosti skupnega pomena za
širša območja, predvsem v središčih, ki so glede vozliščne
lege ter drugih lokacijskih pogojev posebej primerna; to so:
- Ljubljana;
- Maribor, v povezavi s Ptujem in Slovensko Bistrico;
- Celje, somestje Koper-lzola-Piran, Kranj, Nova Gorica,
Novo mesto, Murska Sobota;
- somestje Jesenice-Bled-Radovljica, somestje KrškoBrežice-Sevnica, somestje Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec-Dravograd, somestje Trbovlje-Hrastnik-Zagorje;
- Postojna, Sežana, Velenje.
Člen 101
Zaradi aktiviranja možnosti za razvoj posameznih območij v
skladu s cilji družbenega razvoja SR Slovenije bodo samoupravne interesne skupnosti na področju gospodarstva skrbele za skladnejši regionalni razvoj, zlasti še na področju
prometnega omrežja, javnega prometa in telekomunikacij,
oskrbe z vodo in odpravljanja odpadnih voda ter kvalitetnejše
oskrbe z energijo.
Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih
dejavnosti bodo omogočale skladnejši regionalni razvoj tako,
da bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi zagotavljale
enakomernejše življenjske pogoje prebivalstva, tako na področju vzgoje in izobraževanja ter kulture kot tudi zdravstvenega in socialnega varstva in telesne kulture.
Člen 102
Splošna združenja in gospodarske zbornice bodo pospeševale hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih
obmejnih območij in v ta namen.
- spodbujale, usmerjale i povezovale interese organizacij
združenega dela in večjih delovnih organizacij, povezane s
hitrejšim gospodarskim razvojem manj razvitih območij v SR
Sloveniji;
- ugotavljale neizkoriščene prednosti manj razvitih območij, ki se kažejo v možnostih zaposlovanja, v možnostih pridobivanja surovin in njihove predelave in v prostorskih možnostih, ter na tej osnovi organizirale izmenjavo informacij organizacij združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij;
- ob upoštevanju razvojnih usmeritev SR Slovenije ter pogojev in možnosti razvoja manj razvitih območij zainteresiranim; organizacijam združenega dela iz razvitih in manj razvitih
območij posredovale svoje predloge za konkretne investicijske odločitve, dajale pomoč organizacijam združenega dela
pri pripravi programov in projektov, ki bi bili lahko podlaga za
vlaganja na manj razvitih območjih.
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Člen 103
Banke bodo na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih svojih planov ob upoštevanju kriterijev prestrukturiranja tz
poglavja I. tega dogovora pospeševale samoupravno združevanje sredstev in dela in v ta namen:
- sodelovale z organizacijami združenega dela, splošnimi
združenji, gospodarskimi zbornicami in občinami pri iniciranju ter usklajevanju projektov za ta območja,
- sklepale bančne kreditne aranžmane z domačimi in tujimi bankami za skupno kreditiranje investicij na teh območ jih,
- v skladu s samoupravnim sporazumom obvezno usmerjanje del razpoložljivega dolgoročnega potenciala za naložbe
v osnovna in trajna obratna sredstva, pri čemer bodo dajale
prednost investicijam na podlagi združevanja dela in sredstev; temeljne banke Ljubljanske banke, ki do zač etka 4.
četrtletja vsakega leta ne bodu usmerile dogovorjenega obsega sredstev za vlaganja na manj razvitih območjih, bodo
neusmerjeni del teh sredstev prek združene banke usmerile v
tiste temeljne banke, ki so svoje obveznosti za usmerjanje
sredstev presegle, in to pod dogovorjenimi pogoji, ki bodo
opredeljeni v posebnem samoupravnem sporazumu, ki bo
sklenjen med temeljnimi bankami Ljubljanske banke - Združene banke,
- sprejele ugodnejšo obrestno mero in dajale druge kreditne olajšave investitorjem na manj razvitih območjih, pri
čemer bodo obrestna mera in druge kreditne olajšave ugodnejše za investicije na manj razvitih obmejnih območjih in v
občini Lenart; v tem okviru bodo uveljavile kreditne olajšave
tudi za investicije za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, zlasti zemljišč, ki so predvidena za gospodarske objekte;
banke bodo sklenile samoupravni sporazum o namenih in
nekaterih pogojih kreditiranja naložb na manj razvitih območjih.
Banke bodo ugodnosti prejšnjega odstavka smiselno upoštevale pri dokončanju objektov, zač etih na podlagi odobrenega kredita pred 1. 1. 1981, ki so na območjih s statusom
prehodnega obdobja, vendar največ do konca leta 1981.
Člen 104
SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja manj
razvitih območij zlasti:
- z zmanjšano davčno osnovo za plačilo davka na dohodek
temeljnih organizacij združenega dela, ki vlagajo na manj
razvitih območjih, pri čemer bo davčna osnova v večji meri
znižana pri investicijah na manj razvitih obmejnih območjih
na podlagi združevanja dela in sredstev,38
- z znižanjem obveznosti plačila davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki imajo sedež na manj
razvitih območjih in so pričele z dejavnostjo na podlagi novih
vlaganj,39
- S sofinanciranjem izdelave kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih programov, ki se nanašajo na
manj razvita območja, z refundiranjem dela stroškov izdelave
projektne dokumentacije za naložbe na manj razvitih obmejnih območjih in v občini Lenart in s sofinanciranjem komasacij kmetijskih zemljišč na manj razvitih območjih (sredstva
bodo vsako leto določena v proračunu SR Slovenije),
- z dopolnilnimi prorač unskimi sredstvi za izenačevanje
pogojev na področju splošne porabe v manj razvitih občinah.
Davčne olajšave iz 1. in 2. alinee se bodo smiselno uporabljale tudi za investicije, začete pred 1. 1. 1980, ki so na
območjih s statusom prehodnega obdobja, vendar največ do
konca leta 1983.
Člen 105
Občine bodo pospeševale policentrični ekonomski, socialni
in prostorski razvoj v SR Sloveniji in v svojem okviru ter bodo
v ta namen:
poroč evalec

- skrbele za hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem
teritoriju in v okviru medobčinskega povezovanja in to manj
razvitih območij v skladu s kriteriji republiškega zakona ter
drugih manj razvitih območij (krajevnih skupnosti) v razvitejših občinah,
- spodbujale sprejemanje samoupravnih sporazumov v okviru medobčinskega sodelovanja o nalogah in ukrepih pospeševanja razvoja manj razvitih ombočih, zlasti še v zvezi z
razvojem gospodarske infrastrukture, družbenih dejavnosti in
drugih pogojev razvoja,
- spodbujale vlaganja z urbanistično in lokacijsko politiko
ter z drugimi ukrepi,
- pospeševale razvoj drobnega gospodarstva in kmetijstva
v manj razvitih obmejnih območjih in hribovitih območjih.
XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVA
OKOLJA
PODPISNIKI: Temeljne banke v Ljubljanski banki, LB ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana, Jugobanka - TB
Ljubljana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti
skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti Koper,
Gospodarska zbornica Slovenije, medobčinska gospodarska zbornica, Republiška konferenca Socialistične zveze
delovnega ljudstva, samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti na ravni republike.
Člen 106
Občine bodo v planih izdvojile in zavarovale območja in
objekte naravne dediščine. Še posebej bodo upoštevale tiste
objekte in območja, ki na osnovi strokovnega vrednotenja v
prostoru SR Slovenije predstavljajo relativno redke, ogrožene, značilne ali enkratne primere naravne dediščine in
imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekreacijski ali
krajinsko-estetski pomen.
Občine bodo na osnovi dogovorov o temeljih svojih družbenih planov sprejele varstvene ukrepe za zavarovana območja
in objekte, s katerimi bodo omejile ali onemogoč ile razvoj
dejavnosti in panoge, ki vplivajo na spreminjanje njihovih
naravnih ali kulturnih značilnosti. Z varstvenimi ukrepi bodo
omejile zlasti: pozidavo, spremembe v rabi tal, ki pomembneje spreminjajo naravne značilnosti in emisije.
Republika, občine, medobčinske gospodarske zbornice in
drugi bodo zagotavljali pogoje za vzdrževanja in razvoj naravnih in z delom pridobljenih vrednot v zavarovanih pokrajinskih območjih Za zagotovitev varstva v ustreznih območjih se
bodo občine povezovale in medsebojno uskladile skupna
območja in varstvene ukrepe. Republika ter občina Jesenice,
Radovljica in Tolmin bodo zavarovale kot narodni park osrednji del Julijskih Alp s pripadajočimi alpskimi dolinami. Republika ter občine Brežice, Krško in Šmarje bodo zavarovale del
Sotelskega kot spominski park Trebče.
Republika in občine bodo v družbenih planih in s posebnimi predpisi zavarovale območja, posamezne objekte ali
skupine objektov, ki zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega pomena predstavljajo nepremičnino kulturne dediščine. Občine, kulturne skupnosti in medobčinske gospodarske zbornice bodo pripravile dogovor za vzdrževanje, sanacijo in aktiviranje zlasti tistih tipičnih ali ključ nih objektov, ki
so na osnovi strokovnega vrednotenja ali družbenega interesa v prostoru SR Slovenije nenadomestljivi in najvišji dosežki ali najznačilnejši primeri arheološke, umetnostne, arhitekturne, etnološke, zgodovinske in tehnične dejavnosti ter
objekti ali kraji zgodovinskih dogodkov kot kulturne ali gospodarske dobrine.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo s pristojnimi občinami prouč il in v primeru ugotovljene možnosti pripravil kanporoč evalec

didaturo za vpis v svetovno naravno dediščino v smislu Konvencije o varstvu svetovne kulture in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74) naslednje izredno pomembne naravne
znamemitosti Slovenije:
Škocjanske jame
Soča s pritoki40
Območje notranjskih podolij
in kraških polj

Na območju občine
Sežana
Tolmin
Logatec, Postojna, Cerknica.

Člen 107
NOsilci investicijskih programov na ravni republike bodo
uskladili posege v prostoru ter zagotovili zameljišča v okviru
dogovora o temeljih družbenega plana ustrezne občine.
Člen 108
Občine bodo skupno z Gospodarsko zbornico Slovenije
pripravile osnutek družbenih dogovorov o sanaciji večjih žarišč onesnaženja okolja ter dale pobudo za njihov sprejem še
v letu 1981. Občine, ki so v III. in IV. območju onesnaženja
zraka bodo ustanovile skupnosti za varstvo zraka.
Občine bodo (v svojih proračunih) zagotovile sredstva za
naslednje naloge:
- za pripravo in sorejem predpisa Razvrstitev območij v
občini v območja onesnaženosti zraka (i., II., III., IV. območje)
za potrebe varstva zraka;
- za nastavitev in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja
zraka;
- izdelale in sprejele sanacijske programe za III. in IV.
območje onesnaženosti zraka.
Občine bodo skupaj s prizadetimi udeleženci dogovorov o
temeljih svojih planov načrtovale razmestitev objektov in naprav, ki nevarno onesnažujejo zrak, vendar s tehnološkimi
sredstvi ni možno ustrezno omejiti njihovih misij, da ti ne
bodo poslabšali onesnaženosti zraka v naseljih oziroma povzročili uvrstitev območja v slabšo kategorijo.
Banke bodo sodelovale pri zagotavljanju sredstev za realizacijo sanacijskega programa za III. in IV. območje onesnaženosti zraka.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo za posamezna kritično onesnažena območja, na katerih imata obseg onesnaženje zraka in njihova intenzivnost hujše škodljive posledice,
predpisal ukrepe za zavarovanje zraka pred nadaljnjim onesnaževanjem.
Člen 109
Za rešitev problema posebnih odpadkov bodo splošna
združenja na osnovi samoupravnega sporazumevanja med
proizvajalci teh odpadkov ustanovila podjetje za odstranjevanje posebnih odpadkov. Istočasno bo pripravljena raziskava
stanja in tehnoloških postopkov ter investicijski program, ki
bo opredelil sistem zbiranja, transporta in predelave oziroma
uničevanja posebnih odpadkov.
Člen 110
Za potrebe družbenega sistema informiranja in racionalno
urejanje prostora bodo SR Slovenija in občine zagotovile s
skupnim programom geodetskih del minimalni standard obveznih skupnih evidenc na celotnem območju Slovenije, z
dodatnimi programi geodetskih del v SR Sloveniji in občinah
pa posebne teritorialno opredeljene evidence, ki so potrebne
zlasti na ravni SR Slovenije oziroma občin.
Sredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo zagotovile SR Slovenija in občine v prorač unu ter samoupravne
interesne skupnosti - podpisnice za izvedbo skupnega in
dodatnega republiškega prog'ama.
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Razčlenitev nalog in potrebnih sredstev je opredeljena v
srednjeročnem programu geodetskih del za obdobje
1981-1985, ki ga v okviru dogovora o razvoju geodetske
službe v SR Sloveniji in o ureničevanju srednjeročnega programa geodetskih del za obdobje 1981-1985 sprejmejo SR
Slovenija, občine in samoupravne interesne skupnosti republiškega pomena ter geodetske organizacije združenega dela.
XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, mesta Ljubljane in obalne skupnosti
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva, samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti
na ravni republike.
Člen 111
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je potrebno družbeni
sistem informiranja razvijati in modernizirati za tekoče delo,
sedanje in bodoče razvojne potrebe. V zvezi s tem bodo
pripravili družbeni dogovor o skupnih in posamičnih nalogah
za razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji
tako, da bo postopno preseženo ponavljanje zajemanja podatkov, da bo za določene skupne in dogovorjene večnamenske baze podatkov vodene kot registri in da bodo statistične
raziskave postopoma prehajale na registre in se zmanjševalo
število anket in popisov, da bodo zgrajene informacijske
tehnične osnove tako, da bodo subjekti družbenega sistema
informiranja lahko pridobivali iz skupnih baz in posebnih
podatkov tisto, kar potrebujejo na racionalen način.
V okviru tega dogovora in po njegovih načelih bodo posamezni udeleženci med seboj s posebnimi dogovori, samoupravni sporazumi in planskimi akti določili konkretne obveznosti pri izgradnji in uporabi posameznih evidenc za nekatere
vidike družbene reprodukcije (gospodarstvo, prebivalstvo,
prostor, ipd.) ter za druge konkretne naloge.
XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA
PODPISNIKI: Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije, izvršni
sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane In Obalne skupnosti
Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v
Ljubljanski banki, LB-ZB, Beograjska banka - TB Ljubljana,
Jugobanka TB Ljubljana, Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva.
Člen 112
1. Udeleženci dogovora bodo pospeševali skupna vlaganja
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, še zlasti v
gospodarsko manj razvitih, v geološke raziskave za pridobivanje nafte, plina, urana in premoga; proizvodnjo energije v
termoelektrarnah in hidroelektrarnah ter transport energije,;
rudnike premoga; primarno kmetijsko proizvodnjo; objekte
skladiščenja kmetijskih pridelkov; pridobivanje in proizvodnjo rudnin, kovin, nekovin (železova ruda, baker, boksit,
azbest, perlit, zlato); proizvodnjo bazne kemije; izvozno
usmerjeno proizvodnjo; delovno intenzivno proizvodnjo in v
skupna vlaganja v tujini z OZD iz drugih republik in avtonomnih pokrajin.
" Pri skupnih vlaganjih na man) razvitih območjih na podlagi združevanja
dei.i in sredstev ter pri vseh vlaganjih na manj razvitih obmejnih območjih in v
občini Lenart naj bi se po dosedanjih predlogih davčna osnova zmanjšala za
štirikratno vrednost vlaganja, pri drugih vlaganjih na manj razvitih območjih pa
za trikratno
vrednost vlaganja.
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w Po dosedanjih predlogih bi znašalo v prvih treh letih obratovanja 90%.
Na območju, ki je zajeto v zakonu o določitvi zavarovanja območja za reko
Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76 in popravek it. 8/76)
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2. Za pospeševanje skupnih vlaganj na območju drugih
republik in pokrajin bodo:
- Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske gospodarske zbornice v SR Sloveniji iniciirale pripravo posameznih
projektov ter nudile pomoč pri usklajevanju samoupravnih
sporazumov,
- banke vspodbujale vlaganja in sporazume med bankami
za nuđ enje ugodnejših kreditnih pogojev za skupna vlaganja
v druge republike in pokrajini pod tč. 1 in za vlaganje v manj
razvite republike in avtonomno pokrajino Kosovo (ugodnejši
kreditni pogoji bodo zasnovani v skladu s samoupravnimi
sporazumi o temeljih planov bank) ter oblikovale bančne
konzorcije za skupna vlaganja,
- SR Slovenija zagotovila zmanjšanje davčne osnove, ko
gre za skupna vlaganja iz sredstev, ki se vštevajo i/ stalna
sredstva sklada federacije.
3. Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo pri
skupnih vlaganjih na območju drugih republik in pokrajin ter
vlaganjih organizacij združenega dela iz drugih republik in
pokrajin v Sloveniji uresničevana načela skupnega prihodka,
skupnega dohodka in skupnega deviznega prihodka.
Zaradi oblikovanja komplementarne gospodarske strukture
in delitve dela bodo udeleženci pospeševali usklajevanje proizvodnih programov v avtomobilski industriji, elektroniki itd.
Člen 113
Podpisniki bodo skupaj z drugimi dejavniki v SR Sloveniji
vzpodbujali in pospeševali vsestransko sodelovanje samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti na političnem, kulturnem, raziskovalnem, znanstvenotehničnem, gospodarskem in drugih področjih s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter družbenopolitičnimi
skupnostmi na območju drugih republik in avtonomnih pokrajin.
XX. KONČNE DOLOČBE
Člen 114
Udeleženci soglašajo, da bodo naloge in obveznosti, ki jih
po tem dogovoru prevzemajo v okviru družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985, konkretizirali v vsakoletnem
dokumentu o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije, da bi omogočili uresničitev z družbenim planom zastavljenih ciljev.
Člen 115
Udeleženci bodo redno spremljali, analizirali in ocenjevali
izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v primeru takih
sprememb v razvoju, ki bi v dinamiki, obsegu ali načinu
onemogočale izpolnjevanje prevzetih obveznosti, predlagali
spremembo dogovora po enotnem postopku, kot je bil sprejet.
Člen 116
Temu dogovoru lahko naknadno pristopijo tudi drugi udeleženci, če sprejemajo s samoupravnimi sporazumi o temeljih
svojih planov take obveznosti, ki so bistvene za uresničevanje
skupnih ciljev in nalog, dogovorjenih v družbenem planu
razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985
Člen 117
Posamezni udeleženci podpisujejo ta dogovor in sprejemajo obveznosti v mejah svojih pristojnosti in pooblastil.
Morebitne spore, ki nastajajo v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, dogovorjenih s tem dogovorom, rešuje priložnostna
arbitraža, ki ima predsednika in 4 arbitre. Po enega arbitra
poroč evalec

imenujejo republiški svet zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in udeleženci dogovora, ki je povzročil spor. Predsednika
arbitraže določijo sporazumno arbitri.
PREDLOG NAVODIL H KRITERIJEM ZA
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA
Ta navodila služijo za podrobnejšo opredelitev minimalnih
zahtev in omejitev pri novih proizvodnih oziroma investicijskih programih ali pri modernizacijah in rekonstrukcijah.
Minimalna zahteva je kvantitativno opredeljen minimum, ki
ga mora dosegati posamezen projekt, da je upoštevan v
sistemu vrednotenja. Če projekt ne dosega minimalne zahteve pri določenem kriteriju, to ne preprečuje njegove
izvedbe, če dosega in presega druge zahteve. Izjema so prostorsko-ekološke zahteve oziroma omejitve, ki jih projekt razen na izrecno naštetih področjih mora izpolniti, da se ga
sploh upošteva v sistemu vrednotenja.
Minimalne zahteve in omejitve iz 7. člena se v celoti uporabljajo pri vrednotenju projektov v industriji razen v nekaterih
panogah. Ne uporabljajo se v elektrogospodarstvu (šifra
zmogljivosti41 0101) in prav tako ne v sledečih panogah oziroma skupinah:
- 0102 pridobivanje premoga
- 0104 pridobivanje nafte in zemeljskega plina
- 0106 pridobivanje železove rude
- 0108 pridobivanje rude barvastih-kovin
-0111 pridobivanje nekovinskih rudnin
Na navedenih področjih se minimalne zahteve uporabljajo
smiselno oziroma se določijo še specifični kriteriji.
Opredelitev dohodka na zaposlenega in na vložena
sredstva ter stopnje sredstev za reprodukcijo
1. Letni dohodek na delavca v investicijskem oziroma proizvodnem programu je količnik dohodka, planiranega v rednem letu poslovanja po investiciji (v obrazcu zaključ nega
računa za leto 1979 ustreza definicija dohodka šrevilki označbe 017 za AOP) in poprečnega planiranega števila zaposlenih na podlagi vkalkuliranih delovnih ur (ustreza označbi
143 za AOP). izražen v dinarjih.
2. Dohodek na uporabljen dinar investicijskih sredstev je
količnik med dohodkom, planiranim v rednem letu poslovanja
po investiciji, in seštevkom predračunske vrednosti osnovnih
in trajnih obratnih sredstev, ki jih predvideva investicijski
oziroma proizvodni program.
Investicijski oziroma proizvodni program, ki predvideva po
izvršeni modernizaciji oziroma rekonstrukciji42 povečanje dohodka, rač una ta količnik tako, da v izrač un dohodka na
uporabljen dinar investicijskih sredstev šteje le planiran prirast dohodKa tj. razliko med stanjem planiranega dohodka po
investiciji in stanjem dohodka pred investicijo.
3. Stopnja sredstev za reprodukcijo je v procentih izražen
količnik med predvidenimi sredstvi za reprodukcijo in investicijskimi sredstvi (predrač unska vrednost osnovnih in trajnih
obratnih sredstev).
Sredstva za reprodukcijo sestavljajo sredstva za amortizacijo po predpisanih minimalnih stopnjah in nad predpisanimi
minimalnimi stopnjami ter čisti dohodek, namenjen za materialno osnovo dela.
Investicijski oziroma proizvodni program, ki po izvršeni
modernizaciji oziroma rekonstrukciji predvideva povečanje
sredstev za reprodukcijo v primerjavi s stanjem pred modernizacijo - rekonstrukcijo, računa ta količnik tako, da v izrač unu
stopnje upošteva le prirast sredstev za reprodukcijo tj. razliko
med predvidenimi sredstvi za reprodukcijo po investiciji in
pred investicijo.
Sredstva za reprodukcijo investicijskega oziroma proizvodnega programa pred investicijo se izračuna s seštevkom
naslednjih sestavin:
poroč evalec

- amortizacija po predpisanih minimalnih stopnjah [010)
- del dohodka za amortizacijo nad predpisanimi minimalnimi stopnjami (059)
del čistega dohodka za poslovni sklad [077)
- del čistega dohodka za zboljšanje materialne osnove
dela (078)
- del čistega dohodka ki /e rezultat izjemnih ugodnosti za
poslovni sklad (079)
- del čistega dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti, za
razvoj materialne osnove združenega dela (080)
- del čistega dohodka za rezervni sklad (081)
del čistega dohodka ki je rezultat izjemnih ugodnosti, za
rezervni sklad (082)
- del čistega dohodka za druge potrebe (083)
- del čistega dohodka za druge sklade (084)
Opredelitev proizvodnje za izvoz in plač ilno-bilančnega
uč inka
Delež deviznega prihodka v višini najmanj 40% od proizvodnje se smatra kot delež predvidenega deviznega prihodka
v celotnem predvidenem prihodku, ki je rezultat vlaganj v
investicijski oziroma proizvodni program.
Kot devizni priliv in devizni odliv se upoštevajo postavke, ki
so opredeljene v Odloku o metodologiji in merilih za določanje projekcij plačilno-bilančnih in devizno-bilančnih pozicij
republik oziroma AP v enotni projekciji plačilne bilance in
devizne bilance Jugoslavije. Odlok je sprejet za leto 1979 in
1980 (Ur I. SFRJ, št 16/79) za obdobje 1981-1985 pa je
osnutek Odloka še v pripravi.
Kot devizni priliv se šteje:
- devizni prihodek, dosežen s prodajo proizvodov in storitev na tujem trgu (ZR 1979 - AOP 020)
- devizni prihodek, dosežen iz skupnih prihodkov na tujem
trgu (kot rezultat skupnega dela in skupnega poslovanja,
oziroma soudeležbe - 67 člen zakona o deviznem poslovanju
in kreditnih odnosov s tujino - ZR 1979 - AOP 026)
- devizni prihodek, ki je dosežen s poslovanjem v tujini (od
obratov v tujini, podjetij v tujini), in to le tisti del, ki je vplačan
na devizni rač un v Jugoslaviji (033)
- sprejete obresti in odplačane terjatve za dane kredite
tujini (anuitetni plan odplačil).
Kot devizni odliv se šteje:
- devizni odliv za uvoz surovin, reprodukcijskega materiala, rezervnih delov za tekoče vzdrževanje, storitve in druga
neblagovna plačila (samoupravni sporazum SISEOT),
- devizni odliv za uvoz opreme in za rezervne dele za
investicijsko vzdrževanje v gotovini (samoupravni sporazum
SISEOT),
- devizni odliv za izplač ilo anuitet (glavnice in obresti) za
najete kredite (anuitetni plan odplačil),
- transfer dobička tujim partnerjem, ki se izplača na rač un
izven Jugoslavije.
Delež deviznega prihodka in plačilno-bilančni učinek (količnik med deviznim prilivom in odlivom) se računa v primeru
rekonstrukcije, modernizacije in razširitve obstoječih zmogljivosti in prirastov (razlika med predvidenim stanjem po izvršenih vlaganjih in stanjem pred tem).
Opredelitev kazalcev razvojno tehnološke Intenzivnosti
1. Kazalec -delež delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo« se izračuna na podlagi metodologije statistične raziskave lnd-21, ki razvršča zaposleno osebje v 8 skupin po
stopnjah strokovne izobrazbe.
41
Nomenklatura investicijskih objektov po namenu in zmogljivosti, Metodoioiko gradivo str. 5/77, Zavod SR Slovenije za statistiko.
" Za rekonstrukcijo, modernizacijo in razirtev obstoječih zmogljivosti se
smatra po definiciji Zveznega zavoda za statlstmo (obrazec nameravanih investicij INV-N) vlaganja v preureditev ali raztirltev jostofećlh objektov, opreme in
naprav zaradi povečanja obsega, spremembe vrste tehnologije proizvodnje in
uslug.
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2 Kazalec »delež nabavne vrednosti avtomatiziranih delovnih priprav v vrednosti vseh delovnih priprav<~ se izračunava
na podlagi metodologije statistične raziskave ind-21 ki razvršča delovne priprave v 11 skupin glede na stopnjo avtomatiziranosti Za avtomatizirane delovne priprave po tem dogovoru
se štejeio delovne priprave ki s odi/o v naslednje skupine
ciklusni avtomatski stroji in naprave refleksni in programski
avtomati ciklusne avtomatizirane linije strojev in naprav refleksne avtomatizirane linije strojev m naprav avtomatske
linije strojev in naprav ki se same regulirajo, sistem strojev za
upravljanje avtomatski proizvodno-transportni stroji (kombinati)
3 Kazalec »delež predvidenih vlaganj v razvoj in raziskave
v predvidenem bruto dohodku<■ daje sintetič no informacijo o
načrtovanih domačih naporih v smeri stalnega inovinarja proizvodnega procesa in programa potem ko je bil že vključ en v
redno proizvodnjo Izračuna se na podlagi predvidene vrednosti bruto dohodka (dohodka povečanega za amortizacijo
po minimalnih stopnjah) ter predvidenih povprečnih letnih
vlaganjih v raziskave in razvoj v teku obratovanja objekta
Nakup tujih licenc znanja itd se ne šteje v ta delež
Vlaganja v raziskave in razvoj predstavljajo predvidena
sredstva za tehnične, organizacijske, marketinške in druge
inovacije ter vsebujejo naslednje postavke
- tekoči stroški razvo/no-raziskovalnega dela v zvezi z
obravnavanim proitvodnim programom bruto osebni dohodki raziskovalcev m drugega oseb/a v tisti meri, kolikor bi s
svojim delom prispevali «< nastajanju raziskovalnih rezultatov
stroški materialnih in energijskih inputov stroški tekočega
vzdrežvanja, administrativni stroški intelektualne storitve oziroma raziskovalne storitve drugih razsikovalnih organizacij,
stroški dodatnega usposabljanja raziskovalcev in pomožnega
raziskovalnega osebja, stroški preizkušnje proizvoda ali postopka do t i O (nulte) serije Stroški kontrole tekoče proizvodnje atestov in ekspertiz ne sodijo k stroškom razvojno
raziskovalnega dela,
- naložbe v opremo za raziskave in razvoj poprečno letno
načrtovana sredstva za nabavo ali proizvodnjo raziskovalne
opreme, za potrebe načrtovanega razvojno-raziskovalnega
dela v zvezi z inoviranjem obravnavanega proizvodnega programa oziroma procesa (v teku celotne življenjske dobe projekta).
Osnovni uvozni in na jugoslovanskem trgu deficitarne
surovine in reprodukcijski materiali (Spisek 26 surovin
reprodukcijskega materiala po šifrah enotne klasifikacije
dejavnosti)
1 Surovine za črno metalurgijo (01030101781. 010301033,
010600022, 010711053, 010711061 010720010, 010720020.
010720036 010720044, 010720052, 010720095, 010720109.
010720117. 010999022, 010999049),
2. Izdelki črne metalurgije (010712050, 010712084,
010713013, 010713080, 010313110, 010713137, 010713153),
3. Rude barvastih kovin (svinca, cinka) (010820014,
011810640),
4. Kovine barvaste metalurgije (010942012, 010942012,
010942039, 010920027, 010910030, 010910956, 010910064.
010930049),
5. Nekovinske rudnine (011111033),
6. Končni proizvodi črne metalurgije (010713137,
010713145, 010713153, 010713170, 010713234, 010712076,
•010712092, 010713013, 010713110, 010713129, 010712017,
010712025, 01072033, 010J12041, 010712068),
7. Končni proizvodi aluminija v barvasti metalurgiji
(010942012, 010942039, 011010059),
8 Končni proizvodi bakra v barvasti metalurgiji
(010910030, 010910056, 01109040),
9, Končni proizvodi ostalih barvastih kovin (010930057.
010920027, 010920035, 010930030, 010930049),
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10 Odlitki sive litine (010712106, 010713056, 010713064
010713072 011311016),
11 Odlitki barvastih kovin (aluminijeve zlitine, bakra in
zlitine) (011311040)
T2 Premazna sredstva za kovinsko in elektro industrijo
(011930085)
13 Žagan les (012201010, 012201028 012201036
012201044 012201052, 01220160)
14 Hlodovina vseh vrst (030003071
030003381
030003012, 030003020 030003039 030003047 030003055
030003063),
15 Celulozni les (030003144 03000152 03000160
03000179),
16 Vlaknine za celulozno industrijo (012410018),
17 Umetne mase in smole (0118320678 011832075
011832083. 011832091 011832105, 011832113 0118321218
011832148).
18. Anorganske
kisline 0118100398
0118100478
011810055 011810063)
19 Anorganske soii (alkalije) 011810098 01181052)
20 Sintetični kavčuk (0118321729)
21 Petrokemikalije (0118105008 0118105358 0118106678
011830838. 011320918)
22 Lepila za lesno industrijo (011990134)
23 Volna (020140151).
24 Bombaž (0125110198)
25 Umetna vlakna za tekstilno industrijo (01183101081
01183110289 011831036. 0118310449)
26 Surove kože (goveje in svmjskej 1013041040
013041059)
Osnovni prehrambeni industrijski proizvodi
V členu 4, točki 2, 2 odstavku so kot osnovni prehrambeni
industrijski proizvodi upoštevane naslednje podskupine pro
izvodov kruh (del 013021) predelane ribe (013043) orede
lano mleko (013050 olja in masti (013080)
Opredelite v porabe energije
Enota Tj (Tera Joule) predstavlja 1012J
Za preračunavanje v enoto za energijo Joule je kot osnovna
relacija uporabljeno
1 cal -4,2 J in
1 Ws - 1 J. ker je nujno zaradi postavitve kriterija vso
porabljeno energijo prikazati v isti merski enoti
Za preračunavanje električne energije in goriv v Joule so
uporabljena naslednja razmerja
1 Električna energija 1 MWh = 3,6 x/10g J
2. Antracit 1t/= 7600/x 10^ cal = 31,9 x 10? J
3. Koks 11 = 7000 x 10? caI = 29,4 x 10? J
4. Črni premog 11 =/6.500 x 1(f cal - 28.1/x 10? J
5 Rjavi pramog 11 - 3 190 x 1CP cal = 13,4 x 10? J
6. Lignit 11 = 2360 x ltf cal = 9,9 x 10? J ,
7 Tekoča goriva 1/t = 10.000 x 10? cal = 42 x 10? J
8. Mazut 11 = 9 300 x 10? cal = 39 x 10? J
9. Zemeljski plin 10/m3 = 8.300 x JO6 cal = 34,9 x 10? J
10. Tekoči naftni plin 11 = 11.000 x JO6 cal =/46,2 x/10? J
Panoge bazične in predelovalne industrije
V bazično industrijo štejemo naslednje panoge črna metalurgija, pridobivanje in predelava barvnih kovin, proizvodnja
nekovinskih rudnin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov,
proizvodnja kamna in peska, proizvodnja gradbenega materiala, proizvodnja lesa in plošč, proizvodnja papirja
V predelovalno industrijo štejemo nasledke panoge: predelava nekovinskih rudnin, predelava kovin, strojegradnja,
proizvodnja prometnih sredstev, ladjedelništvo, proizvodnja
električnih strojev in aparatov, predelava kemičnih izdelkov,
proizvodnja konč nih lesnih izdelkov, proizvodnja preje in
tkanin, proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja
poroč evalec

usnja in krzna ter obutve in galanterije, predelava Kavčuka
proizvodnja živilskih proizvodov, proizvodnja krmil, proizvodnja in predelava tobaka, grafična dejavnost ter raznovrstna
industrija.
Korektivni faktor delovnih rezerv po občinah
Kazalci za občine so izračunani na podlagi deleža kmečkega prebivalstva v celotnem prebivalstvu.
Tako izračunani deleži so primerjani z republiškim povprečjem.
Občine:
Ajdovščina
Brežice
Celje
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Dravograd
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Koper
Kranj
Krško
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana Bežigrad
Ljubljana Center
Ljubljana Moste-Polje
Ljubljana Šiška
Ljubljana Vič-Rudnik
Ljutomer
Logatec
Maribor
Metlika
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ormož
Piran
Postojna
Ruj
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne
Ribnica
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Škofja Loka
Šmarje pri Jelšah
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Tržič
poroč evalec

Kazalci
0,987
1,950
0,361
0,947
1,622
0,538
1,326
1,971
1,279
0,121
0,789
1,055
0,220
0,133
0,702
0,277
0,641
0,561
1,569
1,064
3,260
3,457
1,262
0,080
0,000
0,168
0,108
0,474
2,178
0,954
0,422
1,368
1,878
3,642
0,745
1,271
2,634
0,391
0,671
2,010
1,417
0,398
0,500
1,072
1,559
1,114
1,343
1,497
1,513
2,070
0,861
2,506
0,987
0100
2,135
0,323

