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Od leta 1976 do leta 1980 so bili doseženi pomembni rezultati pri graditvi sistema socialističnih samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov in njegovi uveljavitvi ter pri razvoju proizvajalnih sil družbe. Opravljene so 
bile velike spremembe v družbenoekonomskem in političnem življenju države. Uresničena je bila kontinuiteta 
nadaljnje graditve in krepitve socialističnega'samoupravljanja na podlagi idejnih in političnih opredelitev X. in 
XI. kongresa ZK Jugoslavije. 

Ustvarjeni so bili sistemski temelji za to, da bi delavci v združenem delu neposredno obvladali pogoje za 
pridobivanje dohodka in razpolaganje z njim ter celotne tokove družbene reprodukcije, za nadaljnje pospeše- 
vanje in razvijanje enakopravnosti in bratstva ter enotnosti narodov in narodnosti Jugoslavije, republik in 
avtonomnih pokrajin ter za nadaljnje razvijanje političnega sistema socialistične samoupravne demokracije na 
podlagi delegatskega sistema in uresničevanja načela kolektivnega dela, odločanja in odgovornosti. Okrep- 
ljena je bila kohezija socialistične samoupravne skupnosti in močno razvit sistem splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Socialistično samoupravljanje se je potrdilo kot odločilen dejavnik aktiviranja ustvarjalnih sposobnosti 
delovnih ljudi pri razvoju materialnih proizvajalnih sil družbe. V prejšnjem petletnem obdobju je družbeni 
proizvod celotnega gospodarstva rastel po povprečni letni stopnji približno 5,7%, v družbenem sektorju pa 
6,4%, k čemer je v največji meri prispevala 6,9% rast industrijske proizvodnje, medtem ko je kmetijska 
proizvodnja rastla po stopnji 1,9%. Življenjski standard je rastel po stopnji približno 5,3%, zaposlenost 4,0%, 
izvoz blaga in storitev 2,9%, uvoz blaga in storitev pa je bil v povprečju 0,2% na leto manjši kot v prejšnjem 
obdobju. Dosežene so bile pozitivne spremembe v socialni in ekonomski strukturi prebivalstva. 

Ti rezultati so bili doseženi v razmerah izraženih neusklajenosti notranjih materialnih odnosov in določenih 
problemov pri razvoju ter izrazito neugodne mednarodne ekonomske in politične situacije. 

Neusklajenosti družbenoekonomskega razvoja so zlasti izražene v strukturi gospodarstva, premajhni 
uporabi razpoložljivih sredstev in hitrejši rasti vseh oblik porabe od realnih možnosti, zlasti investicijske, v 
visokem povpraševanju, ki je vplivalo na počasnejšo rast izvoza in povečanje deficita plačilne bilance. 
Prenapetost in neusklajenost blagovnih in denarnih odnosov sta povzročili motnje na trgu, pripeljali do visoke 
rasti cen in inflacije ter vplivali na življenjski standard delovnih ljudi in občanov. Do teh problemov je ob 
kopičenju materialnih nesorazmerij v razvoju v daljšem obdobju prišlo tudi zaradi tega, ker delavci v 
združenem delu niso na dohodkovnih podlagah v celoti obvladali bistvenih tokov družbene reprodukcije. 

Počasno uresničevanje odločilne vloge združenega dela v procesu družbene reprodukcije je bilo kljub 
doseženim rezultatom vidno predvsem pri odločanju o sredstvih razširjene reprodukcije; na področju 
ekonomskih odnosov s tujino, pri primarni delitvi in opredeljevanju drugih pogojev gospodarjenja; pri 



odločanju o monetarno-kreditni politiki in sredstvih v bankah; pri razvoju svobodne menjave dela itd. Veliki 
problemi so se kazali tudi v spodkopavanju delovanja enotnega jugoslovanskega trga, administrativnem 
urejanju gospodarskih tokov, nesorazmerjih v primarni delitvi, počasnem razvijanju združevanja dela in 
sredstev na podlagah dohodka idr. 

Učinek ekonomskih zakonitosti in ekonomska motiviranost v gospodarjenju nista prišla do izraza, posledica 
česar je bila premajhna usmeritev v kvalitetnejše gospodarjenje in ekonomsko obnašanje subjektov pri 
sprejemanju gospodarskih odločitev. 

Da bi premostili neusklajenosti in probleme v družbeni reprodukciji so bili v letu 1980 sprejeti določeni 
ukrepi ekonomske politike. Čeprav so ti ukrepi dali določene rezultate, obstoječih neusklajenosti ni bilo 
mogoče premostiti, ker je za to potrebno daljše obdobje. Zaradi tega so v obdobju 1981-1985 unesene 
nekatere neugodne tendence, zlasti pa visok deficit plačilne bilance, neusklajenosti v materialni strukturi 
gospodarstva in blagovno-denarnih odnosih, zaviranju gospodarske rasti, motnje na trgu, pomanjkanje 
posameznih reprodukcijskih materialov in blaga široke porabe idr. 

Slabše mednarodne ekonomske in politične odnose ter tokove, zlasti zaviranje in stagnacijo gospodarske 
rasti ekonomsko razvitih držav in upadanje dinamike rasti ter neugodne trende v mednarodni menjavi, 
krepitev protekcionizma, skokovito rast cen nafte in visoko stopnjo inflacije; nestabilne finančne tokove in 
slabše pogoje za najemanje kreditov in posojil - vse to je treba upoštevati pri opredeljevanju politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije slavije v obdobju 1981-1985. 

V takšnih razmerah je nujno, da vse samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti 
zagotovijo uresničevanje politike ekonomske stabilizacije in ustvarjajo pogoje za premostitev neugodnih 
tendenc, za povečevanje dohodka in zboljševanje materialnih pogojev za življenje in delo delovnih ljudi in 
občanov. 

★ ★ ★ 

Na podlagi dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985: (1) o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene reprodukcije, (2) o politiki razvoja ekonomskih odnosov s tujino, (3) o politiki 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova, (4) o razvoju Jugoslovanske ljudske 
armade in določanju drugih skupnih interesov in ciljev na področju ljudske obrambe in varnosti države ter (5) 
na področju proizvodnje orožja in vojaške opreme je Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin 
dne 1981 na podlagi 1. točke drugega odstavka 286. člena v zvezi z 257. členom ustave SFRJ in.112. 
členom zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije sprejela 

Družbeni plan 

Jugoslavije za 

obdobje 1981-1985 

PRVI DEL 

Skupni interesi, cilji in 

naloge 

družbenoekonomskega 

razvoja Jugoslavije 

1. Skupni interesi in cilji razvoja 
Izhajajoč iz temeljnih opredelitev XI. kongresa ZKJ, sistema 

samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, ki temeljijo na 
ustavi SFRJ, zakonu o združenem delu in drugih sistemskih 
zakonih, ter na podlagi usklajenih dogovorov o temeljih druž- 
benega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985, dosežene 
stopnje razvitosti proizvajalnih sil družbe in skupno ocenjenih 
pogojev in možnosti za razvoj in ob upoštevanju, da sta 
nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov in dosledno uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije izhodišče in pogoj za uresničevanje ce- 

lotnega družbenoekonomskega razvoja, so določeni nasled- 
nji skupni interesi in cilji družbenega in ekonomskega razvoja 
Jugoslavije v obdobju 1981-1985: 

1) zagotavljanje odločilnega položaja združenega dela pri 
razpolaganju z dohodkom in celotnimi sredstvi družbene re- 
produkcije z doslednim uporabljanjem vsebinskih opredelitev 
družbenoekonomskega in političnega sistema, njihovim učin- 
kovitejšim delovanjem in nadaljnjim razvojem, s samou- 
pravno integracijo gospodarstva in drugih družbenih dejav- 
nosti na podlagi smotrne delitve dela, z združevanjem dela in 
sredstev na dohodkovnih podlagah na enotnem jugoslovan- 
skem trgu, s krepitvijo ekonomske motiviranosti delavcev in 
upoštevanjem ekonomskih zakonitosti v družbeni reproduk- 
ciji: 

2) zagotavljanje skladnejših odnosov v tokovih družbene 
reprodukcije, predvsem z zmanjševanjem neusklajenosti v 
proizvodnji, z vzpostavljanjem skladnejših blagovno-denarnih 
odnosov, omejitvijo investicij in vseh drugih oblik končne 
porabe v okvire razpoložljivega dohodka in materialnih mož- 
nosti, učinkovitejšim delovanjem enotnega jugoslovanskega 
trga, z vzpostavljanjem skladnejših odnosov v primarni delitvi, 
z zagotavljanjem integritete družbenih sredstev in vzpostav- 
ljanjem realne amortizacije in s krepitvijo materialne podlage 
združenega dela ter na teh podlagah ustvarjanje pogojev za 
počasnejšo rast cen; 

3) odločna usmeritev v zmanjšanje strukturnih neusklaje- 
nosti v gospodarstvu - kot bistven pogoj za skladnejši, stabil- 
nejši in dinamičen razvoj celotnega gospodarstva-predvsem 
s hitrejšim razvojem proizvodnje in storitev, ki prispevajo k 
večjemu izvozu in nadomeščanju uvoza, zlasti proizvodnje 
energije, surovin in reprodukcijskega materiala, hrane in 
opreme, graditev magistralnih prometnih poti in razvoj inte- 
gralnega transporta in tujskega turizma ob popolnejši in smo- 
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trnejši uporabi razpoložljivih naravnih virov in družbenih 
sredstev; 

4) bistveno zboljševanje položaja Jugoslavije v mednaro- 
dnih ekonomskih odnosih s krepitvijo izvozne in konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva, z znatnejšim povečanjem izvoza 
blaga in storitev, z zmanjšanjem uvozne odvisnosti gospodar- 
stva in stopnje zadolženosti države v tujini, z bistvenim zmanj- 
šanjem deficita plačilne in devizne bilance Jugoslavije in z 
zagotavljanjem bolj uravnovešenih ekonomskih odnosov z 
vsemi državami in regijami na podlagi enakopravnosti in 
vzajemnosti ekonomskih interesov, zlasti pa s hitrejšim in 
vsestranskim razvojem ekonomskih odnosov z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju; 

5) stalno povečevanje dohodka z rastjo produktivnosti 
dela, z boljšo in smotrnejšo uporabo razpoložljivih sredstev in 
krepitvijo drugih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja, z vzpo- 
stavljanjem bolj izenačenih pogojev poslovanja in pridobiva- 
nja dohodka, z zboljševanjem odnosov pri delitvi dohodka in 
na teh podlagah krepitev akumulacijske in reproduktivne spo- 
sobnosti organizacij združenega dela in učinkovitejše samou- 
pravno družbeno usmerjanje razpoložljive akumulacije, pred- 
vsem z združevanjem dela in sredstev ter z dohodkovnim 
povezovanjem in povečanjem deleža organizacij združenega 
dela iz materialne proizvodnje v družbenem proizvodu; 

6) zagotavljanje višje tehnično-tehnološke ravni gospodar- 
stva, predvsem s hitrejšim razvojem in popolnejšim uporablja- 
njem lastnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega deia 
ter z razvojem proizvodnje, ki zmanjšuje tehnološko odvi- 
snost od tujine, ter na tej podlagi sprejemanje in uresničeva- 
nje skupne strategije tehnično-tehnološkega razvoja; 

7) skladnejši regionalni razvoj države, v okviru tega pa 
hitrejši razvoj vsake gospodarsko manj razvite republike od 
povprečnega razvoja vse države, zlasti pa SAP Kosova kot 
izrazito gospodarsko manj razvite avtonomne pokrajine, da bi 
se zmanjšale razlike v stopnji gospodarske razvitosti v primer- 
javi s povprečjem države, kar je zlasti pomembno za uresniče- 
vanje materialne podlage za enakopravnost narodov in naro- 
dnosti Jugoslavije, za izenačevanje materialnih pogojev druž- 
benega življenja in dela delovnih ljudi in za skladnejši razvoj 
gospodarstva države kot celote; 

8) nadaljnja rast produktivnega zaposlovanja, zlasti v go- 
spodarsko manj razvitih območjih države; 

9) zboljšanje pogojev za življenje in delo, dvig življenjskega 
standarda in socialne varnosti delovnih ljudi in občanov v 
skladu z individualno in družbeno produktivnostjo dela, 
ustvarjenim dohodkom in razpoložljivimi materialnimi mož- 
nostmi; 

10) zboljševanje in varstvo človekovega življenjskega in 
delovnega okolja kot bistvene sestavine vseh družbenih, go- 
spodarskih in razvojnih aktivnosti; 

11) nadaljnja krepitev obrambne sposobnosti in družbene 
samozaščite države v skladu s potrebami obrambe in mate- 
rialnimi možnostmi SFRJ, vseobsežnim razvojem oboroženih 
sil in drugih komponent obrambe, kot tudi z usposabljanjem 
gospodarskih in družbenih dejavnosti za učinkovito upiranje 
vsem oblikam agresije; 

12) uspešna obnova in graditev gospodarskih objektov, 
stanovanjskega sklada in drugih materialnih in družbenih 
dobrin na območju, ki ga je prizadel potres v SR Črni gori, v 
skladu s predpisi in dogovorjeno politiko. 

2. Nadaljnji razvoj socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov 

2.1. Nadaljnji razvoj socialističnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov za zagotavljanje odločilnega polo- 
žaja in vloge delavcev v združenem delu pri pridobivanju 

dohodka in razpolaganju z njim ter s celotnimi sredstvi druž- 
bene reprodukcije je trajen skupni interes in temelj skupne 
politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije, uresni- 
čen pa bo predvsem; 1) z doslednim uporabljanjem in učinko- 
vitejšim delovanjem političnega in družbenoekonomskega si- 
stema socialističnega samoupravljanja in z nadaljnjim zbolj- 
ševanjem njegovih institucij; 2) s spremembo odnosov pri 
delitvi narodnega dohodka, da bi se povečala sredstva, s 
katerimi neposredno razpolagajo delavci v združenem delu; 
3) z razvijanjem združevanja dela in sredstev na dohodkovnih 
podlagah na enotnem jugoslovanskem trgu - ob upoštevanju 
ekonomskih zakonitosti v družbeni reprodukciji. 

2.2. Delegatski sistem se bo še naprej razvijal kot širok in 
množičen temelj samoupravne organiziranosti družbe in de- 
mokratičnega odločanja delovnih ljudi in občanov o vseh 
bistvenih vprašanjih ekonomskega in družbenopolitičnega 
življenja. V organizacijah združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih 
skupnostih bo zagotovljen popolnejši vpliv delovnih ljudi in 
občanov pri upravljanju družbenih zadev. 

2.3. Z doslednim uporabljanjem sistemskih rešitev, z nji- 
hovo nadaljnjo razčlenitvijo in izpopolnjevanjem instrumen- 
tov ter ukrepov ekonomske politike bo zagotovljen nadaljnji 
razvoj socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, zlasti pri odločanju o zadevah in sredstvih razširjene 
reprodukcije, ekonomskih odnosih s tujino, sredstvih v ban- 
kah in monetarno-kreditni politiki, o delovanju enotnega trga 
in sistema cen in o usklajevanju odnosov v primarni delitvi, 
pogojih za pridobivanje in delitev dohodka, ter razvoju svobo- 
dne menjave dela idr. 