Velenje
Vrhnika
Zagorje
Žalec
SR SLOVENIJA

0,496
0,454
0,475
1.051
1.000

Opredelitev prostorsko-ekoloških zahtev
1 Industrijska cona je območje, določeno za industrijo,
kjer se skupno urejajo infrastrukturna in ekološka vprašanja,
pa tudi posamezna vprašanja, kot so vzdrževanje, proizvodnja, spremljajoče dejavnosti, razvoj ali skupni nastop na tržišču
2 Pod pojmom stanovanjska gostota je mišljena neto stanovanjska gostota, kjer je upoštevano zemljišče stanovanjskih objektov pripadajočih javnih zelenic, vrtov parkirišč in
dovoznih cest, ni pa upoštevano zemljišče družbenih objektov in servisov znotraj stanovanjskega območja Zahtevana
gostota nad 250 stanovalcev na ha izključ uje vsakršno individualno gradnjo na zemljiščih, ki po svojih lastnostih ustrezajo
prvi kategoriji kmetijskih zemljišč.
3 Sprejemnik je površinska ali podzemna voda oziroma
vodotok, v katerega se odvajajo uporabljene oziroma odpadne vode.
VI. kakovostni razred se uvršča voda s kvaliteto pitne vode,
ki jo je pogojno potrebno dezinficirati VII kakovostni razred
se uvršča voda s kvaliteto vode, primerne za kuho in za
zahtevne industrijske postopke
4. Gornjo mejo škodljivosti vpliva na okolje določajo
4.1 Zakon o varstvu zraka, Uradni list SRS, 13/75:
Za onesnaženi zrak se šteje zrak spodnjih plasti zunanje
atmosfere, ki vsebuje nezaželene snovi v tolikih množinah in
prisotnih v zraku tako dolgo časa, da vplivajo na zdravje in
počutje človeka ter povzročajo merljive škodljive uč inke na
rastlinstvu, živalstvu in materialih Onesnaževanje zraka se
izraža s količino in koncentracijo škodljivih snovi, kijih izpušča v zrak posamezni vir onesnaževanja (emisija). Onesnaženost zraka se izraža s koncentracijo škodljivih primesi v zraku
na določenem mestu ob določenem času (emisi/a) Dovoljeno
onesnaževanje zraka in meje onesnaženosti se določ ajo s
tehničnimi predpisi in normativi
4.2 Odlok o normativih za skupno dovoljeno in za kritično
koncentracijo škodljivih primesi v zraku, Uradni list SRS,
12/76
Dovoljena koncentracija škodljivih primesi v zraku je tista
maksimalna koncentracija posamezne škodljive snovi (maksimalna emisijska koncentraci/a - MIK) v spodnjih plasteh atmosfere, ki pri sedanjih izkušnjah m škodljiva za zdravje in
počutje in nima škodljivih učinkov na rastlinstvo in živalstvo
na določenem mestu in v določenem času Triinpolkrat številčna vrednost MIK ah MIKt (24-urna in polurna koncentracija) za S02 in za dim, saje ter prah (velikost delcev pod 10
mikronov) predstavlja kritično koncentracijo škodljivih primesi v zraku
4 3 Odlok o normativih za količine in koncentracije škodljivih snovi, ki se smejo izpuščati v zrak iz posameznih virov
onesnaževanja, (emisija), Uradni list SRS, 3/77
Z odlokom se določajo normativi za dovoljene količine in
koncentracije škodljivih snovi ki se smejo izpuščati v zrak iz
posameznih virov onesnaževanja
- glavne proizvodne agregate metalurške industrije,
- glavne procese kemič ne industrije,
- kurišča do moči 3 MW na trda ali tekoča goriva,
- energetske industrijske kotle in
- razna prometna sredstva
4.4. Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja vode,
Uradni list SRS, 22/76.
Varstveni pas zaradi zavarovanja zalog vode na območju,
na katerem se zajema pitna voda in termalna, mineralna in
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zdravilna voda (drugi odstavek 48 člena zakona o vodah,
Uradni list SRS. 16/74) obsega zajetje in ožje prispevno območje zajetja Na varstvenem pasu je prepovedana gradnja
objektov krčenje gozdov in nekateri nač ini kmetijske obdelave zemljišč (umetna gnojila itd.)
4.5 Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z oljem. Uradni list SFRJ, 60/73:
Zakon določa, da se za oljno mešanico, ki utegne onesnaževati morje, šteje tista, ki vsebuje v 1,000 000 delih mešanice
več kot 100 delov olia.
4.6 Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem
okolju, Uradni list SRS. 15/76
Hrup je po zakonu vsak zvok, ki vpliva na psihično in fizično
počutje delovnih ljudi in občanov tako. da jih ovira pri delu,
zmanjšuje delovno storilnost, vzbuja nemir in moti okolje,
preprečuje ljudem običajen počitek in škoduje njihovemu
počutju in zdravju. Po tem zakonu je prepovedan hrup, ki je
glede na čas in kraj, kjer nastaja, premočan ali presega s
predpisi, normativi, sprejetimi mednarodnimi konvencijami,
prostorskimi načrti maksimalno dovoljene ravni.
4.7 Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne
prostore, Uradni list SRS, 3/77:
Z odlokom se določajo normativne vrednosti maksimalno
dovoljenih ravni hrupa (dovoljena emisija) in korekcija izmerjenih vrednosti pri skupnem učinku hrupa in tipičnih vrstah
hrupa.
V okviru tega odloka se razdeljuje zakon in določajo maksimalne ravni dovoljenih vplivov na okolje kot npr raven hrupa
v decibelih posebej za dan in posebej za noč za naslednje
vrste okolij
- čisto industrijsko območje (brez stanovanj),
- pretežno industrijsko območje, trgovska središča.
- prehodno industrijsko-stanovanjsko območje,
- pretežno stanovanjsko območje, mestno stanovanjsko
območje,
- čisto stanovanjsko okolje, šole in VVZ,
- bolnišnice, zdravilišča, rekreacijska in naravovarstvena
območja.
6 Prekomerna prometna obremenitev nastopi takrat, kadar obremenitev preseže propustnost ceste in se določa po
normativih in standardih Republiške skupnosti za ceste.
Oddaljenost od kraja dela za 30 min vožnje z javnim prometnim sredstvom predstavlja oddaljenost od mesta prebivanja do kraja dela, ki je dosegljiva z javno avtobusno ali
železniško zvezo izven prometnih konic.
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Seznam ključnih proizvodnih programov
(1. člen iz poglavja: Nekatere naloge prestrukturiranja v
industriji)
Ključne proizvodne programe navajamo po enotni klasifikaciji dejavnosti in Nomenklaturi investicijskih objekotv po namenu in zmogljivosti (MG št. 5/66):
- 01131101 orodje (razen ročnega)
- 01131601 kotalni ležaji
- 01141 stroji in naprave (brez električnih in kmetijskih)
- 01143003 aparati in instrumenti za merjenje, kontrolo in
registracijo
- 01143004 optični instrumenti
- 01152101 motorji z notranjim izgorevanjem za cestna
vozila
- 011710 električni stroji in naprave
- 01172101 sestavni deli elektronskih aparatov in naprav
- 011723 komunikacijski aparati in naprave
- 01172402 elektronski merilni instrumenti in pribor
- 01172404 naprave in sistemi za merjenje
- 01172405 naprave za regulacijo in upravljanje strojev in
naprav
- 01172406 sistemi za daljinsko merjenje, regulacijo in
signalizacijo v industriji
- 01172407 naprave za avtomatizacijo in signalizacijo v
prometu
- 01172408 naprave in pribor za avtomatizacijo
- 011729 neomenjeni elektronski aparati in naprave (naprave računalniške tehnike: naprave za posebne namene: za
radio lokacijo, navigacijo navajanje, detekcijo, naprave infrardeče tehnike, naprave za meteorologijo avtomobilsko
elektroniko ipd., elektromedicinski aparati)
- 011793 akumulatorji in galvanski elementi
- 01181004 dušikova kislina
- 01181005 žveplena kislina
- 01181006 fosforna kislina 100%
- 01181009 elektrolitski natrijev hidroksid 100%
- 01181015 natrijev tripolifosfat
- 01181017 borati in perborati
- 01181019 vodikov peroksid 30%
- 01181024 organske kisline
- 01181025 anhidrid ftalne kisline
- 01181026 fenol
- 01181027 formaldehid
- 01181028 stirol
- 01181029 metanol
- 01181032 druge organske spojine: proizvodi oksinteze,
heksametilen tetramin
- 011910 farmacevtske surovine.
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OBRAZLOŽITEV
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o

dogovora

temeljih

družbenega

SR Slovenije za obdobje

UVOD
1. Pri pripravi predloga Dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985je Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje izhajal:
- od delovnih gradiv za predloge samoupravnih
sporazumov o temeljih planov asociacij združenega
dela, predvsem samoupravnih interesnih skupnosti,
kajti sami predlogi samoupravnih sporazumov več inoma še niso dokoč no oblikovani in sprejeti (več o
tem v Poroč ilu o stanju dogovarjanja o temeljih
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985, Poroč evalec Skupšč ine SR Slovenije in Skupšč ine SFR
Jugoslavije, Ljubljana, 28. 10. 1980, str. 1-7).
- od pripomb,ki jih je dala razprava o osnutku
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985, posebno na zasedanju zborov
Skupšč ine SR Slovenije 30. 7. 1980, in jih je Zavod
zbral v posebnem podrobnem pregledu, ki ga je
skupaj s svojimi komentarji že posredoval Skupšč ini SR Slovenije in njenemu izvršnemu svetu,
- od rezultatov usklajevanja o temeljih družbenega plana Jugoslavije (več o tem v Poroč ilu o
stanju..op. cit.).
V prvi vrsti pa je Zavod upošteval opredelitve v
Smernicah Skupšč ine SR Slovenije za pripravo
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 (Ur. list
SRS, št. 25 - 1167/79) in v Osnutku Družbenega
plana SR Slovenije 1981-1985 Priloga Poroč evalca
Skupšč ine SR Slovenije in Skupšč ine SFR Jugoslavije, Ljubljana, 24. 10. 1980, str. 1-37). Po zasedanju skupšč inskih zborov dne 25. 11. 1980 so bile
v predlog Dogovora vključ ene tiste pripombe, ki
prispevajo k skladnosti predloga s Smernicami in
stabilizacijsko usmeritvijo, ne spreminjajo pa materialnih odnosov. Slednje bo Izvršni svet Skupšč ine
SRS skušal uveljaviti v okviru Iniciativnega odbora
za pripravo dogovora o temeljih družbenega plana
SRS 1981-1985.
Proces usklajevanja razvojnih usmeritev in nalog
na posameznih ravneh, območ jih in področ jih družbene reprodukcije še ni zaključ en. V ta okvir sodi
tudi dejstvo, da še niso znani vsi pogoji, pomembni
za razvoj in ki so predmet usklajevanja na ravni
federacije. To povzorča, da so kvantifikacije v predlogu Dogovora zač asne in zahtevajo ponovne preverbe. To še posebej velja za ekonomske odnose s
tujino, zaposlovanje, razporejanje dohodka in financiranje investicij.
Čeprav je Zavod težil k temu, da bi bile naloge v
predlogu Dogovora č im skladnejše z opredelitvami
Smernic za pripravo družbenega plana SR Slovenije
1981-1985, pa tudi z gradivi za predlog samoupravnih sporazumov o temeljih planov organizacij zdru-
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ženega dela, na katerih bo v konč ni fazi slonel Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije
1981-1985, in č eprav je ta skladnost zdaj več ja kot
pri osnutku Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije 1981-1985, ponekod še obstajajo razlike med predlogom Dogovora in gradivi za predloge samoupravnih sporazumov in to predvsem pri
delu gospodarske infrastrukture in delu družbenih
dejavnosti. V obrazložitvi na to na več mestih posebej opozarjamo. Na to Zavod konkretno opozarja
tudi v svojih komentarjih k predlogom samoupravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih
interesnih skupnosti materialne proizvodnje, ki so
objavljeni v Poroč evalcu skupšč ine SRS in Skupšč ine SFRJ.
Pri oblikovanju konč nih verzij planskih dokumentov bo treba vso pozornost nameniti odpravljanju
omenjenih razlik. Vrednostni zneski so navedeni v
cenah 1979, kar zagotavlja njihovo primerljivost z
osnutkom Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije 1981-1985, in z osnutkom Družbenega
plana SR Slovenije 1981-1985, kjer pa je bilo mogoč e in smotrno, smo v oklepajih navedli tudi zneske v cenah 1980 za primerljivost s tistimi planskimi
gradivi samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so
nastala v zadnjih tednih in že upoštevajo cene 1980.
Izjema v tem principu je poglavje XIV Družbene
dejavnosti, kjer so vsi vrednostni zneski navedeni v
cenah 1980.
2. Na tem mestu povzemamo pripombe in mnenja na osnutek dogovora o temeljih družbenega
plana za obdobje 1981-1985, ki so odraz razprave
na zasedanju skupšč inskih zborov 30. julija 1980,
prav tako pa tudi pripombe in mnenja družbenopolitič nih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti, obč in in raznih drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, ki so bile posredovane Skupšč ini
SR Slovenije, Izvršnemu svetu Skupšč ine Slovenije
in Zavodu SR Slovenije za družbeno planiranje.
Pripombe odražajo aktualno razvojno problematiko naše republike, kritič ni pogled nosilcev razvoja
na naloge, vsebovane v osnutku dogovora, nakazujejo predloge za konkretne rešitve, prav tako pa tudi
poudarjajo odgovonost vseh nosilcev za izvajanje
sprejetih usmeritev in samoupravno dogovorjenih
obveznosti.
V vsebinskem smislu je razprava na eni strani v
nač elu podprla temeljne usmeritve osnutka dogovora, zlasti prestrukturiranje slovenskega gospodarstva z usmeritvijo na razvojno-tehnološko intenzivno in izvozno usmerjen proizvodnjo, na drugi
strani pa se je osredotoč ila predvsem na področ je
energetike, kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospo27

darstva in prometa in s tem v zvezi dala vrsto pripomb in sugestij.
Deloma pripombe odražajo tudi interese ožjih področ ij, tako v panožnem kot regionalnem smislu ter
so bolj odraz potreb in želja kot pa realnih dohodkovnih možnosti. To velja predvsem za zahteve po
uvršč anju celotnih področ ij kmetijstva, gozdarstva
in vodnega gospodarstva med področ ja skupnega
družbenega pomena, za zahteve po uvršč anju posameznih investicijskih projektov, ki niso širšega
družbenega znač aja oziroma ne ustrezajo razvonim
kriterijem v dogovoru o temeljih plana SR Slovenije,
in za zahteve po širitvi spiska kriterijev prestrukturiranja in spremembah njihovih kvalifikacij. Use to je
posledica še vedno prevelikih investicijskih hotenj,
ki se ne skladajo z osnovnimi stabilizacijskimi in
selektivnimi razvojnimi usmeritvami, zaradi č esar
omenjene pripombe niso mogle biti upoštevane pri
oblikovanju predloga dogovora.
Potrebno je tudi opozoriti, da je med pripombami
še vedno veliko takšnih, ki se po svoji naravi vežejo
na družbeni plan, ne pa na dogovor o njegovih
temeljih; tako npr. se del pripomb zavzema za to, da
se v dogovoru zapiše takšna ali drugač na usmeritev, kar v skladu s sistemom družbenega planiranja

I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE
GOSPODARSTVA
Predlog kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva je izdelan na podlagi Smernic za pripravo družbenega plana SRS za
obdobje 1981-1985, ocen in stališč zborov Skupščine SR
Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije (30. 7. t. I.), stališč seje predsedstva
CK ZKS (13. oktobra t. I ), ob upoštevanju stališč skupine
delegatov za prouč evanje poročil Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega
plana (31. oktobra in 11. novembra t. I.) ter številnih pripomb
in mnenj organizacij združenega dela, družbenopolitičnih
skupnosti ter Gospodarske zbornice Slovenije. Objektivno
obravnavanje pripomb in mnenj ter izbor ustreznih rešitev je
omogočilo zlasti testiranje minimalnih zahtev in omejitev s
pomočjo ankete o investicijskih in proizvodnih programih
potencialnih podpisnikov dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije. Ker pa analiza podatkov še ni dokončna,
saj so marsije potrebna še vsebinska preverjanja javljenih
podatkov, so do sprejema dogovora možne še nekatere spremembe ali dopolnitve minimalnih zahtev oziroma omejitev ter
njihovih kvantifikacij.
Osnovna zamisel kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva je podrobneje dana v Obrazložitvi k osnutku dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije (Poročevalec, priloga
VIII z dne 30. 6.1.1.). Stališča do pripomb in mnenj, izraženih v
razpravah k osnutku dogovora, so v posebnem poročilu Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje, ki ga je obravnavala skupina delegatov za proučevanje poročil v IS skupščine
SR Slovenije o poteku dogovarjanja o temeljih družbenega
plana SR Slovenije in ki se še dopolnjuje z rezultati iz podrobnejše vsebinske analize anketiranih programov.
S kriteriji za prestrukturiranje gospodarstva pristopamo k
odločnejšemu vzpodbujanju racionalnega in družbeno
usmerjenega gospodarjenja z redkimi in omejenimi proizvodnimi faktorji. To bo dolgoročnejši proces, naravnan na preobrazbo slovenskega gospodarstva v skladu s spoznanji o
njegovih razvojnih možnostih in prednostih, da bi tako povečali delež proizvodnje in storitev, ki imajo trajnejše pogoje za
ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena
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ne sodi v dogovor, pač pa v družbeni plan. Pojavljajo se tudi zahteve, da se v dogovor vnaša to ali
ono področ je, ne da bi se hkrati konkretiziralo naloge in njihove nosilce. Nekatere pripombe se nanašajo tudi na sistemske zahteve, ki sodijo na zakonodajno področ je. Mnogo sicer koristnih pripomb pa
ni takšnega znač aja, da bi sodile v dogovor o temeljih družbenega plana, temveč so bolj predmet samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov
asociacij združenega dela oz. dogovorov o temeljih
planov obč in ali medobč inskega usklajevanja.
Del pripomb se je upravičeno nanašal tudi na
nezadostno konkretnost, kar je v predlogu dogovora ustrezno dopolnjeno oz. spremenjeno v mejah
možnosti in dostopnosti informacij. Zaradi kasnitve
planskih procesov na zvezni ravni in v združenem
delu (kar je posledica objektivnih in subjektivnih
razlogov) osnutek dogovora namreč ni mogel biti
docela pripravljen v skladu z zakonom o sistemu
družbenega planiranja.
Pripombe iz razprave so koristno služile pri nadaljnjem delu na pripravljanju planskih aktov, zlasti
predloga dogovora in osnutka družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985.
sredstva. Kvantifikacija minimalnih zahtev in omejitev v drugem členu se nanaša le na industrijo (brez elektrogospodarstva in panog pridobivanja rudnin). Indutrija je spoznana
namreč tudi v dolgoročnejši časovni dimenziji kot tisto področje, ki odločilno vpliva na razvoj ostalih sektorjev. Sicer pa
so k smiselni uporabi kriterijev pri investicijskih in proizvodnih programih zavezani vsi nosilci družbenega planiranja v
gospodarstvu, ki kriterije v skladu s specifič nostmi podrobneje razčlenijo in opredele. To je storjeno tudi v tem dogovoru
v členih ostalih poglavij. K takemu ravnanju jih bodo usmerjali
in vzpodbujali podpisniki dogovora.
Doseganje in preseganje minimalnih zahtev, ki so opredeljene v členu 2 v točkah 1 do 6, prinaša v vrednostnem sistemu
določeni znesek točk, ki bo razdelan v samoupravnem sporazumu o temeljih planov bank za obdobje 1981-1985. Znesek
teh točk, pomnožen s ponderjem vsakega posameznega kriterija, bo predstavljal osnovo razčlenjenega sistema vrednotenja investicijskih in proizvodnih programov, ki bo opredeljen v samoupravnem sporazumu bank. Program, ki ne zadovoljuje prostorsko-ekološkim zahtevam in omejitvam, se v
vrednostnem sistemu kriterijev za prestruktuiranje gospodarstva ne bo upošteval in ne bi smel biti izpeljan.
Minimalne zahteve in omejitve so v primerjavi z osnutkom
dogovora omiljene glede dohodkovne učinkovitosti in pri
kriteriju razvojno-tehnološke intenzivnosti. Minimalna zahteva za kriterij izvozne usmerjenosti znaša glede na novi
tečaj 40% deviznega prihodka v celotnem prihodku, v pogojih
v letu 1979 veljavnega tečaja pa bi znašala 57%. Kriterija
racionalnega zaposlovanja (število delavcev na 10 mio din
investicij v opremo) in racionalne rabe energije sta zaostrena.
Kvantificiran je tudi kriterij racionalne rabe surovin osnovnih
uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin, ki je v
svoji minimalni zahtevnosti postavljen na cenovne in tehnološke odnose iz leta 1977. Te razmere se od tedaj znatno
poslabšujejo.
Investicijski in proizvodni programi potencialnih podpisnikov dogovora, ki so ena od podlag za testiranje minimalnih
zahtev in omejitev, so izraženi v cenah iz leta 1979. Tudi
kriteriji v predlogu dogovora so izračunani (razen deleža
deviznega priliva v celotnem prihodku) v cenovnih odnosih
poroč evalec

leta 1979, pri čemer je v posebnem členu opredeljena metoda
valorizacije kriterijev za vsako leto.
Pri obravnavi kriterija izvozne usmerjenosti je treba upoštevati:
- potrebni so izredni napori za povečanje izvoza blaga in
storitev, da ne bo preveč prizadeta preskrbljenost gospodarstva z uvoznimi surovinami, energijo in reprodukcijskim materialom,
- zakon o posebnih pogojih za investicijske kredite (Ur. I.
SFRJ, št. 62/79) vnaša precedens pretežnega izvoznika (več
kot 50% prihodka),
- v gospodarstvu imamo dokaj primerov izvoznikov na
ravni temeljnih organizacij združenega dela ali delovnih organizacij, ki izvažajo med 30-60% celotnega prihodka. Toliko
več pa zahtevamo od novih programov,
- devalvacija je doseganje tega kriterija omogočila tudi
tistim programom, ki so doslej predvidevali okrog 40% delež
izvoznih prihodkov v gelotnem prihodku,
predlog dogovora o temeljih družbenega plana predvideva prednost pri koriščenju inozemskih kreditov tistim programom, ki bodo usmerjeni pretežno v izvoz,
šteje se, da minimalni zahtevi izvozne usmerjenosti ustrezajo tudi programi, ki predvidevajo proizvodnjo ali povečanje
proizvodnje (substitucijo) osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin ter osnovnih prehrambenih
industrijskih proizvodov.
Analiza programov potencialnih podpisnikov dogovora o
temeljih planov kaže glede kriterija izvozne usmerjenosti dokaj dejansko slabo sliko, saj projekti zadovoljujejo minimalno
zahtevo v večji meri po plati substitucije kot pa na podlagi
čiste izvozne naravnanosti Vendar je vztrajanje na zahtevnosti tega kriterija nujno in pogojeno tudi z obveznostmi, ki jih
SR Slovenija prevzema s podpisovanjem ustreznih zveznih
dogovorov o temeljih plana.
Kriterij razvojno-tehnološke intenzivnosti naj bi odražal določeno nadpoprečno raven opredmetenega tehnološkega napredka. Njegova temeljna kazalca sta kvalifikacijska struktura
in struktura delovnih priprav glede na stopnjo avtomatizacije.
Seveda kvalifikacijska struktura kaže le formalno, ne pa že
dejanske razvojne sposobnosti sektorja. Zato kot dodatni
kriterij za opredelitev razvojne intenzivnosti uporabimo tudi
vlaganja v raziskave in razvoj Relativno stabilna na srednji
rok pa je kvalifikacijska struktura in stopnja avtomatizacije
V primerjavi z osnutkom dogovora je kriterij razvojno-tehnološke intenzivnosti v skupinah A in B omiljen s tem, da se
je odstopilo od zahtevanega deleža delavcev ozkega profila S
tem se precej poveča število programov, ki ustrezajo minimalni zahtevi glede tehnološke intenzivnosti, zlasti pa še tistih
projektov, ki sodijo med razvojno ključne proizvodne programe.
Pri kriteriju smotrne rabe energije, gledano z narodnogospodarskega nivoja, je različ na poraba energetskih virov preračunana v tera Joule (1 TJ = 10dl, J) in primerjana z bruto
dohodkom Izračunani na osnovi cen iz leta 1978 so v industriji pokazali za leto 1977-1979 upadajočo tendenco, namreč
0,90, 0,83 in 0,78 TJ energije na milijon din bruto dohodka, pri
posebnih odjemalcih pa 3,35, 3,29 in 3,35, upoštevajoč industrijo brez posebnih odjemalcev pa 0,66, 0,63 in 0,58 S porastom cen v letu 1979 pade v osnutku dogovora določena
vrednost 0,4 na 0,325 Predlagani zahtevi 0,3 TJ na bruto
dohodek ustreza skoraj dve tretjini programov potencialnih
podpisnikov dogovora
Pri kvantifikaciji kriterija racionalne rabe surovin uvoznega
porekla oziroma surovin in repromateriaia ki ie deficitaren na
jugoslovanskem m slovenskem trgu vei|a|0 nasledke utemeljitve
- surovine so v zadn|ih letih ne samo pri nas v Jugoslaviji
ampak povsod v svetu bistvenega pomena in jih čedalje bolj
primanjkuje posamezne države proizvajalke surovin in reproporoč evalec

materiaia dvigajo cene svojim izdelkom in zapirajo svoja tržišča,
- cene surovin in repromateriaia naraščajo,
SR Slovenija je surovinsko zelo deficitarna,
- s surovinskimi kriteriji želimo vzpodbuditi organizacije
združenega dela (zlasti v predelavi), da se pri svojih razvojnih
odločitvah odločajo za tehnološke postopke s čim racialnejšo
porabo surovin
Opravljene številne analize porabe (inputa) skupine 26
uvoznih in na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin na
enoto bruto dohodka za različ ne panoge so pokazale dokajšnjo različnost in stalno naraščanje porabe teh surovin, tudi
samo zaradi cenovnih sprememb. Poprečna poraba 26 surovin na enoto bruto dohodka za obravnavane panoge je znašala v letu 1977 0,83, v letu 1978 1,13, v letu 1979 pa 1,45.
Testirani investicijski programi so pokazali, da znaša poraba
26 surovin v predelovalni industriji le 0,53. Tako večina teh
programov ustreza predlagani zahtevi 0,8 Ne velja pa to za
bazič no industrijo (poprečje programov 1,45), kar pa ne izključuje teh programov iz sistema vrednotenja, saj kot substitucija uvoza pridobijo glede na ponder znatno več točk.
Minimalna zahteva za kriterij racionalizacije zaposlovanja
temelji na kazalcu števila zaposlenih na 10 mio din investicij v
opremo in na ublažitvi ali poostritvi tega kazalca s korektivom, ki izraža različ nost delovnih rezerv po občinah in sicer
prek razmerja kmečko prebivalstvo nasproti celotnemu prebivalstvu Glede na SR Slovenijo, izraženo s količ nikom nivoja
-1,000, je-korektivni faktor potencialne razpoložljivosti delovnih rezerv npr v Lenartu 3,3, v Kranju pa 0,56 (navodila v
prilogi dogovora) Delovno intenzivna proizvodnja je tako v
občinah z nivojskim koeficientom izpod 1,000 zaostrena, v
manj razvitih občinah pa predstavlja impulz za krepitev industrije.
Predlagani minimalni zahtevi, razčlenjeni zaradi različne
organske sestave kapitala na predelovalno in bazno industrijo, ustreza glede na anketo kazalcev programov potencialnih podpisnikov dogovora skoraj tri petine projektov, ne upoštevajoč korektivne faktorje.
Prostorsko-ekološke omejitve opredeljujejo predvsem
skupni temelji planov občin, družbeni plani občin, vendar jih
je potrebno izpostaviti tudi kot celovitejše usmeritve na podlagi strategije rabe prostora v SR Sloveniji pogojene z redkostjo resursov njihovo težko obnovljivostjo in težavnostjo
odprave nekaterih negativnih ekoloških vprašanj Zato so
predlagane omejitve v zvezi z ekstenzivno rabo kvalitetnih
kmetijskih zemljišč in omejitve za ekstenzivno rabo pitne
vode v tehnološke namene Predlagane so tudi omejitve glede
kvalitete vrnjene tehnološke in odpadne vode, kot tudi glede
škodljivih vplivov na okolje Ome|itve bodisi stimulirajo bodisi
izrecno zahtevajo da še ustrezna vprašanja razrešujejo z
gradnjo gospodarskih objektov v industrijskih conah Dana je
tudi omejitev za nove programe s stališča prekomerne dnevne
migracije Lokacija objekta mora namreč zagotoviti da ne bo
več kot četrtina predvidoma zaposlenih potrebovala do delovnega mesta iz .kraja bivališča več kot pol ure vožnje z javnim
prometnim sredstvom izven konic ali pa da bivališče zaposlenih ni oddaljeno od kraja zaposlitve več kot 20 km. merjeno
po prometnicah Testiranje rezultatov anketiranih programov
je potrdilo kvantifikacijo te omejitve, saj bi le 17% zaposlenih
imelo večjo dnevno migracijo kot 20 km (7% programov).
Uvel|avlianje naštetih minimalnih zahtev bi moralo v daljšem obdobiu izboiišati dohodkovno mero tj dohodek na
delavca >n dohoden na uporaonena nvestict|Ska sredstva To
mora omogočiti tudi nrep'tev siopme sredstev za reproduk
ci|0 Le tako m s pnmemo zaostr"vi|0 minimalne zahteve
glede reproduktivne m aKumuianvne sposobnosti Domo
uspeli povečati učinkovitost investicijskih proiektov Letnemu
dohodku v znesku 400 000 din na zaposlenega in 0,30 din
dohodka na 1 din investicijskih sredstev ter stopnji sredstev
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za reprodukcijo v višini 14,5% je hkrati zadostilo skoraj dve
petini obdelanih programov. Pripombe glede previsoke stopnje sredstev za reprodukcijo so neosnovane (poprečje je
znašalo kar 23,5%)
Pregled nameravanih projektov, ovrednoten glede na kompleksno uspešnost, opredeljeno in razdelano v samoupravnem sporazumu o temeljih planov bank, bo sestavni del
poročila podpisnikov o izvajanju nalog iz tega dogovora.
Združevanje sredstev je v sedanjem času izrednega pomena. Predstavlja sredstvo in način uveljavljanja družbenoekonomskih odnosov v sistemu razširjene reprodukcije, ni pa
to temeljni razvojni kriterij in ga tudi skupščinske Smernice v
zvezi s kriteriji prestrukturiranja ne omenjajo.
Če je nesporna zahteva sedanjega časa pospeševanje programov, ki ustrezajo kriteriju razvojno tehnološke zahtevnosti
in izvozne usmerjenosti, ostane drugim na razpolago še 40
odstotni delež (ponder). Razumljivo je, da tako ne more imeti
kriterij dohodka in racionalizacije zaposlovanja večje teže.
Končno je treba tudi upoštevati, da je ustrezna dohodkovna
mera pogoj, da se sploh pojavi program v banki z zahtevkom
po družbenih sredstvih, implicitno pa je dohodkovni kriterij
vsebovan v izvoznem in tehnološko razvojnem kriteriju, saj le
dolgoročno uč inkovit program (ob manjših fiksnih stroških na
enoto proizvoda in ustrezni organizaciji) daje možnosti pretežnemu izvozniku in omogoča stalno izpopolnjevanje razvojno tehnološke intenzivnosti Tudi za energetsko surovinski kriterij lahko trdimo, da programi z manjšo specifič no
porabo surovin in energijo povečujejo dohodek in s tem
načelo dohodkovnega motiva v predlaganem ponderacijskem
sistemu ni prizadeto Glede razmeroma skromne teže, ki je
dana kriteriju racionalne rabe energije in surovin, je treba
upoštevati, da je pri tem kriteriju dana prednost programom z
majhno specifično porabo. Energetski in surovinski kriterij pa
je implicitno vključ en tudi v izvozni (substutucijski) kriterij.
Podpisniki bodo namenili posebno pozornost nadaljnjemu
razvijanju sistema vrednotenja narodnogospodarskih uč inkov
ter povezovanju planskih odločitev o investicijah na projektni,
sektorski in družbeni ravni Predlagali bodo ustrezna dopolnila in spremembe k predpisom, ki urejajo evidentiranje investicijskih namer; pripravo investicijske dokumentacije ter minimalno metodologijo za pripravo investicijskih programov.
Zavzemali se bodo tudi, da se učinki investicijskega oz proizvodnega programa v drugem ali tretjem letu rednega obratovanja primerjajo s predvidenimi učinki iz programa in to na
širšem nivoju, upoštevajoč določila zakona o družbenoekonomskih osnovah gospodarjenja z investicijskimi sredstvi, ki
je v pripravi
II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO
Osnutek dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je bil širše zastavljen, kot je sedaj
pripravljen predlog, zlasti zato, ker v tisti fazi še niso bili
pripravljeni osnutki samoupravnih sporazumov Mnoge določbe so sedaj vsebovane in razdelane v samoupravnih sporazumih Nekateri členi, zlasti splošnejšega značaja in tisti, ki
opredeljujejo predvsem politiko na tem področju, pa so vključeni v osnutek plana SR Slovenije 1981-1985.
Predlog dogovora naj bi zato vseboval le dejanske konkretne obveznosti in naloge podpisnikov dogovora, ne pa
splošne smeri in okvire za sprejemanje ukrepov, ki so sicer
sestavni del osnutka plana (točka 5.14 osnutka plana)
1. Ob pripravi predloga dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ugotavljamo, da so
osnutki samoupravnih sporazumov, ki jih sklepajo člani SlSEOT za naslednje srednjeročno obdobje v javni razpravi.
Plani članov SISEOT so zajeti, ni pa še začet postopek usklajevanja planov na osnovi meril, ki so določena v osnutku
samoupravnega sporazuma o temeljih plana SISEOT za obdobje 1981-1985. Tako osnutki samoupravnih sporazumov ne
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vsebujejo kvantifikacij, ki bi izhajale iz planov, temveč kvantifikacije, ki so rezultat strokovnih ocen. Zato so te preliminarnega značaja hkrati pa usklajene s kvantifikacijami iz predloga dogovora (člen 10).
V predlogu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije so povzete tudi opredelitve kot so podane v osnutku
samoupravnega sporazuma tako glede načina zagotavljanja
deviz in združevanja deviz za nekatere namene kot: za potrebe družbenopolitič nih skupnosti, energetiko in uvoz nafte
ter zemeljskega plina za energetske namene, uvoz za potrebe
skupnih dogovorjenih programov družbenih in gospodarskih
dejavnosti, za potrebe proizvodnje v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja, z državami v razvoju in za obvezno
rezervo in intervencije (člen 13).
V predlogu dogovora so nakazane konkretne obveznosti
izvoza, ki jih prevzemajo zlasti tiste organizacije združenega
dela, ki se v večjem deležu vključujejo v izvozno aktivnost SR
Slovenije kot celote. Kot dokumentacijska priloga samo
upravnega sporazuma o temeljih plana SISEOT bodo vključeni usklajeni plani vseh članov SISEOT, medtem ko so v
dogovoru povzete le obveznosti tistih organizacij združenega
dela, ki predstavljajo pomemben delež celotnega izvoza in
dosegajo pozitivne neto devizne uč inke.
2. Usmeritve in naloge iz dogovora o temeljih družbenega
plana Jugoslavije o politiki razvoja ekonomskih odnosov s
tujino za obdobje 1981-1985 so deloma vključene v predlog
republiškega dogovora, deloma pa v osnutek plana, zlasti
tiste, ki so v zveznem dogovoru splošno definirane (izvozna
struktura in usmeritve, regionalna usmeritev ekonomskih odnosov s tujino, organiziranost nastopa na tujih trgih, globalni
materialni okviri).
• Dogovor o temeljih družbenega plana Jugoslavije o politiki
razvoja ekonomskih odnosov s tujino v obdobju 1981-1985 je
v fazi osnutka, prisotna pa so še številna odprta vprašanja na
ključ nih področjih:
- opredeljevanja in prevzemanja konkretnih obveznosti
izvoza s strani podpisnikov dogovora. Za realizacijo predvidene 8% realne stopnje rasti izvoza Jugoslavije kot celote
niso opredeljene obveznosti po republikah in AP V republiškem dogovoru predvidevamo 8% realno rast izvoza, ob dejstvu, da se organizacije združenega dela SR Slovenije že
dosedaj močno in pospešeno vključujejo v izvoz ter upoštevaje, da v Jugoslaviji še nimamo razdelanega sistema pospeševanja izvoza prek samoupravnega sporazuma v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino;
Ker pa bo obseg in kvaliteta proizvodnje v največji zvezi z
razpoložljivimi inozemskimi sredstvi, ki pa so zelo omejen^,
bo neogibno zagotoviti pogoje, da se stopnja rasti izvoza
poveča za najmanj 8%. Hkrati pa zlasti trenutne plačilno in
devizno-bilančne omejitve bolj omejujejo uvozne možnosti,
kot so navedeni v predlogu dogovora in bo to zahtevalo
preverbo te postavke in še močnejšo orientacijo na uvozne
substitute in na domačo strojegradnjo
- glede na to, da kasnimo pri pripravi sporazuma o pospeševanju deviznega priliva od izvoza blaga in storitev v okviru
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino, v osnutku zveznega dogovora še niso vključene konkretne usmeritve in kriteriji pospeševanja izvoza;
- v okviru ZIS še ni sprejeta metodologija za določanje
plačilno in devizno bilančnih položajev republik niti za leto
1981 niti za obdobje 1981-1985, zato so povsem odprta vprašanja deviznega priliva iz naslova turizma in transporta ter
deviznih računov občanov Tako so kvantifikacije v členu 10
republiškega dogovora povsem preliminarne Predlog nove
metodologije namreč bistveno zožuje devizni priliv od turizma
le na tisti del. ki priteka neposredno na devizne račune samih
organizacij združenega dela, medtem ko t i. »dinarski del«
izključ uje iz celotnega prihodka organizacij združenega dela;
v okviru uvoza blaga oziroma surovin je opredeljeno v
zveznem dogovoru združevanje deviznih sredstev za potrebe
poroč evalec

uvoza nafte, derivatov, zemeljskega plina in premoga za koksiranje. Spisek teh proizvodov še ni usklajen. Smatramo, da je
mogoče zagotoviti takšno združevanje sredstev le za potrebe
uvoza nafte ter zemeljskega plina le za energetske namene,
medtem ko morajo za vse ostalo zainteresirane OZD medsebojno združevati sredstva, ne pa preko administrativnega
združevanja. Zato je še odprto vprašanje člena 13 v republiškem dogovoru;
- področje zadolževanja v tujini je v zveznem dogovoru
odprto ter ni konkretno opredeljenih možnosti zadolževanja
po republikah in AP. Zato tudi v republiškem dogovoru (člen
15) ni navedeno, kakšne bodo naše možnosti zadolževanja.
Smatramo, da bi morale biti možnosti zadolževanja v prvi vrsti
odvisne od tega koliko so subjekti, ki se zadolžujejo odplačilno sposobni.
III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU
DOHODKA
Čeprav organizacije združenega dela in delovne skupnosti
praviloma niso neposredni podpisniki dogovora, zahteva nujnost za čim gospodarnejšo uporabo družbenih sredstev in za
stabilizacijo, da podpisniki dogovora nakažejo politiko, za
katero se bodo zavzemali s svojimi ukrepi. Pogoji gospodarjenja postajajo vse bolj zapleteni in zaostreni, še posebej pa jih
ob prehodu v novo srednjeročno obdobje otežuje neracionalno gospodarjenje. Zlasti nanje vplivajo neskladnosti med
kupnimi in blagovnimi skladi, ki jih povzročajo strukturna
neskladja, hitra rast cen, izvozna nesposobnost in visoka
uvozna odvisnost, prenizka izkoriščenost proizvodnih sredstev in nizek delež storilnosti v rasti proizvodnje. Vse to ob
nekaterih neugodnih zunanjih gibanjih (kot je npr. rast cen
nafte) narekuje, da je v prihodnjih letih nujno ustaliti gospodarska gibanja ter dosegati rast proizvodnje na kvalitetnejših
osnovah.
V planih vseh nosilcev družbenih sredstev je planiranje
pridobivanja in razporejanja dohodka ena bistvenih sestavin.
Na tej osnovi morajo vsi nosilci družbenih sredstev planirati
dohodek ter določiti politiko in razmerja v njegovem razporejanju
V preteklih letih je bila med vzroki za strukturna neskladja
tudi prenapeta delitev dohodka, saj so se za osebne dohodke
ter skupne in splošne družbene potrebe izločala iz dohodka
visoka sredstva. Zato se je že v letu 1980 z resolucijo in
družbenim dogovorom začelo dosežena razmerja spreminjati
tako, da te oblike porabe zaostajajo za rastjo dohodka. Ker pa
je stabilizacija dolgoročen proces, ki ga ni mogoče izpeljati v
enem letu, podpisniki predpostavljajo, da naj bi tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju rast sredstev za osebne dohodke ter skupne in splošne potrebe še naprej nekoliko
zaostajala za rastjo dohodka. Obveznost za uresničevanje
takšne politike sprejemamo tudi v okviru zveznega dogovora
o temeljih družbenega plana SFR Jugoslavije Pri oblikovanju
sredstev pokojninsko-invalidskega zavarovanja in starostnega zavarovanja kmetov se je računalo z obveznostmi, ki
izhajajo iz števila upravič encev in pridobljenih pravic, medtem ko bo treba v drugih dejavnostih poslovati zelo gospodarno in med dejavnostmi reševati pokrivanje prioritetnih
nalog, ob tem pa obsega socialnih pravic ne bo mogoče širiti,
kar zahtevajo tudi smernice za pripravo družbenega plana
SRS 1981-1985.
IV. ZAPOSLOVANJE
1. Gibanja na področju zaposlovanja so bila v preteklosti
značilno ekstenzivna, tako glede dinamike rasti, kot glede
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kakovostnih premikov v strukturi zaposlovanja. Da bo združeno delo realneje načrtovalo svoje potrebe po delavcih glede
na razpoložljive kadrovske vire, bodo interesne skupnosti za
zaposlovanje na ravni občin in medobčinskih območjih ter
Zveze skupnosti na ravni republike sprejemale letne načrte
zaposlovanja s konkretnimi usmeritvami, obveznostmi in morebitnimi ukrepi
V razdobju 1976-1980 je, če upoštevamo tudi gibanja v letu
1980, stopnja rasti zaposlenosti znašala v poprečju na leto
okoli 3,1%. Ob taki rasti zaposlenosti smo za nadomestitev
upokojenih in umrlih ter za zaposlitve na novih ali razširjenih
delih v celem obdobju zaposlili več kot 170 tisoč novih delavcev. Priliv v zaposlitev je bil v tem razdobju znatno nižji. Ta
neusklajenost in pa znatno ugodnejša struktura priliva iz šol v
razmerju do potreb združenega dela sta bili dve osnovni
slabosti dosedanjega zaposlovanja Vse to nakazuje potrebo
po še doslednejšemu usklajevanju planov zaposlovanja in
kadrov posameznih temeljnih organizacij združenega dela.
kot v okviru občin in zlasti medobčinskih območij.
2. Dogovor o temeljih- plana SR Slovenije izhaja pri projekciji zaposlovanja in kadrovskih potreb iz predpostavke možne
rasti zaposlenosti v združenem in samostojnem osebnem
delu za največ 2% na leto Ob taki rasti zaposlovanja se bodo
odpirale možnosti zaposlitve vseh, ki bodo v naslednjih letih
povpraševali po zaposlitvi Ublažili se bodo problemi, ki se
sedaj pojavljajo pri zaposlovanju novih delavcev. Število nezaposlenih se bo sicer v prvih letih sedanjega srednjeročnega
obdobja dvignilo, vendar bo leta 1985 zavzelo sedanji obseg.
Pri tem se glede na bolj umirjeno dinamiko zaposlovanja v
gospodarstvu, zlasti na področju proizvodnje ohranja nivo
udeležbe produktivnosti dela v prirastu družbenega proizvoda na okoli 50% Glede na predvideno rast zaposlenih se bo
na području združenega in osebnega dela število zaposlenih
v razdobju 1981-1985 povečalo v poprečju na leto med 16 in
17 tisoč delavcev Organizacije združenega dela ne načrtujejo
zaposlitve novih delavcev samo zaradi povečanja svoje dejavnosti, temveč tudi zaradi nadomestitve tistih, ki jim preneha
delo Računamo, da bo v razdobju 1981-1985 prenehalo z
delom zaradi mortalitete in upokojitev v poprečju na leto okoli
2,1% zaposlenih, ker pomeni nekaj manj kot 17 tisoč delavcev
na leto.
3. Izhajajoč iz projekcije zaposlovanja se bo na področju
združenega in osebnega dela v razdobju 1981-1985 zaposlilo
okoli 170 tisoč delavcev oziroma v poprečju na leto do 34
tisoč Tako bo zagotovljena zaposlitev priliva generacij iz šol,
ki sama terja od 1,4 do 1,5% naraščanje števila zaposlenih.
Upoštevati pa moramo, da bodo razen šolskih generacij povpraševali po zaposlitvi tudi delavci iz kmetijstva ter vzdrževano žensko prebivalstvo državljani ki se bodo vrnili iz dela v
tujini, nezaposlene in invalidne osebe
4 Pri opredeljevanju rasti zaposlenosti in usklajenosti potreb združenega dela s povpraševanjem delavcev po zaposlitvi je potrebno upoštevati tudi neskladje med izobrazbeno
strukturo priliva iz šol in strukturo potreb po kadrih V prilivu
iz šol bo le 32% delavcev brez poklica ali s poklicem ozkega
profila in 68% strokovnih delavcev V združenem in samostojnem osebnem delu bodo glede na obstoječo opremljenost
dela, stopnjo zahtevnosti opravil in nalog potrebe po strokovnih delavcih znatno nižje Med potrebami za nadomestitve
izpraznjenih del in nalog bo znašal delež strokovnih delavcev
le okoli 55% Pri potrebah po novih delavcih za nove ali
razširjene naloge m opravila pa računamo z ugodnejšo strukturo potreb, delež strokovnih delavcev bo znašal 65% V
naslednjih tabelah prikazujemo globalno oceno potreb po
delavcih in povpraševanja po delu v razdobju 1981-1985 z
upoštevanjem 2%-tne letne rasti zaposlenosti v združenem in
samostojnem osebnem delu.
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Priliv v zaposlitev
Skupaj
Generacije iz šol*
Ostali**
Potrebe po delavcih
Skupaj
Nadomestitve***
Nove zaposlitve
Usklajenost priliva
in potreb
po delavcih (global)*
primanjkljaj delavcev

-v tisočih
Delavci
Strokovni
Skupaj brez poklica
delavci
146,9
133,4
13,5

50,8
42,4
8,4

96,1
91,0
5,1

171,9
87,2
84,7

68,9
39,2
29,7

103,0
48,0
55,0

25,0

18,1

6,9

Navedena strukturna neskladja sicer terjajo rast zaposlenosti v predvidenem obsegu, da ne zapiramo možnosti zaposlitve mnogim strokovnim kadrom, zlasti pri suficitarnih poklicih, hkrati pa bodo zaostrene gospodarske razmere in rezerve
v zaposlitvah še zahtevale preveritve predvidene stopnje rasti.
Srečujemo se, tudi s problemom prostorske nemobilnosti naših delavcev, ki jih med drugim pogojuje tudi vprašanje stanovanj, možnost varstva otrok, zaposlitev družinskega člana,
kulturne ustanove in podobno Zaradi tega se kot temeljni
problem postavlja nujnost odločnejših posegov v modernizacijo gospodarstva v smeri postopnega dvigovanja tehnološke
ravni proizvodnje in zahtevnosti dela.
6. Med pripravami za usmerjeno izobraževanje je potrebno
upoštevati vse nakazane indikatorje in zaposlitvenih problemov, da se lahko zagotovi določeno odpravo neskladij med
strukturo potreb po kadrih in strukturo priliva iz šol. Od
premagovanja teh protislovij je odvisno v koliki meri in koliko
mladih ljudi, ki prihajajo iz šol, bo v prihodnje mogoče
ustrezno zaposliti
7. Ob novih investicijskih zahtevkih naj bi se reševalo tudi
vprašanje stanovanjskih zmogljivosti, zmogljivosti družbenega standarda. Čeprav imajo lahko družbeni dogovori in
samoupravni sporazumi o minimalnih standardih za življenske in kulturne pogoje pri zaposlovanju delavcev v svojih
uč inkih tudi restriktivno obeležje je njihova temeljna ureditev
predvsem v uresnič evanju visoko produktivne in smiselne
zaposlenosti ter uveljavljanju uskladenega razvoja družbenih
dejavnosti kot enega izmed pogojev za razvoj skupnega in
osebnega standarda Ob stanovanjskih problemih je največ
težav pri urejanju ostalih življenjskih pogojev delavcev, zlasti
glede zagotovitve varstva otrok in zdravstvenega varstva. Na
terrc področju je še dokaj slabosti Prodrlo namreč še ni
družbeno spoznanje, da ni moč narčtovati in izvajati zaposlovanja neodvisno od razvitosti in razvoja vseh dejavnosti, ki
zagotavljajo delavcu vsaj minimalne pogoje za produktivno
delo in kulturno življenje
V. NEKATERE NALOGE
PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI
Analiza sedanje proizvodne strukture, ki smo jo opravili, da
bi dobili približno predstavo oziroma indikacijo glede stopnje
zaostritve razvojnotehnološkega (RT) kriterija, nam je izbrala
proizvodne sektorje, ki se pri nas že sedaj oblikujejo po
visoko nadpoprečni RT intenzivnosti (glej tabelo 2 v obrazložitvi RT kriterijev) Smernice za pripravo družbenega plana
SRS za obdobje 1981 -1985 pa z zahtevo po preusmeritvi v
tiste RT intenzivne proizvodne ki so hkrati .osnova za mo
dernizacijo vsega združenega dela- tehnološki kriterii postavljajo za kriterij posebnega pomena za splošen razvoj družbe
Že na prvi pogled je jasno, da vsi proizvodni sektorji iz tabele
1 nimajo enakega pomena za splošen dvig tehnološko-te32

hnič ne ravni združenega dela. Takšen poseben pomen bi
lahko pripisali ključnim proizvodnjam v naslednjih proizvodnih sektorjih iz tabele 2: 1419 drugi stroji in naprave (brez
električ nih in kmetijskih) 1521 motorji z notranjim zgorevanjem, 172.? komunikacijski aparati in naprave, 174 merilna in
regulacijska oprema, 1729 neomenjene elektronske naprave,
1810 kemikalije, 1910 zdravila in farmacevtske surovine. (Delež družbunega proizvoda naštetih podskupin v družbenem
proizvodu industrije je I. 1977 znašal nekaj več kot 8%). Glede
na ugotovljeno sorazmerno višjo razvitost (RT intenzivnost)
teh sektorjev v sedanji proizvodni strukturi je prič akovati, da
se bodo v prihodnje pojavljali tudi novi proizvodni programi s
teh področij (razvojni kriteriji v tem dogovoru naj bi dali
podlago za njihovo ustrezno visoko ovrednotenje). Poseben
pomen za splošen dvig tehnološko-tehnič ne ravni pa imajo
seveda tudi nekateri proizvodni programi iz sektorjev, ki pri
nas še niso dosegli posebno visoke stopnje RT intenzivnosti
npr.: 1313 proizvodnja orodja, 1411 proizvodnja energetskih
strojev in naprav, 1412 proizvodnja gradbenih in rudarskih
strojev in naprav, 1413 proizvodnja strojev za obdelavo kovin
in lesa, 1430 proizvodnja opreme v poklicne in znanstvene
namene, 1710 proizvodnja električ nih strojev in naprav, 1721
proizvodnja sestavnih delov elektronskih aparatov in naprav.
Spisek industrijskih podskupin, v okviru katerih lahko pričakujemo proizvodne programe, ki so posebnega pomena za
splošen dvig tehnološko-tehnič ne ravni, je rezultat presoje,
kaj v naših razmerah in pri sedanji splošni razvitosti produkcijskih sil predstavlja tehnično-tehnološko infrastrukturo dolgoročno zasnovanega razvoja. Ta spisek se vsebinsko v glavnem pokriva s spiskom proizvodenj, ki v razvitem svetu veljajo
kot RT visoko intenzivne (Študija OECD »Gaps in technology«, str. 231, in študije IFO inštituta).
Novi proizvodni programi z naštetih proizvodnih področij,
ki rezultirajo v kompleksnih ponudbah, naj bi v prihodnje
prispevali h kompletiranju oziroma izboljšanju obstoječe proizvodne strukture (delež družbenega proizvoda, ki so ga I.
1977 ustvarile vse naštete industrijske podskupine, znaša
nekaj manj kot 15%, kar je znatno manj kot v industrijsko
razvitejših državah). Ti proizvodni sektorji naj bi predstavljali
hrbtenico prihodnje proizvodne strukture slovenske industrije, prvič , zaradi njihovega posebnega pomena za splošen
dvig tehnič no-tehnološke ravni združenega dela, drugič pa
zato, ker bi se z njihovo pomočjo celotno gospodarstvo postopoma usposobilo za uspešnejše nastopanje na tujih trgih.
Usmeritev v take programe vodi k večji komplementarnosti
našega sicer razdrobljenega gospodarstva, k združevanju
dela in sredstev na dohodkovnih osnovah oziroma k povezovanju različ nih dejavnosti, vključ no z znanstveno raziskovalno dejavnostjo, kar je tudi pogoj za boljše koriščenje strokovnega in znanstveno-raziskovalnega potenciala To je zelo
pomembno, ker je pomanjkanje strokovnega kadra, predvsem
pa njegovo neustrezno koriščenje, eden od poglavitnih omejitvenih faktorjev razvoja Povezovanje v take programe omogoča visoko udeležbo znanja v vrednosti ponudb oziroma
omogoča celovitejšo ponudbo, vodi k nosilstvu velikih poslov
in s tem k visokemu dohodku na zaposlenega. In ne nazadnje,
kompleksne ponudbe omogočajo večji prodor na zunanji trg,
zlasti v dežele v razvoju
V zvezi z oblikovanjem in realizacijo tovrstnih razvojnih
programov so v tem poglavju opredeljene zlasti organizacijske naloge, predvsem na področjih, ki pokrivajo imenovane
industrijske podskupine, na področju inženiringa ter na področju proizvodnje pomembnejših surovin in reprodukcijskega materiala
VI ENERGIJA
1 Za realizacijo programa razvoja elektrogospodarstva in
tistega dela premogovništva za katerega se združujejo sredstva v okviru Samoupravne interesne skupnosti elektrogospo'arstva bo po Predlogu dogovora treba zagotoviti okoli
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28.000 mio din. To ustreza sredstvom za razvojni program, ki
je predložen v Osnutku samoupravnega sporazuma ISE,
zmanjšanim za okoli 2.000 milijonov dinarjev. Omenjeno
zmanjšanje je nujno zaradi omejenih narodno-gospodarskih
možnosti. To bo treba doseči z nekaterimi časovnimi zamiki
pri realizaciji razvojnega programa, zlasti programa izgradnje
objektov kontinuitete z najustreznejšim izborom proizvodnih
in prenosnih elektroenergetskih objektov (optimizacija), ter s
smotrnejšo organizacijo izvajalskih skupin (projektantskih in
gradbenih) in racionalnejšo uporabo razpoložljivih sredstev.
V zvezi s tem je zlasti treba opozoriti na neizpolnjevanje
sklenjenih pogodb (kasnitve, prekoračitve dogovorjenih predračunskih vrednosti). Z ustreznimi ukrepi bo treba te pojave
bistveno omejiti.
Poleg razlike v obsegu potrebnih sredstev obstaja tudi
razlika med osnutkom Samoupravnega sporazuma ISE in
Predlogom dogovora o temeljih družbenega plana SRS
1981-1985 v virih sredstev. Gre za naslednje bistvene razlike:
- Finančna konstrukcija v Predlogu dogovora izhaja iz
ugotovitve, da že obstoječe cene omogočajo pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije;
- Osnutek samoupravnega sporazuma predvideva poleg
vsakoletnega povečanja cen električ ni energiji po stopnji 3%
še dodatno vsakoletno povečanje cen za 13,4%. Ta vir je
nerealen, saj bi to pomenilo povprečno rast cen okoli 16,8%
nad splošno rastjo cen;
- Delež domačih bančnih sredstev je v predlogu dogovora
manjši zaradi uresničevanja nalog v zvezi s prestrukturiranjem gospodarstva, zlasti v industriji ter zaradi bistveno večjega kreditiranja izvoza in naložb v surovinske kapacitete v
drugih republikah. Zaradi tega je potrebno znižati bančna
sredstva za financiranje razvoja infrastrukturnih dejavnosti v
prid ostalega gospodarstva.
Tako v osnutku samoupravnega sporazuma Samoupravne
interesne skupnosti elektrogospodarstva kakor tudi v predlogu dogovora še ni jasno opredeljeno koliko premoga bo
potrebno za potrebe Slovenije nabaviti v obdobju 1981-1985 v
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah in koliko iz
uvoza. Ko bo sprejeta energetska bilanca Slovenije za obdobje 1981-1985, ki je v fazi osnutka, bodo ustrezne kvantifikacije vključ ene v predlog dogovora. S tem v zvezi je predvideno, da bosta Plansko poslovna skupnost za premog in
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva dogovorili obseg in pogoje sovlaganj v premogovnike v drugih SR
in SAP ter pri pokrivanju teh sredstev upoštevali možnost
uporabe dela od 50% samoupravno usmerjenih sredstev za
pospeševanje razvoja manj razvitih SR in SAP Kosovo.
2. Predlog dogovora obravnava prioritetni program razvoja
naftno-plinskega gospodarstva:
1 geološke raziskave indiciranih nahajališč nafte in zemeljskega plina ter eksploatacije vrtin;
2. dograditev magistralnega plinovodnega sistema in finančna sanacija že izgrajenega plinovodnega sistema, oziroma odplačevanje dela anuitet za plinovod zgrajen v obdobju 1976-1980;
3. realizacijo programa v zvezi s prevzemom zemeljskega
plina iz Alžira;
4. najnujnejše skladiščne zmogljivosti za tekoča goriva in
tekoči naftni plin v energetsko-industrijski coni Koper, v Dolskem, v Mariboru in v Celju.
Ta program vključ uje tudi odplačilo dela anuitet za plinovod zgrajen v obdobju 1976-1980 Glede na osnutek samoupravnega sporazuma Samoupravne interesne skupnosti za
nafto in plin pa ne vključuje izgradnje II faze rafinerije nafte v
Med generacijami iz šol so vključeni tudi dijaki in študentje iz drualh
republikMedali tujine, ki se šolajo v SR Sloveniji.
"*. ,
»stalo je zajeto: kmetje, žene, delavci iz tujine, nezaposleni in
invalidi.
Med nadomestitve smo šteli invalidske in starostne upokojitve in mortallteto.
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Lendavi. Za uresnič itev omenjenega programa je v predlogu
dogovora predvideno 5,8 mlrd din.
V odvisnosti od realizacije namenskih sredstev pridobljenih
iz maloprodajnih cen naftnih derivatov v znesku okoli 1000
milijonov din bo dosežen še širši program izgradnje rezervoarskih zmogljivosti za tekoča goriva in pline ter prič eta
izgradnja rafinerije odpadnih olj v Mariboru.
VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO
1. Pri oblikovanju poglavja osnutka dogovora o temeljih
družbenega plana SRS za naslednje srednjeročno obdobje, ki
se nanaša na kmetijstvo, ribištvo in živilsko industrijo, smo
izhajali iz povečanih potreb pokrivanja prehranske bilance
Slovenije in vpliva na stabilizacijo oskrbe, kakor tudi stabilizacijo celotnega gospodarstva, potrebe ustvarjanja rezerv, intenzifikacijo proizvodnje kot enega pomembnejših dejavnikov
v razvoju, rabe kmetijske zemlje in pospešitve samoupravnega podružbljanja procesa dela v kmetijstvu.
Prvenstvena naloga, ki se postavlja za kmetijstvo v naslednjem srednjeročnem obdobju, je intenzifikacija proizvodnje z
uporabo sodobne tehnologije (obdelava, seme) in maksimalno izrabo kapacitet.
Za uresnič itev plansko postavljenega okrog 85% pokrivanja
bilančnih potreb po hrani v SR Sloveniji sprejemajo podpisniki obvezo o proizvodnji pomembnejših kmetijskih proizvodov na ravni, kot je v predlogu prikazana. V obsegu proizvodnje, ki zagotavlja to stopnjo samooskrbe predstavlja proizvodnja mesa 45% delež (od tega proizvodnja govejega mesa
17%, prašič jega mesa 11%, perutninskega mesa 17%), proizvodnja mleka 16%, proizvodnja poljščin okoli 27%, proizvodnja sadja in grozdja okoli 8%, proizvodnja jajc 4% Z doseženo prirejo govejega mesa bi pokrili potrebe Slovenije po tej
vrsti mesa, pri svinjini okrog 60%, pri perutninskem mesu pa
proizvodnja presega potrebe Slovenije Povečanje proizvodnje perutninskega mesa bo v celoti vezano na izvoz (DPS,
meso, tehnologija) tudi v cilju zagotavljanja deviznih pravic
zaradi oskrbe z reprodukcijskim materialom iz uvoza
2. S proizvodnjo mleka, ki poleg govejega mesa spada v
tisto vrsto kmetijske proizvodnje, za katero imamo največ
naravnih danosti, bomo deloma presegli potrebe po svežem
mleku, z menjavo z drugimi območji Jugoslavije pa pokrili
potrebe po mlečnih izdelkih (dosedanja menjava kaže po
preračunu višek proizvodnje, t j prodamo v druge predele
več mleka, kot pa kupimo mlečnih izdelkov - ekvivalentno).
3. Z ureditvijo hmeljskih nasadov bi dosegli take površine
zasajene s to kulturo, ki je po dogovoru v Mednarodni organizaciji za hmelj v okviru Jugoslavije predvidena za SR Slovenijo (2600 ha), povečala se bo raven proizvodnje in seveda
hektarski donosi V dogovoru je dana močna usmeritev na
izvoz tako, da bi povečani pridelek v celoti usmerili v izvoz.
4. V poljedelski proizvodnji (pšenica, koruza, krompir in
sladkorna pesa) je izražena obveza po večji intenzifikaciji
proizvodnje in spremembi setvene strukture Tako se bodo
površine pod krompirjem zmanjšale od sedanjih
38 000-40 000 ha na okrog 30 000-32 000 ha, pridelek pa na
180-200 q Površine pod pšenico naj bi znašale okrog
50 000 ha, pridelek pa 36 q (sedaj okrog 26 do 30 q), površine
pod koruzo pa od 55 000-56 000 na okrog 60 000 ha s povprečnim pridelkom 50 q (sedaj 34 do 40 q).
5. Pridelovanje potrebnih količ in sladkorne pese je obveza,
ki jo kmetijske organizacije morajo izpolniti Težave pri uvajanju te poljščine kažejo na potrebo večje oslonitve na družbeni
sektor v začetku in potrebo po širjenju zemljišč pri družbenih
obratih
S prikazanim povečanjem pridelka sadia in grozdja ne bodo
pokrite potrebe Slovenije zato bo še nadalje pritok tovrstnih
pridelkov oziroma proizvodov (sadje, vino in namizno grozdje) iz drugih območij.
6. Predvidena raven ulova morskih rib terja, da organiza33

cija združenega dela in samoupravna interesna skupnost za
preskrbo mesta Ljubljane nabavijo 6 novih ladij in rekonstruirajo 4 stare ladje in da se vpelje ustrezna tehnologija. S tem bi
bile potrebe za porabo rib v svežem in za predelavo pokrite.
7 Obveze živilske industrije temelje na zagotovitvi surovin,
delitvi dela in uskladitvi planov razvoja zaradi preprečitve
podvajanja kapacitet, skladno s programi razvoja posameznih
panog. Skrb za sklenitev sporazumov o poslovnem in proizvodnem sodelovanju ter ustrezni dohodkovni povezanosti je
dana organizacijam samim, oziroma splošnim združenjem, da
vzpodbujajo in nudijo pomoč pri sklepanju potrebnih sporazumov. Na drugi strani bodo poslovne skupnosti prek svojih
članic na podlagi trajnih poslovnih in dohodkovnih odnosov z
organizacijami združenega dela z drugih območij Jugoslavije
zagotovile manjkajoče količ ine kmetijskih in prehrambenih
proizvodov.
8 Med ukrepi, ki jih sprejemajo organizacije združenega
dela za uresničevanje planskih ciljev, bi posebej poudarili
obvezo povečanja osnovne črede za 15% kot nujnost za
povečanje prireje govejega mesa. Naloga je težka; potrebni
bodo napori in stimulacije, da se to tudi doseže. Kar zadeva
nasade, bo tudi v bodoče veljala usmeritev za urejanje nasadov na večjih kompleksih, tako v družbenem kmetijstvu, kot
tudi v družbeno organizirani proizvodnji (združeni kmetje).
9. Nadaljnje večanje kmetijske proizvodnje je poleg intenzifikacije proizvodnje močno odvisno od usposabljanja kmetijskih zemljišč, da nadomestimo izgube, ki nastajajo zaradi
rabe prostora za druge namene (okrog 2000 ha letno). Glede
na to, da so te naložbe takšne, da ekonomski položaj kmetijstva ne omogoča vlaganja tudi v te namene, je potrebno za
infrastrukturne kmetijske naložbe zagotoviti nepovratna sredstva. S tem, s stimulacijami za določeno proizvodnjo in z
drugimi ukrepi bi bili ustvarjeni pogoji za doseganje postavljenih planskih ciljev in sprejetih obveznosti, sicer pa jih
seveda ne bi mogli izpolniti.
10. V živilsKi industriji - predelavi kmetijskih pridelkov je
nadaljnji razvoj usmerjen na obstoječe obrate, na njihovo
izpopolnitev in dogovorjeno delitev dela, s čimer bi preprečevali podvajanje kapacitet. S sporazumom o delitvi dela bi se
na podlagi poslovno-tehničnega povezovanja oblikovale take
celote (nosilci razvoja), ki bi lahko uvedle racionalnejšo proizvodnjo, izboljšale ponudbo z razširitvijo asortimenta in se bolj
vključevale v dogovarjanje o zagotovitvi surovin V dogovoru
je kot pogoj za nadaljnje naložbe v predelavo kmetijskih
pridelkov postavljeno načelo zagotovitve najmanj 70% potrebnih glavnih surovin iz lastne proizvodnje ali na podlagi
dolgoročnih pogodb.
Prednost v razvoju je, ob upoštevanju gornjih izhodišč, na
proizvodnji, ki s predelavo kmetijskih pridelkov omogoča
intenziviranje izrabe kmetijskega prostora v SR Sloveniji, povečuje izvoz in naložbe v predelavo odpadnih surovin za
živinsko krmo.
11 V dogovoru je prikazan obseg potrebnih intervencijskih
sredstev v višini 5,6 milijarde din (po cenah 1979). V primerjavi
s sedanjim obsegom,
ko se je v ta namen trošilo okoli 640
milijonov din letno1, to pomeni, da se v naslednjih 5 letih
sredstva v te namene podvojijo. Dodatna sredstva so predvsem namenjena za dolgoročne naložbe, ki predstavljajo pogoj za trajnost in dolgoročno stabilnost kmetijske proizvodnje, to je v infrastrukturo (ureditev zemljišč), ter v usposabljanje in ohranjanje proizvodnje na hribovitih področjih.
12. Za uresnič itev nalog v kmetijstvu /in ribištvu bo v letih
1981-1985 vloženih 13,9 milijarde din, od tega 11,3 milijarde
din družbenih sredstev in 2,6 milijarde din sredstev kmetov.
Predvideni obseg družbenih sredstev je večji od obsega v
osnutku Dogovora (8,6 milijarde din). Spremembo so narekovale povečane zahteve po zagotovitvi hrane iz domačih proiz' Intervencije v proizvodnji in kompenzacije hrane.
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vodnih virov, zaradi večjih težav v oskrbi iz drugih republik ali
iz uvoza. Zato je bil prvotni program investicij, ki je bil izrazito
naravnan na izkoriščanje obstoječih kapacitet, razširjen,
odraža pa se v večji prireji mesa in mleka.
V strukturi virov družbenih sredstev za predvidene naložbe
v letih 1981-1985 so bančni krediti udeleženi s 57%. Ta delež
je v primerjavi z udeležbo v letih 1976-1979 (65%) zmanjšan.
(V celotni predračunski vrednosti naložb v kmetijstvo pa
predstavljajo v letih 1981-1985 bančni krediti 46% delež, kar
je manj kot je bilo realizirano v letih 1976-1980; ocenjuje se,
da so banke v tem času kreditirale okoli 53% vseh naložb v
primarno proizvodnjo).
Glede na izredno slabo akumulativno sposobnost kmetijstva v obstoječih pogojih gospodarjenja, bo treba na področju ustvarjanja dohodka v primerni kmetijski proizvodnji
zagotoviti take pogoje v okviru primarne razdelitve in sistema
razširjene reprodukcije, da bo kmetijstvo sposobno prevzeti
in plačati kreditna sredstva.
13. Predvideni program razvoja kmetijstva in ribištva je
usklajen z obvezami v Osnutku samoupravnega sporazuma o
temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in živilske
industrije za obdobje 1981-1985, programi živilske industrije
pa so še v postopku usklajevanja.
Vili. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN
OSKRBA Z LESOM
Na podlagi gozdno-gospodarskih načrtov se pri določanju
obsega in strukture poseka upošteva naravne zmogljivosti
gozdov, odnos do splošno koristnih funkcij gozdov, družbenoekonomske razmere pri gospodarjenju z gozdovi in potrebe po lesni surovini.
Uresničitev plana v gozdarstvu bo zagotovila 67% pokritje
potreb po lesu iz gozdnih sortimentov iz SR Slovenije.
Pri določanju razvojnih usmeritev je treba poleg naraščajočih potreb po lesu upoštevati možnosti povečanja blagovne
proizvodnje gozdnih sortimentov na podlagi zmogljivosti gozdov v obstoječih ekonomskih razmerah, kot fudi možnosti, da
se poveča intenzivnost gospodarjenja, kar je moč doseči z
večjimi redčenji v mladih in srednjedobnih gozdovih, zlasti v
sestojih listavcev v zasebnih gozdovih in z melioracijami malodonosnih gozdov. Celotno povečanje blagovne proizvodnje
gozdnih sortimentov se nanaša v glavnem na drobni les
listavcev. Spričo problemov pri energetski oskrbi je treba
prič akovati, da bo poraslo povpraševanje po drveh, kar pomeni poseg v določene sortimente skupine, načrtovane za
industrijsko predelavo.
V sedanjem srednjeročnem obdobju je treba še bolj čvrsto
vzpostaviti medsebojno povezanost in soodvisnost med jakostjo poseganja v gozdove s seč njami in ustreznim obsegom
vlaganj v gozdove, v biološke naložbe in v gradnjo gozdnih
cest.
Na področju enostavne gozdno-biološke reprodukcije
(obravnava, nega in varstvo gozdov) bo potrebno ohraniti vsaj
tolikšen obseg teh del, kot je v sedanjem planskem obdobju s
tem, da se poveča obseg redčenj v mladih in srednjedobnih
sestojih. Predvideno povečano redčenje za okoli 10 000 ha v
letu 1985 bo hkrati omogočilo povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov za okoli 200 000 m3 letno.
Razširjena gozdno-biološka reprodukcija, kamor sodijo
melioracije gozdov, melioracije negozdnih zemljišč in osnovanje plantažnih nasadov, je eno od ključnih vprašanj usposabljanja gozdnih zemljišč.
Melioracije 3000 ha malodonosnih gozctov v letu 1985 predvsem opuščenih steljnikov, panjevcev in prekomerno izkoriščanih gozdov, pomeni tudi povečanje blagovno-gozdne proizvodnje za okoli 170.000 m3 letno.
V prihodnjem srednjeročnem obdobju je predvideno osnovanje topolovih plantaž v približno dosedanjem obsegu.
poroč evalec

Za izvedbo programa blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov in ustreznih gozdno-gojitvenih ukrepov je treba letno
zgraditi 350 km (novogradenj in rekonstrukcij) gozdnih prometnic.
Za uresničitev razvojnega programa na področju gozdarstva ne bodo zadostovala lastna sredstva gozdnogospodarskih organizacij, zato bo potrebno ne le ohraniti že v dosedanjem planskem obdobju dosežen obseg pri združevanju sredstev za vlaganja v gozdove, temveč ga razširiti in vsebinsko
obogatiti, saj na tem slonijo možnosti povečanja blagovne
proizvodnje. Sredstva združevanja se bodo porabila za gozdno gojitvena dela na površinah, na katerih se povečuje tudi
blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov, za potrebe podpisnikov skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije.
Temeljna usmeritev v lesno-predelovalnem kompleksu je
usklajevanje proizvodnih zmogljivosti z razpoložljivo surovino
pretežno iz domačih virov, dobav iz drugih republik ter uvoza
predvsem iz socialistič nih dežel in dežel v razvoju ter drugih
dežel.
Na tej usmeritvi slonijo v dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije 1981-1985 predložena lesnobilančna razmerja.
Za lesno-bilančna razmerja je bila izračunana poraba lesa
za obstoječe in nove zmogljivosti na podlagi strokovno dognanih in postavljenih normativov porabe lesa po glavnih grupah sortimentov za leto 1980 in leto 1985 ter skupna poraba

Skupna sredstva
od tega:
lastna sredstva TOZD in TOK gozdar.
Združena sredstva SIS za gozdarstvo SR Slovenije
Združena sredstva porabnikov lesa
Krediti bank
Predvideni razvoj gozdarstva in urejanje lesno-bilančnih
razmerij sta v skladu z osnutkom samoupravnega sporazuma
o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slovenije v obdobju 1981-1985.
IX. VODNO GOSPODARSTVO
Stalna in osnovna naloga vodnega gospodarstva je urejanje
vodnega režima, to je redno vzdrževanje zgrajenih vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, urejanje naravnih strug na nižinskih vodotokih in hudournikih ter sanacijo
erozijskih žarišč.
Investicije v osnovno vodnogospodarsko dejavnost predstavljajo predvsem vlaganja v objekte za obrambo pred poplavami zaradi zmanjšanja škod, ki jih povzročajo visoke vode
(večnamenski zadrževalniki, regulacije, nasipi, osnovne odvodne mreže). Pri investicijah za vodooskrbo in za varstvo kvalitete vode vodnogospodarstva samo sodeluje in ni vedno
nosilec investicij. V naslednjem srednjeročnem obdobju bo
treba razvijati vodno oskrbo z racionalnejšo izrabo vodnih
virov, nadaljevati začeto delo na zaščiti vodnih zalog in upoštevati celovite ekološke in družbenoekonomske možnosti, ki
nam jih nudi posamezno območje, sodelovati pri raziskavah,
zaščiti in ukrepih za odkrivanje novih vodnih virov ter sodelo-

Skupaj od tega:
- redno vzdrževanje
- investicije
- soudeležba v vodooskrbi
- soudeležba v izboljšanju kakovosti voda
poroč evalec

za celotno razdobje na osnovi dinamike izgradnje oziroma
obratovanja vseh zmogljivosti, za katere se je izvršilo predhodno usklajevanje pri splošnih združenjih lesarstva, papirništva, grafične industrije, časopisne in založniške dejavnosti ter
sestavljenih organizacijah združenega dela.
Tako izračunana lesno-bilančna razmerja kažejo, da bodo v
letu 1985 potrebe po lesu iz SR Slovenije pokrite v višini 79%
in 21% iz drugih republik in uvoza, medtem, ko je tudi doslej
(1976-1980) znašalo to pokritje 79%.
V 79% pokritje skupne porabe z lesno surovino iz SR
Slovenije je všteto 67% pokritje z gozdnimi sortimenti in 12%
pokritje z lesnimi ostanki.
12% pokritje z lesnimi ostanki si porabniki zagotavljajo s
samoupravnimi sporazumi z organizacijami združenega dela,
v katerih nastajajo tehnološko uporabni lesni ostanki.
Porabniki bodo zagotovili 9% pokritje iz drugih republik
delno po utečenih dobavah in sklenjenih samoupravnih sporazumih, ki slpne na združevanju sredstev v nova vlaganja,
delno pa bo potrebno še ponuditi elemente za samoupravno
sporazumevanje ob usklajevanju lesnobilančnih razmerij v
Jugoslaviji.
12% potreb po lesu bodo porabniki zagotovili z uvozom
lesa po že sklenjenih pogodbah o dolgoročnem sodelovanju
in z nabavami v okviru blagovnih list in z drugimi nakupi.
Sredstva in njihovi viri, ki so potrebna za izvedbo nalog iz
tega poglavja so:
- v mio din Obdobje
StrukObdobje
Struk1976-80
tura
1981-85
tura
1.760
100
2.968
100
1.200
195
190
175

68
11
11
10

1.680
300
494
494

56
10
17
17

vati pri uvajanju organizirane vodne oskrbe na vododeficitarnih območjih Gorič kega, Slovenskih Goric, Haloz, Kobanskega, Kozjanskega, Suhe krajine, Bele krajine, Brkinov in
Krasa.
Območne vodne skupnosti bodo sodelovale pri izgradnji
objektov za čiščenje in pri drugih ukrepih za zboljšanje kakovosti voda le na osnovi sklenjenega samoupravnega sporazuma, ki bo temeljil na izdelanem sanacijskem programu.
Spodbujalo se bo čiščenje tehnoloških in skupnih komunalnih odpadnih vod in izvedba drugih ukrepov kot npr. sprememba tehnologije, porabe vode in podobno.
Za izgradnjo vodooskrbnih objektov za zagotovitev in dovod potrebnih količin vode na Krasu, bodo območne vodne
skupnosti zagotovile 120 mio din za zaščito vodnih virov ter
preskrbo s pitno vodo na manj razvitih in na manj razvitih
obmejnih območjih pa 410 mio din.
Za izvajanje programa razvoja vodnega gospodarstva bodo
uporabniki združevali sredstva v znesku 6100 mio din, kar
znese 0,56% družbenega proizvoda v skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana območnih vodnih skupnosti
na osnovi vodnega prispevka ter odškodnine za vodo in
vodnogospodarske storitve. Glede na obdobje 1976-80 pomeni to naslednje spremembe:
-v mio din
Obdobje
Projekcije
76-80
Struktura
81-85
Struktura
3.772
100
6.100
100
1.761
47
2.926
48
1.381
36
1.664
27
238
6
530
9
392
11
980
16
35