2.4. Organizacije združenega dela, druge samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti bodo 
ustvarjale pogoje za zagotovitev dosledne uporabe sistema 
samoupravnega družbenega planiranja in predvsem za izpol- 
njevanje obveznosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom 
in dogovori o temeljih planov. Na tej podlagi bdmo zagotovili 
večjo usklajenost in uresničljivost vseh planov ter popolnejšo 
utemeljenost planov družbenopolitičnih skupnosti na planih 
samoupravnih organizacij in skupnosti. Ustvarjali bomo po- 
goje in zagotovili, da bodo pripravljanje, sprejemanje in uresi- 
čevanje planov temeljili na dosledni uporabi sistemskih reši- 
tev in da se bodo plani usklajevali z novimi spoznanji o 
materialnih možnostih in z družbenoekonomskimi gibanji. 
Zagotovili bomo nadaljnjo razčlenitev metodologije samo- 
upravnega planiranja. 

2.5. Ena prednostnih nalog pri nadaljnjem razvoju sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov bo širše . 
in popolnejše razvijanje samoupravnih odnosov pri pridobiva- 
nju dohodka in razpolaganju z njim ter s celotnimi sredstvi 
družbene reprodukcije in na tej podlagi združevanje dela in 
sredstev kot temeljne oblike samoupravnega usmerjanja 
družbene akumulacije. Bistvene sestavine tega so samou- 
pravno povezovanje in združevanje temeljnih in drugih orga- 
nizacij združenega dela, ki so v procesu reprodukcije med 
seboj odvisne, medsebojno usklajeno in skupno planiranje in 
uresničevanje planov, pridobivanje skupnega prihodka in do- 
hodka in na tej podlagi vzpostavljanje samoupravne delitve 
dela, učinkovitejša uporaba razpoložljivih sredstev, hitrejši 
tehnični in tehnološki razvoj, dvig produktivnosti dela in kre- 
pitev drugih kvalitativnih faktorjev gospodarjenja in razvoja. 

2.6. Z doslednim uporabljanjem samoupravnih mehani- 
zmov in njihovo nadaljnjo razčlenitvijo bo zagotovljena vo- 
dilna vloga združenega dela pri odločanju o sredstvih v ban- 
kah in o monetarnem sistemu. Zagotovljena bo bistvena sa- 
moupravna preobrazba bank in odnosov v njih, da bi le-te v 
celoti postale finančne asociacije združenega dela. Pospe- 
šeno bo delo pri reformi emisijskega mehanizma v skladu s 
pravicami temeljnih organizacij združenega dela, da razpola- 
gajo z denarnimi sredstvi za financiranje tekoče reprodukcije; 
temu bodo prilagojeni instrumenti monetarnega, kreditnega 
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in bančnega sistema, da bi premostili klasične kreditne oblike 
in visoko zadolženost gospodarstva in tako okrepili samofi- 
nanciranje organizacij združenega dela. 

2.7. Z nadaljnjim razvojem socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov bodo ustvarjeni pogoji za svo- 
bodno gibanje dela in sredstev in njihovo združevanje na 
ozemlju vse Jugoslavije, za svobodno menjavo blaga, storitev, 
znanstvenih dosežkov in Strokovnih izkušenj ter za odločno 
premostitev pojavov regionalnega zapiranja trga in monopol- 
nega položaja posameznih organizacij. Pospešen bo proces 
dohodkovnega povezovanja proizvodnih in prometnih orga- 
nizacij združenega dela in na tej podlagi se bo pospeševalo 
skupno planiranje in prevzemanje rizika v poslovanju. 

Administrativna regulativa družbenopolitičnih skupnosti in 
njihovih organov bo omejena na nujno mero v okviru ustavnih 
in z zakonom določenih funkcij, da bi omogočili popolnejše 
samoupravno urejanje odnosov v družbeni reprodukciji in 
delovanje ekonomskih zakonitosti. 

Zagotovljena bosta dosledna uporaba sistema cen in pre- 
mostitev administrativnega urejanja odnosov v primarni deli- 
tvi in na trgu, da bi delavci v zdri/ženem delu, delovni ljudje in 
občani uveljavili svojo pravico in dolžnost, da samoupravno 
urejajo celoto odnosov na trgu in pogoje za menjavo proiz- 
vodov in storitev. Zlasti se bo razvijalo in zboljševalo delo 
skupnosti za cene. 

2.8. S politiko razvoja ekonomskih odnosov s tujino bo v 
skladu *s sistemskimi rešitvami zagotovljeno, da združeno 
delo prevzame pravice, obveznosti in odgovornosti ter nepo- 
sredno razpolaga z ustvarjenimi devizami. Z medsebojno us- 
klajenimi plani organizacij združenega dela o razvoju eko- 
nomskih odnosov s tujino bo opredeljena skupnost odnosov 
na tem področju v federaciji, republikah in avtonomnih pokra- 
jinah. Ti plani bodo podlaga za določitev plačilne bilance 
države in plačilnobilančnih pozicij republik in avtonomnih 
pokrajin. S tem bodo premoščene tendence spreminjanja 
plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij republik in avto- 
nomnih pokrajin v njihove plačilne in devizne bilance. 

Organizacije združenega dela morajo biti glavni nosilci 
^pravic in obveznosti v zvezi z zadolževanjem v tujini, in sicer 
na podlagi medsebojno usklajenih planov o ekonomskih od- 
nosih s tujino in lastnega oziroma skupno ustvarjenega deviz- 
nega priliva iz poslovanja s tujino. Intenzivirali bomo proces 
vsebinskega razvoja družbenoekonomskih odnosov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih za ekonomske odnose s tujino, 
da bi zagotovili, da organizacije združenega dela v njih uskla- 
jujejo plane razvoja ekonomskih odnosov s tujino in neposre- 
dno odločajo o vseh vprašanjih razvoja ekonomskih odnosov 
s tujino, razpolaganja z devizami in zadolževanja v tujini. 

2.9. Zagotovljena bo odločilna vloga združenega dela v 
razširjeni družbeni reprodukciji z angažiranjem vseh samou- 
pravnih nosilcev planiranja in sprejemanjem ukrepov eko- 
nomske politike, ki bodo omogočili: (1) da odločitve o investi- 
cijah temeljijo na neposrednih interesih delavcev v združe- 
nem delu in dohodkovnem povezovanju ter združevanju dela 
in sredstev organizacij združenega dela na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu; (2) varstvo integritete družbenih sredstev za 
proizvodnjo in njihovo obnavljanje v skladu s tehnološkim 
napredkom in krepitvijo materialne podlage združenega dela 
z uvedbo ekonomske amortizacije; (3) bistvene spremembe 
pri delitvi dohodka v dobro krepitve materialne podlage zdru- 
ženega dela. 

2.10. Zagotovljena bo neposredna in odločilna vloga delav- 
cev pri izločanjih iz dohodka za zadovoljevanje osebnih, . 
skupnih in splošnih družbenih potreb. Ustrezno bo spreme- 
njen sistem davkov in prispevkov, da bi se uporabljalo načelo 
svobodne menjave dela in socialistične solidarnosti. Sistem 
financiranja družbenopolitičnih skupnosti bo usklajen z ma- 
terialnimi možnostmi proizvodnje, z zahtevami politike eko- 
nomske stabilizacije in z nadaljnjim razvojem socialističnih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi bo 
pospešena uporaba načela delitve po rezultatih dela in zago- 
tovljeno, da bo rast osebnih dohodkov delavcev odvisna od 
rasti dohodka in produktivnosti dela ter manjših stroškov 
poslovanja. S politiko delitve osebnih dohodkov bosta zago- 
tovljena realnejše vrednotenje proizvodnega dela in večja 
usklajenost pri vrednotenju dela med raz/ičnimi področji 
družbenega dela. 

Rast produktivnosti dela in povečanje dohodka ter učinko- 
vitejše gospodarjenje morajo v celoti določiti okvire ekonom- 
ske in socialne solidarnosti in socialne politike, da bi ustvarili 
materialno podlago za dosledno uresničevanje ustavne opre- 
delitve, da morajo delavci v združenem delu postati odločilni 
subjekti socialne politike. 

2.11. Sistem obveščanja bo izpopolnjen na sodobnih podla- 
gah, tako da bo postal integralni del celotnega demokratič- 
nega mehanizma usklajevanja interesov in omogočil čim bolj 
kvalificirano samoupravno odločanje delovnih ljudi in obča- 
nov. 

3. Usklajevanje in usmerjanje tokov 
družbene reprodukcije 

3.1. Materialni tokovi reprodukcije 
3.1.1. Zagotavljanje skladnejših materialnih odnosov v 

družbeni reprodukciji kot temeljnega pogoja za uspešno 
uravnoteženost blagovno-denarnih odnosov in za omejitev 
globalnega povpraševanja v okvire realnih materialnih mož- 
nosti je ogrodje politike ekonomske stabilizacije in zboljšanja 
položaja Jugoslavije v mednarodni delitvi dela ter drugih 
skupnih interesov in ciljev družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije. Vzpostavljeni bodo skladnejši materialni odnosi 
družbene reprodukcije, predvsem s hitrejšim razvijanjem defi- 
citarne in druge proizvodnje ter storitev, ki morajo prispevati 
k zboljšanju položaja Jugoslavije v mednarodni delitvi dela, s 
čimer bo ustvarjen prostor za hitrejšo rast izvoza. 

Glavni pogoji in ocenjene možnosti opredeljujejo nekoliko 
počasnejši celoterv materialni razvoj kot v prejšnjem obdobju. 
Razvoj se mora precej bolj opirati na realno domačo akumu- 
lacijo in razpoložljive vire, medtem ko se bodo tuja sredstva 
uporabljala predvsem za financiranje skupnih razvojnih pre- 
dnosti. 

Po ocenah se bo družbenoekonomski razvoj gibal v okviru 
povprečne letne realne rasti družebnega proizvoda približno 
4,5%, industrijske proizvodnje približno 5,0% in kmetijske 
proizvodnje približno 4,5%. Zaradi omenjenih možnosti za- 
dolževanja v tujini bodo skupna razpoložljiva sredstva za 
končno porabo rastla v povprečju 2,8% na leto, kar v celoti 
opredeljuje počasnejšo rast končne porabe od rasti družbe- 
nega proizvoda. 

Družbeni proizvod se bo povečaval na podlagi povprečne 
letne rasti zaposlenosti približno 2,5% in produktivnosti dela 
približno 2,0%. Realni osebni dohodki se bodo povečevali v 
skladu z rastjo produktivnosti dela do 2,0%. Realen izvoz 
blaga in storitev bo rastel po stopnji najmanj 8,0%, uvoz pa po 
povprečni letni stopnji 1,1%. Bruto investicije v osnovna sred- 
stva se bodo povečevale po povprečni letni stopnji 1,5%, 
gospodarske investicije v osnovna sredstva 2,3%, negospo- 
darske investicije pa 0,1%. V okviru negospodarskih investicij 
bo stanovanjska graditev rastla v povprečju 2,5% na leto, 
zmanjšale pa se bodo investicije za izobraževanje in kulturo, 
zdravstvo in socialno varstvo ter investicije v dejavnosti druž- 
benopolitičnih skupnosti in organizacij. 

Zaviranje rasti gospodarskih in zmanjševanje negospodar- 
skih investicij (razen stanovanjske graditve) bosta ob smotr- 
nem investiranju in nujni optimalni izbiri smeri vlaganj ena 
pomembnejših komponent politike ekonomske stabilizacije. 
Z aktivnostmi in ukrepi vseh subjektov gospodarjenja bo 
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zagotovljeno precej bolj ekonomično in smotrno angažiranje 
obratnih sredstev. 

S krepitvijo procesa združevanja dela in sredstev, maksi- 
malnim razvijanem dohodkovnih odnosov, dosledno uporabo 
sistemskih rešitev, skupnimi ukrepi ekonomske politike, zlasti 
pa z omejitvijo vseh oblik notranje porabe v realne materialne 
okvire ter smotrnim investiranjem in popolnejšim izkorišča- 
njem razpoložljivih zmogljivosti bodo ustvarjeni potrebni po- 
goji za precejšnjo stabilizacijo gospodarskih tokov, pospeši- 
tev procesa odprave glavnih nesorazmerij v materialni struk- 
turi gospodarstva, povečanje izvoza, bistveno zmanjšanje 
uvozne odvisnosti na ključnih sektorjih reprodukcije ter ome- 
jitev zadolženosti države v okvire plačilnobilančnih možnosti. 

3.1.2. Zaradi manjšega angažiranja tujih sredstev bo bi- 
stveno spremenjena struktura vseh razpoložljivih sredstev za 
končno porabo, pri čemer bo delež domačih sredstev v letu 
1985 večji za 8,0 odstotne točke. 

V okviru 2,8% povprečne letne rasti skupnih sredstev za 
končno porabo bo s politiko delitve družbenega proizvoda in 
dohodka zagotovljeno, da bo življenjski standard v celoti 
rastel po 2,7% povprečni letni stopnji. Osebna poraba bo 
rastla po stopnji 3,0%, družbeni standard pa po povprečni 
letni stopnji 1,5%. Materialni stroški skupne porabe bodo 
rastli po povprečni letni stopnji približno 2,5%. 

Rast splošne porabe po povprečni letni stopnji 1,5% bo 
znatno počasnejša od drugih oblik končne porabe. 

Vlaganja v materialne rezerve se bodo povečevala približno 
4,1% v povprečju na leto, pri čemer se bo njihova struktura 
stalno zboljševala v skladu s politiko stabilizacije in ohranitve 
potrebnega obsega ter kakovosti rezerv. 

3.1.3. Skupni 3,8% povprečni letni porast blagovnih skla- 
dov v državi bo zagotovljen z večjim deležem domačega blaga 
in storitev, in sicer za 2,7 odstotne točke. 

S stabilnejšim gospodarskim razvojem in skladnejšimi bla- 
govno-denarnimi odnosi ter ustreznejšo politiko primerne, 
sekundarne in interne delitve dohodka bodo ustvarjeni pogoji 
za pozitivne spremembe v strukturi kupnih skladov. S politiko 
delitve dohodka bo zagotovljena hitrejša rast sredstev za 
akumulacijo od sredstev za osebne dohodke in splošne druž- 
bene in skupne potrebe, tako da bodo kupni skladi in končno 
povpraševanje rastlo počasneje od družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka. V strukturi kupnih skladov se bo izvoz 
blaga in storitev z 17,8% v letu 1980 povečal na 21,6% v letu 
1985, pri čemer se bo zmanjšal delež vseh oblik domačega 
povpraševanja, razen vlaganj v obratna sredstva. 

. 3.2 Strukturne spremembe in proizvodna 
usmeritev 

3.2.1 Pri usmerjanju in usklajevanju tokov družbene repro- 
dukcije bo težišče na ustvarjanju pogojev za zmanjšanje in 
premostitev strukturnih neusklajenosti ter za krepitev izvozne 
sposobnosti gospodarstva za hitrejše prilagajanje proizvod- 
nje zahtevam domačega in tujega trga, za širšo kooperacijo in 
povezovanje organizacij združenega dela v državi ter za ure- 
sničevanje zahtevnejših oblik sodelovanja domačih organiza- 
cij združenega dela s poslovnimi partnerji v tujini. 

Da bi zboljšali materialno strukturo v gospodarstvu sta 
skupni interes in naloga hitrejši razvoj, predvsem: (1) proiz- 
vodnje in storitev, ki omogočajo pomembnejše rezultate v 
izvozu in zmanjšanju uvoza ter rešujejo plačilnobilančne pro- 
bleme države; (2) energetike z izkoriščanjem lastnih energet- 
skih virov; (3) proizvodnje surovin in primarnih proizvodov, 
zlasti v sektorju osnovnih kovin, nekovin in deficitarnih bazič- 
nih kemičnih proizvodov; (4) proizvodnje hrane, zlasti osnov- 
nih kmetijskih proizvodov in osnovnih živil; (5) proizvodnje 
opreme in naprav, ki zagotavljajo večjo tehnično-tehnološko 
raven; (6) magistralnih prometnih poti in integralnega tran- 
sporta. 

Odločna usmeritev v zmanjšanje in premostitev strukturnih 

neusklajenosti v gospodarstvu bo prispevala k zboljšanju 
položaja jugoslovanskega gospodarstva v mednarodni delitvi 
dela kot primarni nalogi usklajevanja in usmerjanja tokov 
družbene reprodukcije. Boljši asortiment in dvig tehnično- 
tehnološke ravni proizvodov in drugih pogojev, ki zagotav- 
ljajo krepitev konkurenčne sposobnosti na svetovnem trgu, 
bosta prispevala k zmanjšanju uvozne in tehnološke odvisno- 
sti gospodarstva od tujine in relativnem zmanjšanju zadolže- 
nosti v tujini. 

Uspešnejše in intenzivnejše vključevanje jugoslovanskega 
gospodarstva v mednarodno delitev dela je primarna naloga 
pri usklajevanju tokov družbene reprodukcije, ki bo uresni- 
čena predvsem s stabilnejšim razvojem celotnega gospodar- 
stva, z bistvenejšim povečevanjem izvoza blaga in storitev, z 
uvajanjem in razvijanjem proizvodnje proizvodov in reproduk- 
cijskega materiala, ki lahko nadomestijo uvoz, z relativnim 
zmanjševanjem zadolženosti nasproti tujini ter z močnejšim 
opiranjem na lastne tehnično-tehnološke dosežke. 

Spodbujali bomo večjo učinkovitost in krepitev kvalitativnih 
faktorjev gospodarjenja in razvoja in na tej podlagi pridobiva- 
nje večjega dohodka, popolnejše in učinkovitejše izkoriščanje 
proizvodnih virov, razpoložljivih zmogljivosti, kadrovskega 
potenciala in drugih domačih dejavnikov proizvodnje, zlasti 
pa hitrejši razvoj in večjo uporabo lastne tehnologije in 
opreme v državi, pri izvozu in izvajanju investicijskih del v 
tujini. 

V razmerah nujnega zaviranja realne rasti investicij v 
osnovna sredstva bomo sprejemali ukrepe in spodbujali pri- 
zadevanja, da na samoupravnih podlagah zagotovimo, da se 
največji del družbene akumulacije in tujih investicijskih sred- 
stev usmeri v objekte za proizvodnjo in storitve, ki so pogoj za 
odpravo glavnih neusklajenosti v gospodarski strukturi in ki 
prispevajo k povečevanju izvoza in nadomeščanju uvoza, 
znatno počasnejši rasti vlaganj v predelovalne zmogljivosti, 
bistveno manjšem deležu vlaganj v gradbena dela in neproi- 
zvodne namene in bistveno manjšim vlaganjem v negospo- 
darske dejavnosti. Pri politiki investiranja morajo priti bolj do 
izraza vlaganja v rekonstrukcijo in modernizacijo, ki zagotav- 
ljajo dvig tehnično-tehnološke ravni gospodarstva. 

3.2.2. Rast skupne industrijske proizvodnje bo zagotov- 
ljena z večjo produktivnostjo dela in večjim izkoriščanjem 
razpoložljivih proizvodnih potencialov. Da bi bila struktura 
proizvodnje ugodnejša, bo pospešeno končanje graditve 
zmogljivosti, ki prispevajo k odpravi strukturnih neusklajeno- 
sti in h krepitvi izvozne sposobnosti gospodarstva. 

S skupno razvojno politiko in združevanjem dela in sredstev 
na samoupravni podlagi bo zagotovljeno usmerjanje razpo- 
ložljivih sredstev za investicije, predvsem v končanje graditve 
zmogljivosti za proizvodnjo energije, osnovnih surovin in re- 
produkcijskega materiala, kot tudi zmogljivosti, ki bodo kre- 
pile izvozno sposobnost industrije in prispevale k zmanjšanju 
deficita plačilne bilance. Poleg tega bodo prizadevanja 
usmerjena v krepitev kvalitativnih faktorjev gospodarjenja in 
povečevanje produktivnosti dela s krepitvijo dohodkovne mo- 
tiviranosti in intenziviranjem gospodarjenja. 

Za uresničevanje proizvodne usmeritve v industriji je nujno 
treba odpraviti predvsem zaostajanje proizvodnje surovin in 
reprodukcijskega materiala za predelovalnimi zmogljivostmi, 
kot tudi strukturne neusklajenosti v predelovalni industriji in v 
proizvodnji znotraj posameznih ekonomsko-tehnoloških ce- 
lot s povečanjem proizvodnje, ki omogoča hitrejše nadome- 
ščanje uvoza, zlasti delov in sklopov v industriji predelave 
kovin, rud, koncentratov in polizdelkov črne in barvaste meta- 
lurgije, umetnih snovi, sintetičnih vlaken, sintetičnega kav- 
čuka, posameznih farmacevtskih surovin in kmetijskih proiz- 
vodov. Poleg tega je treba strukturne neusklajenosti odpraviti 
tudi v predelovalni industriji. 

Da bi zagotovili večji delež domačih surovin in energije pri 
preskrbi gospodarstva, bomo z dogovorom republik in avto- 
nomnih pokrajin določili skupno politiko in dolgoročni pro- 
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gram raziskav energetskih surovin, rudnin in drugih surovin 
ter način financiranja teh raziskav. Zboljšali bomo izkorišča- 
nje rudnin z intenziviranjem njihove uporabe in modernizacijo 
zmogljivosti za njihovo obogatitev in primarno predelavo. 

Z aktivnostmi in ukrepi bosta zagotovljena boljše zbiranje in 
uporaba odpadnih in sekundarnih surovin, zlasti deficitarnih. 

3.2. 2.1. Glavno težišče v razvoju energetike bo, 
1) na opiranju predvsem na domače vire energije; poveča- 

nju stopnje uporabe energije v proizvodnji, prevozu in upo- 
rabi; povečanju, raziskav za ohranitev in povečanje ravni re- 
zerv nafte, plina in jedrskih surovin; na raziskavah in pripra- 
vah za začetek eksploatacije oljnih skrilavcev; na raziskavah 
in hitrejšem uvajanju v porabo nekonvencionalnih oblik ener- 
gije, zlasti sončne, vetra, geotermalne in energije biomas in 
povečanju raziskav energetskih surovin v tujini; 

2) na graditvi premogovnikov s površinskim in jamskim 
kopom ob večjih vlaganjih v modernizacijo jamskih premo- 
govnikov; na graditvi zmogljivosti za izkoriščanje surove nafte 
in plina v državi in tujini; na proizvodnji jedrskih surovin in 
razvoju lastne tehnologije za proizvodnjo opreme za jedrske 
elektrarne in osvajanje tehnologije jedrskega gorilnega ci- 
klusa; na graditvi zmogljivosti za proizvodnjo električne ener- 
gije z izkoriščanjem domačih virov; na razvijanju obstoječih in 
graditvi novih zmogljivosti za proizvodnjo energetske 
opreme, zlasti za izkoriščanje domačih energetskih potencia- 
lov; na graditvi zmogljivosti za proizvodnjo električne energije 
v kombinirani proizvodnji s proizvodnjo toplotne energije za 
tehnološke namene in ogrevanje stanovanjskih in poslovnih 
prostorov; 

3) na končanju graditve in kompletiranju jugoslovanskega 
omrežja za prenos in transformacijo električne energije; na 
graditvi dispečerskih centrov za upravljanje elektroenerget- 
skega sistema v celoti; na pospešeni graditvi zmogljivosti za 
sekundarno predelavo nafte, da bi se proizvodnja mazuta 
čimbolj zmanjšala; na zboljševanju tehnologije za pridobiva- 
nje plina iz domačega premoga in drugih oblik oplemenitenja 
premoga; na razvijanju tehnologije in proizvodnje opreme za 
varstvo človekovega življenjskega in delovnega okolja ter 
racionalno izrabo energije. 

Prizadevali si bomo za zboljšanje delovanja enotnega ener- 
getskega sistema in ustvarjanje rezerv energije za normalno 
preskrbo v vseh razmerah. 

Proizvodnja električne energije bo zagotovljena v največ- 
jem delu na podlagi domačega premoga in hidroenergije. Ne 
bomo gradili novih termoelektrarn na tekoča goriva, obsto- 
ječe in tiste, ki so v skladu z določbami zakona o začasni 
prepovedi uporabe družbenih sredstev za financiranje gradi- 
tve novih elektrarn, toplarn in energetskih objektov na kurilno 
olje - mazut, pa bomo uporabljali le, če potreb po električni 
energiji ne bomo mogli zadovoljiti z razpoložljivimi zmoglji- 
vostmi hidroelektrarn, termoelektrarn na premog in jedrskih 
elektrarn - razen tam, kjer je proizvodnja električne energije 
povezana s proizvodnjo tehnološke pare in toplotne energije 
za ogrevanje, če te proizvodnje ni mogoče tehnično in eko- 
nomsko smotrno nadomestiti z drugimi viri. 

Z graditvijo novih elektroenergetskih zmogljivosti 7.805 MW 
se bodo skupne zmogljivosti v letu 1985 povečale na 21.500 
MW, kar bo zagotovilo stabilno in kakovostno preskrbo po- 
trošnikov z električno energijo, vštevši tudi rezerve, kot tudi 
nadomestilo del porabe uvoznih tekočih in plinastih goriv. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo v okviru svojih poo- 
blastil sprejele ukrepe, da samoupravne organizacije in skup- 
nosti s področja energetike zagotovijo skupne potrebe go- 
spodarstva in prebivalstva po električni energiji. Samo- 
upravne organizacije in skupnosti bodo z medsebojno uskla- 
jenimi razvojnimi plani v okviru enotne energetske bilance in 
z energetsko bilanco vsake republike in avtonomne pokrajine 
določile potrebe in možnosti za proizvodnjo električne ener- 
gije iz lastnih virov, manjkajoči del električne energije, ki ga je 
treba zagotoviti izven območja zadevne republike in avtono- 

mne pokrajine, ter obseg in dinamiko graditve novih elektroe- 
nergetskih zmogljivosti za zadovoljevanje skupnih potreb po 
električni energiji. Enako se bo reševalo tudi preskrbovanje z 
drugimi oblikami energije. 

Razvoj omrežja za prenos in transformacijo električne ener- 
gije ter graditev dispečerskih centrov za upravljanje elektroe- 
nergetskega sistema bosta usklajena z razpoložljivimi zmog- 
ljivostmi za proizvodnjo električne energije ter s potrebami 
smotrnega delovanja enotnega elektroenergetskega sistema 
države in zagotovitve potrebne porabe. Nadaljevala se bo 
graditev daljnovodov (380, 220 in 110 KV) in drugih objektov, 
ki povezujejo elektroenergetski sistem. 

Ukrepali in delovali bomo tako, da bomo spodbujali organi- 
zacije združenega dela in njihove samoupravne interesne 
skupnosti na področjih, deficitarnih z električno energijo in 
premogom, da zagotovijo manjkajoči del lastnih potreb, pred- 
vsem z združevanjem sredstev za graditev zmogljivosti za 
proizvodnjo hidroenergije in termoenergije na območjih, ki 
razpolagajo s pomembnejšimi rezervami hidropotenciala in 
premoga. 

Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin bodo dolo- 
čeni ukrepi za intenziviranje in izkoriščanje jedrskih surovin; 
izbrali in razvijali bomo tehnologijo jedrskega gorilnega ci- 
klusa in nadaljevali projektiranje ter razvoj proizvodnje mate- 
riala in opreme za jedrske elektrarne, začeli pa bomo tudi s 
pripravami za graditev jedrskih elektrarn. 

Nujno je treba zagotoviti večje pridobivanje in porabo do- 
mačega premoga, tako da bo skupno pridobivanje premoga 
znašalo v letu 1985 približno 82 milijonov ton, od tega bo 32 
milijonov" ton dobljenih z graditvijo novih zmogljivosti rudni- 
kov. Rekonstruirali in modernizirali bomo obstoječe zmoglji- 
vosti, zlasti pa intenzivirali pridobivanje kvalitetnega in ople- 
menitenje nizkokaloričnega premoga. 

Proučili bomo možnosti in določili program večnamenske 
Uporabe premoga s stališča njegove nadaljnje predelave (su- 
šenje, briketiranje idr.) in pridobivanje plina. 

Ob intenzivnejših raziskavah nafte v državi bo proizvodnja 
domače surove nafte do leta 1985 večja najmanj za 5 milijo- 
nov ton, uvoz surove nafte pa usklajen s plačilnobilančnimi 
možnostmi države in varčevalnimi ukrepi, tako da bo znašal v 
letu 1985 največ do 14 milijonov ton. Prednost pri izkoriščanju 
razpoložljivih količin nafte bodo imele tehnološke potrebe. S 
končanjem graditve sekundarnih predelovalnih zmogljivosti 
bo zboljšan randma izkoriščanja nafte, tako da bo delež 
mazuta manjši od 25%. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele ukrepe, da 
samoupravne organizacije in skupnosti zagotovijo skupno 
porabo naftnih derivatov in koksa na svojem območju, dolo- 
čeno v energetski bilanci države, in sicer v okviru dogovorje- 
nih možnosti za uvoz nafte, naftnih derivatov in premoga za 
koksanje v plačilni bilanci Jugoslavije. 

Poraba naravnega plina, bo rastla približno 17% na leto. Z 
intenziviranjem raziskav bo v letu 1985 zagotovljena najmanj 
5 mlrd. Nm3 proizvodnja plina v državi. 

Sprejeli bomo skupni program raziskav in uvajanja alterna- 
tivnih oblik energije, od katerih pričakujemo v letu 1985 naj- 
manj 0,5% proizvodnjo vse predvidene porabe. 