V naslednjem planskem obdobju se bo nadaljevalo z ukrepi
za prevajanje vode med posameznimi vodozbirnimi in vodooskrbnimi območji in s tem medobmočno izenačevanje glede
pogojev oskrbe z vodo. Med temi nalogami je posebej pomembna zagotovitev zadostne količ ine vode v vododeficitarnih območjih s prevajanjem iz oddaljenejših, z vodnimi viri
bogatejših območij.
Te naloge so podrobneje opredeljene v samoupravnem
sporazumu o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno
usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za
obdobje 1981-1985 in v osnutkih samoupravnih sporazumov
o temeljih planov ustreznih območnih vodnih skupnosti kot
tudi osnutku samoupravnega sporazuma Zveze vodnih skupnosti Slovenije.
Uresnič evanje ustrezne oskrbe s pitno vodo bo možno
zagotoviti z aktivnim varstvom vodnih izvirov in podtalnic.
Zaradi širše pomembnosti za oskrbo s pitno vodo in hkrati
potencialne ogroženosti je potrebno opredeliti ustrezne varstvene pasove in režime zavarovanja zlasti okrog vodnih črpališč pomembnejših podtalnic in hkrati zagotoviti tudi druge
ukrepe za njihovo aktivno varovanje. Sredstva za raziskovanje
in zaščito vodnih virov so predvidena tudi v predhodno omenjenih osnutkih planskih aktov.
Upoštevajoč vodne razmere na širših območjih Slovenije bo
potrebno postopno pristopati k ukrepom za zadrževanje voda
in s tem izboljševati prirodne anomalije odtočnih režimov, ki
postajajo ovira pri rabi voda. Ker so naravne možnosti za
gradnjo večjih zadrževalnikov v Sloveniji omejene le na nekaj
lokacij, ki so deloma v navzkrižju z interesi drugih nosilcev,
oziroma možnosti in vplivi njihove morebitne izgradnje niso
zadovoljivo prouč ene, naj bi se v tem planskem obdobju
prouč ile možnosti izgradnje na za celotno Slovenijo pomembnejših potencialnih lokacijah.
V predhodno navedenih osnutkih planskih dokumentov so
predvidena sredstva tudi za prouč evanje teh posegov.
X. PROMET IN ZVEZE
1. V predlogu dogovora za področje železniškega gospodarstva so obravnavani trije bistveni sklopi vprašanj: pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije, program razvoj železniškega gospodarstva v letih 1981-1985 ter financiranje tega
programa
Pri pokrivanju stroškov enostavne reprodukcije smo izhajali
iz znanih stališč 1 da bo postopno pokrivanje teh stroškov
uresnič evano s povečano učinkovitostjo poslovanja ter z
rastjo cen železniških storitev Večjo uč inkovitost poslovanja
bo možno doseči predvsem z večanjem obsega dela, z boljšo
organizacijo poslovanja ter z boljšim izkoriščanjem zmogljivosti Glede obsega dela smatramo, da je v osnutku samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS za železniški in
luški promet predvidena 2,9% poprečna letna stopnja rasti
blagovnega prometa prenizka.2 Upoštevaje učinke novih
zmogljivosti ter z energetsko krizo pogojeno preusmerjanje
blagovnih tokov s cest na železnico, bo možno to stopnjo
povečati vsaj na okoli 5% Skupni učinek obsega dela, racionalizacijo poslovanja, boljše organizacije dela in boljše koriščenje transportnih zmogljivosti pa se mora odraziti v zmanjšanju stroškov na enoto storitve Glede rasti cen železniških
storitev menimo, da je v predlogu dogovora predvidena stopnja (na ravni splošne rasti cen) realna Za njeno realizacijo se
bodo zavzemali v federaciji, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije SIS za železniški in luški promet Slovenije ter Gospodar
ska zbornica Slovenije 3 Na osnovi omenjenih izhodišč bi bilo
možno s povračili v znesku okoli 11 0 mlrd din (13 9 mlrd din)
v letih 1981-1985 pokrivati stroške enostavne reprodukcije v
železniškem gospodarstvu
Program razvoja železniških zmogljivosti je v predlogu dogovora omejen na naložbe republiškega pomena, ki vključu36

jejo vlaganja v infrastrukturo, promet in vleko ter vlaganja in
predvsem sovlaganja v integralni transport. Naložbe v vzdrževalne in ostale dejavnosti ne morejo biti predmet tega dogovora že zato ne, ker razpoložljiva lastna sredstva vzdrževalnih
OZD že omogočajo ustrezno razširjeno reprodukcijo in ker je
smotrno, da se v teh dejavnostih posluje po ekonomskih
načelih Prav tako ne morejo biti v program razvoja železniških zmogljivosti v celoti (v celotnem obsegu sredstev) vključeni vsi objekti integralnega transporta. Usklajen in racionalen razvoj namreč terja, da se gradijo objekti integralnega
transporta na osnovi skupnih vlaganj. Npr. pri naložbah v
blagovno transportne centre, kontejnerske terminale ter
opremo za integralni transport, bi morali obvezno sodelovati
tudi organizacije združenega dela cestnega prometa in špedicij ter skladiščih dejavnosti. Ta suhozemna vozlišča morajo
predstavljati skupno infrastrukturo vseh navedenih transportnih dejavnosti. Skladno s tem ne sodijo v program železniškega gospodarstva, za katerega se združujejo sredstva vsega
gospodarstva, tudi cestna vozila za dostavni promet.
V skladu z omenjenimi izhodišči je za razvojni program
železniškega gospodarstva republiškega pomena v predlogu
dogovora predvideno 14,8 mlrd din (18,7 mlrd din) in sicer 7,7
mlrd din (9,7 mlrd din) za naložbe v železniško infrastrukturo
ter 7,1 mlrd din (9,0 mlrd din) za program razvoja integralnega
transporta ter vlečne in prometne dejavnosti, ali skupaj za 1,8
mlrd din' (2,3 mlrd din) manj, kot je ocenjeno v osnutku
samoupravnega sporazuma SIS za železniški in luški promet.
V okviru teh sredstev je predvideno 3,2 mlrd din (4,0 mlrd din)
združenih sredstev po enotnih virih, osnovah in merilih TOZD
Pomembno je, da se ta sredstva namensko uporabijo za
dogovorjeni razvojni program in da se ne usmerijo v celotni
prihodek železniškega gospodarstva
Konstrukcija financiranja razvojnega programa železniškega gospodarstva v osnutku samoupravnega sporazuma v
bistvu odstopa od konstrukcije predložene v predlogu dogovora. Po Osnutku samoupravnega sporazuma bi se vsa predvidena združena sredstva za enostavno in razširjeno reprodukcijo usmerila v prihodek železniškega gospodarstva, dogovorjeni razvojni program v višini 16,6 mlrd din (21,0 mlrd
din) pa bi se financira! predvsem iz bančnih sredstev (88%
vseh sredstev). Taka konstrukcija financiranja je nesprejemljiva, predvsem iz naslednjih razlogov
- prelivanje sredstev, združenih za določeni razvojni program, v celotni prihodek je v nasprotju z obstoječim sistemom, oz. njegovo intencijo (Zakon o združenem delu, Zakon
o planiranju, Zakon in samoupravni sporazum o ustanovitvi
SIS, Statut SIS) Omenjena sredstva je možno uporabljati le
namensko,
- predviden obseg bančnih kreditov v konstrukcijr (financiranja razvojnega programa) ni realen Predvsem so problematična predvidena sredstva domačih bank v znesku okoli 8,5
mlrd din (10,7 mlrd din), saj predstavljajo kar okoli 30% vseh
razpoložljivih bančnih sredstev za naložbe Poleg tega je
prisotno zelo pereče vprašanje odplačevanja anuitet.
2 Program razvoja cestnega omrežja v predlogu dogovora
je usklajen z dosedaj znanimi oziroma ugotovljenimi realnimi
viri sredstev v skupnem znesku 22,4 mlrd din (28,3 mlrd din),
od tega 8,4 mlrd din (10,6 mlrd din) za program novogradenj.
Tako omejena sredstva za program novogradenj zahtevajo
skrajno selektiven pristop Zato je dana prednost dokončanju
začetih ter gradnji prioritetnih odsekov na cesti Bratstva in
enotnosti Taka usmeritev je tudi v skladu s Smernicami
Skupščine SR Slovenije glede priprave družbenega plana SR
Slovenije za obdobie 1981-1985 Vsaka nadaljnja širitev programa novogradeni bo zahfevala zagotovitev ustreznega vira
sredstev
V predlogu dogovora opredeljeni viri sredstev temeljijo na
naslednjih predpostavkah
- prispevek za ceste od prodaje pogonskih goriv v znesku
poroč evalec

9,1 mlrd din (11,5 mlrd din) predpostavlja povečanje prispevka za liter pogonskega goriva in sicer 1 din pri bencinu in
1,6 din (2,0 din) pri plinskem olju.
- pristojbina na domača cestna vozila v višini 2,8 mlrd din
(3,5 mlrd din) temelji na povečanju pristojbine za vsa motorna
vozila za 100% ob nadaljnji rasti motorizacije 5% letno,
- cestnina v višini 1,2 mlrd din (1,5 mlrd din) temelji na 30%
povečanju cestnine na obstoječih ter novo zgrajenih avtocestah v SR Sloveniji,
- združena sredstva TOZD v višini 5,0 mlrd din (6,3 mlrd
din) temeljijo na potrebi zmanjševanja tovrstnega financiranja
programa razvoja cestnega omrežja v SR Sloveniji,
- domača bančna sredstva v višini 1,2 mlrd din (1,5 mlrd
din) in inozemska sredstva so ocenjena glede na zmožnosti
kreditiranja domačih bank, sedaj znane možnosti za zadolževanje v tujini, ter upoštevaje sposobnost odplačevanja anuitet.
Program razvoja cestnega omrežja prikazan v predlogu
dogovora se razlikuje od programa v predlogu osnutka Samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR
Sloveniji za obdobje od leta 1981-1985 tako po obsegu sredstev (manjši je za 8,9 mlrd din oz. 11,3 mlrd din) kot tudi po
virih financiranja in predstavlja redukcijo programa predvidenega v samoupravnem sporazumu. Pri tem ugotavljamo v
programu, ki je prikazan v omenjenem Samoupravnem sporazumu, naslednje bistvene pomanjkljivosti:
a) sredstva predvidena za posamezne objekte so linearno
zmanjšana (za 12%) glede na obširnejši program vsebovan v
strokovnem gradivu RSC. V okviru zmanjšanega obsega sredstev bi moral biti opredeljen nov program, z novim prioritetnim vrstnim redom naložb;
b) obseg sredstev ni v skladu z realnimi viri sredstev. S tem
v zvezi ugotavljamo, da so zlasti vprašljivi viri: prerazporeditev
prometnega davka od pogonskih goriv v korist cest, prispevek
za ceste ob bruto OD občanov 0,5%) ter ljudsko posojilo za
ceste.
3. V luki Koper so republiškega pomena naložbe v infrastrukturo, ki vključuje pridobivanje in komunalno urejanje
zemljišč, izgradnjo terminala za sipke tovore in terminala za
premog ter povečanje kapacitet kontejnerskega terminala'.
Pridobivanje in urejanje površin, ki vključ uje nasipavanje
flišnega materiala ter izgradnjo kamnitega nasipa z uvaljanim
tamponom v površini 52,5 ha, je pomembno za nadaljnje
širjenje oziroma razvoj luke.
Kontejnerski terminal z letno kapaciteto vsaj 100 000 TEU
(enotnih kontejnerjev) pomeni uvajanje nove tehnike in tehnologije v slovenski transportni sistem, ki bo bistveno vplival
na uresnič evanje prometne politike v pogledu delitve dela
med cestnim in železniškim prometom.
Dograditev terminala za sipke tovore z letno kapaciteto
500.000 ton živilske hrane ali žitaric, možnostjo sprejema ladij
do 80.000 DWT ter kontinuirano mehanizacijo z zmogljivostjo
360 ton/h bo omogočila ne le ugodnejše poslovne rezultate
luke Koper temveč bo, skupaj s kontejnerskim terminalom,
bistveno prispevala k večjemu obsegu dela na slovenskih
železnicah.
Terminal za premog je pomemben za uvoz premoga za
potrebe energetskega gospodarstva SR Slovenije, cementarn
itd., vendar je njegovo uresnič evanje predvsem odvisno od
sredstev interesnega združevanja.
Predvidena združena sredstva v znesku 1,3 mlrd din (1,6
mlrd din) so namenjena samo za razvoj luške infrastrukture.
Objekti skladiščnih površin ter ostali objekti, ki vsebujejo zelo
določen interes posamezne gospodarske, trgovske ali špediterske organizacije naj se gradijo na podlagi interesnega
združevanja dela in sredstev z zainteresiranimi uporabnici.
Sredstva za izgradnjo objektov družbenega standarda ter
poroč evalec

ostalih naložb, ki ne presegajo interes luke Koper, pa je
potrebno zagotoviti iz razpoložljive lastne akumulacije.
Program razvoja luke, ki izhaja iz predloga dogovora, se
bistveno ne razlikuje od programa predloženega v osnutku
Samoupravnega sporazuma Bistvena razlika pa obstaja v
virih sredstev. Osnutek Samoupravnega sporazuma računa
namreč na bistveno večja združena sredstva v znesku 2,7 mlrd
din (3,4 mlrd din), pri čemer naj bi se okoli 770 mio din (975
mio din) uporabilo za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije. Glede na to, da se cene luških storitev formirajo na
trgu, je taka konstrukcija nesprejemljiva.
4. Predlog dogovora obravnava le tiste naložbe v PTT
zmogljivostih, ki so skupnega interesa za razvoj vse republike
in naložbe na manj razvitih in obmejnih območjih SR Slovenije. Druge naložbe kot npr enote PTT prometa, končne
avtomatske telefonske in telegrafske centrale, javne govorilnice ipd. so predmet obravnavanja v okviru območnih SIS.
Omenjeni razvojni program republiškega pomena bo skupaj s
predvidenimi naložbami v območne PTT zmogljivosti omogočil povečanje enot poštnega omrežja za 36, števila telegrafskih priključkov za 1943, od tega teleks naročnikov za 835,
kapacitete telefonskih central za 207.556 priključ kov, število
telefonskih naročnikov (priključkov) za 143.732 in javnih telefonskih govorilnic za 1 168
Konstrukcija financiranja programa razvoja republiškega
pomena v predlogu dogovora temelji na naslednjih predpostavkah:
- povečanje cen PTT storitev s poprečno letno stopnjo
3,6% nad splošno rastjo cen,
- združevanje sredstev uporabnikov v višini 20% vrednosti
impulza,
- zagotovitev financiranja krajevne telegrafsko telefonske
mreže iz sredstev za komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
- sovlaganje uporabnikov za razširjeno reprodukcijo tele
fonskih zmogljivosti v višini 30%. vrednosti naložb za izgrad
njo posameznega telefonskega priključka,
- zagotovitev 80% sredstev Poštne hranilnice razpoložljivih za investicijska vlaganja v Sloveniji,
- za kreditiranje razvoja PTT kapacitet na manj razvitih
območjih in manj razvitih obmejnih območjih je upoštevano
30% sredstev Poštne hranilnice (od 80% omenjenih v gornji
alinei).
Bistvena razlika med predlogom dogovora v delu, ki se
nanaša na razvoj PTT prometa, in med programom razvoja
vsebovanim v osnutku Samoupravnega sporazuma SIS PTT
je naslednja
- predlog dogovora obravnava le naložbe republiškega
interesa,
- v predlogu dogovora opredeljen program republiškega
interesa je po obsegu večji od tovrstnega programa v osnutku
Samoupravnega sporazuma,
- v osnutku Samoupravnega sporazuma je za vse naložbe
skupaj (republiškega in območnega interesa) predvidena
enaka struktura virov sredstev Smatramo, da je to vprašljivo
Pri naložbah območnega interesa naj bi bil delež združenih
sredstev občutno večji kot pri naložbah republiškega pomena, oziroma omejena bančna sredstva naj bi se v večjem
deležu namenila za naložbe republiškega pomena.
V predlogu dogovora je predvideno da se ustanovi Samoupravna interesna skupnost za letališki promet SR Slovenije
zaradi uspešnejšega reševanja samoupravnih in dohodkovnih
odnosov v okviru te dejavnosti
5. V okviru programa razvoja letališke dejavnosti SR Slovenije predlog dogovora obravnava le naložbe (te naj bi bile
'zagotovljene v okviru interesnega sodelovanja) v pripravljalna
dela za izgradnjo južnega potniškega terminala na letališču
Ljubljana glede na to, da je na področju te dejavnosti to
najpomembnejša investicija. Priključitev na hitro cesto Naklo-Ljubljana, vključitev domačega prevoznika lnex-Adria avio37

prometa v redni mednarodni zračni promet in naraščajoče
potrebe gospodarstva po specifičnih storitvah v celinskem in
medcelinskem zračnem potniškem in tovornem prometu,
upravičujejo izgradnjo potniškega terminala na letališču
Ljubljana po letu 1986. Zato je smotrno že v tem petletju
začeti s pripravljalnimi deli, ki bodo vključevala predvsem
izdelavo idejnega in glavnega projekta, komunalno urejanje
ter izgradnjo priključka na hitro cesto Naklo-Ljubljana z izgradnjo celotnega odseka.

v uresničevanje programov turizma in gostinstva tudi druge
asociacije, ki so neposredno ali posredno vključene v turistič no ponudbo, tako da bodo le-te predvsem sodelovale pri
povečanju in kompletiranju turistič ne ponudbe in na osnovi
dohodkovnih odnosov vlagale sredstva za gradnjo turistič nih
objektov pri ustvarjanju celovite turistične ponudbe bodo
pospeševale razvoj tistih dejavnosti, ki so neogibne za razvoj
turizma in prispevajo k večji potrošnji zlasti tujih turistov in s
tem k ustvarjanju večjega narodnega dohodka (proizvodnja,
trgovina, servisna dejavnost, domača in umetna obrt, itd ).
Sovlagale bodo sredstva za izgradnjo gostinskih in turistič nih
objektov za letovanje in rekreacijo svojih delavcev ter pospešeno gradile infrastrukturne objekte, pomembne za turizem
(samoupravne interesne skupnosti s področja gospodarstva).
Posamezni elementi, ki opredeljujejo razvoj turizma v Sloveniji v obdobju 1976-1980, planske usmeritve za obdobje
1981-1985 in ocena raznih olajšav v cilju povečanja reproduktivne sposobnosti so naslednji:
1 Prenočitvene zmogljivosti - gradnja ležišč

XI. TURIZEM
V tekočem srednjeročnem obdobju naj bi se po planskih
dokumentih turizem v naši republiki pospešeno razvijal. Planski dokumenti so začrtali izgradnjo 11 900 ležišč, od tega
6900 v osnovnih zmogljivostih in 5000 v dopolnilnih zmogljivostih, inozemski turistični promet naj bi naraščal po 6%
poprečni letni stopnji, domači pa po 5% letni stopnji Devizni
efekti naj bi naraščali po 8% letni stopnji rasti Plan izgradnje
komercialnih objektov bo skoraj v celoti realiziran, saj bo po
oceni dograjenih in moderniziranih 6700 ležišč, medtem ko je
bilo v dopolnilnih kapacitetah pridobljenih le za okoli 300
ležišč. Zaostajanje za planskimi usmeritvami je izrazitejše pri
realizaciji inozemskega turističnega prometa in deviznega
priliva, kar pa je pogojeno z vse večjim zaostajanjem Slovenije
za ostalimi republikami pri izgradnji novih kapacitet. Slovenija je bila v prenočitvenih zmogljivostih udeležena v Jugoslaviji leta 1960 z 12,9%, leta 1972 s 8,7%, leta 1979 pa le s 7,2%.
Glede na zaostajanje deviznega priliva od turizma v Sloveniji bi bilo potrebno v naslednjem srednjeročnem obdobju
razvoj pospešiti, pri čemer je osnovno izhodišče smotrnejša
izkoriščenost gostinskih in turistič nih ter izgradnja novih
zmogljivosti v smeri dograditve kompleksne turistič ne ponudbe, zlasti v obstoječih turističnih centrih.
Nadaljnji razvoj turizma je odvisen od konkretnih ukrepov,
Ki bodo omogočili povečanje reproduktivne in akumulativne
sposobnosti organizacij združenega dela ter s tem zagotovili
realizacijo planskih usmeritev.
Poleg nalog organizacij združenega dela turizma in gostinstva ter nalog družbenopolitič nih skupnosti, bodo organizacije združenega dela s področja gostinstva in turizma vključile

1
Stališča zveznih družbenih svetov o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v železniškem gospodarstvu ter stališča opredeljenih v gradivu o
razvoju
družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje.
2
Na osnovi takozvane »minimalne variante« se bo v železniškem prometu,
upoštevaje kasacijo, število potniških voz povečalo za 38, število tovornih pa
celo za 1517 voz. S tem se bo nosilnost potniških voz povečala za okoli 25
lokomotiv in 35 dizel in elektro motornikov. Poleg tega bodo modernizirane
proge, vozlišča in ranžirne postaje, vgrajene dodatne signalno-varnostne in
telekomunikacijske naprave, kar bo prispevalo k odstranjevanju ozkih grl in
večji propustnosti prog.
* Oziroma zavzemali se bodo za čim večjo stopnjo pokrivanja stroškov
enostavne
reprodukcije s cenami železniških storitev.
1
Izračunano na podlagi metodologije, ki je veljala v letu 1979.

2. Predračunska vrednost investicij z viri financiranja in
dinamiko po posameznih letih

- v milijonih din
- tekoče cene

1976
1977
1978
1979
1980
1976-80
1978-80 (cen 1979)
1981-85 (cene 1979)

Predračunska
vrednost
319
435
432
906
1.100
3.192
3.522
6.500

Organizacije združenega dela turizma in gostinstva bodo za
izgradnjo v programu navedenih zmogljivosti investirali okoli
6,5 milijard din, v okviru te vrednosti bodo 49% sredstev
zagotovile iz lastnih virov in na podlagi združevanja, 46%
sredstev bodo predstavljali bančni krediti, 4% pa inozemski
krediti. Delež bančnih kreditov bo tako predvidoma manjši kot
je bil v tekočem srednjeročnem obdobju (57%).
Ta program investiranja je usklajen s programi organizacij
združenega dela turizma in gostinstva in predstavlja znižan
obseg vlaganj v primerjavi z obsegom, ki je opredeljen v
osnutkih samoupravnih sporazumov v okviru poslovnih skupnosti v znesku 13,7 milijard din. V procesu usklajevanja teh
osnutkov sporazumov s programom v republiškem osnutku
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Plansko obdobje
1976
1977
1978
1979
1980
1976-1980
1981-1985

Lastna in združena sredstva
155
167
208
368
510
1.408
1.510
3.200

Osnovne zmoglj.
1.841
1.398
750
1.504
1.228
6.721
6.000

Viri financiranja
Inozemski
krediti
270

Dopolnilne zmoglj.

300
9.000

Banč ni
krediti
164
268
224
538
590
1-774
2.012
3.030

Dogovora, oziroma ob ponovni analizi lastnih možnosti investiranja, so turistič ne in gostinske organizacije odstopile od
nekaterih zahtevnih programov in preusmerile gradnjo zahtevnih osnovnih (hotelskih) na cenejše dopolnilne zmogljivosti.
Poleg tega nameravajo investirati organizacije združenega
dela v turistič ne in gostinske objekte, ki so opredeljeni v
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 še 800 milijonov din, občani pa v izgradnjo
dopolnilnih prenočitvenih zmogljivosti in drugih gostinskih
objektov Še okoli 1 milijardo din, od tega najmanj 70% lastnih
sredstev.
3. Predvideno poveč anje deviznega priliva znaša 8% poporoč evalec

prečno letno tako, da bo ta znašal 10 mlrd din oziroma se
poveča od 1,6 milijard din v 1. 1980 na 2,4 milijard din v 1.
1985 (vse v cenah iz leta 1979).
4. Povečanje celotnega prihodka je predvideno od 12 milijard v 1. 1980 na 15,5 milijard din v 1. 1985, medtem ko se
računa s 3% poprečno rastjo zaposlenih delavcev v turizmu.
5. Število prenočitev

Gradnja gostinskih in turistič nih zmogljivosti ter povečanje
izkoriščenosti že obstoječih bo omogočila porast vseh prenočitev od 8,400.000 v letu 1980 na 10,800.000 v letu 1985, v
okviru tega pa se bodo prenočitve tujih gostov povečale od
2,850.000 v letu 1980 na 3,800.000 v letu 1985 Prenočitve
bodo tako v celoti naraščale po poprečni letni stopnji rasti
5,2%, tuje prenočitve pa po 6% poprečni letni stopnji rasti.
- v 000 gostov

Leto
1976
1977
1978
1979
1980

Leto
1981
1982
1983
1984
1985
6. Efekti

;dvidenih olajšav

Davek na

omet alkoholnih pijač

1976
1977
1978
1979
1980 (ocena)
1976-80
1981-85 (cene 1980)

tuji
2.430
2.362
2.687
2.714
2.850

skupaj
8.850
9.300
9.800
10.340
10.800

Plansko obdobje
1981-1985
domači
5.830
6.1O0
6,400
6.740
7.000

tuji
3.020
3.200
3.400
3.600
3.800

Republiški
324
67.789
94.098
111.846
134.216
+ 407.283

- v 000 din
- tekoče cene
Občinski
33.763
375.093
490,954
610.037
732.044
(OC ena)
+ 2,541.891 = 5.397,44

Temeljni
388.794
428.842
477.057
523.990
628.788
2,447.271
milj. din 7.475,2

Proporcionalno znižanje davka na promet alkoholnih pijač
v objektih s tujskim turizmom, ki predstavlja okoli 43% prometa ob 35% deležu tujih prenočitev, bi dalo efekt v višini
1.107,3 milijona din.
Pretežni del teh sredstev bi organizacije združenega dela
sporazumno uporabile za pospešitev gradnje turistič nih infrastrukturnih objektov.
V celotni predračunski vrednosti investicijskih naložb bi
pomenile predlagane olajšave 18%, zato bi se za pretežni del
te vrednosti lahko povečala lastna sredstva in s tem adekvatno znižal delež bančnih kreditov.
XII. DROBNO GOSPODARSTVO
Družbeni plan SR Slovenije je za obdobje 1976-1980 predvideval, da bodo z izboljšanjem strukur gospodarstva podani
pogoji za hitrejši razvoj drobnega gospodarstva, ki naj bi se
razvijalo kot kooperant industrije in drugih gospodarskih področij za pospeševanje izvoza in zadovoljevanje potreb prebivalstva, predvsem na področju osebnih storitev in storitev
gospodinjstvom. Stopnja rasti je bila predvidena celo nad
stopnjo rasti gospodarstva. Tatf* razvoj je bil opredeljen s
povečanjem potreb gospodarstva in družbe, s porastom življenjske ravni in s spremembami v strukturi osebne porabe.
poroč evalec

skupaj
6.359
6.750
7.523
8.081
8.400

Plansko obdobje
1976-1980
domači
3.929
4.388
4.836
5.367
5.580

Povezovanje organizacij drobnega gospodarstva z velikimi
asociacijami in z nosilci osebnega dela je bilo prepočasno. Na
področju osebnega dela, ki se opravlja s sredstvi, ki so lastnina občanov predvsem za potrebe prebivalstva je bil razvoj
prepočasen Tudi delež osebnih storitev in storitev gospodinjstev v celotnem zasebnem sektorju je premajhen, saj znaša
število zaposlenih le 11,5%, delež lastnikov obratovalnic pa
11,2% V primerjavi z zasebnim avtoprevozništvom katerega
delež med zaposlenimi v celotni zasebni deiavnosfi znaša kar
15,1%, je taka struktura neustrezna
Pri investicijah niso bila dosežena zaželjena gioanja. Predvsem zaostajajo vlaganja v deficitarne dejavnosti, kjer je delež
živega dela največji in kjer ga ni možno nadomestiti zopremo.
Ocena je, da te investicije niso bile le v relativnem upadanju,
temveč celo v absolutnem
Davčna politika ni bila prilagojena možnostim in pogojem
pridobivanja dohodka. Čutilo se je pomanjkanje selektivne
davčne politike. Glede osebnega dela pa predstavljajo največji problem poslovni prostori, investicijska, davčna, cenovna in kreditna politika ter politika izobraževanja.
Glede na to so v predlogu dogovora opredeljene naloge v
zvezi z zagotovitvijo poslovnih prostorov To bo med drugim
omogočeno z urbanistič nimi in zazidalnimi načrti, kar naj bi
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občine opredelile « dogovorih o temeljih svojih aružoenih
planov
Opredeljena |e vloga DanK Banke bodo financirale pred
vsem tiste programe drobnega gospodarstva, ki prispevajo k
prestrukturiranju industrije s tem da se bodo enote drobnega
gospodarstva vključevale kot kooperant industrije za izvaja
nje tistih programov, ki so za industrijski način proizvodnje
nerentabilni ter programe ki prispevajo k povečanju deviz
nega priliva in zmanjšanju deviznih odlivov (substitucija
uvoza)
Ker v dejavnostih ki se opravljajo z osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov predvsem s področia osebnih storitev
in storitev gospodinjstvom ni dovolj zainteresiranosti kljub
interesu družbe in povpraševanju po teh storitvah ^e bilo
treba najti dodatno rešitev tega vprašanja Predvideno je da
bodo stanovanjske skupnosti dajale v najem poslovne prostore organizacijam združenega dela in zainteresiranim obča
nom za najemnino ki velja za^stanovanjske prostore
XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO
GOSPODARSTVO
V sedanjem planskem obdobju ocenjujemo izgradnjo ca
72.000 stanovanj Ocena potreb po stanovanjih za razdobje
1981-1985 je lahko le okvirna glede na demografski prirast
povečanje števila zaposlenih prenesene nezadovoljene po
trebe in izboljšanje stanovanjskega fonda Če ne bi hoteli
poslabšati sedanjih razmer, je treba zgraditi 40 000 stanovanj
/a nove prič akovalce in 25 000 stanovanj za zamenjavo ruše
nje in nadomestilo, torej 65 000 stanovanj Glede na sedanje
trende predvidevamo razmerje 60% v družbeni gradnji in 40%
v individualni gradnji po načinu gradnje in 45% družbenih in
55% zasebnih stanovanj po lastništvu
J naslednjem srednjeročnem obdobju se bo gradnja stano
vanj financirala iz čistega dohodka TOZD in lastnih sredstev
občanov, družbena pomoč v stanovanjskem gospodarstvu pa
iz dohodka TOZD Nadaljevanje gradnje dijaških in študentskih domov še ni dogovorjeno. Predlog zakona o stanovanj
skem gospodarstvu je v javni razpravi in predvideva za naslednje srednjeročno obdobje financiranje domov iz solidar
nostnih sredstev. Po sprejetju tega zakona bo definirano s
Katerimi sredstvi se bodo gradili tovrstni objekti
Za realizacijo predpostavljenega programa gradnje 65 000
stanovanj (od tega 29 000 stanovanj v družbeni lasti 10 000
stanovanj etažnih lastnikov in 26 000 individualnih hiš) za
prenovo stanovanjskega fonda za študentske in dijaške domove tei za subvencioniranje stanarin bomo potrebovali naslednja sredstva
- v mil) din
- cene 1979
stanovanjska gradnja
prenova in modernizacija
gradnja ležišč za učence in študente
- subvencioniranje stanarin

51 722
9.564
1 170
127
62 583

Dejstvo, da je pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč osnovni pogoj za vsako gradnjo je vezano na potrebo po
pridobitvi 5800 ha in komunalnem opremljanju 4100 ha stavbnih zemljišč v naslednjem srednjeročnem obdobju Sredstva
za pridobivanje in komunalno opremljanje zemljišč so zajeta v
sredstvih ki se oblikujejo za gospodarske in negospodarske
naložbe Po prvih okvirnih izračunih bi bila sredstva za pokrivanje stroškov komunalnega opremljanja zajeta v naslednjih
globalnih sredstvih za naložbe
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- v milij. din
- cene 1979
v 15% od sredstev za investicije v osnovna
sredstva gospodarstva
30% od sredstev za stanovanjsko gradnjo
dotacije iz'proračuna in sredstva
iz prispeva za urejanje stavbnih zemljišč
amortizacija in akumulacija TOZD komunalne
dejavnosti
Skupaj ocenjena sredstva

28,3
18,6
4,0
3,0
53,9

Ob ugotavljanju virov sredstev za primorski vodovod seje
izkazalo da računa tretjina teh sredstev na republiško solidarnost katere nosilec naj bi'bila Zveza komunalnih skupnosti Slovenije Ker solidarnost v komunali ni sistemsko rešena,
je ne moremo upoštevati in tovrstnih objektov vključ evati v
dogovor o temeljih plana republike.
XIV DRUŽBENE DEJAVNOSTI
A. Obrazložitev k č lenom
Izobraževanje:
Potrebna sredstva za program po tem poglavju v SR Slove
niji, ki pa se v celoti izvaja neposredno v občinskih izobraževalnih skupnostih in prek medobčinske solidarnosti, znašajo:
v cenah 1980
- v mio din
1981
1982
1983
1984
1985 SKUPAJ
4 098
4 143
4.307
4 460
4 599 21 607
Uvrstitev te naloge v republiški dogovor je smiselna le, če jo
vežemo na občinske dogovore o temeljih plandv (občinske
samoupravne interesne skupnosti ne podpisujejo republi
škega dogovora, podpisujejo pa ga občine, ki so hkrati nosilke občinskih dogovorov in lahko posredujejo če bi prišlo
pri zajamčenih programih osnovnega izobraževanja do mo
tenj)
V ceni storitev je razmerje med dohodkom, materialnimi
stroški in amortizacijo 82% 11% 7%
V dogovoru o temeljih plana so prikazani podatki, ki izhajajo iz usklajevalnega postopka med posebnimi izobraževalnimi skupnostmi povezanega z razpravo o razmestitvi izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov Investicije v okviru teh
sredstev niso zajete, saj bodo vključ ene v samoupravne sporazume o temeljih planov posebnih izbobraževalnih skupnosti
Raziskave:
Za skupni program raziskav ki izhajajo iz zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih je višina sredstev
predlog Raziskovalne skupnosti Slovenije v katerem pa niso
podani vsebinsko opredeljeni programi po posameznih vedah, prav tako pa tudi ne kriteriji za prestrukturiranje raziskovalne dejavnosti kjer bi bilo potrebno zagotoviti premike v
korist prioritetnih dejavnosti Podobno velja za posebne raziskovalne skupnosti ki niso še ustanovljene Da bi bila zagotovljena kontinuiteta za njihovo delo, se bodo v letu 1981
združevala sredstva iz dohodka po enotni prispevni stopnji še
v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije v celotnem 5letnem obdobju pa bo iz dohodka združenih samo 1438 mio
din
Program odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena zajema raziskave energetskih, kovinskih in nekovinskih
mineralnih surovin podzemnih pitnih termalnih in mineralnih vod Sredstva v višini 811 3 mio din bodo združena iz
poroč evalec

dohodka po enotni prispevni stopnji v posebni enoti Razisko
valne skupnosti Slovenije, skupaj s sredstvi za skupni razisko
valni program. To je povsem nova dejavnost, ki v preteklem
obdobju nima izhodišča za sredstva, saj je bilo npr. v letu 1979
za tovrstne raziskave namenjeno 31 2 mio din ali ca 5% od
sredstev za celotni raziskovalni program Raziskovalne skupnosti Slovenije. Vsebino programa in obseg sredstev za ostale
udeležence bo določal poseben samoupravni sporazum
Sredstva za raziskovalno dejavnost in za program odkriva
. nja surovin in vod v višini 5165 mio din v 5-letnem obdobju
združena po prispevni stopnji iz dohodka, imajo tako po
prečno letno rast 9,4% stopnja rasti iz leta 1980 na leto 1981
pa znaša 22%.
Kultura:
V predlog so vključene ie prednostne dejavnosti, za katere
naj bi po predlogu skupščine Kulturne skupnosti Slovenije
zagotovili hitrejšo rast sredstev «ot na ostalih , xJročjih kulture. Osnove za izračune so:
Skupaj sredstva
Knjiga
Varstvo spomenikov
Kulturna sodelovanja
Kulturne ustanove

1981
85
18
41
123

Zdravstvo;
Besediio 77 člena ie spremenieno v odnosu na osnutek
dogovora Sedanjo vsebino tega člena ie predlagala Zdravstvena skupnost SR Slovenije in se nanaša na predlog iz
samoupravnega sporazuma o skupnih temeljih plana zdravstvenih skupnosti Slovenije Od prvotnega predloga se razlikuje predvsem v tem, da računa z 2,8% realno rastjo zagotov
Ijenega programa Prvotni predlog Zavoda SP Slovenije za
družbeno planiranje pa je izhajal iz predpostavke da se realni
obseg tega programa ne bo povečal ker Di bilo ustrezno
prestrukturiranje zdravstva možno doseči tudi » okvirih trenutnega razvoja zdravstvenega varstva
Glede na to predlagamo, da Zdravstvena skupnost SR Slovenije skupaj z Republiškim komitejem za zdravstveno in
socialno varstvo ponovno prouč i umestnost realne rasti zagotovljenega programa zdravstvenega varstva, ker smo mnenja,
da bi v obdobju stabilizacije lahko dosegli potrebne kvalitativne premike in prestrukturiranje tudi z nekoliko nižjo stopnjo rasti zagotovljenega programa Kriterij za solidarnost je v
sedanjem predlogu postavljen tako da se priznava samo
dejanska realizacija zagotovljenega programa po samoupravno dogovorjenih normativih
Samoupravni sporazum zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 podrobneje opredeljuje obseg,
kvaliteto, dostopnost ter druge pogoje uveljavljanja teh pravic
na podlagi solidarnosti
Ta program predstavlja 61% vsebine celotnega programa
zdravstvenih storitev v SR Sloveniji in obsega predvsem storitve, ki so opredeljene kot prednostne, ter jim je zato potrebno
zagotoviti nekoliko večjo dinamiko rasli kot bo veljala za
celotno zdravstveno varstvo Denarno pa obsega ta program
ca 46% celotnih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji. Normativi in kazalci za opredelitev zagotovljenega programa izhajajo v pretežni meri iz doseženega stanja v letu
1978 in upoštevajo le nove dejavnosti zdravstvenega varstva,
ki se pojavljajo v zagotovljenem programu Kotenji v samoupravnem sporazumu o temeljih planov zdravstvenih skupnosti Slovenije so postavljeni tako da poudarjajo zahtevo po
prestrukturiranju v zdravstvu in usmerjajo občinske zdravstvene skupnosti v hitreiši razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti in zmanjševanje obsega bolnišnič ne dejavnosti
poroč evalec

di Knjiga v .letu I980 namenjena'sredstva. Ki se letno
oovečujejo za l2.7%.(po predlogu Kulturne skupnosti Slove
'nije) _
b) Varstvo kulturnih spomenikov seznam najpomemb
nejših in najbolj ogroženih spomenikov ki ga je predlagala
Skupnost zavodov za spomeniško varstvo potrdila pa Kul
turna skupnost Slovenije ter ocenjena sredstva za njihcvo
zaščito,
ci Kulturno sodelovanje v letu 1980 namenjena sredstva
povečana letno za dejavnost manjšin v Sloveniji 5,7% kul
turne stike s Slovenci zunaj SRS 5.7% Kulturne stike s tujino
ter sodelovanje v okviru SFRJ pa 3,5% letno.
č) Republiške ustanove KSS financira nekatere ?publi
ške ustanove 50% nekatere pa 33% Osnutek družbenega
plana SRS nalaga KSS da bo opredelila investicije kot tudi
njihove funkcije v letu 1981 Ker tega sedaj še ni smo za
izračun potrebnih sredstev vzeli sredstva delovanja teh insti
tucij v letu '980 ter jih povečevali za 3% letno
Skupna sredstva za Kulturno skupnost Slovenije pa rastejo
povprečno 3% letno
1982
96
21
42
126

1983
108
24
43
130

1984
123
27
44
134

1985
138
28
45
138

1981-1985
550
118
215
711

Bolezenske odsotnosti z dela, ki predstavljajo večkratne
negativne učinke za dohodek delovnih organizacij so tako
pomemben element razvojne politike, da jih je treba vgraditi v
dogovor o temeljih planov republike in sicer tako da se bodo
bolezenske odsotnosti z dela v planskem obdobju še naprej
postopno zniževale
Kot rezultat stabilizacijske usmeritve združenega dela in
racionalnejšega zaposlovanja beležimo namreč v letu 1980 po
dolgih letih naraščanja padec bolezenskih odsotnosti z dela
in smatramo, da moramo ta trend ohraniti
Otroško varstvo:
Nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega dopusta, Za osnovo izračuna smo vzeli realizacijo sredstev v letu
1979 za nadomestila osebnih dohodkov za podaljšan porodniški dopust (141 dni) Skupnosti otroškega varstva Slovenije
ter prišteli še realizacijo sredstev za porodniške dopuste (105
dni), ki jih je doslej financirala Zdravstvena skupnost Slovenije Dobljeno vsoto smo valorizirali za 22%, kolikor so v letu
1979 porasli osebni dohodki, ker se ta zakonska pravica
valorizira z rastjo osebnih dohodkov v preteklem letu.
Rast tako dobljenih sredstev smo valorizirali s poprečno
stopnjo rasti zaposlenosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985
(2), poprečno letno stopnjo rasti rojstev v obdobju 1981-1985
(1,8) m poprečno letno stopnjo rasti osebnih dohodkov v
obdobju 1981-1985 (1,1)
Pomoč pri opremi novorjenca
Pn izračunu sredstev smo izhajali iz ocene števila novorojenih otrok v letu 1980 (31 000) m 4000 novorojenih otrok iz
drugih republik, Katerih starši imajo lastnost delavca v združenem delu na območju SR Slovenije in so v skladu z Zakonom o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št 35/79),
upravič eni do pomoči pri opremi novorojenca in vrednosti te
pomoči leta 1979 (1200 din). Vrednost pomoči nismo valorizirali, ker bi sicer presegli dovoljeno porabo v letu 1980
Rast tako dobljenih sredstev smo valorizirali s poprečno
letno stopnjo rasti rojstev v obdobju 1981-1985 (1,8).
Skupnost otroškega varstva SR Slovenije predlaga vrednost paketa 1400 din vendar to v p ojekciji ni upoštevano,
ker bi sicer dovoljeno porabo za skupni progr&m v globalu
presegli za 1% oziroma za 83 mio din.
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Za izvedbo navedenih nalog bodo potrebna naslednja sredstva (v mio din).
Nadomest.
OD za porod. Paket opreme
dopust za novorojence
1.226
43
1.273
44
1.321
44,3
1.371
45,1
1.423
4?
6.614
222,4

Leto
1981
1982
1983
1984
1985
SKUPAJ

SKUPAJ
1.269
1.317
1.365,3
1.416,1
1.469
6.836,4

Minimalni obseg denarnih pomoči
Pri izračunu sredstev smo izhajali iz cenzusa 3300 din
dohodkov na družinskega člana in poprečnega števila upravičencev do denarne pomoči v letu 1979 glede na ta cenzus
(316.781 otrok delavcev). Upoštevali smo še višino poprečnega otroškega dodatka v letu 1979 - 400 din. K temu pa smo
prišteli sredstva za otroške dodatke kmečkim otrokom, pri
čemer smo izhajali iz števila upravič encev (19.466 otrok) ter
višine poprečnega otroškega dohodka v letu 1979-250 din in
sredstva za dodatne denarne pomoči: otrokom, ki imajo
enega hranilca (27 168 upravič encev v letu 1979. v poprečni
višini v letu 1979 - 110 din) in težje telesno ali duševno
prizadetim otrokom (3708 upravič encev v letu 1979, v poprečni višini v letu 1979 - 250 din) Višino otroških dodatkov
nismo valorizirali, ker bi sicer presegli dovoljeno porabo v letu
1980
Ker bodo minimalni otroški dodatki v skladu s predlogom
samoupravnega sporazuma o temeljih plana družbenega varstva otrok v SR Sloveniji zagotovljeni le družinam, katerih
dohodki na družinskega člana bodo manjši od minimalnih
življenjskih stroškov za otroka, bodo sredstva za ta program
dejansko postopoma upadala.
Potrebna sredstva:
Leto

1981
1.643

1982
1.643

1983
1.643

1984
1.643

Skupaj
1985 (1981-1985)
1.643
H 215

osebni dohodki
materialni stroški
amortizacija

84%
12%
4%

Potrebna sredstva:
Leto
1981
20.2
a)
21.3
b)
SKUPAJ

1982
20,4
21,4

1983
21
22

1984
21
22

- v mio din
Skupaj
1985 1981-1985
21
103.6
_22_
108.7
212,3

Skupnost pokojninsko invalidskega zavarovanja
Projekcija sredstev je osnovana na planskih predpostavkah
skupnosti:
- povprečna rast upokojencev po stopnji 3% letno
- povprečna rast realnega osebnega dohodka na zaposlenega po stopnji 0,8%
Na osnovi teh projekcij bo poprečna mesečna pokojnina
realno naraščala povprečno letno po stopnji 0,8%, kar je
posledica negativne rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega v letu 1980, ki se odraža pri pokojninah v letu 1981.
Struktura virov sredstev pa je naslednja:
- solidarnostno združena sredstva 87%.
- povračilo republike 3,5%,
- povračilo federacije 9,5%
Povračila federacije in republike v sredstvih prikazanih v
predlogu dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1981-1985 niso upoštevana V okviru sredstev
prikazanih v predlogu dogovora so poleg sredstev za uresničevanje programa skupnosti upoštevana tudi rezervna sredstva, ki pogojujejo izvajanje programa Ta sredstva se bodo
postopno dopolnjevala do leta 1983, ko bodo dosegla 10%
planiranih letnih odhodkov Celotna sredstva potrebna za
uresnič evanje programa skupnosti bodo v obdobju
1981-1985 naraščala s poprečno letno stopnjo rasti 3,7%, v
okviru le-teh pa bodo solidarnosino združena sredstva naraščala s povprečno letno stopnjo rasti 3,6%.
Glede na navedeno bi bila sredstva skupnosti v obdobju
1981-1985 po cenah 1980 naslednja:

Zajamč eni program male šole - 120 ur letno
Pri oceni sredstev smo izhajali iz ocenjenega števila generacije 6-letnih otrok (30.500), obsega male šole (120 ur letno
oziroma 2 meseca po 3 ure dnevno) in poprečne mesečne
cene male šole za enega otroka (329 din) v letu 1980 Ker je
generacija 6-letnih otrok konstantna, smo vrednost programa
povečevali za poprečno letno stopnjo rasti osebnih dohodkov
v obdobju 1981-1985 (1,1), skladno z naslednjo strukturo
cene:
osebni dohodki
materialni stroški
amortizacija

87,3%
8,7%
4,0%

Zajamčen program predšolske vzgoje za otroke motene v
telesnem in duševnem razvoju
Pri izračunu sredstev smo izhajali iz dejanskega števila
razvojnih oddelkov v letu 1980 in sicer: 39 oddelkov za 5-8
otrok (letna cena oddelka je 347.625 din) 4 oddelki za 3-4
otroke (letna cena oddelka je 400.447 din) in 42 otrok, ki bodo
del9žni individualne obravnave v okviru obič ajnega oddelka
(letna cena na otroka je 68.453 din). Dobljena sredstva smo
povečevali s poprečno letno stopnjo rasti osebnih dohodkov,
v obdobju 1981-1985 (1,1) skladno z naslednjo strukturo
cene:
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1. Sredstva za starostne, družinske in invalidske pokojnine
Upokojenci
Obdobje

letna stopnja
rasti v %
3

Povprečna mesečna
pokojnina
letna stopnja
din
rasti v %
4
5

Sredstva za pokojnine
letna stopnja
mio din
rasti v %
6
7

število
1
2
Cena 1980
1980
224.400
3.5
5.448
-4,3
14.671.6
1981
232.500
3.6
5423
-0,5
15.131,2
1982
239,050
2,8
5.498
1,4
15.772.7
1983
245.800
2.8
5.575
1,3
16.442.8
1984
252.850
2.9
5.650
1,3
17.142,4
1985
260.500
3,0
5717
1,2
17.873.2
1981-1985
246.140
3,0
5.572
0,8
82.362.3
i
Tekoče cene
1980
224.400
3.5
5.448
21,11
14.671,6
1981
232.500
3.6
6.512
19,6
18.171,0
Upošteva se nominalna rast osebnih dohodkov v letu 1979 (19,2%) ter sredstva valorizacije za leto 1980 od septembra dalje za 6%.

-0,9
3.1
4.2
4.2
4.3
4,3
3,9
25,3
23,9

2. Sredstva za stroške izvajanja, druge izdatke ter dopolnjevanje rezerv
Stroški izvajanja
v mio din
let. stop.
rasti v %

Ostalo1
v mio din

let. stop.
rasti v %
11

Obdobje
1
10
Cene 1980
1980
348,5
7,6
2.171.0
8.2
1981
428,2
22,9
2.198,9
1.3
1982
386,2
-9,8
2.349,9
6,9
1983
386,1
2.512,9
0,0
6,9
1984
396,0
2,6
2.689.1
7.0
1985
408,0
3,0
2.879,3
7.1
1981-1985
2.004,5
4,8
12.630,6
5.2
Tekoče cene
1980
348,5
36.1
2.171,0
36,9
1981
418,8
20.2
24,4
2.701,3
V teh sredstvih so zajeti izdatki za invalidnine, varstveni dodatek, nadomestila, rekreacijo, rehabilitacijo in drugI prispevki

Rezerve
v mio din
12

let. stop
rasti v %
13

301,0
390,8
218,5
80,0
93,0
104,0
886,3

29,8
44,1
63,4
16,3
11,8
■ 16,1

301,0
361,2

20,0

3. Struktura virov sredstev
Sredstva programa
v mio din
let. stop.
rasti v %

Obdobje
1_
Cene 1980
1980

1981
1982
1983
1984
1985

1981-1985
Tekoče cene
1980
198

1

poroč evalec

Poročilo od DPS
v mio din
let. stop.
rasti v %

14

15

16

17

17.492,1
18.149,1
18.727,3
19.421,8
20.320,5
21.264,5
97,883,2

2,0
3,7
3,2
3,7
4,6
4,6
3,7

2.322,2
2.599,2
2.653,8
2.709,7
2.766,7
2.824,3
13.553,7

-6,5
11,9
2,1
2,1
2,1
2,1
5,2

17.492,1

29,0
21.652,3

2.322,2

23,8

18,3
3.064,4

Združena sredstva
v mio din
let. stop.
rasti v %
18
~
—
15.169,9
15.549,9
16.073,5
16.712,1
17.553,8
18.440,2
84,329,5
15.169,9

32,0

19
35
2,5
3,4
4,0
5,0
5,0
3,6
30,9
18.587,9
43

V okviru celotnih sredstev skupnosti za leto 1980 bi bilo
možno glede na usmeritve iz Resolucije za leto 1980 sredstva
za izvajanje zavarovanja (upravni stroški) povečati le za 16%,
kar je v višini 297 mio din Dejanski stroški skupnosti za te
namene pa so porastli v letu 1980 glede na preteklo leto za
36% ali na 348,5 mio din Razlika med omejeno porabo po
usmeritvi Resolucije in dejansko porabo znaša 51,5 mio din
To razliko Skupnost utemeljuje z naslednjimi postavkami:
- 27,7 mio din pri stroških strokovne službe skupnosti, od
tega
- 13,0 mio din izpad AOP storitev za zunanje naročnike,
- 3,5 mio din nove obveznosti za izobraževalno in raziskovalno dejavnost,
- 11,2 mio din za povečanje materialnih stroškov predvsem
najemnine za računalnik, denarne nakaznice in drugo;
- 2,5 mio din pri stroških samoupravne informativne dejavnosti;
- 12,9 mio din pri obrestih za kredite;
- 8,3 mio din pri stroških PTT in SDK
Za leto 1981 so bila predvidena sredstva skupnosti po
tekočih cenah v višini 21.841,2 mio din V tem okviru je bilo
predvideno, da se bodo stroški izvajanja (upravni stroški)
povečali za 43,4%, kar pa ni v skladu z usmeritvijo iz osnutka
Resolucije za leto 1981 1n je zato investicija za računalniško
opremo v višini 61,7 m1o din prenešena na naslednje leto,
poleg tega pa so zmanjšani tudi izdatki za stroške davčnih
uprav (izterjava neplačanih obveznosti zasebnega sektorja) v
višini 19,4 mio din V skladu s stabilizacijskimi ukrepi bo
dopolnjevanje rezerv imelo počasnejšo dinamiko rasti in
bodo zato v letu 1981 sredstva za ta namen znižana od
prvotnih 469 mio din na 361,2 mio din Po teh korekturah v
strukturi sredstev, ki jih je strokovna služba skupnosti upoštevala bodo potrebna sredstva zmanjšana na 21.652,3 mio din.
Od tega so združena sredstva 18.587,9 mio din Ta sredstva
zmanjšana za posebni prispevek iz dohodka v višini 2.131,0
mio din in za prispevek za nesreče pri delu in za benificirano
dobo v višini 1.544,6 mio din pa predstavljajo sredstva, ki se
združujejo iz bruto osebnega dohodka in znašajo 14.912,3
mio din Zaradi omenjenih korektur in zaradi zvišane pri-

LETO
1
1980
1981
1982
1983
1984
1985
SKUPAJ
1981-1985

Solidarnostna udeležba delavcev
dosedanji
preživninsko
skupaj
obseg pravic varstvo kmetov
(2 + 3)
2
3
4
485,9
485,9
601,2
0,8
602,0
602,6
1,5
604,1
612,5
1,8
614,3
623,8
2,0
625,8
,

Starostno zavarovanje kmetov:
Pri projekciji sredstev so zajete pravice, ki izhajajo iz veljavnega zakona o starostnem zavarovanju kmetov ter iz zakona o
preživninskem varstvu kmetov.
Pri izračunu sredstev so upoštevani naslednji kazalci:
- poprečna letna stopnja rasti zaposlovanja 2%,
- poprečna letna stopnja rasti realnih osebnih dohodkov
na zaposlenega 1,1%.
Upoštevan je dosedanji obseg pravic ob naslednjih predpostavkah:
- poprečna stopnja rasti števila uživalcev pokojnin po
splošnih predpisih 0,7%,
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev pokojnin po
posebnih predpisih 7,5% in
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev varstvenega
dohodka 1,0%.
V skupnih sredstvih pa je struktura sredstev naslednja:
- povračila republike - cca 8,0%,
- solidarnostna udeležba delavcev - cca 64,2%,
- prispevek kmetov - zavezancev - cca 27,4%,
- kupnine po zakonu o preživninskem varstvu kmetov 0,4%,
s tem, da zagotavljajo za pokojnine po splošnih predpisih
kmetje 30%, delavci pa solidarnostno združujejo 70% potrebnih sredstev.
V skupnih sredstvih za uresnič evanje pravic kmetov v letih
1981-1985, je zaradi zagotovitve likvidncjsti skupnosti vključeno tudi postopno oblikovanje obratnih in rezervnih sredstev, dokler le-ta ne bodo dosegla 10% načrtovanih letnih
odhodkov Za ta namen bodo združevali delavci ter prispevali
kmetje v razmerju 70% 30% v obdobju 1981-1985 skupaj
24,0 mio din.
Potrebna sredstva za uresnič evanje pravic kmetov v letih
1981 - 1985, so prikazana v naslednji tabeli:
v mio din
Prispevek
PovraPokojnine
Vrednost
kmetov
čila ZPVK in drugi
programa
zavezancev
republike
prihodki
(4 do 7)
5
6
7
8
183,1
83,9
3,3
756,2
257,6
77,5
3,0
. 940,1
258.3
77,5
3,2
943,1
262,5
76,8
3,5
967,1
267.4
76,0
3,8
973,0

635,5

2,5

638,0

272,4

75,8

4,2

990,4

3.075,6

8,6

3.084,2

1.318,2

383,6

17,2

4.803,7

Socialno skrbstvo:
Družbene denarne pomoči
Pri oceni sredstev za leto 1980 smo izhajali iz naslednjih
podatkov:
- poprečnega letnega števila upravič encev (4.648) za denarno pomoč kot edinega vira preživljanja ter iz predlagane
v "šine ter pomoči v letu 1981 2 494 din,
- poprečnega letnega števila upravič encev (9.308) za denarno pomoč kot dopolnilnega vira preživljanja ter iz predlagane poprečne višine ter pomoči v letu 1981, 1.247 din
Tako ugotovljenih sredstev za leto 1980 v naslednjih letih
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spevne osnove (bruto osebni dohodek) se bo tako znižala tudi
prispevna stopnja od 11,5% na 11,1% od mase bruto osebnega dohodka.

nismo povečevali, ker predpostavljamo, da število upravič encev do teh pomoči ne bo naraščalo.
Sredstva za delovanje centrov za socialno delo:
Pri izračunu sredstev smo izhajali iz števila strokovnih delavcev v letu 1980 (420) in višine njihovih osebnih dohodkov iz
leta 1979 (preračunanih v cene 1980), predvidevali pasmo, da
bo cilj (1 strokovni delavec na 4.000 prebiva'cev oziroma cca
486 strokovnih delavcev v SR Sloveniji) dosežen postopoma
do konca srednjeročnega obdobja 1981-1985. V ta namen bi
morali skupno zaposlit: 13,6% novih delavcev oziroma 2,7%
na leto. Zato smo izhodiščna sredstva za ta program letno
povečali za 2,7% na leto
poroč evalec

Družbene denarne pomoči:
Sredstva za delovanje
centrov za soc. delo:
Skupaj

1981
283,2

1982
283,2

1983
283,2

1984
283,2

1&85
283,2

74

76

78

80

82

Socialno varstvo:
Skupnost socialnega varstva SR Slovenije ima z novim
zakonom o skupnostih socialnega varstva vlogo koordinatorja socialne politike, zato je ta koordinativna funkcija konkretizirana v ustreznem členu.
Projekt »Življenski stroški« na osnovi katerega se bomo
lahko dogovorili o minimalnih življenjskih stroških kot podlagi za uveljavljanje enotnih kriterijev in meril za upravič enost
do socialnih dajatev, se izvaja, vendar so zaenkrat zagotovljena sredstva le za izvedbo 1. faze projekta. Du sončni raziskovalni rezultati bodo v praksi uporabljeni v sredini planskega obdobja.
Telesna kultura:
Sredstva v predlogu dogovora predstavljajo le sredstva za
program vrhunskega športa, ki je le del osnovne dejavnosti
(športna rekreacija - 11,2 mio din, vrhunski šport - 101,6 mio
din, prireditve 7,3 mio din, sodelovanje z zamejci in izseljenci
4,2 mio din), katere skupna poprečna ietna rast je 2,6%. Letna
poprečna rast celotnih sredstev telesno-kulturne skupnosti
Slovenije pa je 3,1%.
Druga vprašanja in rešitve:
1. Člen 88 je uvrščen na predlog Splošnega združenja
časopisno-grafič ne itd. dejavnosti in knjigotržištva. Člen povzema dosedanje stanje na tem področju in s tem podaljšuje v
naslednje obdobje obveznosti SR Slovenije po cit. dogovoru,
ki bi sicer ugasnile z 31 12. 1980. V letu 1980 je republiški
proračun zagotavljal v ta namen 45 mio din, s čimer se je
pokrivala časopisu Delo 100% razlika med proizvodno in
prodajno ceno. Dnevniku in Večeru pa 50% te razlike.
2. Po že sprejetih stališčih SZDL, ni moč zagotavljati sredstev za infrastrukturo RTV iz radijskih in TV naročnin: Zato
prihajata v poštev le dve možni sistemski rešitvi- neposredno
združevanje sredstev iz dohodka temeljna organizacije združenega dela, kar b: pa terjalo ustanovitev posebne SIS, ali pa
zagotavljanje teh sredstev iz proračunov družbenopolitič nih
skupnosti Ponujeni osnutek gornjega člena se poslužuje
druge variante
RTV je predložila program v vrednosti 279 mio din in sicer:
a) Gradnja novega oddajnika Trdinov vrh (za radio in TV
programe in potrebne zveze)
94 milijonov din
b) Pretvornik Lendava (za TV program)
4,8 milijona din
c) TV pretvornik za gospodarsko šibkejše regije
17,2 milijona din
d) Gradnja novega oddajnika Krvavec (za potrebe radijskih in
TV programov ter zvez)
64 mjlijonov din
e) Graditev novega sistema zvez (za potrebe radijskih in TV
programov)
79 milijonov din
f) Dograditev I UKV mreže (za potrebe radijskih programov)
20 milijonov din
Delež republiškega proračuna bi bilo treba še določiti, prav
tako tudi ključ za delitev obveznosti ter vire sredstev.
3. Po osnutku dogovora o temeljih plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 naj bi se Muzej ljudske revolucije v celoti
zgradil v tem planskem obdobju. Ker materialni okvitt za
gospodarske investicije kažejo omejene možnosti v tem obdobju, se predlaga, da se investicijo v tem obdobju šele
začne. Zato pa bi bilo potrebnih 2/5 vseh sredstev v istem
sorazmerju, kot je bilo prvotno zamišljeno, pri čemer pa bi
poroč evalec

v mio din
Skupaj
(1981-1985)
1.416
390
1.806

morali zagotoviti sredstva znotraj dosedanjih okvirov sredstev. Pri tem pa je treba računati, da bi zagotovitev nadaljnjih
3/5 sredstev (303.6 mio din) s tem postala obveza naslednjega
planskega obdobja. V predlogih samoupravnih sporazumov o
temeljih planov udeležencev ta sredstva še niso predvidena
4. V osnutku dogovora so bile navedene nekatere konkretne investicije s področja družbenih dejavnosti, za katere
so se zavzemali posamezni predlagatelji, da pridejo v dogovor
kot prioritete. V postopkih usklajevanja med samoupravnimi
interesnimi skupnostmi pa se je pokazalo, da bo glede na
materialne možnosti ta seznam morali biti znatno krajši,
hkrati pa so se izoblikovali prednostni kriteriji, po katerih naj
bi ga skrajšali Ker je potekalo istočasno tudi usklajevanje
programov republiških SIS z namenom, da se rast dohodka in
s smernicami določeno 10% zaostajanje skupne porabe, seje
tudi pokazalo, da bo dejanski obseg investicij možen le v
okvirih teh sredstev - po odštetju sredstev za redno dejavnost. Tem opredelitvam sledi tudi novo besedilo tega člena
Poudarjena je obve/host SIS, da z investicijami ne prebijajo
možnih materialnih okvirov, določenih v planih ter da se drže
določno opredeljenih prednostnih-kriterijev pri investiranju
Hkrati pa taka formulacija omogoča SIS fleksibilno izvajanje
investicijske politike, ki po potrebi odstopa od nameravanih
investicij, če bi tako pokazale omejene materialne'možnosti
5. Republiške interesne skupnosti so sicer predložile delovni skupini za pripravo dogovora podrobnejše kriterije za
bodoči sistem solidarnosti. Vendar ti prelogi še doživljajo
razpravo in modifikacijo. Eden giavnih razlogov pa je, da se
predvidevajo nekatere spremembe glede prispevnih virov in
osnov, ki pa so še predmet razprave. V zvezi s tem teče tudi
razprava o uporabi domicilnega načela pri vplačevanju prispevkov, ki bistveno vpliva na oceno materialnih možnosti
občin ter na obseg in strukturo solidarnostnih obvezrjosti.
6. Obseg sredstev za socialne dajatve je predviden v okviru
realnih materialnih možnosti, hkrati pa formulacija tega člena
omogoča, da republiške samoupravne interesni skupnosti v
okviru teh sredstev dobijo socialno politiko v tem smislu, da
ob nepredvidenih gibanjih osebnih dohodkov omogočijo socialno najbolj ogroženim upravič encem do socialnih dajatev*
zagotavljanje minimalnih življenjskih stroškov.
Ostale doložbe tega člena se v primerjavi z osnutkom dogovora o temeljih družbenega plana za obdobje 1981-1985
črtajo, ker v bistvu opredeljujejo način ravnanja, ki je že
opredeljen v zakonu o svobodni menjavi dela in v področnih
zakonih.
7 Besedilo člena 94 je dopolnjeno v 1. točki tako, da se pri
valorizaciji zagotovljenih programov in solidarnosti upošteva
rast poprečnih osebnih dohodkov za SR Slovenijo, za druge
občinske programe pa se upošteva rast poprečnih osebnih
dohodkov v občini Tako spremembo narekuje sistem financi
ranja solidarnosti, ki zahteva, da so obveznosti do zagotovljenega programa za vse občine opredeljene po republiškem
poprečju Zaradi različ nega načina valorizacije za zagotovljene programe in solidarnost ter za druge občinske programe
bo ob realizaciji plana prišlo do spremembe s planom postavljenega razmerja med zagotovljenimi programi in solidarnostjo ter občinskimi programi. (To pomeni, da bo vsako
odstopanje dosežnih osebnih dohodkov v občini od doseženih v republiki spremenilo planirano razmerje med zagotovljenimi programi in solidarnostjo ter občinskimi programi v
posamezni občini.)
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B. Bilanca sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb v letu 1981 in v obdobju 1981-1985
1. Izhodišča za projekcijo sredstev
za zadovoljevanje skupnih potreb
a) V skladu z navodilom Republiškega komiteja za družbeno planiranje z dne 3 11 1980 se nominalni zneski za
bazno leto 1980, ki predstavljajo izhodišče za planirana sredstva v letu 1981 oziroma za planirana sredstva v obdobju
1981-1985, ugotovijo tako, da se dovoljena potreba (valorizirani programi) sredstev v letu 1979 poveča za nominalno rast
priliva sredstev za leto 1980, kot je bila dogovorjena v programih samoupravnih interesnih skupnosti za leto 1980, vendar
največ za 18% za področje osnovnega izobraževanja in zdravstva, ter za največ 16% za druge dejavnosti. Od tako ugotovljenih sredstev je treba odšteti oziroma prišteti sredstva za
naloge, ki se prenašajo med posameznimi samoupravnimi
interesnimi skupnostmi.
V letu 1981 se namreč prenašajo sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja namenjena za zdravstveno varstvo upokojencev in otroško varstvo otrok upokojencev na zdravstveno skupnost oziroma na skupnost otroškega varstva, sredstva zveze skupnosti otroškega varstva za
otroške dodatke na občinske skupnosti otroškega varstva,
sredstva zdravstvenega varstva za nadomestila osebnih dohodkov v času porodniškega dopusta na zvezo skupnosti
otroškega varstva in prenos dela sredstev občinskih izobraževalnih skupnosti (nekatere skupne naloge) na republiško izobraževalno skupnost
b) Po predpostavkah iz osnutka resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 bo dohodek
v letu 1981 naraščal po stopnji 22,5% glede na preteklo leto,
rast sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb (brez sredstev
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov) pa bo za 10% zaostajala za
rastjo dohodka (20,2%)
V tem okviru pa bodo sredstva za usmerjeno izobraževanje
in raziskovalno dejavnost rasla skladno z rastjo dohodka
(22,5%) vse druge dejavnosti pa po stopnji 19,8%
Na osnovi te globalne jsmeritve se v posamezni občini
upošteva specifičnosti posamezne občine glede na gibanja
družbenega proizvoda v občini.
Zaradi prenosov nekaterih nalog iz republiških SIS na občinske SIS, s čimer se bodo te dejavnosti bolj približale
neposrednemu samoupravnemu odločanju v občinah, se bo
spremenilo razmerje med vzajemnimi in skupnimi programi
ter občinskimi programi V letu 1980 je znašalo to razmerje
26,4 73,6, v letu 1981 pa bo razmerje med vzajemnimi in
skupnimi programi ter občinskimi programi 23,3 76,6.
c) Enaka usmeritev kot za leto 1981 je predvidena po pred-

postavkah osnutka srednjeročnega plana tudi za obdobje
1981-1985. Globalna sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb bi se povečevala po stopnji 3,1% poprečno letno, v tem
sredstva za usmerjeno izobraževanje in raziskovalno dejavnost po stopnji 3,5% poprečno letno (skladno z dohodkom),
vse ostale dejavnosti pa po stopnji 3,0% poprečno letno.
Tako bi se globalna sredstva občinskih SIS povečevala v
obdobju 1981-1985 po poprečni stopnji 3,0% letno, pri čemer
pa bodo občine pri svojih projekcijah izhajale iz svojih projekcij rasti družbenega proizvoda na nivoju občine.
Po usmeritvi osnutka družbenega plana SR Slovenije se
bodo v okviru sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb
sredstev za investicije v naslednjem petletnem obdobju relativno zmanjševala Delež sredstev za investicije v družbene
dejavnosti v družbenem proizvodu bi se od 1,22% v obdobju
1976-1980, zmanjšal na 0,97% v naslednjem petletnem obdobju Taka usmeritev bi omogočila pridobitev sredstev za
funkcionalne izdatke družbenih dejavnosti.
2. Spremembe virov in osnov za združevanje sredstev
za zadovoljevanje skupnih potreb
Viri sredstev za združevanje sredstev za družbene dejavnosti so v osnutku zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti v glavnem povzeti iz obstoječe ureditve, z
edino izjemo, ki se nanaša na zdravstvo Prispevek za zdravstvo se bo po novem plačeval iz dohodka, razen v delu, ki se
nanaša na nadomestilo osebnega dohodka v času nezmožnosti za delo (vir za ta del prispevka bo še naprej osebni
dohodek)
Tudi osnove za obračunavanje in plačevanje prispevkov
bistveno ne odstopajo od obstoječe ureditve, razlikujejo se le
pri prispevku iz dohodka za usmerjeno izobraževanje in raziskovalno dejavnost Prispevek za navedeni dejavnosti se sedaj plačuje na podlagi prirejene davčne osnove, po novi
ureditvi pa se bosta navedena prispevka plačevala na osnovi
dohodka temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne skupnosti Glede na takšno opredelitev osnove bodo po
novem plačevale prispevek iz dohodka vse temeljne organizacije združenega dela tako na podiočju gospodarstva kot tudi
na področju negospodarstva ter oelovne skupnosti.
Po novi ureditvi se bodo sredstva za starostno zavarovanje
kmetov v celoti združevala na podlagi osebnega dohodka (po
sedanjem sistemu so zavezanci za davek iz dohodka plačevali
ta prispevek po osnovi prirejene davčne osnove, vsi drugi
zavezanci pa po osnovi osebnega dohodka)
Učinki sprememb sistema financiranja so razvidni iz primerjave med oceno realiziranih sredstev SIS družbenih dejavnosti v letu 1980 po sedanjem sistemu financiranja in po
novem sistemu financiranja:

1. Projekcija prispevkov in prispevnih stopenj za SIS družbenih dejavnosti iz bruto osebnih dohodkov
Bruto osebni dohodek:
- v milj. din
1. ocena 1980 (sedanji sistem) 124.165
- tekoče cene
2. ocena 1980 (novi sistem) 117.100
3. ocena 1981 141.300
1980 - nov sistem
1980 - sedanji si1981
financiranja
stem financiranja
znesek % od BOD
znesek % od BOD
znesek % od BOD*
24,73
32.880,6
23,82
Prispevki iz BOD skupaj
36.531,1
29,42
28959,8
V tem:
12,88
12,72
- družbene dejavnosti
17.968,3
22.656,8
18,24
15.085,5
- otroško varstvo
3.876,8
3,31
3,12
3.876,8
5,47
6.410,1
- osnovno izobraževanje
6.410,1
5,16
1,16
- kultura
1.355,5
1,09
1,355,5
- telesna kultura
0,51
0,48
597,8
597,8
1,54
- zdravstvo
1.804,0
9.375,3
7,55
0,89
- socialno skrbstvo
0,84
1.041,3
1.041,3
11,10
11,85
14.912,3
- pokojninsko in invalidsko zavarov.
11,18
13.874,3
13.874,3
* Izračunani % od BOD se razlikuje od dejanskih prispevnih stopenj, pomeni poprečen % od enake osnove (zaradi sistema obračunavanja in pripadnosti prispevkov
•0 osnove po StS različne).