V skladu z energetsko politiko bosta zagotovljena smotrna 
poraba in varčevanje z energijo, zlasti nafte in plina. Povsod, 
kjer je to tehnično in tehnološko izvedljivo ter ekonomsko 
upravičeno, bomo energetsko porabo mazuta nadomestili s 
premogom in drugimi oblikami domače energije. Ustvarili 
bomo pogoje za hitrejši razvoj pridobivanja premoga, narav- 
nega in tehničnega plina, nafte in energije iz drugih domačih 
virov. 

Sprejeli bomo energetsko bilanco države za obdobje 1981- 
1985, ki bo določila potrebe gospodarstva in prebivalstva po 
električni energiji, premogu, naravnem in tehničnem plinu, 
nafti in naftnih derivatih ter drugih oblikah energije — po 
energetskih panogah ter po republikah in avtonomnih pokra- 

6 poročevalec 



jinah. Z energetsko bilanco bodo za vsako republiko in avto- 
nomno pokrajino določeni proizvodnja, poraba, manjkajoči 
del energije, ki ga mora vsaka republika in avtonomna pokra- 
jina zagotoviti iz drugih virov izven svojega območja, uvoz in 
izvoz, ustrezne razpoložljive zmogljivosti za proizvodnjo, pre- 
nos in predelavo, medrepubliško-pokrajinska izmenjava 
energije in potreba po graditvi novih zmogljivosti, ki bodo 
zagotovile ocenjene potrebne količine energije v letu 1985. 
Glede na to bo vsako leto sprejeta posebna energetska bi- 
lanca države. 

Sprejeta bo dolgoročna energetska bilanca v okviru dolgo- 
ročne politike razvoja energetike do leta 2000. 

Energijo lahko uvažamo le do ravni, določene v plačilni 
bilanci države oziroma v plačilnobilančnih pozicijah republik 
in avtonomnih pokrajin. 

S politiko cen bodo vzpostavljene ustreznejše paritete cen 
posameznih oblik energije in porabniki trajnejše usmerjeni v 
porabo v skladu s splošno racionalizacijo in varčevanjem 
energije, zlasti uvozne, in z nujnimi spremembami v strukturi 
virov eneraiie. 

3.2.2.2. Težišče v razvoju proizvodnje surovin in reproduk- 
cijskega materiala bo na raziskavah rezerv rud, graditvi ru- 
darskih zmogljivosti, oplemenitenju in bogatitvi železove 
rude, barvastih kovin in nekovin ter graditvi zmogljivosti v 
primarnih fazah proizvodnje surovin in polizdelkov v črni in 
barvasti metalurgiji, pridobivanju nekovin in kemiji. 

Predvsem bo zagotovljen razvoj proizvodnje surovin in re- 
produkcijskega materiala, ki zmanjšujejo strukturne neuskla- 
jenosti in so pogoj za odpravo neukslajenosti med surovin- 
skimi in predelovalnimi zmogljivostmi ter za povečanje proiz- 
vodnje, namenjene za izvoz in nadomestitev uvoza, s tem pa 
tudi za večje izkoriščanje predelovalnih zmogljivosti. 

Težišče v razvoju črne metalurgije bo na graditvi zmogljivo- 
sti primarnih faz proizvodnje, da bi zadovoljili približno 80% 
potreb po jeklenih proizvodih. Razvoj zmogljivosti bo temeljil 
predvsem na uporabi domače železove rude, razširitvi rudar- 
skih zmogljivosti in bogatitvi rud ter organiziranem zbiranju in 
smotrni uporabi razpoložljivih jeklenih odpadkov v državi. 

Koks bo zagotovljen s proizvodnjo na podlagi uvoženega 
premoga za koksanje, za kar bodo dolgoročno preskrbo za- 
gotovili skupaj proizvajalci in porabniki koksa. Da bi zmanjšali 
odvisnost od uvoza, bomo intenzivirali raziskave za nadome- 
stitev dela uvoznega premoga za koksanje z domačim; uvajali 
bomo tehnološke in druge inovacije, ki bodo zmanjšale speci- 
fično porabo koksa; kompleksneje bomo bogatili domače 
rude, da bi nadomestili uvozne jeklene odpadke. Razvoj 
zmogljivosti električnega jekla bomo prilagodili bilancam raz- 
položljivih jaklenilV odpadkov in električne energije. Težišče v 
proizvodnji valjarniških zmogljivosti bo na prilagajanju potre- 
bam porabnikov po kakovosti in asortimentu. Osvojili bomo 
kakovostna jekla, odporna na visoke temperature, kot tudi 
jekla s posebnimi lastnostmi za posebne namene. Uvažali 
bomo le nekatera kakovostna jekla in sortimente jekel, ki jih 
pri nas ne proizvajamo ali jih ne proizvajamo dovolj. Ne bomo 
gradili novih valjarniških in predelovalnih zmogljivosti za 
uvozne polizdelke. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo spodbujale proizva- 
jalce jekla, da uskladijo programe proizvodnje na podlagi 
specializacije. Spodbujale bodo tudi proizvajalce, predelo- 
valce in porabnike jekla, da s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih planov uskladijo svoje razvojne programe na podlagi 
dohodkovnega povezovanja in združevanja dela ter sredstev. 

Razvoj barvaste metalurgije bo temeljil na intenziviranju 
raziskav rudnin za zagotovitev bilančnih rezerv ter na graditvi 
zmogljivosti primarnih faz, predvsem rudarskih za kar naj- 
večje izkoriščanje domačih surovin. Zboljšana bo tehnologija, 
po kateri se bodo popolneje izkoriščale polikovinske rude 
barvastih kovin in dobile večje količine stranskih plemenitifi 
in redkih kovin. Modernizirane in konstruirane bodo obsto- 

ječe predelovalne zmogljivosti, predelava kovin pa bo usmer- 
jena k asortimentu, ki bo konkurenčen na zunanjem trgu. 

Na podlagi dolgoročnih kooperacij, skupnih vlaganj, trans- 
ferjev tehnologije in drugih oblik sodelovanja bo zagotovljen 
uvoz deficitarnih rud barvastih kovin večje kakovosti. 

Težišče v razvoju industrije predelave kovin bo na poveča- 
nju proizvodnje energetskih naprav (zlasti razvoja komponent 
za energetsko opremo), proizvodnje opreme in kompletnih 
naprav za procesno industrijo in industrijo surovin (zlasti 
proizvodnje opreme za rudarstvo, lesno industrijo in gozdar- 
stvo, živilsko industrijo, kemično industrijo in industrijo grad- 
benega materiala), proizvodnje gradbenih, kmetijskih in oro- 
dnih strojev ter izvajanju kompletnih investicijskih objektov. 

Z razvojem strojne industrije in električne strojne industrije 
bo omogočeno povečanje proizvodnje za zadovoljitev naj- 
manj dveh tretjin domačih potreb po opremi, tako da bo ta 
proizvodnja pomemben dejavnik izvozne usmeritve in da bo 
prispevala k zmanjšanju odvisnosti od uvoza. 

Hitreje in skladneje se bo razvijala kooperacijska industrija 
(odlivki, mehanične, električne in elektronske komponente), 
kar bo prav tako prispevalo k zmanjšanju odvisnosti od uvoza 
podsklopov in sklopov za vdelavo. 

Uvoz opreme bo usklajen z večjo in smotrnejšo izrabo 
domačih zmogljivosti za proizvodnjo opreme, pri čemer bodo 
zagotovljeni konkurenčni pogoji, tako da bo uvozna oprema 
nad tehnično-tehnološko ravnijo domače opreme in da bo 
prispevala k maksimalni uporabi domačih surovin in repro- 
dukcijskega materiala ter hitrejšemu razvoju domače proiz- 
vodne opreme in tehnologije ter večjemu izvozu. 

Prednost pri razvijanju kemične industrije bo imelo poveče- 
vanje proizvodnje izrazito deficitarnih bazičnih kemičnih pro- 
izvodov in farmacevtskih surovin, s čimer bo občutno zmanj- 
šana visoka odvisnost te panoge od uvoza deficitarnih suro- 
vin, tako da bo razmerje med uvozom in izvozom v letu 1985 
zmanjšano na 1,75:1. 

Intenzivno se bo razvijala tehnologija za proizvodnjo oglji- 
kovodikov in drugih surovin, kar bo omogočilo, da dobimo 
določene kemične proizvode, ki so pomembni za delo indu- 
strije v posebnih pogojih, kot tudi za osvajanje proizvodnje 
farmacevtskih surovin in zdravil na podlagi domačih surovin 
na varnih lokacijah. 

S končanjem graditve začetih zmogljivosti v bazični ke- 
mični industriji bo zagotovljen največji del potreb države po 
osnovnih kemičnih surovinah (olefini, aromati, plastomeri, 
elastomeri, kemična vlakna, umetna gnojila) in povečan delež 
bazičnih proizvodov v skupni proizvodnji kemične industrije - 
s 45% v letu 1980 na približno 60% v letu 1985. 

Zagotovljeno bo povečanje proizvodnje nerudnin, pred- 
vsem proti ognju odpornega in izolacijskega materiala, kre- 
menčevih in azbestnih proizvodov. Pospešeno bo raziskova- 
nje nekovin in zboljšana tehnologija proizvodnje, da bi zado- 
voljili domače potrebe, nadomestili uvoz in povečali izvoz. 

Razvoj gozdnega gospodarstva bo temeljil na smotrnej- 
šem in večjem izkoriščanju gozdnega potenciala. Z vzpostavi- 
tvijo skladnejših odnosov med gozdno-gojitvenimi deli in 
obsegom sečnje, s hitrejšim odpiranjem gozdov in večjo me- 
hanizacijo proizvodnje bo omogočeno 2% večje izkoriščanje 
gozdov. Gozdno-gojitvena dela se bodo letno povečevala v 
povprečju za 4 do 5%, pri čemer bo težišče na intenzivni 
obnovi in rekonstrukciji obstoječega gozdnega sklada, na 
hitreši in kakovostnejši gojitvi plantaž in zasadov hitro rasto- 
čih vrst drevja in spopolnjevanju gozdov listavcev z iglavci, da 
bi razširili in zboljšali strukturo gozdnega sklada inžagotovili 
gospodarsko in splošno koristno funkcijo gozdov. Posebna 
pozornost bo posvečena varstvu gozdov pred požari z izpol- 
njevanjem službe opazovanja in z nakupom sodobne opreme 
za gašenje požarov. 

3.2.2.3. Povprečno 4,2% letno povečanje proizvodnje druge 
predelovalne industrije bo zagotovljeno predvsem z obstoje- 
čimi zmogljivostmi z večo produktivnostjo dela, večjo specia- 
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lizacijo proizvodnje in tesnejšim povezovanjem vseh udele- 
žencev v reprodukcijskem ciklusu na samoupravnih podla- 
gah. 

Ta industrija mora zadovoljiti potrebe domačega trga, po- 
leg tega pa tudi rast izvoza predvsem proizvodov višjih faz 
predelave, in sicer hitrejše od povprečja te proizvodnje, zlasti 
v lesni, tekstilni in usnjarsko-predelovalni industriji. 

Razvoj druge predelovalne industrije mora bolj kot do sedaj 
temeljiti na racionalni uporabi domačih surovin, predvsem 
surovin regenerativnega izvora (industrijske rastline, sadje, 
povrtnina, živinoreja, les itd.) in na sekundarnih surovinah 
(industrijski odpadki, star papir, krpe idr.). 

Sistemsko se bomo trudili za ekonomsko racionalno substi- 
tucijo deficitarnih (uvoznih) surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala s proizvodi iz domačih virov. Nujno potrebni uvoz 
surovin bomo zagotavljali predvsem z ekonomskim sodelova- 
njem s tistmi regijami, s katerimi lahko dosežemo večje ravno- 
težje plačilne bilance države. 

3.2.3. Hitrejši razvoj proizvodnje hrane bo temeljil na mak- 
simalnem aktiviranju razpoložljivih potencialov kmetijstva in 
na ustvarjanju ekonomskih pogojev za večjo zainteresiranost 
proizvajalcev za povečanje proizvodnje. Na tej podlagi bo 
zagotovljeno zadovoljevanje potreb v zvezi s prehrano prebi- 
valstva, po surovinah za industrijsko predelavo, ustreznih 
rezervah hrane za ljudi in krmil ter stabilna rast izvoza kmetij- 
skih in živilskih proizvodov. Proizvodnja v organizacijah zdru- 
ženega dela bi se morala povečati za približno 6%, na zaseb- 
nih kmetijskih gospodarstvih pa povprečno za 4% na leto. S 
takšno rastjo proizvodnje se bo pomembno povečala ude- 
ležba agroindustrijskega kompleksa v zunanjetrgovinski me- 
njavi in odpravil uvoz proizvodov, ki jih v zadostnih količinah 
lahko proizvedemo v naši državi. V razvojnih načrtih agroin- 
dustrijskega kompleksa bo načrtovana tudi proizvodnja kme- 
tijskih in živilskih proizvodov za izvoz. 

3.2.3,1. Da bi se zadovoljile domače potrebe in da bi se 
povečal izvoz hrane, bomo ustvarjali pogoje za hitrejšo rast 
celotne kmetijske proizvodnje, zlasti pa: pšenice, koruze, 
neoluščenega riža, sladkorne pese, sončnic, soje, oljne re- 
pice, tobaka, mesa, mleka in volne, pa tudi krompirja, fižola, 
ječmena, sadja, grozdja in povrtnin. 

Proizvodnja pšenice bo stabilizirana nad 6 milijoni ton 
letno, z učinkovitimi ukrepi pa bodo ustvarjeni pogoji za 
povečanje odkupa na 3,5 do 4 milijone ton letno. S proizvod- 
njo koruze, ki bo znašala najmanj 12 milijonov ton, bodo 
zadovoljene potrebe živinoreje, industrijske predelave, zago- 
tovljene pa bodo tudi določene količine za rezerve in izvoz. 
Precej se bo povečala tudi proizvodnja rži, ječmena, ovsa in 
neoluščenega riža. 

Proizvodnja industrijskih rastlin se bo razvijala v skladu z 
možnostmi plasmaja finalnih proizvodov ob kar najbolj ugo- 
dnem izkoriščanju zmogljivosti predelovalne industrije. Pove- 
čala se bo proizvodnja sladkorne pese, ki bo znašala nad 8,7 
milijona ton, oziroma sladkorja približno 1,1 milijona ton, in 
proizvodnja sončnic približno 750 tisoč ton, oljne repice 110 
tisoč ton in soje približno 120 tisoč ton, kar bo omogočilo, da 
se proizvede približno 380 tisoč ton jedilnega olja in da se 
zmanjša uvoz proteinskih krmil ter da se proizvede približno 
75 tisoč ton tobaka. 

Hitrejša in stabilnejša rast proizvodnje povrtnin in sadja, s 
tem pa tudi boljša preskrbljenost trga, popolnejše izkorišča- 
nje zmogljivosti industrijske predelave in povečanje izvoza bo 
zagotovljeno z uspešnejšim organiziranjem in povezovanjem 
na dohodkovni podlagi proizvajalcev predelovalne industrije 
in prometnih organizacij združenega dela. 