2. Projekcija prispevkov in prispevnih stopenj za SIS družbenih dejavnosti iz dohodka
Dohodek:
1. ocena 1980 238.800
2. ocena 1981 293.040

- v milj. din
- tekoče cene

1980 - sedanji sistem financiranja
znesek % od doh.
10.685,9
4,47

Prispevki iz dohodka skupaj
V tem:
- družbene dejavnosti
6.974,7
1. po osnovi dohodka
4.219,9
- usmerjeno izobraževanje
3.423,6
- raziskovalna dejavnost
796,3
- raziskovalna dejavnost - razširjen program
2. po osnovi BOD
2.754,8
- zdravstvo
2.476,9
- zaposlovanje
277,9
- pokoj, in inv. zavarovanje ter star.
zavar. kmetov
3.711,2
1. po osnovi BOD
- pokoj, in inv zavarovanje
1.353,2
- star. zavar. kmetov
98,0
2. po osnovi poslovni sklad
1.872,0
3. po osnovi korigirana davčna osnova
388,0
* Po sedanjem sistemu je osnova za obračunavanje »prirejena davčna osnova«
Kot je razvidno iz gornje primerjave se bo po novem sistemu financiranja znižala skupna stopnja od bruto osebnih
dohodkov od 29,42% na 24,73% od mase bruto osebnih
dohodkov. Delež sredstev v dohodku za SIS, ki združujejo
sredstva iz dohodka, pa se poveča od 4,47% po starem
sistemu financiranja ža 7,64% od dohodka po novem sistemu.
3. Projekcija sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb, ki
Sredstva
v letu
1980

1980 - novi sistem financiranja
znesek %od doh.
18.257,2
7,64

2,92
1,77
1,44*
0,33*
1,15
1,04
0,11

14.546,0
4.219,9
3.423,6
796,3
10.326,1
10.048,2
277,9

6,09
1,77
1,44
0,33
4,32
4,21
0,11

1,55

3.711,2

0,57
0,04
0,78
0,16

1.353,2
486,0
1.872,0
-

1981
znesek % od doh
22.526,2
7,69
18.123,7
5.837,5
4.697,9
960,6
179,0
12.286,2

6.18
1,99
1,60
0,33
0,06
4.19

1,55

4.402.5

1,51

0,57
0,20
0,78
-

1.544.6
726,9
2.131,0

0,53
0,25
0,73

se združujejo na podlagi prispevnih stopenj (brez sredstev
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov in brez sredstev za program
odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena) bo v
letu 1981 in v obdobju 1981-1985 glede na predpostavke iz 1
točke naslednja:
Delež v
dohodku
1980 v %

Stopnja
rasti
1981/80

Sredstva
v letu
1981

- v milj. din
Globalna
stopnja
rasti
1981-85
2,79
3.4

Delež v
dohodku
1981 v %

I. Republiška in področna raven
2,84
20.4
6.790,5
8.178,2
v tem:
- usmerjeno izobr.
4.697,9
3.835,0
1,60
22.5
1,60
3.5
- raziskoval, dej.
784,2
0,33
22,5
960,6
0,33
3.6
- skupni program republiških SIS
2.171,3
0,91
2.519.7*
16,1
0,96
3,0*
II. Občinska raven
23.082,9
9,67
19,8
27.663,6
9,44
3.0
Skupaj I. + II.
29.873,4
12,51
20,0
35,841,8
12,23
3.1
• Po podatkih SIS na ravni republike
•* Po predlogih samoupravnih sporazumov o temeljih plana SIS na ravni republike bi znašala v obdobju 1981-85 stopnja 3,6% poprečno letno, kar je iznad
dovoljenega okvira. Višjo stopnjo rasti od dovoljene imata samokulturna skupnost Slovenije (3,4%) in zveza skupnosti otroškega varstva (4,8%).
4. Ob upoštevanju sredstev skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in invalidskega zavarovanja, sredstev skupnosti starostnega zavarovanja kmetov ter ob upoštevanju sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne
13. 11.1980, po katerem se polovica sredstev programa odkri-

vanja in raziskovanja surovin splošnega pomena zagotovi po
enotnih virih, osnovah in merilih pa bo projekcija sredstev SIS
za družbene dejavnosti, ki se združujejo na podlagi prispevnih stopenj v letu 1981 in v obdobju 1981-1985 naslednja:

Sredstva
Delež v
v letu ■ dohodku
1980
1980 v%
Sredstva SIS za družbene dejavn.
29.873,4
Skupnost pokoj, in inval. zavar.
15.169,9
Skupnost starost, zavar. kmetov
485,9
Sredstva za program
odkrivanja in raziskovanja surovin
Skupaj sredstva za
zadovoljevanje skupnih potreb
45.529,2
* V obdobju 1981-85 je za te namene potrebno zagotoviti 811,3 milj. din.
poroč evalec

12,51
6,35
0,20

Stopnja
rasti
1981/80

Sredstva
v letu
1981

Delež v
dohodku
1981 v %

20,0
22.5
49.6

35.841.8
18.587.9
726,9

12,23
6,34
0,25

79,0*
19,06

21,5

55.335,6

- v milj. din
Globalna
stopnja
rasti
1981-85
3,1
3,6
8,1

0,06
18,88

3,4

47

XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
Pri oblikovanju nalog za naslednje plansko obdobje se
izhaja iz ocene, da razvoj mednarodne situacije zahteva, da
ostaja krepitev obrambnih sposobnosti še nadalje ena najpomembnejših razvojnih nalog
Obrambni in družbno samozaščtini interesi, ki izhajajo iz
varnostnih in obrambnih načrtov morajo biti neposredno
zajeti v vsaki posamezni dejavnosti Tako se neposredno
uveljavlja pravica delovnega človeka, da v skladu s svojimi in
skupnimi potrebami ter možnostmi krepi in razvija obrambno
in samozaščitno pripravljenost
Za srednjeročno obdobje 1981-1985 bi se za naloge
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite namenilo
do 0,5% narodnega dohodka"SR Slovenije. Prednostne bodo
tiste naloge, ki neposredno krepijo obrambno in samozaščitno pripravljenost
V tekstu dogovora v poglavju »Splošna ljudska obramba in
družbena samozaščita« so zajete le specifič ne in najnujnejše
naloge in obveznosti Te naloge bodo podrobno opredeljene
in finančno prikazane v aneksu k družbenemu planu SRS
oziroma v družbenem planu Omenjenih nalog se ne more
vključ iti v redne plane katerekoli posamezne gospodarske
oziroma družbene dejavnosti kot na primer razvoj teritorialne obrambe, milice in organov za notranje zadeve, CZ,
služba OOA. upravnih vojnih zvez vojne vaje, oboroževanje
vodstev in organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitič nih organizacij ter usmerjanje namembne proizvodnje sredstev vojne tehnike
Poleg teh nalog je posebej poudarjena obveznost republike
do dograditve in izvajanja izobraževalnih programov v Republiškem centru za obrambno usposabljanje, reševanja žakloniščne problematike za republiške organe in organizacije, do
oblikovanja rezerv materialnih sredstev za primer naravnih in
drugih hudih nesreč Poudarjene so tudi obveznosti, katerih
izpolnitev je bistvena za nemoteno in uč inkovito delovanje
organov za notranje zadeve pri zagotavljanju varnosti.
Dosedanje izkušnje so pokazale, da je treba večjo pozornost posvetiti oblikovanju načrtovanih blagovnih rezerv in
materialnih zalog kritič nih surovin in polizdelkov, kakor tudi
izgradnji potrebnih skladiščnih prostorov. Poleg njihovega
nespornega pomena v primeru izrednih razmer ali voj'Hs je z
njimi možno obvladovati tudi razna občasna akutna neskladja
na trgu. Zato je stalnemu obnavljanju in povečanju zalog
(blagovnih rezerv in zalog kritič nih surovin in polizdelkov)
potrebno posvetiti vso pozornost.
V dogovoru so opredeljene tudi najpomembnejše usmeritve
za opravljanje nalog SLO in DSZ v občinah ter pokrajinah
zaradi enotne in usklajene krepitve obrambne in samozaščitne pripravljenosti celotne družbe.
V osnutek dogovora so vključene tudi tiste obveznosti s
katerimi podpisniki (občine in republike) zagotavljajo pogoje
za učinkovito delovanje sistema družbene samozaščite in
organov varnosti pri varstvu ustavne ureditve, življenja ljudi
ter družbenega in zasebnega premoženja.
Glede obveznosti občin se zadružuje sedanji sistem, ki bo,
sodeč po dosedanjih razpravah, ostal tudi pri sprejemu novega zakona o notranjih zadevah Glede na to bodo občine v
prihodnjem srednjeročnem obdobju zagotovile sredstva za 24
objektov milice v občinah in za postopno vključ evanje evidenc upravnih organov za notranje zadeve v enotni informacijski sistem organov za notranje zadeve ter sofinancirale
izgradnjo stanovanj za miličnike na postajah milice s splošnim delavnim področjem.
Republika je v sedanjem srednjeročnem obdobju zagotovila sredstva, s katerimi je bil zgrajen informacijski sistem
organov za notranje zadeve, ki je samostojni podsistem v
okviru družbenega informacijskega sistema. Ta sistem je potrebno dograditi z dodatnimi kapacitetami, z daljinsko pove-

zanostjo z vsemi operativnimi enotami in z občinskimi upravnimi organi ter zgraditi nov potresno varen objekt za namestitev centralnega sistema. Nadalje je predvidena izpopolnitev
funkcionalnih zvez, katerih del je že močno zastarel, dopolnitev'tehnič ne opreme, oborožitve in prevoznih sredstev, modernizacije kriminalistič no-tehnič nega centra ter prostorov in
opreme za posebne enote milice.
Skladno s programirano izgradnjo novih cestnih povezav je
po veljavnih dogovorih predvidena soudeležba republike za
izgradnjo mejnega prehoda Karavanke in Šentilj - avtocesta,
adaptacija mejnih prehodov Plešivo in Plavje zaradi predvidene prekvalifikacije v meddržavne mejne prehode rer rekonstrukcija mejnih prehodov Kuzma, Hodoš in Robič. Republika
naj bi tudi v prihodnjem srednjeročnem obdobju sofinancirala
gradnjo stanovanj za delavce organov za notranje zadeve.
XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ
V smernicah za pripravo družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985 je predvideno, da naj bi s politiko skladnejšega regionalnega razvoja zagotovili učinkovitejši gospodarski razvoj ob upoštevanju razvojnih prednosti posameznih
območij in krepitve dohodkovnih možnosti ter tako prispevali
k hitrejšemu izenačevanju pogojev življenja in dela na vseh
območjih v SR Sloveniji.
V Skupčnini SR Slovenije je v obravnavi predlog sprememb
in dopolnitev zakona o pospeševanju skladnejšega ragionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki se nanaša predvsem na kriterije
in kazalce za opredelitev manj razvitih območij. Po sedaj
znanih strokovnih osnovah naj bi se teritorialni obseg manj
razvitih območij nekoliko zmanjšal. Naloge, ki se nanašajo na
skladnejši regionalni razvoj, še zlasti manj razvitih in manj
razvitih obmejnih območij, pa bodo opredeljene v dogovoru o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985.
Predvideno je, da bodo posamezne naloge, ki se nanašajo
na skladnejši regionalni razvoj, opredeljene v ustreznih poglavjih dogovora, ki obravnavajo posamezna področja oziroma vprašanja. Nekatere naloge pa naj bi bile zaradi specifičnega značaja vključ ene v posebno poglavje.
V to poglavje so vključ ene naloge regionalnega razvoja, ki
jih prevzamejo SR Slovenija, občine, splošna združenja in
gospodarske zbornice ter temeljne banke, naloge drugih udeležencev dogovora pa so v drugih ustreznih poglavjih. Zato so
v tem poglavju le okvirno nakazane.
Kot poseben problem regionalnega razvoja se odpira opredelitev koncepta poselitve, ki naj bi dolgoročno zagotovil
racionalnost reprodukcije v prostoru, kar zahteva smotrno
delitev dela oziroma nekaterih funkcij v prostoru SR Slovenije. Industrija je že postala dominantna dejavnost v večini
urganih naselij, medtem ko je stopnja razvitosti in razmestitev
njihovih funkcij za oskrbo prebivalstva z dobrinami in storitvami (vkjučno na področju družbenih dejavnosti) še precej
različ na. Predlog dogovora se omejuje na opredelitev središč,
ki presegajo lokalne okvire in razvijajo funkcije, ki so pomembne za oskrbo širših območij (v okviru medobčinskega
sodelovanja). Sprič o pomembnosti, ki jo ima obstoječa prometna dostopnost pri oblikovanju oskrbnih gravitacijskih območij oziroma zaledij posameznih središč, se je spontano
izoblikovalo omrežje središč različ nih stopenj oskrbe z dobrinami in storitvami. Sedanje omrežje središč pa še ni racionalo
glede na posamezne dejavnosti ali sklope dsjavnosti, katerih
racionalnost je pogojena z velikostjo zaledja (gravitacijskega
območja). V predlogu dogovora so navedena središča, ki
opravljajo ali bi glede na potrebe morala opravljati te funkcije
na širših območjih (Osnova modela je bila predstavljena i.e v
letu 1977 v »Sintezi strokovnih gradiv, ki zadevajo prostorski
plan SR Slovenije« z usirezno strokovno utemeljitvijo).
Temeljna oblika pospeševanja gospodarskega razvoja manj
razvitih območij bo interesno povezovanje OZD z razvitih in
poroč evalec
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manj razvitih območij na dohodkovnih osnovah in v zvezi s
tem združevanja dela in sredstev. K temu so naravnane tudi
naloge, ki so vključ ene v XVI. poglavje osnutka dogovora.
Večji poudarek je dan tudi razvoju manj razvitih obmejnih
območij, za katere je značilno postopno izseljevanje prebivalstva. V dogovoru so zato predvideni stimulativnejši ukrepi
pospeševanja razvoja manj razvitih obmejnih območij in občine Lenart, ki je najmanj razvita občina v SR Sloveniji.
Manj razvita območja, ki jim s 1. 1. 1981 preneha status
manj razvitih območij, imajo po predlogu zakona v letih
1981-1985 status prehodnega obdobja. V zvezi s tem so
opredeljene tudi naloge bank iz SR Slovejiije.
Naloge, ki jih prevzemajo splošna združenja in gospodarske zbornice, so usklajene z Gospodarsko zbornico Slovenije.
Imajo predvsem organizacijski in inicialni značaj.
Opredeljene so tudi naloge, ki jih prevzemajo Ljubljanska
banka, Jugobanka in Beograjska banka. Banke bodo v svojih
samoupravnih sporazumih o temeljih planov in letnih samoupravnih sporazumih opredelile delež sredstev v razpoložljivem dolgoročnem kreditnem potencialu, ki ga bodo obvezno
usmerjale za investicije v osnovna in trajna obratna sredstva
na manj razvitih območjih. Pri tem bodo dajale prednost
vlaganjem na podlagi združevanja dela in sredstev. Temeljne
banke Ljubljanske banke, ki do začetka 4. kvartala vsakega
leta ne bodo usmerile teh sredstev za vlaganje na manj razvitih območjih, bodo neusmerjeni del sredstev preko združene
banke usmerile v tiste temeljne banke, ki so svoje obveznosti
za usmerjanje sredstev presegle. V ta namen bodo v posebnem samoupravnem sporazumu opredelile pogoje za tak način usmerjanja sredstev. Na ta način bo dosežana bolj enakomerna vključ enost vseh temeljnih bank v pospeševanje hitrejšega razvoja manj razvitih območij. Ta oblika predstavlja neke
vrste nadomestilo za združevanje sredstev temeljnih bank v
okviru Ljubljanske banke - Združene banke, ki je bilo uveljavljeno v obdobju 1976-1980 v zvezi s pospeševanjem razvoja
manj razvitih območij.
Glede ugodnejše obrestne mere in drugih kreditnih olajšav
niso navedeni konkretni predlogi, saj se banke o tem še niso
sporazumele. V zvezi s tem je potrebno omeniti, da kreditne
olajšave različ no obremenjujejo posamezne temeljne banke.
Pri tem so najbolj obremenjene temeljne banke, katerih članice so OZD iz manj razvitih območij oziroma OZD, ki investirajo na manj razvitih območjih. Ta problem pa je potrebno še
rešiti.
V tem poglavju so opredeljeni tudi ukrepi, ki jih prevzema
SR Slovenija. Predvideni sta dve obliki davčnih olajšav in
sicer za investitorje, ki vlagajo na manj razvitih območjih ter
za OZD, ki nastanejo oziroma razširijo svojo dejavnost na
podlagi teh vlaganj. Po dosedanjih predlogih naj bi bila v
primerih skupnih vlaganj na podlagi združevanja dela in sredstev ter vlaganj na manj razvitih območjih in v občini Lenart
davčna osnova zmanjšana na štirikratno vrednost investicije,
za druga vlaganja na manj razvitih območjih pa za trikratno
vrednost investicije. Tak diferenciran pristop pomeni novost
glede na srednjeročno obdobje 1976-1980.
Podobno kot v tekočem srednjeročnem obdobju, naj bi
davčne olajšave veljale za TOZD, ki so pričele z dejavnostjo na
podlagi novih vlaganj (po sedaj znanih predlogih naj bi bilo
znižanje 90% za dobo 3 let.)
SR Slovenija naj bi v vsakoletnem proračunu določila tudi
sredstva za financiranje izdelave kompleksnih razvojnih programov in incialnih razvojnih načrtov, za refundiranje dela
stroškov izdelave projektne dokumentacije za naložbe na
manj razvitih obmejnih območjih in v občini Lenart in za
sofinanciranje komasacije kmetijskih zemljišč. V obdobju
1976-1980 so bila za ta namen v republiškem proračunu
namenjena naslednja sredstva: v letu 1976 6,0 mio din, 1977
19,2 mio din, v letu 1978 33,8 mio din, v letu 1979 55 mio din in
v letu 1980 40 mio din.
poroč evalec

Občine naj bi skrbele in z ustreznimi ukrepi spodbujale
hitrejši razvoj manj razvitih območij na svojem teritoriju ter v
okviru medobčinskega sodelovanja in to manj razvitih območij, ki bodo opredeljena v skladu s kriteriji zakona, kot tudi
drugih manj razvitih območij. V obdobju 1976-1980 so nekatere občine že opredeljevale skladnejši regionalni razvoj znotraj območja, kar velja še zlasti za nekatere manj razvite
občine in občine, ki imajo v skladu z odlokom IS Skupščine
SRS na svojem območju manj razvite krajevne skupnosti. V
okviru medobčinskega sodelovanja je bil sprejet družbeni
dogovor o pospeševanju razvoja Suhe krajine. Na drugih
območjih pa je bilo medobčinsko sodelovanje v tej smeri
premajhno in bi ga morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju močneje uveljaviti.
XVII. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE
PROSTORA
Ker morajo vidik urejanja prostora in varstva okolja upoštevati vsi'nosilci planiranja, so prostorsko-ekološke naloge
opredeljene večinoma že v posameznih poglavjih predloga
dogovora. Take naloge so vsebovane že v okviru 1. poglavja
med kriteriji prestrukturiranja, kjer su upoštevani tudi kriteriji
racionalne rabe kmetijskih zemljišč in vode. Naloge in obveznosti v zvezi z rabo prostora, izboljšanjem človekovega okolja, racionalno alokacijo in povezovanjem dejavnosti v prostoru pa so direktno vsebovane zlasti še v posameznih členih
naslednjih poglavij: VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV. Prostorski vidik razvoja je vsebovan tudi v poglavju XVI. o skladnejšem regionalnem razvoju, še posebej v prvem členu. Poglavje
XVII. Urejanje prostora in varstvo okolja vsebuje samo tiste
naloge in obveznosti, ki jih je bilo zaradi njihove vsebinske
specifič nosti in posebnega kroga podpisnikov potrebno opredeliti v samostojnem poglavju.
Kot znano, je trenutno v Sloveniji kot naravna dediščina
zavarovan le zelo majhen del območij in objektov, ki imajo po
strokovnem vrednotenju širšo, to je nacionalno in mednarodno pomembnost (Trenutno je zavarovanih manj kot 1%,
predlaga pa se zavarovanje nekaj manj kot 7% teritorija Slovenije, pri čemer pa odpade na strogo varstvo, to je varstvo
narave brez človekovih posegov, le relativno neznaten del.).
Inventar območij in objektov, ki jih je Zavod SR Slovenije za
varstvo naravne in kulturne dediščine ovrednotil kot najpomembnejšo naravno dediščino Slovenije, je bil vključen v
strokovno dokumentacijo za pripravo dogovora o temeljih
družbenih planov ustreznih občin iz SR Slovenije.
Upoštevajoč te predloge, sta bila v letu 1980 v Skupščini SR
Slovenije sprejeta osnutka zakona o Triglavskem narodnem
parku in Spominskem parku Trebče, druga predlagana območja in objekti, ki so po strokovnem ovrednotenju zaradi
svoje izjemnosti ali redkosti nacionalno pomembna, vendar
še nezavarovana in hkrati tudi ogrožena, pa so predmet usklajevanja ob pripravi družbenih planov občin.
Po zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem
planu SR Slofenije morajo nosilci planiranja ponuditi in medsebojno usklajevati elemente, ki so osnova az nadaljnje planske dokumente. Za prostorsko relevantne elemente je zelo
pomembno, da nosilci planiranja ponudijo te elemente v
dogovorjeni kartografski obliki in vsebini drugim nosilcem
planiranja, zlasti občinam, da se ugotovijo pravočasno možnosti in pogoji za skupno usklajevanje elementov v prostoru.
V pripravi dogovora je bilo nosilcem planiranja na nivoju
republike ponujeno več delovnih pripomočkov za pravočasno
ponudbo in usklajevanje prostorsko relevantnih elementov.
Smatramo, da morajo vsi posegi v prostor, ne glede na status
in nivo nosilca na katerem odloča, biti prostorsko usklajeni v
planskih dokumentih občin, ker s tem omogočamo občinam
pravočasno pripravo njihovih planskih aktov in hkrati zagotovljeno hitrejšo realizacijo elementov v prostoru.
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Za področje varstva zraka ni bil pripravljen osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze skupnosti za
varstvo zraka Slovenije. Glede na nezadovoljivo stanje varstva
zraka je potrebno zaradi vodenja in spremljanja politike sprejeti in izvesti nekatere normative in organizacijske naloge v
občinah, ki so predpogoj, da se organizirano pristopi k
ustreznim ukrepom.
S sklepi in priporočili za izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela
januarja 1978, je bilo priporočeno, da Zveza skupnosti za
varstvo zraka Slovenije predloži srednjeročni in letni program
za varstvo zraka ter predlog o načinu plačevanja in višini
prispevka za varstvo zraka. Občinam pa je bilo priporočeno,
da pomagajo ustanovljenim skupnostim za varstvo zraka s
sredstvi za začetek njihovega delovanja ter da jim neposredno
pomagajo pri oblikovanju in uveljavljanju samoupravnih sporazumov o plačevanju prispevkov zaradi onesnaževanja
zraka. V občinah je ustanovljenih le 12 skupnosti za varstvo
zraka od predvidenih 24. Toda še te ne delujejo tako kot druge
samoupravne interesne skupnosti. Sistemsko ni izveden način združevanja sredstev za funkcionalno delovanje teh skupnosti in Zveze skupnosti za varstvo zraka Slovenije.
Naloge varovanja površin v zvezi z ravnanjem z odpadki so
deloma obravnavane tudi v poglavju dogovora o komunalnem
gospodarstvu. Za rešitev problema posebnih odpadkov trajajo napori že nekaj let zlasti v organih Gospodarske zbornice
Slovenije. Po zakonu o odpadkih je dolžan proizvajalec odpadkov, ki so nevarni za okolje, sam poskrbeti za tovrstne
odpadke do faze, ko postanejo nenevarni. Zato lahko le proizvajalci nevarnih odpadkov združeni rešujejo ta problem preko
svojih splošnih združenj. Naloga je izredno pomembna, ker v
SR Sloveniji ni organiziranega sistema zbiranja, transporta,
• predelave oziroma unič enja posebnih odpadkov, ki povzročajo velike probleme nekaterim delovnim organizacijam in
občinam.
Naloge v geodetski službi so opredeljene na osnovi zakonov s področja geodetske službe, izvajajo se s srednjeročnimi
in letnimi programi na nivoju republike in na nivoju občin.
Republiška geodetska uprava je pripravila osnutek »Srednjeročnega programa geodetskih del na območju SR Slovenije
za obdobje 1981-1985". Osnutek opredeljuje naloge in obveznosti na osnovi programa SR Slovenije in občin ter dodatni program SR Slovenije.
XIX. SODELOVANJE S POSAMEZNIMI
REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMI
V dosedanjem družbeno-gospodarskem razvoju je gospodarstvo SR Slovenije doseglo nivo razvitosti, ki zahteva nujen
prehod od dosedanjega ekstenzivnega razvoja z diverzificirano usmeritvijo na intenziven selektiven razvoj. Pri tem pase
med drugim postavljajo kot ovira zlasti neustrezna energetsko-surovinska baza, pomanjkanje razpoložljive delovne sile
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ter ozkost domačega tržišča, ziasti pri velikoserijskih proizvodnjah. Zaradi tega je v nadaljnjem razvoju potrebno intenzivnejše povezovanje in sodelovanje z drugimi socialistič nimi
republikami in socialistič nima avtonomnima pokrajinama in
sicer zaradi, boljše preskrbljenosti SR Slovenije z energijo,
surovinami, hrane, reprodukcijskim materialom in blagom
široke potrošnje, racionalnejše izrabe razvojnih ekonomskih
potencialov v SR Sloveniji, prenosa tehnologije v manj razvite
republike in avtonomno pokrajino Kosovo ter delitve dela v
skladu s potrebami prestrukturiranja v SR Sloveniji.
Dosedaj se je združevanje sredstev OZD iz SR Slovenije z
OZD iz drugih republik in avtonomnih pokrajin omejevalo le
na manjše projekte. Na to kaže tudi neizrabljena možnost, da
se 20% sredstev namenjenih v Sklad federacije za kreditiranje
hitrejšega razvoja manj razvitih vlaga v manj razvite republike
in SAP Kosovo direktno na osnovi samoupravnega združevanja sredstev in dela.
Zaradi širšega družbenega interesa za sovlaganja v drugih
republikah in avtonomnih pokrajinah menimo, daje potrebno
združevanje sredstev in dela v medrepubliškem merilu pospeševati in stimulirati. Sovlaganja v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, kot je opredeljeno v 112. členu dogovora, je
potrebno stimulirati z ugodnejšimi kreditnimi pogoji. Glede
na poseben status, ki ga imajo v družbeno-gospodarskem
razvoju SFRJ manj razvite republike in SAP Kosovo ter zlasti
glede na to, da se v prihodnjem srednjeročnem obdobju
predvideva pri pospeševanju razvoja manj razvitih republik in
AP Kosovo porast deleža samoupravno združenih sredstev v
sredstvih Sklada od 20% na 50%, menimo, da je potrebno
vlaganja v manj razvita območja še posebno stimulirati. S
kreditnimi olajšavami se naj stimulirajo vsa vlaganja na manj
razvitih območjih in ne le opredeljena v 112. členu dogovora,
dodatneje naj se stimulirajo še z davčnimi olajšavami, v primeru ko gre za sredstva Sklada, in sicer v obliki znižanja
davčne osnove na dohodek TOZD v trikratni višini zneska
skupaj vlaganja v manj razvitih republikah in štirikratnega v
AP Kosovo.
Pri tem se je potrebno zavzemati, da bodo skupna vlaganja
temeljila predvsem na samoupravnem združevanju sredstev
in dela in v manjši meri na dosedaj prevladujočem kreditnem
odnosu. Tako bodo podpisniki dogovora tudi v medrepubliškem merilu zagotavljali uresnič evanje meril skupnega prihodka, skupnega dohodka in skupnega deviznega prihodka
ter s tem tudi načelo enotnega jugoslovanskega trga.
Zaradi nadaljnje krepitve bratstva, enotnosti in zbliževanja
jugoslovanskih narodov in narodnosti pa je potrebno poleg
sodelovanja na gospodarskem in znanstveno-tehničnem področju razvijati tudi druge oblike sodelovanja samoupravnih
organizacij in skupnosti ter družbenopolitič nih skupnosti z
območja SR Slovenije s samoupravnimi organizacijami, skupnostmi in družbenopolitič nimi skupnostmi na območju drugih republik in avtonomnih pokrajin, zlasti na politič nem in
kulturnem področju.
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UVODNA BESEDA
Jožeta Florjanč ič a, podpredsednika Izvršnega sveta
Skupšč ine SR Slovenije k poroč ilu o pripravi dogovora
o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 z globalno oceno izvajanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in osnovnimi
problemi na prehodu v leto 1981. osnutka resolucije o
družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v
letu 1981 in izhodišč em za sestavo republiškega
prorač una za leto 1981
Delovna telesa Skupščine SR Slovenije so te dni razpravljala o poročilu o poteku planskih aktivnosti v SR Sloveniji. Iz
poročila in iz razprav izhaja splošna ugotovitev, da so se v
zadnjih letih znatno okrepile planske aktivnosti temeljnih nosilcev planiranja, čeprav še vedno zaostajamo pri pripravah
dogovorov oziroma samoupravnih sporazumov. Tej ugotovitvi se pridružuje dejstvo, da večina temeljnih nosilcev planiranja računa s stopnjo rasti družbenega proizvoda, ki ne bo
uresničljiva. Tako načrtovanje ima za posledico predimenzioniranje vseh vrst porabe. Tako se ponovno srečujemo s spiskom želja in ne s planskimi cilji, ki bi izhajali iz realnih
materialnih možnosti družbe.
Zastavlja se vprašanje, ali spričo navedenih okoliščin dosežena stopnja usklajenosti planskih dokumentov v celoti izhaja
iz resnično samoupravnega postopka. Menimo, da je odgov.or
v glavnem pozitiven, da pa seveda tu in tam posamezna
rešitev tudi ni nastala v okoliščinah povsem samoupravnega
sporazumevanja. Lahko bi rekli, da so osnovne razvojne odločitve samoupravno dovolj čvrsto verificirane, saj ni dvoma, da
delovni ljudje podpirajo stabilizacijske usmeritve in da glede
osnovnih strateških vprašanj ni razhajanj. Možno pa je, da v
posameznih podrobnostih ni popolnega soglasja, zlasti ne v
primerih, ko imamo opraviti s parcialnimi interesi, ki so pogojeni s kolektivno, podjetniško ali potrošniško miselnostjo. V
takih sredinah bodo verjetno še nekaj časa prisotni glasovi,
češ da so jim bile posamezne planske usmeritve vsiljene.
Temu riziku se ne moremo izogniti, kajti idealne, popolne in
vsestranske uskladitve verjetno nikoli ne bo moč doseči, vsaj
ne v rokih, ki so bili na razpolago za pripravo planskih dokumentov. Marsikje pa se bo tudi pokazalo, da bi bila uveljavitev
parcialnih interesov ne samo v škodo tistih, ki jih še zagovarjajo, ampak tudi stabilnosti celotnega nadaljnjega razvoja na
sploh. Sicer pa planiranje ni nikoli dokončan proces, saj bo v
smislu kontinuiranega planiranja vsaka posamična planska
rešitev terjala nenehno preverjanje v praksi in morebitne nove
okoliščine, ki jih s planom ni bili možno predvideti v celoti.
Podrobnejša analiza izkušenj, ki smo si jih pridobili v tem
prvem krogu planiranja po novem sistemu, bo terjala še nekaj
časa, da bi lahko vse pozitivne in negativne izkušnje strnili v
celovit prikaz in morebiti predlagali tudi nekatere izboljšave v
samem zakonu o planiranju, v posameznih metodoloških in
organizacijskih rešitvah in tudi preverili problematiko, ki se
nam bo pokazala pri izvajanju sprejetega plana. Izvršni svet
SRS bo pripravil tako analizo in jo predložil Skupščini SRS.
Ob obravnavi in sprejemanju predloga dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985,
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_____
osnutka družbenega plana razvoja SR Slovenije za obdobje
1981-1985 in osnutka resolucije o izvajanju družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1981 želimo najprej
oceniti položaj in probleme pri uresničevanju najpomembnejših nalog družbenega plana naše republike, ki se izteka v tem
letu.
Uvodoma je treba ugotoviti, da je uresničevanje bistvenih
razvojnih nalog družbenega plana razvoja SR Slovenije za
obdobje 1976-1980 potekalo v znatno manj ugodnih mednarodnih gospodarskih in političnih razmerah, s kakršnimi smo
računali. Kljub temu smo dosegli nekatere pomembne razvojne premike.
Doseženi so bili ugodni rezultati pri rasti osebnega in družbenega standarda delovnih ljudi in občanov, nadalje imamo
polno zaposlenost prebivalstva, razen na nekaterih manj razvitih območjih. Ugodne rezultate dosegamo tudi pri stanovanjski gradnji, saj smo namesto nač rtovanih 65.000 stanovanj zgradili kar 71.000 stanovanj.
V tem srednjeročnem obdobju ugotavljamo dinamično rast
materialne proizvodnje, ki smo jo zagotovili z visokim deležem naložb v družbenem proizvodu, z visoko stopnjo zaposlovanja (3,1 % povprečno letno) ter z vzdrževanjem domačega povpraševanja in povečevanjem obsega zadolževanja v
tujini. Dinamična rast materialne proizvodnje in visoka stopnja zaposlovanja pa sta omogočala relativno visoko povprečno letno rast družbenega proizvoda, ki je znašala 4,8%.
Hkrati ugotavljamo, da niso bili uresničeni nekateri temeljni
cilji družbeno-ekonomskega razvoja v tem srednjeročnem
obdobju in sicer:
- prepočasi smo uveljavljali družbenoekonomske odnose
ter vlogo delavcev kot upravljalcev. Ta trditev izhaja iz ugotovitve, da so očitna neskladja med nizkim deležem sredstev za
razširitev materialne osnove dela temeljnih organizacij združenega dela in med visokim deležem investicij v družbenem
proizvodu, ki so jih omogočala visoka bančna sredstva in
zadolževanje v tujini. Ob tej negativni težnji seveda ni moglo
zaživeti združevanje dela in sredstev. To pa je povzročilo tudi
neučinkovitost v naložbeni politiki, kar je posledica odtujenosti interesov združenega dela, ki je sredstva ustvarilo in interesov investitorjev, ki so v glavnem investirali odtujena sredstva;
- nismo odpravili neskladij v materialni strukturi proizvodnje, za katero je značilen ekstenziven razvoj, zasnovan na
visoki konjunkturi na domačem tržišču ter na uvozu surovin,
reprodukcijskega materiala, energije, tehnologije in opreme
ob izrazitem zaostajanju izvoza;
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' - neskladja med izvozom in uvozom smo še povečali, zato
so se povečale naše zadolžitve v tujini ter hkrati tudi deficit v
devizni in plačilni bilanci; - še naprej smo ekstenzivno zaposlovali. Nizka rast produktivnosti dela je vedno bolj zmanjševala delež produktivnosti v rasti družbenega proizvoda;
- beležili smo hitrejšo rast vseh oblik porabe od rasti razpoložljivega dohodka, kar je povzročilo izrazito neravnotežje
med ponudbo in povpraševanjem, pritiske na rast cen ter
težave pri normalni preskrbi z nekaterimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
Ob navedenih slabostih bi morali biti še posebej pozorni na
obnašanje gospodarskih subjektov, ki je bilo očitno odraz
pomanjkanja ekonomskih motivov gospodarjenja. V ospredju
so bili nemalokrat skupinsko lastninski in različni lokalistični
interesi ožjih družbenopolitičnih skupnosti ter organizacij
združenega dela. kar se je odrazilo v nezadostnem medsebojnem sodelovanju OZD, ki bi že glede na naravo svoje dejavnosti morale povezovati in deliti delo. Ta ugotovitev še zlasti
velja za avtomobilsko industrijo, elektroniko, gradbeništvo,
strojegradnjo in druge.
Ob navajanju subjektivnih težav pa ne bi smeli pozabiti na
objektivno determinanto, ki je v mnogočem pogojila probleme in razvojne dileme, t. j. oskrba z energijo in dražjo nafto
ter njenimi derivati.
Brez dvoma bodo vse subjektivne slabosti in objektivne
razmere, ki smo jih navedli, vplivali tudi na razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju. Očitno smo dosegli stopnjo
razvoja proizvajalnih sil, ki terja drugač no obnašanje v razvojni politiki oziroma preskok iz kvantitete v kvaliteto. Dosežena raven zahteva odločno odpravljanje družbenoekonomskih neskladij, še zlasti zato, ker so postale plač ilno-bilančne
in devizno-bilančne težave omejitveni dejavnik razvoja. Treba
je poudariti, da smo letos dosegli prve pozitivne premike, in to
predvsem na področju ekonomskih odnosov s tujino, nadalje
pri razporejanju dohodka, pri zaposlovanju ter deloma na
področjih kmetijstva in turizma. To usmeritev moramo nadaljevati in širiti tudi v letu 1981 in v celotnem nasiedniem
srednjeročnem obdobju.
Tovarišice in tovariši delegati
Osnovni cilj v naslednjem srednjeročnem obdobju, h kateremu je naravnan tudi osnutek družbenega plana SR Slovenije, je politika ekonomske stabilizacije.
Taka opredelitev zahteva uresničitev naslednjih srednjeročnih in hkrati dolgoročnih nalog:
- uč inkovito integracijo gospodarstva in celotne družbe na
samoupravnih osnovah;
- krepitev izvozno usmerjenega gospodarstva, pri čemer bi
morali biti izvozna naravnanost posledica ekonomske motiviranosti združenega dela;
- prestrukturiranje gospodarstva, tako da bi zagotovili dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva;
- vzporedno s tem prestrukturiranje družbenih dejavnosti,
kjer imata absolutno prednost usmerjeno izobraževanje in
raziskovalna dejavnost;
' - razvijanje proizvodnje hrane in tiste proizvodnje, ki sloni
predvsem na porabi domačih surovin in reprodukcijskega
materiala, ob hkratnem razvoju proizvodnje energije iz domačih virov;
- zagotavljanje stabilne preskrbe prebivalstva zlasti z
osnovnimi življenjskimi proizvodi;
- razvijanje takih pogojev življenja in dela, ki bodo spodbujali rast družbene produktivnosti dela;
- smotrno rabo prostora ter izboljšanje človekovega okolja.
Uresničevanje teh nalog bo v bistvu pomenilo doseganje
kompleksnega razvojnega cilja, t. j. ekonomske stabilizacije
na višji družbenoekonomski razvojni ravni. Ob upoštevanju
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zaostrenega gospodarskega položaja bo mogoče v naslednjem srednjeročnem obdobju doseči 3,5% stopnjo rasti družbenega proizvoda. Tudi zato bo mogoče doseči nekatere
globalne razvojne premike samo z nadaljnjim dvigom in utrjevanjem samoupravne in družbene zavesti ter odgovornosti
vseh delovnih ijudi in občanov, ki morajo doumeti pomembnost tega družbeno-ekonomskega trenutka. Le-ta zahteva od
vseh nas dosledno ravnanje in velike napore za doseganje
razvojnih ciljev, ki pomenijo nujnost in hkrati novo kvaliteto
našega družbenega razvoja.
V prvi vrsti gre za vprašanje izboljšanja plačilno-bilančnega in
devizno-bilančnega položaja republike. Za zmanjšanje zunanjetrgovinskega primanjkljaja bomo morali doseči približno
8%-povprečno letno rast izvoza blaga ob samo 1%-rasti
uvoza. K deviznemu prilivu mora prispevati tudi bistveno
povečan izvoz storitev. Glede na to mora dobiti izvoz v ukrepih ekonomske politike vso podporo kot bistven in spodbujevalen dejavnik nadaljnjega razvoja.
Izvozna naravnanost zahteva od združenega dela postopno,
toda trajno zmanjševanje sedanje visoke stopnje tehnološke,
uvozne in razvojne odvisnosti od razvitejših dežel. Poudarek
bo zato dan tisti proizvodnji in storitvam, kjer bodo imeli
odločilno vlogo znanje, strokovni kadri, oprema in sodobna
tehnologija. Predvsem tu moramo preseči pretirano uvozno
odvisnost.
Povečanje izvoza in bitka za produktivnejšo in kvalitetnejšo
proizvodnjo, ki sta hkrati pogoj in cilj našega nadaljnjega
razvoja, že sama po sebi zahteva ta bistven preobrat na dveh
segmentih ekonomske politike, ki sta medsebojno tesno prepleteni; to je usmerjanje naložb in prestrukturiranje gospodarstva.
V tem srednjeročnem obdobju je investicijska aktivnost
presegala finančne in realne materialne možnosti našega
gospodarstva, tako da je bila eden izmed pomembnih vzrokov
za povečevanje zadolževanja v tujini.
Ker je obseg investicij prekoračil absorbcijsko sposobnost
gospodarstva, se je poslabševala uč inkovitost investiranja,
podaljševali so se roki izgradnje in beležimo visoke prekorač itve predračunskih vrednosti. Zato investicije predstavljalo
enega najpomembnejših generatorjev ekonomske nestabilnosti v tokovih družbene reprodukcije.
Skupni obseg vlaganj v prednostne dejavnosti je sicer vrednostno blizu planiranemu za srednjeročno obdobje, vendar
zaradi finančne in rokovne podcenjenosti programov v času
sprejamanja planov, pa tudi zaradi sprememb paritetnih razmerij, zaostaja aktiviranje posameznih objektov. Ker je bil
obseg gospodarskih investicij več ji od planiranega, je strukturni delež investicij v prednostne dejavnosti manjši, medtem
ko je v drugih gospodarskih dejavnostih znač ilen ekstenziven
obseg vlaganj. Posledice take naravnanosti se že sedaj kažejo
v intenzivnem povpraševanju po uvoženih surovinah, reprodukcijskem materialu, do sedaj dokaj ekstenzivnem zaposlovanju, slabem izkoristu proizvodnih zmogljivosti in v velikih
težavah pri vključevanju v mednarodno delitev dela.
Nesporna ugotovitev za področje investicijske dejavnosti v
tem srednjeročnem obdobju je, da so bili investicijski programi neustrezno pripravljeni tako z vidika realnih predrač unskih vrednosti kot z vidika vseh drugih rešitev, ki jih mora
investicijski program podrobno opredeliti. Namesto takih investicijskih programov smo se srečevali najpogosteje s spiskom želja. Kljub povečanemu deležu družbenega proizvoda
za investicije nismo dosegli planiranega obsega, pri tem pa je
bil učinek investicij znatno pod planiranim, saj je bilo treba za
en dinar prirastka družbenega proizvoda vložiti 5,35 din investicij, planirali pa smo 3, 23 din.
Zato tudi ugotavljamo, da do konca tega planskega obdobja ne bodo konč ani ali pa niti zač eti sicer planirani naslednji večji objekti in programi: termoelektrarna Ljubljana II, del
prenosnih objektov 110 kV in distribucije, NE Krško, Rudnik
urana, del objektov v REK Velenje in Zasavju, približno 15%
poroč evalec

del za modernizacijo slovenskega železniškega križa, 30%
novogradenj cest, 18 čistilnih naprav v okviru vodnega gospodarstva, 5.000 ha melioracij, dobršen del rekonstrukcij in
novogradenj v kmetijstvu in živilstvu, elektrojeklarna v Železarni Jesenice, rekonstrukcija železarn na Ravnah in Štorah,
rekonstrukcija proizvodnje primarnega aluminija TGA Kidričevo, načrtovano povečanje proizvodnje celuloze, ivernih
plošč, tovornjakov in specialnih vozil, osebnih vozil, prikolic,
več kot 10.000 enot celične gradnje stanovanj itd.
Prenos začetih investicij znaša kar 1/3 vrednosti nač rtovanih investicij. Prav zato smo se odločili, da bomo vse investicije ponovno preveriti z vidika njihovega družbenoekonomskega uč inka in potreb po prestrukturiranju gospodarstva.
Osrednjo vlogo pri pripravi dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije v obdobju 1981-1985 imajo prav kriteriji za
prestrukturiranje gospodarstva.
V predlogu dogovora smo kot temelj financiranja razširjene
reprodukcije postaviti, poleg lastnih sredstev združevanje
dela in sredstev na dohodkovnih odnosih za vse pomembne
projekte. Pri tem so lahko krediti domačih in tujih bank le
dopolnilni viri financiranja. To pomeni, da učinkovitejšo preobrazbo družbenoekonomskih odnosov na področju gospodarjenja z denarjem absolutno povezujemo z realizacijo tako
opredeljenega razvoja, ki mora pomeniti učinkovitejše delo in
s tem uresničevanje politike prestrukturiranja gospodarstva v
pogojih ekonomske stabilizacije.
Za razvoj v naslednjih petih letih so kot način izpeljave
načela družbene lastnine v konkretni praksi opredeljeni tudi
razvojni kriteriji kot podlaga za usmerjanje sredstev v nove
investicije. Ti skupno dogovorjeni kriteriji, ki so zapisani v
dogovoru o temeljih plana republike, so izraz opredelitve, da
so sredstva za razširjeno reprodukcijo sestavni del sredstev v
družbeni lasti ter jih ni možno uporabljati na podlagi skupinsko lastninske logike. Razvojni kriteriji zato dajejo skupno
dogovorjena izodišča za vse nosilce družbenih sredstev glede
njihove uporabe skladno z interesi celotnega združenega
dela. Verifikacija kriterijev v razpravi in kasnejši praksi bo dala
tudi odgovor, kako je mogoče v našem Sistemu po samoupravnih postopkih in odločitvah usmerjati tokove družbene
reprodukcije na najbolj pomembne razvojne točke ob spoštovanju načela ekonomičnosti in zadovoljevanja bodočih družbenih potreb.
Ob tem je ključ nega pomena položaj delavca v gospodarjenju in njegova odgovornost za stabilen položaj TOZD, v kateri
združuje delo, in iz tega v vseh dohodkovnih povezavah ter s
tem v družbi kot celoti, pri ustvarjanju nove vrednosti in delitvi
dohodka ter pojmovanju vlaganj v razširitev materialne
osnove združenega dela kot pomembnega elementa stabilnosti celotnega sistema.
Stabilizacijski, cilji naše družbe nam narekujejo, da v prihodnjem srednjeročnem obdobju ne smemo preseči deleža
35% v družbenem proizvodu za investicije v osnovna in
obratna sredstva. Le tako bomo lahko zagotovili racionalno
absorbcijo investicij v okviru gospodarstva.
Za investicije na področju infrastrukturnih dejavnosti bomo
lahko namenili največ 30% od sredstev, ki bodo na razpolago
za vse investicije v osnovna sredstva. Navesti moramo, da
investicijski projekti na teh področjih še vedno dosegajo po
vrednosti 38% celotnih investicij, v dogovoru o temeljih plana
pa znašajo 30%.
Na področju infrastrukturnih dejavnosti je nujno povečati
delež v korist naftno-plinskega sektorja za odkrivanje nafte in
plina, za skladiščne kapacitete in za finančno sanacijo naftovoda. Treba je zagotoviti, da bomo uč inkovito izvajali zač ete
investicije na področju elektrogospodarstva in premogovništva ter investicije, s katerimi bomo povečali uč inkovitost prometa z naložbami v objekte integralnega prometa.
Pri pripravi dogovora o temeljih družbenega plana razvoja
SRS smo se še vedno srečevali s staro miselnostjo investitorporoč evalec

jev, ki so se hoteli na tak ali drugačen način izogniti dogovorjenim kriterijem prestrukturiranja gospodarstva.
Tako kot na področju gospodarstva so tudi na področju
družbenih dejavnosti posebej poostreni kriteriji za opredeljevanje investicij. To ima za posledico, da bodo naložbe v nove
zmogljivosti družbenih dejavnosti v obdobju 1981-1985 po
obsegu bistveno manjše kot v prehodnem obdobju. Pri tem
bo na zmanjšanje obsega investicij na teh področjih vplival
tudi selektiven pristop pri razpisovanju samoprispevkov, za
katere družbeni plan SRS predvideva, da bodo lahko pri
investicijah udeleženi le do višine, predvidene z družbenim
planom ustrezne družbenopolitične skupnosti.
Vrednost investicij družbenopolitičnih skupnosti v upravne
zgradbe, opremo ter v objekte sodišč je bila 3.415 milijonov
din, kar znaša 0,4% družbenega proizvoda. Te investicije so
se v celoti napajale iz sredstev proračuna. V prihodnjem
srednjeročnem obdobju se bo potrebno na področju splošne
porabe v republiki vesti racionalno in v okviru možnosti, ki
bodo pogojene z rastjo družbenega proizvoda.
Na področju industrije bodo v ospredju naslednje naloge
prestrukturiranja:
- usmeritev v povečanje izvoza kot tudi v razvojno tehnološko intenzivnejšo proizvodnjo v industrijskih skupinah: elektronika, komunikacijske naprave, mikro elektronika in rač unalništvo;
- strojegradnja in druga strojna industrija;
- industrijska elektronika in proizvodnja modernih obdelovalnih strojev;
- povečana proizvodnja gospodarskih, specialnih in osebnih vozil;
- modernizacija in razširitev kapacitet za proizvodnjo etektrojekla; povečanje proizvodnje primarnega in sekundarnega
aluminija;
- povečanje proizvodnje cementa in drugo.
Na področju kmetijstva in predelave hrane bo temeljna
naloga povečanje poljedelske proizvodnje, zlasti tržne proizvodnje žit, sladkorne pese ter povečane proizvodnje živinske
krme.
V živinoreji je nujno povečati ponudbo mesa na podlagi
pospešene izvedbe s planom predvidenih vlaganj v nove kapacitete, za zagotovitev surovin, na osnovi trajnih odnosov v
drugih SR in SAP ter z uveljavitvijo večje ekonomske stabilnosti v procesu od proizvodnje do porabe. V živilstvu bo poleg
uskladitve kapacitet za predelavo mleka z odkupom in povečanjem ulova in predelave rib prisotno predvsem usklajevanje
kapacitet z razpoložljivo surovino, kar še posebno velja za
klavno in mesnopredelovalno industrijo.
Temeljno izhodišče na področju zaposlovanja v prihodnjem
5-letnem obdobju izhaja iz pogoja, da bodo vse investicije v
modernizacijo tehnologije in v nove zmogljivosti temeljile tudi
na ustreznejši sestavljenosti dela, tako da bo vsaka nova
zaposlitev prispevala k ustvarjanju višjega dohodka na zaposlenega delavca in da bo hkrati vsaka investicija odpirala nove
možnosti za ustvarjalno in strokovno delo. Vzporedno z modernizacijo in prestrukturiranjem gospodarstva bomo morali
z uresničevanjem usmerjenega izobraževanja doseči znatno
višjo stopnjo skladnosti med kadrovskimi potrebami gospodarstva in družbenih dejavnosti ter poklicno usposobljenostjo
mladih strokovnjakov, ki prihajajo iz šol. Ob tem pa vetja
opozoriti, da zaradi bistveno manjših možnosti zaposlovanja
in dejstva, da se bodo učinki reforme izobraževanja pokazali
šele v drugi polovici planiranega obdobja, lahko v letih 1981
in 1982 pričakujemo določen odstotek nezaposlenih delavcev.
Z zmanjšanjem nadurnega dela in pogodbenih razmerij, s
selektivnim pristopom pri upokojitvah ter z odkrivanjem vseh
drugih notranjih rezerv bomo zato zaposlovali predvsem
mlade strokovne kadre, ki bodo prihajali iz šol.
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Za dosego ciljev stabilizacije bo treba v prihodnjem srednjeročnem obdobju omejiti rast sredstev za osebne dohodke,
za skupne potrebe ter za splošno porabo', ki naj bi zaostajali
za 10% za rastjo dohodka. Pri tem pa bi morali zagotoviti
1,1% letno stopnjo rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega, kar je le neznatno manj, kot je predvidena rast
produktivnosti dela. V tem obdobju bi si morali še bolj prizadevati, da bi osebni dohodki postali dejansko odvisni od
ustvarjenega dohodka oziroma od prispevka delavcev, ki ga
dajejo s svojim živim delom, ter z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi.
Na področju družbenih dejavnosti so bili v tem srednjeročnem obdobju doseženi pomembni uspehi. Zakon o skupnih
osnovah svobodne menjave dela je skupaj s področnimi zakoni dal sistemske osnove in izhodišča za hitrejše uresničevanje novih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo na svobodni menjavi dela. V prihodnjem petletnem obdobju pa se
bodo morali novi družbenoekonomski odnosi uveljaviti dosledno tudi v praksi.
Proces spreminjanja družbenoekonomskih odnosov bo
tudi na področju družbenih dejavnosti v teh letih potekal v
zaostrenih ekonomskih pogojih. Načrtovano prestrukturiranje gospodarstva tudi na teh področjih nujno zahteva določene preusmeritve. Absolutno prednost bo imelo usmerjeno
izobraževanje in program skupnih raziskav, v občinah odprava ozkih grl v osnovnem zdravstvu, odprava večizmenskega pouka v osnovnih šolah in uvajanje celodnevne šole ter
uvajanje cenejših oblik otroškega varstva, v neposredni svobodni menjavi dela pa aplikativna raziskovalna dejavnost,
preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih ter zaradi potrebnih prekvalifikacij in dokvalifikacij povečan obseg izobraževanja ob delu in iz dela.
V znatno zoženih materialnih okvirih bodo v programih
družbenih dejavnosti imeli prioriteto zajamčeni enotni programi. ki izhajajo iz pravic, zagotovljenih v ustavi, in so izpeljani v zakonih in dogovoru o temeljih družbenega plana SR
Slovenije.
Na vseh področjih družbenih dejavnosti bo potrebno V'
skladu s stabilizacijskimi prizadevanji celotnega združenega
dela varčevati, skrbno gospodariti ter izboljšati kvaliteto in
organizacijo dela.
Uresničevanje politike ekonomske stabilizacije bo v zaostrenih pogojih gospodarjenja in znatno zoženih materialnih
okvirih za svobodno menjavo dela na področju družbenih
dejavnosti zahtevalo, da s posebno skrbjo spremljamo gibanja na področju uresničevanja socialne politike. Vsi socialni
korektivi bodo zgrajeni tako, da bodo stimulirali k večjemu
ustvarjanju dohodka. Pravic v tem obdobju ne bo mogoče
širiti, skrb za življenjske in delovne pogoje delavcev bodo v
večji meri morale prevzeti neposredno organizacije združenega dela in krajevne skupnosti. Poenoteni kriteriji za zagotavljanje socialne varnosti bodo dogovorjeni v Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije.
Razvoj mednarodnih razmer ter vojaškopolitične situacije v
svetu, naravne in druge hude nesreče in druge nevarnosti
narekujejo, da tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju
posvečamo pozornost nadaljnji krepitvi obrambnega in samozaščitnega delovanja. Nadaljevati moramo proces podružbljanja nalog obrambe in zaščite kot neodtujljive pravice
in potrebe vseh delovnih ljudi in občanov, ki neposredno
prispeva tudi k našim skupnim naporom za učvrstitev gospodarskega sistema.
Vse te naloge in še mnoge druge, ki jih nismo omenili, nas
bodo v prihodnjem srednjeročnem obdobju zavezovale, da
bomo usmerili svoje napore in znanje v doseganje nove razvojne kvalitete.
Za celovit pregled na področju dogovarjanja in usklajevanja
srednjeročnih planov razvoja družbenopolitičnih skupnosti je
treba omeniti tudi stopnjo usklajenosti med republikami inAP
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glede osnutka dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije o politiki hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno
razvitih republik in AP Kosovo v obdobju 1981-1985, osnutka
dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije v obdobju
1981-1985, osnutka dogovora o osnovah družbenega plana
Jugoslavije o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino v
obdobju 1981-1985 ter osnutka dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije o razvoju JLA v obdobju 1981-1985.
V teh dneh bo o posameznih dogovorih razpravljala tudi
Koordinacijska komisija Zveznega izvršnega sveta, o tem
bodo govorili tudi na skupni seji Medrepubliškega komiteja za
družbeno planiranje in Medrepubliškega komiteja za finance.
Pričakujemo lahko, da bomo dokončno uskladili nekatera še
odprta vsebinska vprašanja, tako da bodo lahko skupščine
socialističnih republik in avtonomnih pokrajin sprejele dogovore do 15. 12. 1980.
Pred vami je tudi osnutek Resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981. Predloženo
besedilo je oblikovano na podlagi skupščinskih smernic za
pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985, ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila o izvajanju družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1976-1980 v letu 1980 s prvo oceno možnosti
razvoja v letu 1981 ter stališč družbenopolitičnih organizacij v
republiki o aktualnih vprašanjih uresničevanja politike ekonomske stabilizacije v letošnjem letu.
Problemi, s katerimi se soočamo v zadnjem letu iztekajočega srednjeročnega planskega obdobja, narekujejo, da se
vsi skupaj odločno lotimo njihovega odpravljanja. Gre za
naloge pri uresničevanju začrtane projekcije plačilno in deviznobilančnega položaja SR Slovenije v enotni projekciji
plačilne in devizne bilance Jugoslavije v tem letu, za bolj
enakomerno oskrbo domačega trga z energijo, surovinami in
reprodukcijskim materialom, pa tudi z najnujnejšimi proizvodi
široke porabe, umiritev pretirane investicijske porabe, itd.
Predvideno povečanje izvoza blaga in storitev za 7%
(realno) v letu 1981, ob istočasnem zadrževanju uvoza na
ravni tega leta ter doseganje bolj usklajenih odnosov v deviznobilančnem in plačilnobilanč nem položaju SR Slovenije, bo
v prihodnjem letu prvenstvenega pomena za uresničitev politike ekonomske stabilizacije. Aktivnost vseh subjektov na
področju ekonomskih odnosov s tujino mora biti zato usmerjena v zagotavljanje takšnih pogojev poslovanja, ki bodo
omogočili uresničitev teh usmeritev.
Ob tem naj ponovno opozorim, da je bila z Odlokom o
enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije za
leto 1980, sprejetim 31. 7. 1980, slovenskemu gospodarstvu
postavljena izredno zahtevna naloga. V drugi polovici leta
1980 je potrebno glede na isto obdobje lani povečati izvoz
blaga na konvertibilno področje za 34, 2%, uvoz blaga s tega
področja pa zmanjšati za 25,6% oziroma doseči suficit v
blagovni menjavi v II. polletju 1980.
S sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma
skupščine Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino so bili opredeljeni ukrepi za
izvedbo uresničevanja projekcije plačilnobilančnega in deviznobitančnega položaja SR Slovenije in selektivno zmanjšane
uvozne možnosti iz doseženih deviznih prilivov od izvoza
blaga in storitev. Hkrati so bili v republiki sprejeti tudi nekateri
dodatni ukrepi na področju davčne politike, kreditne politike
in politike razporejanja dohodka. Namen je bil, da se okrepi
interes delavcev v organizacijah združenega dela za večji
izvoz.
Akcija za nadplansko povečanje izvoza v zadnjih mesecih
tega leta daje pozitivne rezultate. Z njo smo si zastavili cilj
povečanje izvoza za okoli 150 milijonov dolarjev nad planirano obveznost za leto 1980. To je omogočilo dodaten in
nujen uvoz surovin in repromateriala. Do sedaj se je v to
poroč evalec

akcijo vključilo 66 organizacij združenega dela, ki so se zavezale za povečanje izvoza za cca 142,5 milijonov dolarjev, od
tega 37,5 milijonov dolarjev na temelju dolgoročne proizvodne kooperacije s tujino. Akcija še teče, tako da bo zastavljeni cilj dosežen.
Ukrepi, ki so bili v SR Sloveniji sprejeti za uresničitev
začrtane projekcije deviznobilančnega in plač ilnobilančnega
položaja SR Slovenije v enotni projekciji plačilne in devizne
bilance Jugoslavije, se odražajo tudi v blagovnih tokovih
slovenskega gospodarstva s tujino. V prvih 10 mesecih lani je
bil pokrit uvoz z izvozom 58,3%, od tega na konvertibilnem
področju 55,6%. Z odlokom za leto 1980 je predvideno celotno pokritje uvoza z izvozom 87,3%, od tega za konvertibilno področje 83,9%. V prvih 10 mesecih letos smo dosegli
69,1% pokritje, na konvertibilnem področju pa 69,0%. V oktobru 1980 smo dosegli 91% pokritje uvoza z izvozom in od 1.
do 17. 11. skupaj 108%, na konvertibilnem področju pa 102%.
Glede na sprejete izvozne obveznosti upravičeno pričakujemo, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval tudi do konca leta
in da se bo združeno delo v SR Sloveniji zelo približalo
izpolnitvi nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino v
tem letu.
Ne gre prezreti velikih naporov, ki so vloženi za doseganje
teh rezultatov. Dejstvo je, da kljub ažurnemu urejanju problemov pri uvozu surovin in repromateriala večkrat prihaja do
prekinitev proizvodnje, kar vpliva na stopnjo rasti industrijske
proizvodnje. Glavni vzroki za zaostrovanje na tem sektorju so
v pomanjkljivem planiranju tako proizvo'dnje kot izvoza in
uvoza. Kljub tem pojavom ocenjujemo stanje v proizvodnji kot
zadovoljivo.
Pomembni učinki iz sedanjih razmer pa bodo v nadalnjem
razvoju, ker zaostrene razmere spodbujajo dohodkovno povezovanje organizacij združenega dela na dolgoročnih osnovah. To ne nazadnje dokazujejo zbrani, a še neusklajeni plani
ekonomskih odnosov s tujino organizacij združenega dela za
leto 1981 v Samoupravni interesni skupnosti za ekonomske
odnose s tujino. V organizacijah združenega dela predvidevajo realno povečanje izvoza v letu 1981 za približno 10% ob
realnem povečanju uvoza za približno 6%.
Pri tem moramo opozoriti, da smo pri uvozu opreme močno
presegli realne možnosti. Zato že tečejo napori za dinamičen
premik uvoza opreme, tudi za odpovedovanje uvoza nekatere
opreme, za katero smo z ustrezno razvojno politiko v domači
strojegradnji, proizvodnji strojev in opreme sposobni razviti
proizvodnjo doma.
V Izvršnem svetu pozorno spremljamo delo pri pripravi
odloka o enotni projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije in projekcij plačilnobilančnih in deviznobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin za leto 1981.
Od usklajenosti tega odloka bodo v veliki meri odvisni tudi
okviri, v katerih bo slovensko gospodarstvo poslovalo v prihodnjem letu. To je še posebej pomembno zato, ker po sklepu
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ veljavni odlok za
letošnje leto ne more biti osnova za določanje plačilne in
devizne bilance Jugoslavije in plačilnodeviznih položajev republik in avtonomnih ppkrajin za prihodnje leto.
V medrepubliško usklajevanje je bil predložen osnutek odloka o metodologiji in kriterijih za določanje in metodologiji
za spremljanje izvrševanja enotne projekcije plačilne in devizne bilance Jugoslavije in projekcij plačilno in deviznobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin v enotni
projekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije. Izvršni svet
je dal k besedilu vrsto pripomb. Predvsem bi morali dati
prednost devizni bilanci 'in deviznim tokovom, planiranju in
usklajevanju planov ekonomskih odnosov s tujino ter odgovornosti republik in avtonomnih pokrajin za uresničevanje
tako opredeljenih projekcij.
To so bistvena vprašanja, ki bi morala biti razrešena pri
pripravi odloka o metodologiji. Nujno je, da se upoštevajo kot
poroč evalec

temeljno izhodišče za pripravo projekcij deviznobilančnih in
plačilnobilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin,
saj bo le tako združeno delo lahko naloge tudi izpolnjevalo
brez pogostih in težko sprejemljivih administrativnih ukrepov.
Izvršni svet se bo zavzemal, da bodo tudi v prihodnjem letu na
področju davčne politike, politike delitve dohodka in kreditnomonetarne politike sprejeti nanujnejši ukrepi za spodbujanje izvozne usmerjenosti gospodarstva.
Tovarišice in tovariši delegati
To leto smo se večkrat srečevali s pojavi nezadostne in
neenakomerne oskrbljenosti gospodarstva, zlasti industrije z
energijo, surovinami in reprodukcijskimi materiali. Do polnega izraza je prišla pretirana usmerjenost gospodarstva na
domač i trg, ob istočasni veliki odvisnosti od najpomembnejših surovin in reprodukcijskih materialov iz uvoza, nezadostna samoupravna dohodkovna povezava med primarno
proizvodnjo in predelavo, neustreznost politike cen, ki je
vplivala na preusmeritev blagovnih tokov v izvoz pri tistih
surovinah in reprodukcijskih materialih, ki so bili nujno potrebni domači industriji. Takšno stanje so zaostrovale tudi
neizkoriščene možnosti samoupravnega sporazumevanja in
dogovarjanja o delitvi skupnega deviznega prihodka in združevanja deviz v skladu s 67. in 68. členom Zakona o deviznem
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino.
Izvršni svet se bo v prihodnjem letu zavzemal za vzpostavitev takšnih odnosov, da bodo osnovne surovine in reprodukcijski materiali zagotovljeni predvsem tistim panogam gospodarstva, ki so izvozno usmerjene, ob tem pa spodbujal samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje v skladu s citiranim zakonom. Posebni napori bodo potrebni, da se zaradi
redne in stabilne oskrbe zagotovijo nujni reprodukcijski materiali v panogah, ki zaradi vzdrževanja in oskrbljenosti trga
poslujejo v pogojih, ko izvoz ni mogoč ali smotrn.
Na področju izvajanja energetske politike in razvoja v energetskem gospodarstvu bodo v prihodnjem letu v ospredju
predvsem naslednje aktivnosti:
- poraba energije mora biti skladna s stopnjo rasti, ob
zmanjšanju porabe tekočih goriv in prepričitvijo nadaljevanja
avtonomnih trendov rasti porabe,
- zagotoviti potrebna sredstva za kontinuieteto v izgradnji
pričetih energetskih objektov, kar še posebej velja za NE
Krško, ki bo pričela obratovati v naslednjem letu,
- v naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno posvečati posebno pozornost geološkim raziskavam energetskih
virov, ki bi morale pričeti že v letu 1981,
- čimprejšnja realizacija pričetih razgovorov v republikah
in avtonomnih pokrajinah glede sovlaganj v energetske objekte kakor tudi realizacija dogovorov glede zakupa komercialnega premoga za potrebe industrije in široke potrošnje in
skupnih geoloških raziskav energetskih virov,
- izvajanje in dopolnjevanje ukrepov programa racionalnega ravnanja in varčevanja z energijo,
- nadaljevanje politike enakomerne oskrbe z energijo
vsega slovenskega tržišča in podrobnejša opredelitev porabnikov ob morebitnih restriktivnih razmerah.
Tudi na področju preskrbe prebivalstva z najpomembnejšimi prehrambenimi proizvodi in nekaterimi artikli široke porabe se v tem letu soočamo s stalnim ali občasnim pomanjkanjem. Kot razlog lahko navedemo zaostajanje kmetijske proizvodnje za porabo, neustrezno cenovno politiko na sektorju
kmetijske proizvodnje ter plačilno in deviznobilančne omejitve. Občasni veliki nakupi prebivalstva so še dodatno zaostrili
problem preskrbe. V ilustracijo navajam oceno, da je prodaja
v 9 mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani bistveno večja, in sicer pri sladkorju za 11%, pri jedilnem olju za
11% (v prvih 6 mesecih celo za 20% več) in pri pralnih praških
za 9%. Večja prodaja je tudi pri veliki večini drugih proizvodov.
Letošnje nezadovoljivo stanje pri oskrbi prebivalstva terja,
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da čimprej sprejmemo in realiziramo ukrepe za povečanje
primarne kmetijske proizvodnje, saj bo le tako mogoče uskladiti porušene odnose med ponudbo in povpraševanjem.
Temeljna naloga v prihodnjem letu bo povečanje živinorejske proizvodnje in uresničitev pogojev za kontinuirano hitrejšo rast te proizvodnje v vsem srednjeročnem obdobju. Pri
tem bo Izvršni svet posebej skrbel, da bodo v ta namen
zagotovljena vsa sredstva, potrebna za pospešen razvoj govedoreje, prašičereje in perutninarstva ter ulova rib.
Za uresničitev tega cilja je nujno urediti odnose v vsej
reprodukcijski verigi proizvodnje in predelave mesa. Obstoječa predimenzionirana in nizko produktivna klavno-predelovalna industrija je ena od temeljnih ovir racionalnega razvoja
proizvodnje in oskrbe z mesom. Zato bo treba v sodelovanju
med rejci in delavci v tej dejavnosti zagotoviti učinkovitejšo
izrabo proizvodnih kapacitet in vzpostaviti dolgoročne planske in dohodkovne odnose. Pri tem bo nujno še naprej zapirati higiensko neustrezne in odvečne obrate, istočasno pa
zagotoviti uveljavitev regijskih klavno-predelovalnih centrov
kot nosilcev oskrbe in razvoja živinorejske proizvodnje.
V prihodnjem letu bo zaradi zaostrenih razmer na svetovnem trgu s temeljnimi kmetijskimi pridelki posebna skrb veljala tržni proizvodnji žit in sladkorne pese. Zadružne organizacije morajo zagotoviti povečan obseg organizirane tržne
proizvodnje pšenice. Izvršni svet bo v ta namen tudi v bodoče
zagotovil posebne stimulativne pogoje za odkup pšenice.
Prav tako pa izgrajena Tovarna sladkorja v Ormožu ne dopušča nikakršnih dilem o izpolnitvi planskih obvez pri proizvodnji sladkorne pese, ki so jih sporazumno prevzeli delavci in
združeni kmetje.
Izvršni svet ocenjuje, da bo zastavljene cilje v proizvodnji
hrane mogoče doseči, če bodo na razpolago tudi potrebni
reprodukcijski materiali za kmetijsko proizvodnjo, ki so v
letošnjem letu primanjkovali. Zaradi tega je nujno, da člani
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s
tujino zagotovijo potrebna sredstva za uvoz materialov, ki jih
na domačem trgu ni mogoče zagotoviti, s samoupravnimi
sporazumi oziroma sporazumi v okviru ustreznih enot skupnosti.
Zastavljenim proizvodnim ciljem bo podrejena tudi politika
razširjene reprodukcije, ki bo prioritetno naravnana v povečanje živinorejske proizvodnje in v pridobivanje novih kmetijskih zemljišč, ter ukrepi interventne politike, ki bodo naravnani predvsem na dvig produktivnosti kmetijske proizvodnje.
Glede nemotene preskrbe prebivalstva z osnovnimi živilskimi proizvodi je potrebno odločno ugotoviti, da bo treba v
letu 1981 nadaljevati s pospeševanjem dohodkovnega povezovanja med proizvodnimi in prometnimi organizacijami
združenega dela. Za nemoteno preskrbo tržišča z osnovnimi
živilskimi proizvodi so v prvi vrsti odgovorne organizacije
združenega dela proizvodnje in trgovine, ki morajo medsebojne odnose urejati na dolgoročnih dohodkovnih osnovah v
skladu z določili Zakona o združenem delu. Da bi bila zagotovljena večja stabilnost v preskrbi trga z osnovnimi živilskimi
proizvodi, je potrebno krepiti delovanje samoupravnih interesnih skupnosti, predvsem v večjih potrošniških središčih. V ta
namen se Izvršni svet zavzema tudi za ustanovitev intervencij' skih skladov v občinah in njihovo usklajeno politiko intervencij na republiški ravni.
Pri intervencijah v gospodarstvu so doslej največji del predstavljale intervencije v proizvodnji hrane. Izvršni svet se zavzema, da se kmetijstvu zagotovijo takšni pogoji v primarni
delitvi, da bo te intervencije mogoče postopno zmanjševati.
Istočasno pa predlaga Skupščini, da se, ob dejstvu, da asociacije zadružnega gospodarstva, ki so bile z zakonom zavezane
za ustanovitev samoupranih skladov za intervencije v kmetijstvu, ter skadov niso ustanovile, v prorač unu za leto 1981
začasno še zagotovijo sredstva za intervenicje za največ pol
leta 1981. V tem času pa je nujno zastaviti vse napore, da se
skladi - tako v republiki kot v občinah - ustanovijo in prevza56