Da bi se povečala proizvodnja mesa in mleka, bomo ustvar- 
jali pogoje za hitrejši in stabilnejši razvoj živinoreje (zlasti 
goveje živine, prešičev in ovac) in proizvodnje krmil, ki bi 
moral temeljiti na dolgoročnejšem dohodkovnem povezova- 
nju med proizvajalci živine, industrijo za predelavo mesa in 
mleka, industrijo za proizvodnjo krmil in organizacijami za 

preskrbo domačega trga in za izvoz. Spodbujali bomo razvoj 
živinorejske proizvodnje na individualnih kmetijskih gospo- 
darstvih s sklepanjem pogodb o dobavah, preskrbi z repro- 
dukcijskim materialom, dajanju strokovne pomoči pri izvaja- 
nju zootehničnih in drugih ukrepov, pri čemer bomo intenzivi- 
rali izkoriščanje potenciala na hribovsko planinskih območ- 
jih. Za zadovoljitev potreb v naši državi in za kontinuirano rast 
izvoza moramo doseči, da bo celotna proizvodnja mesa v letu 
1985 znašala približno 1,5 milijona ton, proizvodnja mleka 
približno 5,250 milijonov litrov in približno 12 tisoč ton volne. 

Organizacije združenega dela v kmetijstvu bodo uresničile 
hitrejšo rast proizvodnje s povečanjem in racionalnejšim izko- 
riščanjem sedanjih zmogljivosti ter z razširitvijo pridelovalnih 
površin, z intenziviranjem proizvodnje, večjo uporabo sodob- 
nih dosežkov znanosti in tehnike, s povečanjem produktivno- 
sti dela in ekonomičnosti poslovanja ter z nadaljnjim zboljša- 
njem proizvodnega sodelovanja z individualnimi kmetijskimi 
gospodarstvi. 

Ustvarjali bomo pogoje za hitrejši razvoj proizvodnje na 
individualnih kmetijskih gospodarstvih s širšim vključevanjem 
v družbeno organizirano proizvodnjo z raznimi oblikami zdru- 
ževanja dela, sredstev in zemlje, da bi se povečala celotna, 
zlasti blagovna proizvodnja, ter povezale proizvajalne pro- 
metne in druge organizacije združenega dela. Za hitrejše 
aktiviranje proizvodnih potencialov na individualnih kmetij- 
skih gospodarstvih bomo ustvarjali pogoje za večji pridelek in 
za popolnejše organiziranje individualnih dajalcev v kmetijske 
zadruge in druge oblike združevanja v družbeno organizirano 
proizvodnjo. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo z ukrepi ekonomske 
politike in z drugimi aktivnostmi spodbujale razvoj družbe- 
noekonomskih odnosov na vasi in ustvarjale pogoje za hitrejši 
razvoj kmečkega zadružništva in organizacij kooperantov ter 
za krepitev materialne podlage za njihov razvoj. Ustvarjali 
bomo tudi ugodnejše pogoje za izkoriščanje proizvajalnih 
potencialov individualnih gospodarstev, za povečanje njihove 
celotne, zlasti pa blagovne proizvodnje in dohodka. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo ustvarjale pogoje za 
racionalno izkoriščanje kmetijskih zemljišč za združevanje 
zemljišč kmetov med seboj in z družbenim sektorjem, za 
intenzivnejše izkoriščanje zemljišč ostarelih kmetov. Ukrepale 
bodo za boljše varstvo, ureditev in izkoriščanje kmetijskih 
zemljišč s samoupravnim združevanjem, arondacijo, komasa- 
cijo, hidromelioracijo in z drugimi ukrepi zemljiščne politike. 

Ustvarjali se bodo pogoji za večje aktiviranje proizvodnih 
potencialov za razvoj kmetijstva na hribovsko-planinskih in 
obmejnih območjih. Republike in avtonomni pokrajini bodo 
ukrepale za spodbujanje hitrejšega razvoja organizacij zdru- 
ženega dela in vključevanje individualnih kmetijskih proizva- 
jalcev v družbeno organizirano proizvodnjo, da bi se povečala 
proizvodnja in dohodek, zlasti na tistih območjih, ki so poseb- 
nega pomena za splošno ljudsko obrambo. Nosilci razvoja 
agroindustrijskega kompleksa na teh območjih se bodo pove- 
zovali z organizacijami združenega dela iz drugih rajonov in s 
potrošniškimi centri in s turističnim gospodarstvom z združe- 
vanjem dela in sredstev na dohodkovni podlagi. 

Spodbujali bomo graditev regionalnih cest, skladiščnega 
prostora, manjših večnamenskih hidroakumulacij, razvoj 
drobnega gospodarstva, razvoj proizvodnje krmil, razvoj živi- 
norejske proizvodnje ob nadaljnjem povečanju rezerv mesa v 
živi živini, sadjarstva in ječmena, ovsa, rži, krompirja, fižola in 
drugih poljedeljskih kultur. 

Zagotavljali bomo pogoje za večjo uporabo in hitrejšo gra- 
ditev namakalnega in osuševalnega sistema ter za njegovo 
učinkovito uporabo za razvijanje visoke in intenzivne kmetij- 
ske proizvodnje ter za zmanjšanje škod v kmetijstvu. 

3.2.3.2. V razvoju živilske industrije bomo z modernizacijo 
proizvodnje na podlagi višjih faz predelave in proizvodnje 
novih proizvodov z zboljšanjem lastne tehnologije dosegli 
višjo stopnjo predelave proizvodov primerne kmetijske proiz- 

8 poročevalec 



vodnje in učinkovitejšo uporabo stranskih proizvodov iz kme- 
tijstva in živilske industrije. S hitrejšim in stabilnejšim razvo- 
jem surovinske podlage bomo omogočili precej večje izkori- 
ščanje razpoložljivih zmogljivosti za predelavo žit, sladkorne 
pese, oljaric, povrtnin, sadja, mesa, mleka in industrije krmil. 

3.2.3.3. Republike in avtonomni pokrajini bodo v okviru 
svojih obveznosti in odgovornosti ukrepale, da samoupravne 
organizacije za proizvodnjo kmetijskih in živilskih proizvodov 
in druge zainteresirane samoupravne organizacije in skupno- 
sti ter družbenopolitične skupnosti zagotovijo, da se zadovo- 
ljijo potrebe prebivalstva po hrani, surovinah za predelavo in 
rezervah hrane za ljudi in krmilih. Hkrati se bodo izvajali 
potrebni ukrepi za povečanje proizvodnje za izvoz. 

Spodbujali bomo organizacije združenega dela, da z ure- 
sničevanjem samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
izvajajo politiko razvoja agroindustrijskega kompleksa, da bi 
se čim popolneje izkoriščale razpoložljive možnosti za pove- 
čanje kmetijske proizvodnje in izvoza hrane, za zboljšanje 
položaja države v ekonomskih odnosih s tujino in za boljšo 
preskrbo enotnega jugoslovanskega trga. 

Ustvarjali bomo pogoje in izvajali ukrepe, da se s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov določi obseg in struk- 
tura sredstev, potrebnih za vlaganja v proizvodnjo hrane, ta 
vlaganja pa bodo temeljila v čim večji meri na združevanju 
dela in sredstev na dohodkovnih odnosih. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo na podlagi medse- 
bojnih usklajenih planov razvoja samoupravnih organizacij in 
skupnosti s področja proizvodnje hrane in drugih zainteresi- 
ranih samoupravnih organizacij in skupnosti do konca prvega 
polletja leta 1981 določile bilance svojih potreb porabe in 
možnosti lastne proizvodnje, uvoza in izvoza, ter potrebe po 
rezervah. Na podlagi bilanc republik in avtonomnih pokrajin 
bodo na ravni federacije sprejete usklajene bilance proizvod- 
nje in domačih potreb, uvoza in izvoza, vštevši tudi blagovne 
rezerve na ravni federacije, za glavne kmetijske in živilske 
proizvode in sicer: pšenico, moko, koruzo, riž, sladkorno 
peso, sladkor, sončnice, sojo, oljno repico, jedilno olje, tobak, 
govejo živino, prašiče in ovce, goveje, svinjsko in ovčje meso 
in volno. Na podlagi tako bilanciranih možnosti proizvodnje in 
zadovoljevanja domačih potreb bodo predvidene možnosti 
izvoza in potrebe po uvozu proizvodov, ki jih ni moč zagotoviti 
s proizvodnjo v naši državi. Te bilance so podlaga za samou- 
pravno sporazumevanje o dolgoročni usmeritvi razvoja kme- 
tijske proizvodnje, sklepanja pogodb o proizvodnji in doba- 
vah za domače potrebe in za izvoz ter za ureditev drugih 
medsebojnih obveznosti proizvajalcev in potrošnikov hrane. 

Izhajajoč iz petletne bilance bodo vsako leto v republikah in 
avtonomnih pokrajinah, najkasneje do 1. septembra, v federa- 
ciji pa do 10. septembra tekočega leta določene med seboj 
usklajene bilance za prihodnje ekonomsko leto. V teh bilan- 
cah bodo določeni proizvodnja, potrošnja, uvoz, izvoz in 
rezerve. Bilance bodo podlaga za pravočasno sklepanje po- 
godb o proizvodnji in dobavah za domače potrebe in izvoz 
pred začetkom procesa proizvodnje. 

Hrana se v načelu lahko uvaža do ravni, ki je določena v teh 
bilancah in kolikor se domače potrebe ne morejo zadovoljiti z 
lastno, proizvodnjo, in sicer v okviru plačilnobilančnih pozicij 
republik in avtonomnih pokrajin. Kmetijsko-živilsk: proizvodi 
se prosto lahko izvažajo nad ravnjo domačih potreb, ki so 
določene v bilanci. 

3.2.4. Glavne naloge v razvoju vodnega gospodarstvaso 
razširitev in rekonstrukcija sistema za obrambo pred popla- 
vami, graditev vodnogospodarskih objektov za večnamensko 
izkoriščanje voda, zgraditev naprav za prečiščevanje odplak, 
razširitev in zboljšanje sistema za preskrbo prebivalstva z 
vodo, zavarovanje pred erozijo in melioracija zemljišča. 

3.2.5. V razvoju prometa in zvez bo v Skladu z družbenim 
dogovorom o prometni politiki Jugoslavije težišče na rekon- 
strukciji, vzdrževanju, modernizaciji in zgraditvi magistralnih 
prometnih poti, ki so skupnega pomena, na hitrejšem razvoju 

integralnega transporta in na povečanju učinkovitosti funk- 
cioniranja prometnega sistema in varnosti v prometu. Gradile 
se bodo magistralne prometne poti in drugi prometni objekti v 
skladu s sprejetimi obveznostmi na podlagi mednarodnih 
pogodb. 

Razvoj prometa bo usmerjen k ustvarjanju sodobnega tran- 
sportnega sistema, s čim boljšo notranjo in mednarodno 
povezanostjo. Z racionalnejšo graditvijo in pravilneje razme- 
ščeno infrastrukturo in s sodobnejšo tehnično-tehnološko 
organizacijo bo omogočeno zboljšanje kombiniranega in in- 
tegralnega prometa ob specializaciji in delitvi dela med posa- 
meznimi oblikami prometa, znižanje transportnih stroškov 
gospodarstva in povečanje učinkovitosti izkoriščanja promet- 
nih zmogljivosti ter doseganje višje stopnje varnosti v pro- 
metu in zadovoljevanje potreb splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Ena izmed glavnih nalog prometne politike je hitrejši razvoj 
železniškega prometa, da bi se povečal prevoz blaga in potni- 
kov ter da bi se povečala njegova udeležba v skupnem kopen- 
skem transportu. Glavne smeri razvoja železniškega prometa 
bodo: elektrifikacija, usposabljanje in graditev posameznih 
odsekov magistralnih prog za večje hitrosti in osni pritisk, ki 
so strateškega pomena, kot tudi povečanje stopnje varnosti in 
prevozne moči in nakup vlečnih in voznih sredstev za prevoz 
blaga in potnikov ob vlaganjih v tiste investicije, ki bodo ob 
boljši organizaciji prometa, racionalnejšem izkoriščanju 
zmogljivosti in večji kakovosti storitev in varnosti dale večje 
učinke. 

V okviru modernizacije magistralne cestne mreže bo imela 
prednost zgraditev avtomobilske ceste »Bratstvo-jedinstvo« 
in zgraditev najbolj frekvenčnih odsekov avtomobilske ceste 
»Sever-jug« ter redno vzdrževanje magistralne cestne mreže. 

V pomorskem in rečnem prometu bo posebna pozornost 
posvečena razvoju in modernizaciji zmogljivosti ter uvedbi 
ladij z novo transportno tehnologijo. Sprejemali bomo ukrepe 
za povečanje udeležbe domače flote v prevozu blaga iz zuna- 
njetrgovinske menjave in tranzita. 

Spodbujali bomo samoupravno sporazumevanje zainteresi- 
ranih organizacij združenega dela za nakupe v domačih ladje- 
delnicah pomorske in rečne flote ter za povečanje njene 
udeležbe v zunanjetrgovinski menjavi. 

Integralni transport bomo hitreje razvijali z izgradnjo in 
opremljanjem sodobnih prekladalnih in skladiščnih termina- 
lov v lukah, pristaniščih in prekladalnih centrih na magistral- 
nih prometnih smereh in z razvijanjem lastne proizvodnje 
transportnih sredstev, opreme in naprav za uporabo sodobne 
tehnologije dela. Ukrepali bomo za zagotovitev pogojev za 
uvedbo enotnih standardov za sredstva in opremo integral- 
nega transporta in za tipizacijo transportnih sredstev in 
opreme ter drugih tehnično-tehnoloških pogojev. 

V zračnem prometu bomo posvečali posebno pozornost 
povečanju zmogljivosti in modernizaciji prevoznih in letališč- 
nih kapacitet, zboljšanju kakovosti storitev in varnosti. Ta 
prometna panoga mora postati pomembnejša v domačem 
prevozu, zunanjetrgovinski menjavi in turističnem prometu. 

Razvoj cevovodnega transporta bo usmerjen predvsem k 
dograditvi in kompletiranju naftovodne in plinovodne mreže. 

Težišče v razvoju ptt storitev bo na zgraditvi magistralnih 
kablovskih in radiorelejnih in drugih magistralnih sistemov za 
zveze, vštevši tudi razvoj komunikacij za potrebe integralnega 
sistema informiranja. S povezovanjem sedanjih sistemov za 
zveze bomo zagotovili tudi njihovo racionalno izkoriščanje. 
Zboljševali bomo tudi kakovost in učinkovitost zadovoljevanja 
potreb gospodarstva in družbe s ptt storitvami. 

Zagotovili bomo, da se razvoj prometa in zvez uskladi s 
posebnimi potrebami splošne ljudake obrembe in družbene 
samozaščite. 

3.2.6. Težišče v razvoju turizma bo na razširitvi glavnih in 
komplementarnih turističnih zmogljivosti in drugih objektov, 
na bogatenju vsebine turistične ponudbe, podaljšanju turi- 
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stične sezone vse do kontinuiranega dela med vsem letom v 
skladu z zahtevami mednarodnega turističnega povpraševa- 
nja, ter na zboljšanju celotne organiziranosti in preskrbljenost 
za opravljanje turističnih storitev, predvsem z združevanjem 
dela in sredstev ter z drugimi oblikami trajnega interesnega 
povezovanja organizacij, zainteresiranih za povečanje tuj- 
skega turističnega prometa. 

V nadaljnjem razvoju zimske, zdravstvene, lovske, tranzitne 
in drugih oblik turizma se bo podaljšala turistična sezona, s 
tem pa celotna turistična potrošnja. Intenzivnejši razvoj teh 
oblik turizma bo postopoma spremenil tudi regionalno struk- 
turo turističnega prometa. 

V tujskem turističnem prometu bomo v letu 1985 .uresničili 
približno 52 milijonov nočitev, v domačem pa približno 64 
milijonov nočitev. S povečanjem potrošnje tujih turistov na 
približno 40 dolarjev na nočitev bomo v letu 1985 dosegli 
najmanj približno 2 milijardi dolarjev deviznega prihodka. 

3.2.7. Nadaljnji razvoj trgovinske dejavnostibo bolj uskla- 
jen in povezan s proizvodnimi dejavnostmi, s potrebo po 
preskrbi prebivalstva in z rastjo osebne potrošnje. V skladu s 
potrebami bodo republike in avtonomni pokrajini, občine in 
krajevne skupnosti v mejah svojih pristojnosti ustvarjale po- 
goje za ustrezni razvoj trgovinske mreže. 
3.2.8. Za razvoj gradbeništva bo značilno manjše investicij- 
sko povpraševanje na domačem trgu in manjša udeležba 
gradbenih del v skupnih investicijah. V teh okvirih bo težišče 
aktivnosti gradbeništva v naši državi na graditvi in dokonča- 
nju objektov na področju energetike, surovin, prometa, tuj- 
skega turizma in stanovanj na družbenem in individualnem 
sektorju. 

Razvoj industrializacije in racionalizacije visoke gradnje in 
stanovanjske graditve bo temeljil na novih organizacijskih in 
tehnoloških podlagah. Pri tem si bomo prizadevali za boljše 
izkoriščanje domačih resursov ter rešitev in drugih dejavni- 
kov, ki bodo prispevali k prihranku energije in varstvu življenj- 
skega okolja. 

Da bi ustvarjali pogoje za pomembnejše povečanje obsega 
in vrednosti investicijskih del v tujini, bomo sprejemali spod- 
budne in druge ukrepe za tesnejše povezovanje izvajalcev 
investicijskih del v tujini, proizvajalcev investicijskih dobrin in 
organizacij iz prometne in finančne sfere. To bo omogočilo 
prevzem Zgraditve kompletnih objektov z uporabo sodobne 
gradbene tehnologije in izvoz domače opreme, materiala in 
delov, zlasti v države v razvoju. 

Izhajajoč iz orientacije k industrializaciji graditve, bo razvoj 
industrije gradbenega materiala temeljil na hitrejši rasti pro- 
izvodnje sodobnega gradbenega materiala, cementa in dru- 
gih vrst materiala, ki bodo omogočile intenzivnejšo in racio- 
nalnejšo graditev. Eliminirali bomo uvoz cementa, stabilizirati 
domači trg in ustvarjali možnosti za izvoz gradbenega mate- 
riala. V industriji gradbenega materiala bomo tekoča goriva 
nadomestili s plinom in premogom, kjerkoli bo to tehnično 
mogoče in ekonomsko opravičeno. 

3.2.9. Razvoj drobnega gospodarstva bo usmerjen k dolgo- 
ročni kooperaciji in poslovno-tehničnemu sodelovanju z več- 
jimi industrijskimi in trgovinskimi organizacijami; k izdelavi 
proizvodov majhnih serij velikega asortimenta; k proizvodnji, 
ki bo temeljila na uporabi sekundarnih in lokalnih surovin, k 
proizvodnji nestandardnih proizvodov in drugih proizvodov 
po individualnih naročilih; k razvoju in boljši prostorski di- 
sperziji storitvenih zmogljivosti za vzdrževanje in popravilo 
cestnih vozil, mehanizacije v kmetijstvu, električnih aparatov 
za gospodinjstvo, radijskih in TV aparatov ipd. 

Republike in avtonomni pokrajini, zlasti občine, bodo spod- 
bujale vlaganje sredstev v odpiranje novih in modernizacijo 
ter razširitev sedanjih zmogljivosti drobnega gospodarstva in 
delavnic, v katerih se opravlja dejavnost z osebnim delom, in 
pogodbenih organizacij združenega dela z združevanjem dela 
in sredstev v lastnini občanov, v okviru obrtnih in drugih 

zadrug ter organiziranje različnih oblik kooperacije in drugih 
oblik poslovnega sodelovanja z združenim delom. 
3.2.10. S politiko stanovanjske in komunalne graditveob 
hitrejšem razvoju socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na stanovanjskem področju bomo spodbu- 
jali graditev stanovanj, da bi se rešili stanovanjski problemi 
delovnih ljudi in občanov. Zgradili bomo 750 tisoč stanovanj, 
od česar približno 280 tisoč v družbenem sektorju. Stanovanj- 
ska graditev se bo financirala iz čistega dohodka, graditev na 
podlagi solidarnosti pa iz dohodka. Precej se bo povečalo 
angažiranje sredstev občanov za stanovanjsko graditev z 
uvedbo predplačila za stanovanjsko pravico, z namenskim 
varčevanjem za stanovanje, z razvojem stanovanjskega za- 
družništva, s povečanjem stanarine, z graditvijo stanovanj za 
trg idr. Z ukrepi davčne, kreditne in zemljiščne politike bomo 
spodbujali vlaganja v stanovanjsko graditev. 

S prostorskimi in urbanističnimi načrti in drugimi ukrepi bo 
zagotovljena rekonstrukcija in zboljšanje infrastrukture v se- 
danjih naseljih. Urejali bomo vasi in jih povezovali z urbanimi 
območji. 

Postopoma bomo izvajali politiko povišanja stanarin, da bi 
zagotovili vzdrževanje in amortizacijo stanovanjskega sklada. 

Da bi se hitreje razvijala komunalna infrastruktura, morajo 
občine diferencirano povišati nadomestila za uporabo mest- 
nega zemljišča, banke pa s samoupravnimi sporazumi ustvar- 
jati ugodnejše pogoje za kreditiranje komunalne graditve. 

3.3. Tehnološki razvoj 
3.3.1. Izhajajoč iz izjemnega pomena razvoja lastnega znan- 
stveno raziskovalnega dela bo sklenjen dogovor o strategiji 
tehnološkega razvoja, v katerem bodo določeni cilji in pro- 
gram ukrepov za hitrejši tehnološki razvoj s hitrejšim razvo- 
jem lastne tehnologije in optimalno uporabo tuje tehnologije. 

Z dogovorom o strategiji tehnološkega razvoja bodo dolo- 
čeni kriteriji za transfer tehnologije iz industrijsko razvitih 
držav in bodo ustvarjeni pogoji za večjo racionalizacijo uvoza 
tehnologije za skupno uporabo sodobnih tehnoloških rešitev, 
njenega nadaljnjega izpopolnjevanja in prilagajanja domačim 
potrebam in pogojem ter za ustvarjanje večjih možnosti za 
lastne tehnološke inovacije. Posebej bo definirana patentna 
in licenčna politika, da bi se zmanjšala tehnološka odvisnost 
od tujine. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo z ukrepi 
ekonomske politike iz svoje pristojnosti spodbujale aktivno- 
sti, da se programi znanstveno raziskovalnega in razvojnega 
dela v okviru samoupravnih interesnih skupnosti znanosti 
določijo ob neposredni udeležbi organizacij združenega dela 
gospodarskih oziroma drugih družbenih dejavnosti. Z združe- 
vanjem znanja, dela in sredstev za skupne programe razvoja 
se bo opravila izbira tehnike in tehnologije in s tem zavarovali 
skupni interesi ter enotni jugoslovanski trg. 

V okviru strategije tehnološkega razvoja bomo spodbujali 
razvoj standardizacije, da bi se zadovoljevale potrebe po 
tehničnih in drugih standardih in normativih (unifikacija, tipi- 
zacija, atesti idr.). 

Z razvojem lastnih tehnoloških inovacij bo zagotovljena 
uspešnejša udeležba v mednarodnem transferu tehnologije. 
Zboljšal se bo razvoj tehnološko zahtevnih dejavnosti ob 
manjših stroških razvoja, proizvodnje in marketinga ter zbolj- 
šanju kakovosti in funkcionalnosti proizvodov. 

Spodbujali bomo vlaganja tujih oseb in domačih organiza- 
cij združenega dela v razvoj in zboljšanje domače tehnologije 
na podlagi specializacije v proizvodnji, da bi se trajneje pove- 
čal izvoz in krepila konkurenčna sposobnost domačih proiz- 
vajalcev na tujem trgu. 
3.4. Povečanje produktivnosti dela in 
ekonomije sredstev 

3.4.1. Povečanje produktivnosti dela in ekonomije sredstev 
je ena izmed glavnih nalog razvojne in skupne ekonomske 
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politike in najučinkovitejši način za uresničevanje dinamične 
rasti, intenzifikacije gospodarjenja in stabilizacije gospodar- 
skih tokov. 

S popolnejšim in učinkovitejšim izkoriščanjem razpoložlji- 
vih proizvajalnih potencialov in celotnih resursov v gospodar- 
stvu in v družbenih dejavnostih, z višjo ravnjo znanja kadrov 
in boljšo organizacijo procesa dela bodo ustvarjeni pogoji za 
to, da na družbenem sektorju gospodarstva povprečna pro- 
duktivnost dela raste letno po stopnji 2 %, v industriji v 
povprečju 3 %, v kmetijstvu pa 4,4 %. 

Dosti hitrejšo rast produktivnosti dela od povprečja med 
3,5% do 4,5 % na leto bomo uresničevali v proizvodnji ener- 
gije, osnovnih surovin in hrane, kemični industriji in strojni 
industriji, proizvodnji, ki je pretežno usmerjena v izvoz in v 
dejavnostih, ki bolj hitro uporabljajo rezultate sodobnih znan- 
stveno-tehničnih dosežkov. Relativno visoke stopnje rasti 
produktivnosti bomo ustvarjali tudi v organizacijah združe- 
nega dela, kjer obstajajo materialne in druge možnosti za 
večjo in racionalnejšo uporabo proizvajalnih sil. 

Krepitev izvozne sposobnosti gospodarstva je mogoče do- 
seči s hitrejšo modernizacijo in racionalizacijo sredstev druž- 
bene reprodukcije oziroma z zmanjševanjem razlike med rav- 
nijo naše in svetovne produktivnosti dela. 

3.4.2. Doseganje hitrejše rasti produktivnosti dela in ekono- 
mije sredstev terja, da se v vseh oblikah in na vseh ravneh 
združenega dela sprejmejo v okviru razvojnih programov kon- 
kretni programi pospeševanja celotnega gospodarjenja, zlasti 
za: * 

(1) večjo učinkovitost in hitrejše aktiviranje investicij ob 
zboljšanju njihove tehnične strukture in optimalizaciji zmog- 
ljivosti, popolnejše in racionalnejše izkoriščanje proizvajalnih 
zmogljivosti, predmetov dela, energije in obratnih skladov; 

(2) racionalnejše zaposlovanje in boljše izkoriščanje delov- 
nega časa in strokovnega znanja kadrov ob nenehni inovaciji 
znanja, nujno potrebnih spremembah strukture aktivnega 
prebivalstva in zaposlenih, z njihovim angažiranjem v produk- 
tivnejših sektorjih; 

(3) hitrejšo in širšo uporabo sodobnih tehničnih dosežkov, 
zagotavljanje višje tehnične ravni gospodarstva, pospešen 
razvoj lastnega raziskovalnega dela in večje materialno spod- 
bujanje kreativnega dela in ustvarjalnosti; 

(4) napredek sistema delitve po delu v smeri tesnejšega 
povezovanja konkretnega in celotnega delovnega prispevka 
delavcev s poslovnimi rezultati organizacij združenega dela; 

(5) nenehno zboljševanje organizacije dela in poslovanja, 
boljšo usklajenost v delitvi dela in krepitev integracijskih 
procesov na samoupravnih podlagah; 

(6) prilagajanje proizvodnih programov zahtevam trga, 
zboljšanje funkcionalnih karakteristik sedanjih in kreiranje 
novih proizvodov; 

(7) zboljšanje sistema obveščanja kot prvega pogoja za 
objektivnejše odločanje organizacij združenega dela na vseh 
področjih poslovne politike. 

3.5. Okviri razširjene reprodukcije in smeri 
vlaganja 

3.5.1. Politika razširjene reprodukcije bo usmerjena v zbolj- 
šanje materialne strukture gospodarstva, uspešnejše vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela - s krepitvijo izvozne spo- 
sobnosti gospodarstva in z zmanjšanjem njene uvozne odvi- 
snosti - v nadaljnji porast produktivnega zaposlovanja, skla- 
dnejši regionalni razvoj države in razširitev materialne pod- 
lage družbenega standarda. Te naloge bomo uresničevali z 
večjo učinkovitostjo investiranja, zlasti z doseganjem višje 
tehnično-tehnološke ravni gospodarstva in z večjo uporabo 
lastnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela. 

3.5.2. Razpoložljiva sredstva za investicije bodo usmerjena 
predvsem v financiranje graditve zmogljivosti, s katerimi se 
premoščajo strukturne neusklajenosti in za katere je predvi- 

den hitrejši razvoj, in sicer: (1) za raziskovanje energetskih 
surovin in graditev energetskih zmogljivosti na domačih virih; 
(2) za raziskovanje rudninskih in drugih surovin in graditev 
zmogljivosti za proizvodnjo osnovnih deficitarnih surovin in 
reprodukcijskega materiala, zlasti primarnih faz proizvodnje; 
(3) za razvoj zmogljivosti za proizvodnjo osnovnih kmetijskih 
proizvodov in živil; (4) za proizvodnjo energetskih naprav, 
opreme in kompletnih naprav za procesno industrijo surovin, 
gradbenih, kmetijskih in orodnih strojev in izvedbo komplet- 
nih investicijskih objektov; (5) za rekonstrukcijo in graditev 
magistralnih prometnih poti in objektov integralnega tran- 
sporta ter (6) za zmogljivosti za nastanitev tujih turistov. 

Pospešeno bo dokončevanje začetih objektov v dejavnostih 
in v ta namen bo usmerjen največji del zunanjih kreditov. 

V gospodarskih investicijah v osnovna sredstva družbenega 
sektorja bo delež investicij v proizvajalne zmogljivosti, za 
katere je ugotovljena potreba po hitrejšem razvoju, znašal 
približno 63%. 

3.5.3. Skladnejša in stabilnejša blagovno-denarna razmerja 
v tokovih reprodukcije bodo vzpostavljana v razmerah dosti 
počasnejše rasti celotnih investicij od rasti družbenega proiz- 
voda. Razpoložljivi domači viri sredstev in dosti manjši obseg 
črpanja zunanjih sredstev opredeljujejo realno rast investicij v 
osnovna sredstva približno 1,5% povprečno na leto. Delež 
celotnih investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva se bo zmanjšal s približno 34% v letu 
1980 na približno 29% v letu 1985, v družbenem sektorju pa s 
približno 32% na približno 27%. 