mejo svoje naloge v skladu s skupščinskimi stališči iz maja
letos. V ta namen bo Izvršni svet opredelil predloge virov za
napajanje skladov, in sicer predvsem za leto 1981 z interventnimi zakoni po načelih, kot se predlagajo v planskih dokumentih za obdobje 1981-1985.
V občinah in republiki moramo pravočasno izdelati bilance
potreb po pomembnejših proizvodih in tekoče spremljati njihovo realizacijo. Pomembno vlogo pri preskrbi tržišča bodo
imele tudi blagovne rezerve, katerim bo v letu 1981 namenjena vsa skrb.
Tovarišice in tovariši delegati
V letošnjem letu se ponovno srečujemo z intenzivno rastjo
cen, čeprav je bila v letu 1980 pomembna naloga na področju
cen zavreti tendence iz prejšnjih let. Rezultate pri izvajanju
politike ekonomske stabilizacije na področju trga in cen zato
v letu 1980 nikakor ne moremo šteti za zadovoljive. Stopnja
inflacije, izražena v rasti cen na drobno, se je od decembra
1979 do oktobra 1980 povzpela na 32,4%, kar je znatno več
kot v zahodnih državah in daleč najvišja, kot smo jo imeli tako
v SR Sloveniji kot v celotni Jugoslaviji v zadnjih 15 letih.
V okviru rasti cen je letos opaziti dve značilnosti. Prvič,
cene proizvajalcev kmetijskih proizvodov rastejo hitreje kot
cene proizvajalcev industrijskih izdelkov, in drugič, letos je
prišlo do pomembnega razkoraka med cenami proizvajalcev
in cenami na drobno. Medtem ko so v preteklih letih naraščale
proizvajalčeve cene industrijskih izdelkov počasneje od cen
na drobno, je letos rast proizvajalčevih cen industrijskih izdelkov znatno hitrejše. V SR Sloveniji je to vidno sicer le pri
cenah reprodukcijskega materiala, v SFR Jugoslaviji pa naraščajo hitreje tudi skupne cene industrijskih izdelkov. Glavni
razlog hitrega naraščanja proizvajalčevih cen industrijskih
izdelkov (posebno reprodukcijskega materiala) so cene energije, kjer je najvišja rast pri derivatih nafte. Res je, da ima letos
uvožena inflacija pomemben vpliv na rast cen pri nas, vendar
pa vpliva domačih dejavnikov, kot so nizka produktivnost
dela, neučinkovitost gospodarjenja, strukturna neusklajenost
med blagovnimi in denarnimi tokovi, nedograjenost ukrepov
ekonomske politike, ki so koncipirani tako, da povzročajo
inflatorne tendence, na rast cen nikakor ne gre prezreti.
Visoka rast cen in življenjskih stroškov pa je posledica tudi
vse bolj pogoste prakse, da se namesto z racionalnejšim
poslovnajem zagotavljajo manjkajoča sredstva za investicije,
za osebno, skupno in splošno porabo s povečanjem cen. Tudi
velikokrat neuč inkovito delovanje enotnega jugoslovanskega
trga prispeva svoj delež k rasti cen.
Vsekakor bo potrebno tudi v letu 1981 težišče vseh aktivnosti v največji možni meri usmeriti na uresničevanje politike
ekonomske stabilizacije in zaviranje inflacijskih tokov.
V zač etku leta 1981 bodo na področju sistema in družbene
kontrole cen uveljavljene nove zakonske rešitve, ki izhajajo iz
Zakona o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen. S tem
bo v večji meri omogočeno delovanje ekonomskih zakonitosti, ekonomske motiviranosti za večjo proizvodnjo in večji
vpliv svetovne produktivnosti dela na domačo in zmanjševanje vpliva organov družbenopolitičnih skupnosti na cene ob
večanju odgovornosti združenega dela.
Osnovna naloga na področju cen v letu 1981 bo tako zaustavitev neugodnih tendenc na področju cen in znižanje stopnje inflacije. Pri tem je treba poudariti, da nižje rasti cen ne bo
moč doseči le s sistemskimi rešitvami, temveč je treba vzporedno ustvarjati tudi pogoje z ukrepi tekoče ekonomske politike
in napori v proizvodnji. Bistveno za politiko cen v letu 1981 je,
da mora temeljiti na kvalitetnih dejavnikih gospodarskega
razvoja, zlasti povečani produktivnosti dela in boljši izkoriščenosti kapacitet.
Zaostreni pogoji gospodarjenja v tem letu, predvsem plačilnobiiančne omejitve, neurejeni odnosi na področju cen, pretirana poraba, ki. se napaja iz dohodka organizacij združenega
dela, in marsikje slabo in neučinkovito gospodarjenje, se
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odražajo v letošnjih postpvnih rezultatih organizacij združenega dela. Kljub nekaterim pozitivnim rezultatom 9-mesečnega obračuna poslovanja je zaskrbljujoč pojav naraščanje
izgub. V 9 mesecih letošnjega leta so se izgube organizacij
združenega dela v primerjavi z istim lanskim obdobjem povečale kar za 105,7%, od zneska v letošnjem I. polletju pa so
višje za 32,8%. V organizacijah združenega dela z izgubo je
zaposlenih 32.915 delavcev.
Ta pojav je še toliko bolj zaskrbljujoč, ker imajo največjo
izgubo ključne panoge gospodarstva - pridobivanje premoga, elektrogospodarstvo, proizvodnja cementa, bazičnih
kemičnih izdelkov, klanje živine in predelava mesa. Napori
organizacij združenega dela in drugih dejavnikov so usmerjeni tako, da bi izgube do konca leta zmanjšali z dodatnimi
napori za zmanjševanje stroškov poslovanja. Izvršni svet posebej spremlja poslovanje rudnikov premoga in elektrogospodarstva.
Težji pogoji gospodarjenja in še zlasti manjše možnosti za
nove investicije bodo tudi v prihodnjem letu omogočali le
umirjeno rast zaposlovanja. V takšnih razmerah se bodo v
ostrejši luč i pokazala teritorialna in poklicna nesorazmerja
med kadrovskimi potrebami združenega dela in prilivom mladih delavcev iz šol, ki so sicer prisotna v SR Sloveniji že nekaj
let, vendar so ob dosedanjem dinamičnem povečevanju zaposlovanja ostala prikrita.
Zato bo potrebno posvetiti vso pozornost zaposlovanju
mladih strokovnih kadrov, ki prihajajo iz šol in z zmanjševanjem vseh oblik dopolnilnega dela ter z uč inkovitejšim prestrukturiranjem zaposlenosti delavcev znotraj temeljnih organizacij in med temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi povečevati možnosti za njihovo zaposlitev.
Pri uresničevanju stabilizacijska politike bomo na področju
osebnih dohodkov v tem letu realizirali sprejeto družbeno
usmeritev, po kateri so sredstva za osebne dohodke naraščala
za 25% počasneje od dohodka. Zlasti izvršni sveti občinskih
skupščin in sindikati so kot podpisniki sprejetega dogovora o
uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v
letu 1980 veliko pripomogli, da je velika večina temeljnih
organizacij upoštevala sprejeto družbeno usmeritev zaostajanja dinamike rasti osebnih dohodkov in skupne porabe za
rastjo dohodka.
Visoka stopnja inflacije pri cenah proizvodov je vplivala na
visoke stopnje doseženega dohodka, največji porast cen življenjskih potrebščin v zadnjih 15 letih pa je imel za posledico,
. da se je realna vrednost osebnih dohodkov zmanjšala za okoli
7% pod lanskoletno. V naslednjem letu predvidevamo v globalu ohranitev ravni realnih osebnih dohodkov na ravni leta
1980, vendar pa mora biti odprta možnost za hitrejše naraščanje osebnih dohodkov delavcev pri produktivnih in ustvarjalnih delih.
Sprejeta zahteva vseh družbenih dejavnikov, da je treba pri
družbenih usmeritvah razporejanja dohodka in ^osebnih dohodkov upoštevati selektivne osnove, narekuje, da sprejmemo tudi za leto 1981 poseben dogovor. Pri oblikovanju
tega dogovora bomo upoštevali vse pozitivne letošnje izkušnje, zlasti pa zahtevo, da delavci v temeljnih organizacijah v
svojih planskih aktih za leto 1981 sami opredelijo razmerja
med sredstvi za osebne dohodke in sredstvi za akumulacijo v
planiranem čistem dohodku. Pri tem bi morali upoštevati, da
je porast sredstev za osebne dohodke odvisen od porasta
dohodka ter njihovega prispevka k povečanju produktivnosti
dela, k povečanju izvoza ter k racionalnejšemu gospodarjenju
s predmeti dela in sredstvi za delo.
V prihodnjem letu bodo na področju družbenih dejavnosti
potrebni posebni napori, da se ohrani dosežena raven razvoja. 10% počasnejša rast sredstev za osebno, splošno in
skupno porabo ob skromni 2,5% planirani rasti družbenega
proizvoda bo komaj omogočala uresničevanje že uveljavljenih programov. Zaradi tega bo potrebno preveriti veljavne
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normative in standarde za storitve kot tudi tiste, ki zadevajo
kadre na posameznih področjih dejavnosti. Obseg pravic v
prihodnjem letu ne samo, da ne bo mogoče spreminjati,
temveč bo potrebna skrajna selektivnost in racionalnost tako
pri izvajanju programov, še zlasti pa pri nadaljevanju že začetih investicij. Na tem področju obstaja razlika med našo in
zvezr.o resolucijo. Zvezna resolucija predvideva 20% počasnejšo rast sredstev za skupno porabo od načrtovane rasti
družbenega proizvoda. Zaradi dosedanjega obsega programov. ki niso le odraz razvitosti posameznega področja dejavnosti, temveč so na nekaterih področjih tudi objektivna posledica relativno visoke zaposlenosti, še zlasti pa zaradi obsežnih nalog, ki nas zaradi uveljavljanja znanja kot kvalitetnega
dejavnika razvoja čakajo v prihodnjem letu na področju
usmerjenega izobraževanja in raziskovanja, za našo republiko
tako omejevanje ni sprejemljivo in uresničljivo.
Leto 1981 predstavlja tudi v sistemskem pogledu prelomnico glede nač ina financiranja nekaterih področij družbenih
dejavnosti. Ker vseh sistemskih sprememb, ki zadevajo vire in
osnove az zagotavljanje sredstev s prihodnjim letom še ne bo
mogoče uveljaviti tako kot to predvideva zakon o skupnih
osnovah svobodne menjave dela in področni zakoni, bo po
izteku veljavnosti zakona o osnovah ter načinu obračunavanja. in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih
interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti, vire in
osnove ter način obračunavanja prispevkov za zagotavljanje
sredstev za družbene dejavnosti celovito urejal zakon o obračunavanju in vplač evanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb, katerega predlog za izdajo z osnutkom boste
delegati še danes obravnavali. Ta zakon predstavlja, v prehodnem obdobju, ko novih zakonov še ni možno v celoti uveljaviti, vsekakor korak bliže k vzpostavljanju vezi med družbenimi dejavnostmi in ostalim združenim delom, k odvisnosti
skupne porabe od ustvarjenega dohodka, k uresničevanju
novih družbenoekonomskih odnosov s svobodno menjavo
dela.
Spremembe, ki se na osnovi tega zakona v prihodnjem letu
predvidevajo v nač inu nakazovanja prispevkov, ki terminsko
ločuje obrač un prispevkov od vplačila, bodo vsekakor pozitivne, saj predstavlja podaljšanje razpolaganja s sredstvi, namenjenimi za plačilo prispevkov samoupravnim interesnim
skupnostim, za temeljne organizacije združenega dela pa
pomenijo prispevek za izboljšanje njihove likvidnosti.
Tudi v letu 1981 bodo za pokritje potreb obrambe in zaščite,
v skladu z usmeritvami razvoja splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite za srednjeročno obdobje, namenjena
sredstva v višini do 0,5% od v letu 1980 ustvarjenega narodnega dohodka. Ta sredstva se bodo uporabljala smotrno in
varčno le za najbolj pereče naloge, ki neposredno krepijo
obrambno in samozaščitno pripravljenost družbe. Struktura
porabe sredstev po posameznih namenih bo usklajena z dosedanjo porabo teh sredstev ter že doseženo stopnjo razvoja
posameznih sestavin splošne ljudske obrambe in družbene
samozaščite v občinah in republiki.
V naslednjem letu bodo uresničene zlasti naslednje naloge:
- razvoj in krepitev teritorialne obrambe,
- sprotno dopolnjevanje obrambnih načrtov,
- razvoj in vsebinsko dopolnjevanje vseh že uveljavljenih
oblik usposabljanja delovnih ljudi in občanov za obrambne
priprave, opravljanje nalog narodne zaščite in civilne zaščite,
- zagotavljanje opreme za zaščito in reševanje ob naravnih
in drugih hudih nesrečah,
- nadaljevanje izgradnje sistema zvez in centrov obveščanja in alarmiranja po sprejetih programih.
Dodatno se bo zagotavljalo sredstvo na podlagi sprejetih
programov za gradnjo zaklonišč, za oblikovanje rezerv prehrambenih proizvodov in izgradnjo skladišč, za oblikovanje
zalog naftnih derivatov in izgradnjo rezervoarskega prostora,
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za naloge urejanja prostora za obrambo in zaščito ter za
oblikovanje materialnih rezerv civilne zaščite.
Izhodišča za pripravo predloga zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1981 so sestavljena tako, da vljuč ujejo vse
obveznosti SR Slovenije, ki izhajajo iz ustave, zakonov, dogovorov, skupščinskih odlokov in osnutka družbenega dogovora o temeljih plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985.
Ob sestavi izhodišč so dosledno upoštevane zahteve in
sprejeti sklepi zborov in odborov Skupščine SR Slovenije, da
se iz prorač una SR Slovenije izločijo vse obveznosti, ki ne
sodijo v splošno porabo na ravni republike. To je bilo potrebno še toliko bolj dosledno izpeljati, ker prehajamo v novo
srednjeročno plansko obdobje. Za vse obveznosti, ki nimajo
podlage za financiranje v ustavi, zakonih, dogovorih in odlokih, je predlagano, da se njihovo financiranje izloči iz republiškega proračuna.
Rast sredstev za splošno porabo naj bi bila v letu 1981 za
10% nižja od rasti dohodka. Tako omejena rast splošne porabe v letu 1981 zahteva od vseh koristnikov sredstev republiškega proračuna, da zahtevke do republiškega proračuna
temeljito proučijo ter uskladijo z dejansko možnostjo rasti
splošne porabe.
Ob izdelavi predloga zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1981 se Izvršni svet sooča s problemom, kako zagotoviti
pokrivanje vseh sprejetih obveznosti v republiki in obveznosti
do federacije. V okviru možne rasti splošne porabe in v skladu
z razpoložljivimi sredstvi republiškega proračuna ter v skladu
s sprejetimi kriteriji investiranja bo Izvršni svet določil prioriteto tudi za investicije, ki bodo izvajane v letu 1981 oziroma v
novem srednjeročnem planskem obdobju s temi sredstvi.
Na podlagi navedenih kriterijev se v novem srednjeročnem
planskem obdobju odlaga financiranje izgradnje novih upravnih stavb za Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiške
upravne organe kakor tudi za Zavod SRS za statistiko. Financiranje večjega dela investicij zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij se odlaga v letu 1981 in 1982 ter njihovo financiranje podaljšuje do konca leta 1985. Prav tako se odlaga
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dinamika financiranja izgradnje zaklonišč za upravne organe
iz leta 1981 do 1985 na obdobje 1986 do 1990.
Na podlagi informacij, ki so nam bile na razpolago ob
sestavi izhodišč, ugotavljamo, da sprejete obveznosti republike presegajo dovoljeno rast splošne porabe v letu 1981
kakor tudi možno rast virov republiškega proračuna. Zato se
bo Izvršni svet ob sestavi predloga zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1981 dosledno zavzemal za zmanjševanje
splošne porabe v občinah in republiki in bo, ne glede na
sprejete zakona in druge akte, predlagal kritje posameznih
obveznosti v skladu z možno rastjo dohodka oziroma splošne
porabe.
Hkrati pa bo Izvršni svet tudi od federacije odločno terjal
dosledno spoštovanje sprejete usmeritve za zmanjšanje
splošne porabe v federaciji in njeno uskladitev z realnimi
možnostmi. Očitno je, da se dosedanja prizadevanja na sektorju prorač unske porabe federacije prepočasi uresničujejo v
znižanju proračuna federacije za leto 1981.
Ob zaključku te uvodne obrazložitve želim ponovno poudariti, da smo v letošnjem letu odločneje izvajali politiko ekonomske stabilizacije tako na podlagi lastnih spoznanj kot tudi
na podlagi objektivnih razmer v ekonomskih odnosih s tujino
in gibanjih v svetovnem gospodarstvu. Zaostrene razmere v
gospodarjenju lahko uspešno razrešujemo samo z nadaljnjim
razvijanjem sistema samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in sistema socialistične demokracije, katerega materialna podlaga je družbena lastnina proizvajalnih sredstev in
dohodkov. Zgodovinske izkušnje, da smo pomembne bitke v
našem razvoju dosegli vedno ob najširšem angažiranju delavskega razreda, delovnih ljudi in občanov, ki so v našem
sistemu tudi nosilci oblasti, nas v tem prepričanju samo še'
bolj potrjujejo. Prav v letošnjem, za vse nas težkem letu, se je
naš samoupravni socialistični sistem v celoti potrdil. To pa
pomeni, da moramo voditi odločno bitko za izvajanje politike
gospodarske stabilizacije, za večjo integriranost združenega
dela ter se zoperstaviti nosilcem porabništva, skupinsko lastninskih, parcialnih, lokalističnih in etauc.ičnih interesov. Zato
vas pozivam, da kritično presodite predlagane dokumente in
jih dopolnite v vseh tistih točkah, kjer ne sledijo taki usmeritvi.
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UVODNA BESEDA
Vladimirja Klemenč ič a, podpredsednika Izvršnega
sveta Skupšč ine SR Slovenije na zborih Skupšč ine
S RS o razvoju družbenoekonomskih odnosov v SIS
materialne proizvodnje
V dejavnostih gospodarske infrastrukture smo v tem srednjeročnem obdobju v Sloveniji dosegli pomembne rezultate
tako glede nujnega materialnega razvoja, kakor tudi stabilnejših pogojev tekočega gospodarjenja. Prve začetne rezultate
smo dosegli tudi pri samoupravnem urejanju družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci.
U večini teh dejavnosti so bile skoraj v celoti uresničene
začrtane naloge glede naložb v razširitev materialne podlage
dela, kar je omogočilo, da so na primer v energetiki v dobršni
meri nadomestili zamujeno iz prejšnjih obdobij, oziroma
ustvarili pogoje za normalno poslovanje in razvoj gospodarstva ter zadovoljevanje potreb občanov. Neuresničen je tisti
del razvojnih nalog, kjer niso dovolj realno planirali obsega
razvoja in virov financiranja oziroma dejanski prilivi sredstev
niso bili skladni z načrtovanimi. To velja za cestno gospodarstvo pa tudi PTT ter del komunalne infrastrukture. Del investicij v cestno gospodarstvo je bil razen tega načrtovan pogojno
glede na možna sredstva.
S takšnim razvojem smo zmanjšali nevarnost, da bi nezadosten razvoj gospodarske infrastrukture še naprej resno oviral
skladen in stabilen razvoj gospodarstva in celotne družbene
skupnosti. To je doseženo s prizadevanji v organizacijah
združenega dela izvajalcev v infrastrukturnih dejavnostih, še
posebej pa z velikimi materialnimi napori uporabnikov pri
naložbah v te dejavnosti.
Tudi v tekočem poslovanju teh dejavnosti smo na podlagi
samoupravnega sporazumevanja med uporabniki in izvajalci
dosegli določen napredek in z nadomestili omogočili njihovo
normalno poslovanje in preprečili nastanek izgube. Tako so
se delavci v gospodarski inrastrukturi lahko bolj posvetili
svojim osnovnim nalogam, to je boljši organizaciji dela, kvalitetnejšemu opravljanju storitev, planiranju itd. Kljub temu pa
glede tega še ne moremo biti zadovoljni. Poglavitna naloga je
še naprej hitrejše zmanjševanje stroškov, optimalnejša izraba
zmogljivosii, zmanjševanje obsega porabe enostavnega živega dela na enoto storitev itd. Teh ciljev ni moč uresničiti
brez krepi've poslovnega obnašanje izvajalcev ter hitrejšega
uveljavljanja tržnih zakonitosti tudi na tem področju, seveda v
tolikšni meri, kolikor je to možno glede na posebnosti teh
dejavnosti. Nedvomno je eden od razlogov za prepočasen
proces uč inkovitejšega poslovanja v teh dejavnostih administrativno določanje cen njihovih proizvodov in storitev, na
katerega praktično niti uporabniki niti izvajalci niso imeli
odločilnega vpliva. To je še zlasti uporabnike pogosto navajalo na oceno, da so prisiljeni pokrivati razliko med kakršnimikoli dejanskimi stroški v posameznih dejavnostih gospodarske infrastrukture in administrativno določenimi cenami.
Z dosedanjim razvojem samoupravnega urejanja odnosov
med upoabniki in izvajalci v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti materialne proizvodonje se je vendarle sprožil dokaj izrazit proces soočanja konkretnih interesov uporabnikov
in izvajalcev glede poslovanja tega dela gospodarstva. To
omogoča nadomeščanje preteklega bolj ali manj neposredno
izraženega odločilnega vpliva organov družbenopolitičnih
skupnosti na razvoj teh dejavnosti. Neenakomernost tega
procesa v jugoslovanskih okvirih je bila doslej dokajšnja ovira
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za hitrejše uveljavljanje ustavne zasnove pri urejanju družbenoekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci v dejavnostih gospodarske infrastrukture, vendar so v zadnjih dveh
letih, še posebej z usmeritvami zveznih družbenih svetov,
ustvarjene možnosti za hitrejše odpravljanje dosedanjih pomanjkljivosti in razlik v pogledih.
Za večjo uč inkovitost poslovanja v teh dejavnostih in za
njihov skladnejši razvoj je predvsem pomembno to, da mora
postati skrb za urejanje pogojev in odnosov v tekočem poslovanju in širjenju gospodarske infrastrukture sestavni del planiranja in gospodarjenja uporabnikov proizvodov in storitev
teh dejavnosti. Splošna ocena je, da uporabniki pri pripravi
planov ne sodelujejo dovolj aktivno, med drugim tudi zaradi
tega, ker s predlaganimi planskimi rešitvami niso dovolj seznanjeni ter jim obenem manjkajo strokovne podlage za to.
Brez njihove dejanske vključenosti v planiranje v vseh njegovih fazah in v tekoč e delovanje - lahko bi rekli celo pritiska v
tej smeri - ni mogoče presegati dosedanjih pomanjkljivosti
poslovanja v teh dejavnostih. Iz tega izvira tudi pomen, ki ga
pripisujemo razvoju delegatskih odnosov v teh skupnostih.
Ob vsem tem je nujna večja aktivnost gospodarskih zbornic in
splošnih združenj, bank pa tudi znanstveno-raziskovalnih organizacij.
O predloženem gradivu, ki se nanaša na razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje, je v teh dveh mesecih tekla obsežna
razprava s predstavniki samoupravnih interesnih skupnosti,
predstavniki izvajalcev, v družbenopolitičnih organizacijah,
na zbornici, v svetu za gospodarski razvoj in še posebej v
delovnih telesih skupščine. Te razprave so dale vrsto koristnih
sugestij, dodatnih ocen ter opozorile na še nekatere vidike
obravnavane problematike. Dopolnitve so se v veliki meri
nanašale na posebnosti posameznih dejavnosti kot je elektrogospodarstvi, različne dejavnosti prometa, stanovanjskokomunalno gospodarstvo in druge, ki jih obravnava gradivo.
Hkrati so razprave v osnovi podprle poglavitne usmeritve v
gradivu. Upoštevajoč to, želim izmed vprašanj, ki jih obravnava predložena analiza, posebej izpostaviti planiranje, nadalje skupino vprašanj, ki se nanašajo na združevanje in porabo
sredstev za enostavno in razširjeno reprodukcijo v teh skupnostih in problematiko dela dohodka, ki je rezultat dela v
izjemno ugodnih naravnih, tržnih in drugih pogojih.
O planiranju na sploh v teh dejavnostih sem že govoril. V
dosedanjih razpravah je pritegnila pozornost problematika
regionalnega planiranja v teh dejavnostih. Pomen regionalnega planiranja so še posebej poudarjali predstavniki izvajalcev. Tega pomena sicer ne gre zanikati, saj je glede na
tehnološke značilnosti poslovanja, intenziteto posegov v prostor, samoupravno organiziranost in stopnjo družbenoeko-.
nomskih odnosov v posameznih dejavnostih, regionalno načrtovanje nujno in sestavni del družbenega planiranja Vendar
ne gre s poudarjanjem regionalnega planiranja zapostavljati
planiranja v občini. Interes uporabnikov za planiranje razvoja
gospodarskih dejavnosti posebnega družbenega pomena in
za uresničevanje planskih razvojnih nalog temeljnih družbenopolitičnih skupnosti se mora predvsem izražati na občinski
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ravni, šele potem se usklajuje z interesi delovnih ljudi in
občanov v širšem območ ju, to je na medobčinski ravni ter v
vsej republiki. Ocenjujemo, da se je regionalno planiranje v
posameznih dejavnostih bolj uveljavilo in da je treba dati
predvsem poudarek planiranju v občini. Pri tem pa je možno,
da dve ali tri sosedne občine pripravijo skupen plan še posebej zato, ker predvidevamo, da bi v nekaterih dejavnostih
samoupravne interesne skupnosti delovale za območje ene
ali več občin. Razen tega je v manjših občinah treba prouč iti
možnosti, če bi samoupravna interesna skupnost lahko zajemala več sorodnih dejavnosti. Skratka, ko se zavzemamo za
planiranje v občini ter organiziranost na tej ravni, hkrati ne
mislimo, da je to obrazec, ki ga ne bi bilo možno prilagoditi
danim razmeram. Organiziranje teh skupnosti in planiranje v
njih mora biti izraz vsebinskih in ne formalnih potreb ter
možnosti. Pozorni moramo biti na to, da v teh dejavnostih ne
bi prišlo do preorganiziranja, ki se sicer ponekod pojavlja.
Prav tako je pri planiranju treba upoštevati skupne interese
občin v mestih oziroma tako imenovanih posebnih družbenopolitičnih skupnostih, kar ne bi smeli preprosto enač iti z
regionalnim planiranjem.
Pri združevanju sredstev za potrebe enostavne in razširjene
reprodukcije na obravnavanih področjih je treba zlasti opozoriti na problem nenamenske uporabe sredstev v preteklosti,
na vprašanje odpisa terjatev tistih organizacij združenega
dela, ki so na podlagi zakona obvezno združevale sredstva, na
pomen cen na teh področjih, na problematiko prispevkov za
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje ter
problematiko združevanja sredstev za razširjeno reprodukcijo
in v tem okviru na problematiko vračljivosti združenih sredstev,
V preteklem obdobju je bil del sredstev, zbranih za razširjeno reprodukcijo oziroma za naložbe, uporabljen nenamensko za pokrivanje tekočih stroškov poslovanja. Ta-praviloma
že porabljena sredstva - izkazuje večji del organizacij združevalcev še vedno kot združena sredstva, ki so plasirana v
drugih organizacijah oziroma kot dvomljive terjatve. Vsekakor
je takšna praksa nenamenske uporabe družbeno nesprejemljiva. Podpiramo stališča skupščinskih delovnih teles, da je v
prihodnje nujno zagotoviti, da se bodo sredstva uporabljala
namensko. O morebitnem spremenjenem namenu uporabe
sredstev lahko odločajo samo delavci, ki so določili tudi
prvotni namen združevanja sredstev in sicer po enakem postopku kot takrat, ko so o tem odločali prvikrat. Za prihodnje
obdobje se je treba dogovoriti tudi o nač inu izkazovanja
združenih sredstev, ki mora zagotoviti uporabnikom oziroma
združevalcem sredstev enostaven pregled nad obsegom in
uporabo združenih sredstev.
Potrebna pa je družbena akcija, da razrešimo posledice
nenamenske uporabe združenih sredstev za razvoj nekaterih
dejavnosti, do česar je v okviru posameznih skupnosti prihajalo v vsem preteklem srednjeročnem obdobju. Pri predlaganju načinov razreševanja te problematike je izvršni svet izhajal iz ugotovitve, da je potrebno vse pravice in obveznosti
glede združenih sredstev uresničevati v okviru samoupravnih
interesnih skupnosti na način in po postopkih, ki so urejeni z
veljavno sistemsko zakonodajo. To pomeni, da morajo pristojna telesa samoupravnih interesnih skupnosti predložiti
poročila o obsegu doslej združevanih sredstev, o namenih
njihove uporabe in o rezultatih ter učinkih njihove uporabe,
skupščine interesnih skupnosti pa naj na osnovi teh poročil
'ocenijo preteklo ravnanje in predlagajo ukrepe za postopno
odpravljanje posledic nenamenske uporabe sredstev. O predlogih za uskladitev stanja naložb z dejanskim stanjem seveda
lahko odločajo le delavci v temeljnih organizacijah, ki so
sredstva združevali. Odločitve o odpisu terjatev za združena
sredstva, ki so jih prvotno namenili za razvoj posameznih
dejavnosti, pa so bila uporabljena za potrebe tekoče reprodukcije, bodo morali združevalci sprejeti ob oceni lastnih
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sposobnosti, da v določenem obdobju nadomestijo neizterljive terjatve iz tega naslova z doseženimi prihodki v bodočnosti. Vsekakor morajo biti predlogi za razreševanje teh vprašanj
izoblikovani čimprej, ker ni mogoče še vnaprej dopuščati, da
ostajamo neopredljeni do tega vprašanja.
Pri odločanju o odpisu bo treba izhajati iz izhodišč zakona
o združenem delu, da naj o tem odločijo delavci z referendumom oziroma osebnim izjavljanjem. To načelo predpostavlja
organizirano akcijo družbenopolitičnih organizacij in vseh
družbenih dejavnikov. Obenem bo treba pri odpisu sredstev
upoštevati posebnosti posamezne dejavnosti ter posebne pogoje, v katerih so posamezne organizacije združenega dela
združevale sredstva. Gre za to, da so nekatere organizacije
združevale del sredstev za razširjeno reprodukcijo na ta način, da so najele bančne kredite. O odpisu terjatev iz naslova
združenih sredstev naj zavzamejo svoje stališče tudi zbori
združenega dela ustreznih družbenopolitičnih skupnosti.
Pri odpisu terjatev iz našlo /a združevanja sredstev bo treba
upoštevati ekonomske možnosti posameznih organizacij
združenega dela. Gotovo je, da v številnih primerih ne bo
možen enkraten odpis vseh terjatev, temveč bo treba uveljaviti postopen odpis, da se s tem izognemo resnejšim motnjam
v poslovanju organizacij združenega dela ali celo izgubi po
zaključnem računu. Pri odpisu terjatev se je torej treba dogovoriti o sprejemljivi dinamiki.
Razprave o gradivu so nedvomno podprle usmeritev, da naj
se v prihodnje zagotavljajo sredstva za enostavno reprodukcijo v teh dejavnostih predvsem s ceno storitev oziroma proizvodov. V prehodnem obdobju ter v izjemnih primerih - kadar
samoupravno organizirani izvajalci v celotnem sistemu ne
bodo mogli doseči cen, ki pokrivajo družbeno dogovorjene
normative in standarde stroškov ter amortizacije - pa tudi
prek samoupravno dogovorjenih povračil. S tem bi zagotovili,
da bodo porabniki prek cen proizvodov in storitev krili stroške
izvajalcev, ki nastanejo z izvajanjem dogovorjenih programov
tako glede njihovega obsega kot kvalitete. Usmeritev na cene,
ki naj krijejo enostavno reprodukcijo in v nekaterih dejavnostih tudi del razširjene reprodukcije, naj prispeva k boljšemu
gospodarjenju v organizacijah združenega dela v teh dejavnostih. Hkrati naj uporabnike spodbuja k varčni uporabi teh
izdelkov in storitev. Sedanje stanje, ko so izvajalci prepričani,
da jim bodo, če s cenami ne bodo zagotovili zadostnih sredstev za kritje tekočih stroškov, uporabniki pač v obliki samoupravno dogovorjenih povračil nadomestili manjkajoča sredstva, gotovo ne spodbuja k boljšemu in racionalnejšemu
gospodarjenju z družbenimi sredstvi. V takšnih razmerah dohodek in osebni dohodki delavcev niso rezultat vloženega
dela. Sedanje stanje tako ustvarja pogoje za nenamensko
uporabo sredstev.
Za razširjeno reprodukcijo oziroma za naložbe v širitev
dejavnosti bomo v prihodnje zagotavljali sredstva predvsem s
samoupravnim združevanjem sredstev. Dosedanja praksa, ko
najpopreje izpeljemo akcijo za samoupravno združevanje
sredstev, nato pa potencialne uporabnike, ki ne sklenejo
takšnega sporazuma, z zakonom zavežemo k združevanju, ni
dobra. Zmanjšuje pomen samoupravnega odloč anja, saj delavci pri osebnem izjavljanju o tem vedo, da jih bo v primeru,
če samoupravnega sporazuma ne bodo sklenili, zakon zavezal k združevanju sredstev. V preteklosti je prihajalo celo do
tega, da so se delavci, ki so samoupravno zagotovili sredstva,
odpovedali njihovemu vrač ilu, zakon, s katerim je bilo uveljavljeno obvezno združevanje, pa ni vseboval določb o vračljivosti sredstev, tako so se štela združena sredstva za vračljiva.
Tako je prihajalo do različnega družbenoel inomskega položaja oziroma različnih pravic in obveznosti glede združenih
sredstev med samoupravnim in zakonskim načinom njihovega zagotavljanja. Zato bo v prihodnje izhodišče pri zagotavljanju sredstev za razširjeno reprodukcijo samoupravno združevanje, ki ne bo že vnaprej računalo na zakonske intervenporoč evalec

cije. Da bi to dosegli, bo potrebno spodbujati delavce v
organizacijah združenega dela uporabnikov k temu. To bo
mogoče doseči s samoupravnim sporazumevanjem, ki bo
zagotavljalo združevalcem sredstev določene ugodnosti pri
dobavi proizvodov in storitev vse do različnih cen za dobavljene proizvode in storitve. Prouč ili bomo predlog, da o namenih uporabe združenih sredstev in o nadzoru nad njihovim
razpolaganjem, odločajo samo tisti uporabniki in izvajalci v
samoupravni interesni skupnosti, ki so sredstva s sporazumom dejansko združili. S tem bo ekonomski interes delavcev
za združevanje sredstev jasnejši in bolj opredeljen.
V prihodnje bi se bilo možno izjemoma poslužiti zakonske
intervencije in predpisati obvezno združevanje sredstev. To bi
prišlo v poštev, če bi v posamezni gospodarski dejavnosti
posebnega družbenega pomena ugotovili, da v postopku sporazumevanja ali ob njegovem zaključ ku ne bo moč zagotoviti
sredstev za realizacijo programa, da pa je združevanje sredstev za izvršitev določenih nalog, zastavljenih z družbenim
planom, nujno.
Pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo bomo
tudi v prihodnje izhajali iz tega, da se z njim zagotovi udeležba
v tako ustvarjenem dohodku na podlagi nač el skupnega dohodka. Pri delu naložb v gospodarsko infrastrukturo je to
možno in zasluži podporo. V nekaterih dejavnostih pa njihov
gospodarski položaj ne omogoča takšne udeležbe ter združevanja ni možno uresničiti po enostavni analogiji s skupnim
dohodkom. To se še posebej nanaša na možnost vrač anja teh
sredstev ter na oceno učinkov združenih sredstev. Skratka, v
infrastrukturnih gospodarskih dejavnosih vračljivost sredstev
ne bo vedno možna ter prav tako ne bo ustrezala namenu
združevanja. Sredstev za razširjeno reprodukcijo namreč
uporabniki ne bodo združevali predvsem zato, da se doseže
povečani dohodek pri izvajalcih, na katerem bi imeli potem
pravico do povračila ustreznega dela po načelih skupnega
dohodka. Nasprotno poglavitni namen bo zagotoviti določene
storitve oziroma proizvode, ki bodo tako glede obsega kot
glede kvalitete opredeljeni s samoupravno dogovorjenimi
programi. Združevalci sredstev si bodo na ta način zagotavljali izboljšanje splošnih pogojev gospodarjenja ter tako zagotavljali uresničevanje nujnih nalog družbene reprodukcije.
Izhodišče takšnega združevanja je, da se učinki naložb ne
izkažejo le pri izvajalcih, ampak tudi pri združevalcih sredstev
s tem, da se jim izboljšajo pogoji pridobivanja dohodka,
omogoč i stabilnost v njegovem pridobivanju, zmanjšajo stroški, ki sicer nastajajo in podobno. V primerih, ko nastajajo
takšni uč inki ter gre hkrati za dejavnosti, za katere je na
podlagi planskih bilanc očitno, da s cenami ne bodo uspele
pokriti stroškov enostavne reprodukcije, obenem pa za širitev
dejavnosti posebnega družbenega pomena, bi bilo možno
predvideti, da se združena sredstva ne vračajo. Glede na to,
da naj bi v prihodnjem srednjeročnem obdobju prek cen
zagotavljali sredstva pfedvsem za enostano reprodukcijo in le
deloma za razširjeno, je seveda nemogoče dosledno vztrajati
na vračljivosti združenih sredstev. Načelo vrač ljivosti predpostavlja cene, ki omogoč ajo vračanje oziroma vsebujejo tudi
sredstva potrebna za razširjeno reprodukcijo. Tako usmeritev
omogoča ustava SR Slovenije v 25. členu, ko govori o prepovedi trajnega odvzema prvič na združenih sredstvih. O trajnem odvzemu prvič ni mogoče govoriti, če samoupravna
organiziranost zagotavlja neposreden vpliv uporabnikov na
združevanje sredstev in njihovo porabo in če sta uporabnikom z združevanjem sredstev zagotovljena samoupravno dogovorjena obseg in kakovost storitev in proizvodov.
V skladu s sistemom bi zato v samoupravnih sporazumih
predvideli skupno s programom obseg potrebnih sredstev ter
ugodnosti za združevalce ter oblike njihovega vplivanja na
smotrno in namensko uporabo sredstev. Takšen sporazum bi
tako lahko že vnaprej predvideval, da se sredstva ne bodo
vrač ala in bi delavci sprejeli odločitev o tem hkrati s prograporoč evalec

mom in drugimi pravicami in obveznostmi v sporazumu.
Takšno možnost naj bi predvideli tudi zakoni. Zato se zavzemamo, da se glede tega vnese jasnejše določilo v pripravljeni
osnutek zveznega zakona o skupnih osnovah odnosov v razširjeni reprodukciji ter dopolni republiški zakon o. skupnih
osnovah svobodne menjave dela.
Glede predpisovanja obveznih prispevkov v smislu člena 70
ustave SR Slovenije se bo treba v prihodnje glede na družbeni
znač aj dohodka zavzemati predvsem za rešitev, da naj prispevki - če jih izjemoma že predpišemo - siužijo za enostavno
reprodukcijo. V posameznih dejavnostih se bo treba poslužiti
pnspevka tudi pri zbiranju sredstev za razširjeno reprodukcijo, zlasti še tedaj, kadar bo treba pri združevanju sredstev
zajeti širši krog uporabnikov, med njimi na primer delovne
ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost s sredstvi v lasti
občanov ter občane. Omenjeno ustavno določilo namreč
omogoča, da predpiše družbenopolitična skupnost obvezen
prispevek tudi za potrebe razširjene reprodukcije.
Doslej je bilo veliko razprav o zajemanju in usmerjanju dela
dohodka, ki je rezultat dela v izjemnih naravnih, tržnih ali
drugih pogojih, se pravi o tako imenovanem ekstra dohodku
in renti. Zahteva po usmerjanju tega dela dohodka v razvoj
organizacij združenega dela, kjer je tak dohodek dosežen, je
prisotna še dalj šasa. V zadnjem času pa se večkrat postavljajo zahteve po zajemanju teh sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela v občini in republiki. Vsekakor
je treba podpreti usmeritev v razpravi, da naj se pojavne
oblike dohodka, ki je rezultat dela v izjemnih naravnih ali
tržnih pogojih, sistematično prouč ujejo in oblikujejo trdnejša
skupna izhodišča za oceno ekonomskih razsežnosti dohodka,
ki nastaja v takšnih pogojih. Obenem menimo, da je treba
podpreti stališča, da različnih - boljših in slabših - naravnih in
tržnih pogojev ni mogoče enostavno opredeliti kot izjemne
ugodnih naravnih in tržnih pogojev. Ustavne določbe, da je
treba del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih
naravnih ali tržnih pogojih, uporabiti za razvoj organizacije
združenega dela ali za razvoj materialne osnove združenega
dela v občini ali republiki, ni mogoče uporabiti tedaj, kadar
gre le za boijše in slabše naravne in tržne pogoje. Ta ustavna
določba pride v poštev res v izjemno ugodnih naravnih in
tržnih pogojih ter mora na tem temeljiti sistemska ureditev
posameznega področja.
Seveda to ne pomeni, da takih različnih naravnih in tržnih
pogojev ni mogoče upoštevati pri oblikovanju in razvoju druž
benoekonomskih odnosov na- posameznih področjih. Nasprotno - pri oblikovanju odnosov med posameznimi izvajalci
je treba v okviru njihove samoupravne organiziranosti upoštevati take različne pogoje in njihove medsebojne družbenoekonomske odnose oblikovati tako, da bodo na eni strani
zagotavljali, da bodo dohodek temeljne organizacije združenega dela in osebni dohodki delavcev v čim večji meri odvisni
od vloženega dela in ne od različnih naravnih in drugih tržnih
pogojev, na drugi strani pa tudi stimulirati delavce k iskanju in
izkoriščanju ugodnejših naravnih in tržnih pogojev. Dejstvo
je, da imajo nekateri kolektivi takšne izjemne lokacijske in
druge naravne in tržne pogoje za pridobivanje dohodka, vendar dosegajo docela povprečen dohodek. Cene in dohodek
zato ne morejo biti merilo ali obstajajo takšni izjemni pogoji.
Iz tega izhaja le zaključek, da bodisi ti kolektivi niso vložili
dovolj dela, da bi aktivirali izjemne pogoje bodisi, da jim
politika cen to ni omogočala. V enem in drugem primeru
potemtakem ne kaže ugotavljati ta del dohodka oziroma ga
posebej izkazovati in zajemati. To obenem kaže, zakaj primerjava med povprečnim dohodkom v dani dejavnosti ter nadpovprečnim dohodkom posameznega proizvajalca v njej ne
more biti merilo za ugotavljanje tegc dela dohodka.
Pri infrastrukturnih dejavnostih posebnega družbenega pomena je seveda pri obravnavanju tega treba upoštevati, da pri
nas in v svetu te dejavnosti večji del niso rentabilne in da bo
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na teh področjih tudi v prihodnje cena krila predvsem stroške
enostavne reprodukcije. Zato v osnovi podpiramo usmeritev,
da se prvenstveno v okviru posameznih sistemov izkaže dejanski dohodek temeljne organizacije, ki nastaja na dani lokaciji, in šele nato uveljavi na principih solidarnosti in vzajemnosti temelječe združevanje sredstev znotraj teh gospodarskih
sistemov in ne v okviru družbenopolitičnih skupnosti.
Zastavlja pa se vprašanje, ali vendarle nekaterih oblik rente,
kot je na primer mestna renta, ni mogoče opredeliti in zajeti z
zakonodajo, ki se pripravlja. Prav mestna renta je tista oblika,
ki jo ekonomsko lažje opredelimo in ki jo je morda lažje zajeti
in usmeriti v razširitev materialne podlage organizacije združenega dela, v kateri se izkazuje, ali v razširitev materialne
podlage dela v družbenopolitični skupnosti. Glede zemljiške
rente ter dohodka, ki nastaja v drugih gospodarskih dejavnostih bo izvršni svet pripravil analizo in predloge skladno z že
prevzeto obveznostjo.
Glede na čas, ki jih terja priprava konkretnih rešitev za
izpeljavo predlogov v gradivu, bo potreben prehoden režim za
posamezne obravnavane dejavnosti. V teh dneh bodo objavljeni predlogi samoupravnih sporazumov o temeljih planov v
dejavnostih gospodarske infrastrukture. V razpravi pred sprejemom je te sporazume potrebno dopolniti z nekaterimi predlaganimi rešitvami. To velja na primer za določbe glede vloge
uporabnikov pri, planiranju, ugodnosti za združevalce sredstev ter prevzemanje obveznosti po letu 1985 za objekte tako
imenovane kontinuitete, to je objekte, ki jih bodo gradili po
tem letu oziroma nadaljevali njihovo gradnjo. Ti sporazumi
naj prav tako izhajajo iz sprejetih usmeritev glede politike cen
v teh dejavnostih. Ne bo pa moč v celoti preiti že z začetkom
prihodnjega leta na nove predložene osnove za zagotavljanje
sredstev za povrač ila in za razširjeno reprodukcijo v teh
dejavnostih. Ker menimo, da je hkrati treba čimprej opustiti
davčno osnovo kot Osnovo zagotavljanja sredstev v teh dejavnostih, bomo za nekatere teh dejavnosti predlagali prehodno
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rešitev za prihodnje leto. To se nanaša na zakonsko zagotavljanje povračil na železnici v letu 1981. V teku leta 1981 bi
potem pripravili dolgoročnejše rešitve. Zato ter da združenemu delu omogočimo lažji izhod iz sedanjih gospodarskih
težav ne nameravamo za dejavnosti kot je elektrogospodarstvo in železnica predlagati samoupravno ali zakonsko združevanje sredstev za razširjeno reprodukcijo v prihodnjem letu.
Ta problem bi skušali rešiti z dinamiko naložb v teh dejavnostih, premostivenimi krediti in še nekaterimi predlogi. V teku
prihodnjega leta bi potem pripravili trajnejši način reševanja
tega vprašanja, s tem da bi dosledno izpeljali nač elo iz preloženega gradiva, da se za razširjeno reprodukcijo združujejo
sredstva iz sredstev za razširjeno reprodukcijo v temeljnih
organizacijah. S tem bi se med drugim izognili praksi, da
organizacija nima niti minimalnih sredstev za razširjeno reprodukcijo lastne dejavnosti, hkrati pa najema bančna posojila, da bi prispevala za razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih.
V teku je tudi sprejemanje temeljev planov temeljnih organizacij združenega dela in sporazumov o temeljih planov
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje za
obdobje 1981-1985 in s tem določanje stopnje združevanja
sredstev temeljnih organizacij združenega dela za skupne
naloge, ki se sprejemajo v okviru teh samoupravnih interesnih
skupnosii. Po predlogu dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije 1981-85 naj bi se relativno zmanjševal
obseg združevanja po enotnih virih in osnovah za skupne
investicije in povračila nasproti tekočemu srednjeročnemu
planskemu obdobju.
Za konec naj v imenu izvršnega sveta podprem predlog
sklepov, ki jih je pripravila posebej imenovana skupina delegatov za prouč itev analize o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
materialne proizvodnje in sklepe zborov, ki se nanašajo na
skupino zakonov v dejavnostih gospodarske infrastrukture.
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