V predvidenem obsegu celotnih vlaganj v osnovna in 
obratna sredstva bodo imela večji delež domača sredstva, 
predvsem iz akumulacije organizacij združenega dela gospo- 
darstva za lastna vlaganja in za združevanje dela in sredstev. 
Zmanjševal se bo delež kreditnih sredstev iz tujih in domačih 
virov. Z razporejanjem dohodka in čistega dohodka ter s 
hitrejšo rastjo sredstev amortizacije bo zagotovljena stabilna 
rast akumulacijske in reproduktivne sposobnosti organizacij 
združenega dela v gospodarstvu. Večalo se bo angažiranje 
hranilnih vlog in drugih osebnih sredstev prebivalstva za 
stanovanjsko graditev, razvoj drobnega gospodarstva in pro- 
izvodna vlaganja v družbenem sektorju gospodarstva. Zmanj- 
šane bodo neposredne materialne intervencije družbenopoli- 
tičnih skupnosti v investicijah in zagotovljena smotrnejša 
uporaba zunanjih kreditov. 

3.5.4. S politiko razširjene reprodukcije bodo vlaganja če- 
dalje bolj usmerjena v proizvodne namene, ki dajejo večji 
prirastek družbenega proizvoda in dohodka, večajo devizni 
priliv ali zmanjšujejo devizni odliv. 

Gospodarske investicije v osnovna sredstva celotnega go- 
spodarstva bodo rastle po povprečni stopnji približno 
2-2,5%, vlaganja v stanovanjsko graditev približno 2,5%, 
medtem ko bo na druge negospodarske investicije odpadlo 
povprečno približno 10% na leto. Delež gospodarskih investi- 
cij v celotnih investicijah v osnovna sredstva se mora povečati 
s približno 62,8% v letu 1980 na približno 65,2% v letu 1985, 
vlaganja v stanovanjsko graditev pa s približno 28% na pri- 
bližno 30%. 

Z racionalnim vlaganjem v obratna sredstva bosta zagotov- 
ljena ohranjanje normalne ravni zalog in njihova ustreznejša 
struktura. 

Nove predelovalne zmogljivosti bodo grajene ter sedanje 
razširjene v skladu z možnostmi zagotavljanja energije, suro- 
vin in reprodukcijskega materiala, predvsem z združevanjem 
dela in sredstev na podlagi skupnega ustvarjanja dohodka. 

Vlaganja v osnovne smeri razvoja se bodo realizirala z 
izpolnjevanjem prevzetih obveznosti organizacij združenega 
dela s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov v okviru 
reprodukcijsko povezanih celot, z dosti večjim združevanjem 
dela in sredstev ob ustreznih spodbujevalnih ukrepih družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 
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3.5.5. Večja usmerjenost investicij v proizvodne namene, v 
katerih je mogoče doseči večji dohodek in večji devizni uči- 
nek, boljša usklajenost razvojnih programov v tehnološko 
ekonomskih celotah in hitrejše odpravljanje neusklajenosti 
zmogljivosti po fazah proizvodnje, širša uporaba sodobnih 
tehnično-tehnoloških dosežkov, hitrejše aktiviranje nedokon- 
čanih objektov in racionalizacija vseh faz procesa investiranja 
bodo prispevali k povečanju ekonomske učinkovitosti in 
družbene racionalnosti vlaganj v osnovna sredstva. 

3.6. Politika socialnega razvoja 
3.6.1. Socialni razvoj bo usmerjen v tesnejše povezovanje in 

medsebojno pogojevanje materialnega in socialnega razvoja 
na samoupravnih podlagah. K t6mu bo prispevalo vzpostav- 
ljanje odnosov v delitvi dohodka, ki omogočajo aktiviranje 
ustvarjalnih sil delovnih ljudi v združenem delu kot glavnih 
nosilcev celotnega razvoja porasta produktivnosti dela in 
učinkovitosti gospodarjenja. Na teh podlagah bodo zagotov- 
ljeni stabilni pogoji za življenje in delo ter za materialno in 
socialno varnost delovnih ljudi in občanov kot bistveni dejav- 
nik celotnega materialnega in družbenega razvoja. 

Z dosledno uporabo delitve bo rezultatih dela v skladu z 
načelom socialistične solidarnosti in vzajemnosti in v skladu z 
realnimi možnostmi gospodarstva se bodo ustvarjali pogoji za 
uresničevanje dogovorjenih kvalitativnih sprememb na po- 
dročju socialnega razvoja. Z ekonomičnejšo uporabo razpo- 
ložljivih sredstev bomo prispevali k uresničevanju politike 
ekonomske stabilizacije. Dosežen bo porast celotnega živ- 
ljenjskega standarda v višini približno 2,7% povprečno na 
leto, ob hitrejši rasti osebne porabe prebivalstva od družbe- 
nega standarda. 

Realna rast osebne porabe bo znašala približno 3% pov- 
prečno na leto, temeljila pa bo na realni rasti denarnih sred- 
stev, iz katerih se oblikuje celotno povpraševanje prebival- 
stva, in na povečanju blagovnih skladov iz domače proizvod- 
nje. 

Celotni kupni skladi prebivalstva bodo rasli počasneje od 
družbenega proizvoda in nacionalnega dohodka. Povprečni 
realni osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju bodo 
rastli približno 2,0% povprečno na leto, kar je počasneje od 
rasti čistega dohodka, in sicer vK okvirih predvidene rasti 
produktivnosti dela. 

S samoupravnimi sporazumi organizacij združenega dela, 
družbenimi dogovori v republikah in avtonomnih pokrajinah o 
razporejanju čistega dohodka in delitvi osebnih dohodkov 
bodo določeni skupni kriteriji in merila, s katerimi bo zagotov- 
ljena dosledna politika delitve dohodka po rezultatih dela, in 
večje spodbujanje delavcev za večjo produktivnost dela in 
večji dohodek in za razširitev materialne podlage združenega 
dela ter učinkovitejše reševanje problemov socialnega ra- 
zvoja. 

Povprečni prejemki na podlagi pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja se bodo povečevali v skladu z rastjo pov- 
prečnega nominalnega osebnega dohodka vseh zaposlenih v 
republiki oziroma pokrajini. 

Z nadaljnjim razvojem in uporabo svobodne menjave dela 
in združevanja dela in sredstev, ter z uveljavitvijo uporabe 
načela socialistične solidarnosti in vzajemnosti bodo zago- 
tovljeni potrebni pogoji za racionalnejše in učinkovitejše za- 
dovoljevanje skupnih potreb na področju izobraževanja, kul- 
ture, zdravstva, otroškega in socialnega varstva ter na stano- 
vanjskem in na področju telesne kulture. Pri tem imata pose- 
ben pomen večja družbena usmerjenost in racionalnost upo- 
rabe sredstev, namenjenih za te potrebe, zlasti pri graditvi 
ustreznih objektov družbenega standarda. 

Za varstvo življenjskega standarda delavcev z nizkimi pre- 
jemki bodo diferencirano subvencionirane stanarine za ob- 
čane in gospodinjstva z manjšimi dohodki. 

V razvoju družbenega standarda v celoti bomo izvajali se- 
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lektivno politiko razvoja posameznih dejavnosti na podlagi 
samoupravno določenih prioritet, pri čemer bo težišče na 
tistih dejavnostih, ki s stališča družbenih potreb najbolj in 
najneposredneje prispevajo k porastu proizvodnje in produk- 
tivnosti dela in k reševanju perečih problemov socialnega 
razvoja. V takšnih razmerah je treba zagotoviti racionalno 
uporabo razpoložljivih sredstev in zmogljivosti ter razdelati 
merila za samoupravno določanje prioritet. 

Pri uresničevanju politike zaposlovanja ob enakih pogojih 
bo prednost dana osebam iz gospodinjstev, ki imajo nizke 
prihodke na člana, sredstva iz delovnega razmerja pa so edini 
in izključni vir njihove eksistence. 

Razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 
usmerjen v uresničevanje načela, da pokojnina postane pra- 
vica delavca na podlagi rezultatov njegovega tekočfega in 
minulega dela ter delovnega prispevka. Nadaljevali bomo 
delo v zvezi z uvedbo in izpopolnjevanjem pokojninskega 
zavarovanja kmetov. 

Ustvarjeni bodo pogoji za razširitev zdravstvenega in pokoj- 
ninskega zavarovanja individualnih kmetijskih proizvajalcev 
in za dvig družbenega standarda na vasi, kar bo ob povečanju 
proizvodnje, produktivnosti dela in dohodka prispevalo k 
temu, da bodo kmetovalci, zlasti mladi, ostajali na vasi in da 
bo na tej podlagi proces prehoda iz kmetijstva v nekmetijske 
dejavnosti počasnejši oziroma da se bo zmanjšal pritisk na 
zmanjševanje zunaj kmetijstva. 

3.7. Razvoj družbenih dejavnosti 
3.7.1. Republike in avtonomni pokrajini bodo ustvarjale 

pogoje za to da se bodo družbene dejavnosti razvijale kot 
integralni del družbene reprodukcije na temeljih samou- 
pravno določenih skupnih razvojnih planov in programov in 
da bodo vplivale na hitrejši razvoj proizvajalnih sil in dvig 
produktivnosti dela. Zagotovljena bo večja kakovost ter večja 
učinkovitost in racionalnost dela družbenih dejavnosti v 
skladu s potrebami združenega dela. Z razvojem svobodne 
menjave dela med organizacijami združenega dela gospodar- 
skih in družbenih dejavnosti bo doseženo njihovo popolnejše 
medsebojno povezovanje ter odpravljena neracionalna po- 
raba v družbenih dejavnostih, zlasti graditev neustreznih 
zmogljivosti v zdravstvu in izobraževanju. Razvoj družbenih 
dejavnosti bomo usklajevali s potrebami splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

Zboljševali in izpopolnjevali bomo sistem družbeno-eko- 
nomskih odnosov, v katerem bodo organizacije združenega 
dela družbenih dejavnosti pridobivale dohodek na podlagi 
izpolnjevanja delovnega programa ter pogojev, določenih v 
samoupravnih sporazumih uporabnikov in izvajalcev storitev. 

Sistem izobraževanja in oblikovanja ustreznih profilov ka- 
drov bosta prilagajana potrebam združenega dela, pri čemer 
bomo upoštevali tudi potrebe obrambe države. Posebna po- 
zornost bo posvečena izobraževanju ob delu in iz dela, da bi 
onemogočili podvojenost delov sistema izobraževanja. Nada- 
ljevano bo delo v zvezi z racionalizacijo, posodabljanjem in 
povečanjem učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega dela in 
povečanjem strokovnosti učnega osebja. 

Intenziviran bo proces konsolidacije znanstveno-razisko- 
valnih organizacij, usklajevanja raziskovalnih programov, de- 
litve dela in specializacije med njimi ter njihovo usposabljanje 
za velike projekte, s katerimi bo zagotavljan večji vpliv znano- 
sti na družbeno-ekonomski razvoj, zlasti zaradi zmanjšanja 
tehnično-tehnološke odvisnosti od tujine. Še naprej se bo 
pospeševalo samoupravno organiziranje znanosti. Načrti ra- 
ziskovalnega dela in uporaba znanstvenih izsledkov morajo 
biti sestavni del razvojnih načrtov organizacij združenega 
dela. 

Določeni bodo programi razvoja znanstveno-raziskovalnih 
in raziskovalno-razvojnih organizacij, vštevši tudi izpopolnje- 
vanje znanstveno raziskovalnih kadrov. 
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V skladu z družbenimi potrebami in razpoložljivimi mate- 
rialnimi možnostmi bomo gradili in še naprej izpopolnjevali 
informacijsko-propagandni sistem za uspešno delo v vseh 
razmerah. 

Glavna smer razvoja kulture bo v njeni nadaljnji demokrati- 
zaciji, svobodnem razvoju nacionalnih kultur narodnosti, hu- 
manizacija družbenih odnosov in zagotavljanje bolj vsestran- 
ske uveljavitve osebnosti človeka. 

Posebna pozornost bo posvečena razvijanju vseh oblik 
množične telesne kulture. 

Na področju zdravstva bodo ustvarjeni pogoji za kako- 
vostno, učinkovito in racionalno zdravstveno varstvo. Z na- 
daljnjim razvojem zdravstva je treba krepiti preventivno var- 
stvo. Posebna pozornost bo posvečena graditvi omrežja 
zdravstvenih zmogljivosti v skladu z določenimi prioritetami 
in patologijo prebivalstva ter zagotavljanju ustrezne strukture 
in teritorialne razporeditve zdravstvenih kadrov. Nosilci ra- 
zvoja zdravstvenega varstva bodo ustvarjali nujne pogoje za 
njegovo učinkovito delovanje v izrednih okoliščinah in v pri- 
meru vojne. 

S tem, da bo družbena skrb za otroke bolj organizirana in 
popolnejša, bo zagotovljena večja dostopnost vseh oblik var- 
stva. Posebno pozornost bomo posvetili otrokom, za katere 
ne skrbijo starši, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju, vzgojno zanemarjenim otrokom ipd. 

Z razvojem socialnega varstva bomo zagotovili večjo eko- 
nomsko in socialno varnost vseh občanov. Razvijali bomo 
sodobne oblike preventivnega varstva zaradi preprečevanja 
vzrokov za nastanek socialnih problemov in organizirali po- 
moč občanom, zlasti tistim, ki niso gmotnb preskrbljeni. 

Varstvo borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev 
bomo zboljševali in razvijali v skladu z možnostmi. Zagotav- 
ljali bomo dosledno izvajanje predpisov o varstvu teh oseb in 
uveljavljanje njihovih pravic. 
3.8. Demografski razvoj in zaposlenost 

6.3.1. Aktivno populacijsko politiko bomo uveljavljali kot 
sestavni del celotne politike dolgoročnega razvoja in jo 
usmerjali v ustvarjanje pogojev za skladnejši družbeno-eko- 
nomski razvoj, humanizacijo življenjskih razmer in uravnove- 
šanje reprodukcije prebivalstva v vseh okoljih. Na vseh ob- 
močjih bomo ustvarjali ugodnejše izobraževalne, zdrav- 
stvene, gmotne in kulturne pogoje za življenje in delo, ki bodo 
omogočili aktivnejši in večji družbeni vpliv na smeri demo- 
grafskih sprememb, vštevši tudi planiranje družine. 

Cenimo da bo skupen prirastek prebivalstva v višini 0,7% 
povprečno na leto nekoliko manjši kot v prejšnjem petletnem 
obdobju in bo znašal skupaj približno 820 tisoč oseb. 

V skladu z družbeno-ekonomskim razvojem bodo nastale 
spremembe v ekonomski strukturi prebivalstva. Počasnejši bo 
transfer aktivnega kmetijskega prebivalstva v nekmetijske de- 
javnosti. 

Težišče v politiki zaposlovanja bo na porastu produktivnosti 
dela in povečanju racionalnosti in učinkovitosti gospodarje- 
nja, pri čemer je treba porast zaposlenosti v prvi vrsti zagoto- 
viti: 1) s popolnejšo uporabo in razširitvijo obstoječih zmoglji- 
vosti ter z graditvijo novih, predvsem delovno intenzivnih in 
sodobnih proizvajalnih zmogljivosti na območjih, kjer je stop- 
nja zaposlenosti prebivalstva v družbenem sektorju nizka, 2) z 
razširitvijo proizvodne kooperacije s tujimi podjetji in z večjim 
obsegom investicijskih del v tujini; 3) s politiko hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova; 4) 
s spodbujanjem razvoja drobnega gospodarstva družbenega 
sektorja in osebnega dela s sredstvi v lasti občanov in razvoja 
pogodbenih organizacij združenega dela; 5) s spodbujanjem 
produktivnega zaposlovanja delovno zmožnega prebivalstva 
v kmetijski proizvodnji in z razširjanjem različnih oblik proiz- 
vodnega sodelovanja kmetovalcev z organizacijami združe- 
nega dela; 6) s počasnejšim porastom zaposlenosti pri ne- 
proizvodnih delih v temeljnih organizacijah združenega dela 

materialne proizvodnje in v skupnih službah negospodarskih 
dejavnosti. 

Ustvarjali bomo pogoje za odpiranje približno 740 tisoč 
novih delovnih mest, kar bo skupaj z naravnim nadomešča- 
njem zaposlenih na sedanjih delovnih mestih omogočilo novo 
delovno angažiranje skupaj približno 1.440 tisoč oseb, od 
tega približno 1.340 tisoč v družbenem sektorju. V družbenem 
sektorju bo v letu 1985 zaposlenih skupaj 6,4 milijona oseb. 

S prilivom novih generacij šolanih kadrov različnih profilov 
in poklicov ter stopenj strokovnosti v višini približno 850 tisoč 
oseb bo zagotovljeno precejšnje zboljšanje izobrazbene 
strukture zaposlenih delavcev. Delež strokovno usposoblje- 
nih in kvalificiranih delavcev se bo povečal s 63% v letu 1980 
na približno 67% v letu 1985. 

Z zagotovitvijo nujnih materialnih in normativnih pogojev v 
republikah in avtonomnih pokrajinah bo omogočeno obvezno 
zaposlovanje približno 320 tisoč pripravnikov. 

Z aktivno politiko zaposlovanja se bo relativno zmanjševalo 
število nezaposlenih. Zmanjšalo se bo število oseb, ki so na 
začasnem delu v tujini. 

V strukturi novega delovnega angažiranja bo povečan delež 
žensk, s tem pa tudi njihov delež v celotni zaposlenosti s 
35,6% v letu 1980 na približno 38% v letu 1985. 

4. Razvoj ekonomskih odnosov 
s tujino 

4.1. Zboljšanje položaja države v mednarodnih ekonom- 
skih odnosih je eden izmed glavnih skupnih interesov in ciljev 
celotnega družbeno-ekonomskega razvoja Jugoslavije. 
Glavne naloge skupne politike razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino so: 

1) nadaljnji razvoj sistema in razdelava instrumentov eko- 
nomskih odnosov s tujino na temeljih socialističnih samou- 
pravnih odnosov, da bi delavci v organizacijah združenega 
dela postali nosilci politike razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino ter obveznosti in odgovornosti za njeno uresničevanje 
ter da bi bili ustvarjeni pogoji za ekonomsko motiviranost za 
trajno povečanje izvoza blaga in storitev; 

2) bistveno zboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih 
ekonomskih odnosih in povečanje deleža jugoslovanskega 
izvoza blaga in storitev v svetovnem izvozu; 

3) zmanjšanje relativne zadolženosti države v tujini za eno 
odstotno točko na leto! 

4) zmanjšanje uvozne odvisnosti gospodarstva predvsem 
na področju proizvodnje energije, tehnologije, osnovnih su- 
rovin in reprodukcijskega materiala ter hrane, za katere ob- 
stajajo pogoji za proizvodnjo v državi; 
5) doseganje bolj uravnovešenih odnosov v mednarodni eko- 
nomski menjavi s povečanjem pokritosti uvoza z izvozom 
blaga v letu 1985 na 70% ter pomembno zmanjšanje deficita 
plačilne bilance in devizne bilance države tako, da celoten 
deficit plačilne bilance v petletnem obdobju ne preseže zne- 
ska 6,0 milijard dolarjev; 

6) pospeševanje ekonomskih odnosov z vsemi državami in 
regijami v svetu na temeljih enakopravnosti in vzajemnosti 
ekonomskih interesov in doseganje bolj uravnovešene eko- 
nomske menjave s posameznimi regijami in ekonomsko po- 
membnejšimi partnerji. Posebej si bomo prizadevali za hitrejši 
in bolj vsestran razvoj ekonomskih odnosov z neuvrščenimi 
državami in državami v razvoju, s povečanjem obsega bla- 
qovne menjave in z vzpostavljanjem višjih oblik dolgoročnega 
sodelovanja, zaradi povečanja deleža teh držav v celotni me- 
njavi Jugoslavije s tqjino na najmanj 26% do leta 1985. Pose- 
bej bo pospeševano ekonomsko sodelovanje s sosednimi 
državami. ......  ,,, 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v skladu 
s svojimi pravicami, odgovornostmi in možnostmi prispevale 
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k graditvi in uresničitvi novega mednarodnega ekonomskeaa 
reda. 

4.2. Zaradi povečevanja izvoza blaga in storitev in krepitve 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva na svetovnem trgu 
bo proizvodna orientacija s stališča razvoja in intenziviranja 
ekonomskih odnosov s tujino usmerjena v: 

1) povečanje učinkovitosti gospodarstva in produktivnosti 
dela in uporabe proizvodnih skladov zaradi povečanja konku- 
renčne sposobnosti na svetovnem trgu v največjem številu 
gospodarskih sektorjev; 

2) proizvodnjo, ki zagotavlja dolgoročno vključevanje in 
krepitev položaja gospodarstva v mednarodni delitvi dela na 
podlagi lastnih tehnično-tehnoloških rešitev in ki s pretežnim 
delom temelji na lastnih virih, zlasti na večjem deležu zahtev- 
nejšega dela; 

3) modernizacijo in razširitev zmogljivosti, ki prispevajo k 
povečevanju deviznega priliva v mednarodnem prometu in 
tranzitu čez Jugoslavijo in od turizma; 

4) odpravljanje neskladja v proizvodnji znotraj posameznih 
ekonomsko-tehnoloških celot, s povečanjem proizvodnje, ki 
omogoča hitrejše nadomeščanje uvoza in sicer zlasti delov in 
sklopov v industriji predelave kovin, rud, koncentratov in 
polizdelkov črne in barvaste metalurgije, umetnih snovi, sin- 
tetičnih vlaken, sintetičnega kavčuka, posameznih farmacevt- 
skih surovin in posameznih kmetijsko-živilskih proizvodov; 

5) izvajanje investicijskih del v tujini z večjo uporabo lastne 
tehnologije, uporabo in vgrajevanjem domače opreme ter v 
večji izvoz lastne tehnologije. 

4.3. Skupne interese in naloge politike razvoja ekonomskih 
odnosov s tujino bomo uresničevali: 

1) z dvakrat hitrejšim porastom izvoza blaga od porasta 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva, najmanj pa 
8% realno na leto; glavni nosilci izvoza blaga bodo organiza- 
cije združenega dela, ki proizvajajo blago višjih faz predelave, 
ki temelji na večjem deležu domačih virov, znanja in tehnolo- 
gije, zlasti pa opremo, ladje, izdelke končne predelave lesa, 
tekstilne proizvode, proizvode kemične industrije, usnja in 
obutve, kmetijske in živilske proizvode idr.; izvoz teh proiz- 
vodov mora rasti hitreje od celotnega izvoza blaga. 

2) devizni priliv na podlagi izvoza storitev bo rastel hitreje 
od rasti izvoza blaga, realno pa najmanj 9 do 10% letno, z 
znatno večjim deviznim prilivom od tujskega turizma, storitev 
v mednarodnem transportu in izvajanja investicijskih del v 
tujini bo zagotovljeno kritje največjega dela deficita v trgovin- 
ski bilanci države. 

3) celoten uvoz se bo opravljal v skladu s plačilnobilančnimi 
in deviznobilančnimi možnostmi države, pri uresničevanju 
uvoza bodo imeli prednost uvoz reprodukcijskega materiala 
delov in sklopov za vdelavo, uvoz nujnih energetskih in drugih 
surovin, ki se v državi ne morejo proizvajati ali pa se ne 
proizvajajo v zadostnih količinah. Uvoz opreme bo usklajen z 
večjim in smotrnejšim izkoriščanjem domačih zmogljivosti za 
proizvodnjo opreme ob zagotavljanju konkurenčnosti, kot 
tudi s pogojem, da bo uvozna oprema nad tehnično-tehnolo- 
ško ravnijo domače opreme in bo prispevala k maksimalni 
uporabi domačih surovin in reprodukcijskega materiala, hi- 
trejšemu razvoju domače proizvodnje opreme in tehnologije 
ter večjemu izvozu. 

V tujini se bomo zadolževali v skladu s plačilnobilančnimi in 
deviznobilančnimi možnostmi države. V tujini se smemo za- 
dolževati, da bi odpravili disproporce v gospodarski strukturi 
države in uresničevali politiko hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosova. Zunanji krediti se bodo 
uporabljali predvsem za uvoz opreme za razvoj zmogljivosti 
skupnega pomena. Zunanji finančni krediti se bodo uporab- 
ljali predvsem za zagotovitev zunanje likvidnosti države. 

5. Razvoj gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosova 

5.1. Krepitev materialne podlage za enakopravnost narodov 
in narodnosti in skladnejši razvoj republik in avtonomnih 
pokrajin spada v glavne, trajne skupne interese in cilje druž- 
benoekonomskega razvoja Jugoslavije. Ustvarjali bomo po- 
goje za hitrejši razvoj vsake gospodarsko manj razvite repu- 
blike, zlasti pa SAP Kosovo kot izrazito gospodarsko manj 
razvite pokrajine glede na povprečje razvoja države, da bi v 
primerjavi s povprečjem države zmanjšali razlike v stopnji 
njihove gospodarske razvitosti. Hitrejši razvoj gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo je posebnega pomena 
za uresničevanje materialne podloge za enakopravnost naro- 
dov in narodnosti Jugoslavije, za poenotenje materialnih po- 
gojev družoenega življenja in dela delovnih ljudi in za skla- 
dnejši razvoj gospodarstva države kot celote. 

5.2. Za gospodarsko manj razvite republike se bodo vštele: 
SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora in SR Makedonija, 
medtem ko se bo SAP Kosovo štela za izrazito gospodarsko 
manj razvito pokrajino. 

5.3. S spodbujevalnimi ukrepi in popolnejšo ter smotrnejšo 
uporabo in aktiviranjem proizvodnih, človeških, naravnih in 
drugih potencialov in dejavnikov razvoja bomo dosegli razvoj 
proizvajalnih sil v vsaki gospodarsko manj razviti republiki 
hitrejši od povprečja države in najhitrejši razvoj SAP Kosova. 
To bo omogočilo, da bodo ta območja dosegla: hitrejšo rast 
družbenega proizvoda, krepitev materialne podlage združe- 
nega dela, svoje gospodarske strukture, učinkovitejše zapo- 
slovanje za delo zmožnega prebivalstva in na tej podlagi 
zboljšanje življenjskih in delovnih pogojev delovnih ljudi in 
zboljšanje življenjskega standarda ter socialnega razvoja v 
celoti. 

5.4. Dosežena raven družbenoekonomskega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, akumulacijska 
sposobnost njihovega gospodarstva, razvojne možnosti in 
prizadevanja združenega dela vse države, zlasti pa omenjenih 
območij ter spodbujevalni ukrepi, ki se bodo sprejemali, da bi 
omogočili porast družbenega proizvoda celotnega gospodar- 
stva na vseh teh območij, približno 15 do 20% hitrejši od 
povprečne rasti v državi, v SAP Kosovu pa približno 60%. 

Ustvarjali bomo pogoje za najhitrejši razvoj Socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo, da bi zagotovili večjo stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva in začeli zmanjševati razlike v ravni 
razvitosti te v primerjavi s povprečjem države izrazito gospo- 
darsko manj razvite pokrajine. 

5.5. Da bi uresničili politiko hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosova bomo ukrepali in delo- 
vali tako, da bomo prispevali: 

1) k večji vlogi in odgovornosti združenega dela pri uresni- 
čevanju dogovorjene politike s spodbujanjem in razvijanjem 
različnih oblik združevanja dela in sredstev na dohodkovnih 
podlagah in skupnih interesih med temeljnimi organizacijami 
združenega dela gospodarsko manj razvitih in razvitih repu- 
blik ter avtonomnih pokrajin, vštevši tudi večjo izmenjavo 
izkušenj pri uporabi sodobnih dosežkov znanosti in tehnike 
ter sodobne organizacije dela; 

2) k razvoju dejavnosti, panog in grupacij, ki zagotavljajo 
hitrejšo rast dohodka in akumulacije, pritegovanju za delo 
zmožnega prebivalstva in večji rentabilnosti vloženih sred- 
stev; 

3) k nadaljnjemu pospeševanju oblik zagotavljanja in upo- 
rabe sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja teh družbe- 
nopolitičnih skupnosti in večji učinkovitosti spodbujevalnih 
ukrepov družbene skupnosti; 

4) k večjemu vključevanju v enoten jugoslovanski trg. 
K uresničevanju teh nalog bosta prispevali večja organizira- 

nost in odgovornost družbenopolitičnih skupnosti in združe- 
nega dela gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova 
za svoj razvoj, kot tudi odgovornost federacije ter republik i'n 
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avtonomnih pokrajin za zagotovitev dogovorjenih spodbuje- 
valnih sredstev, s katerimi se ustvarjajo materialni in družbeni 
pogoji za uresničevanje politike hitrejšega razvoja teh druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

6. Razvoj splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite 

6.1. Pri razvoju splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite bomo posebno pozornost posvetili modernizaciji 
in bojni krepitvi oboroženih sil, zlasti jugoslovanske ljudske 
armade, ter usposabljanju organov in varnostnih služb. Jugo- 
slovanska ljudska armada, kot udarni del oboroženih sil se bo 
usposabljala, da samostojno in s pomočjo teritorialne 
obrambe in drugih subjektov sistema splošne ljudske 
obrambe prepreči presenečenje in zagotovi mobilizacijo in 
prehod oboroženih šil in družbe v vojno ter vodi oborožen boj 
na kopnem, morju in v zraku v konvencionalnih in jedrskih 
vojnih razmerah. 

Zato bomo ustvarjali pogoje: 
1) za opremljanje JLA s sodobnim orožjem in vojaško 

opremo, pri čemer se bomo vse bolj opirali na razvojne in 
proizvodne zmogljivosti v državi zaradi hitrejše tehnične mo- 
dernizacije in večje bojevne usposobljenosti oblik, rodov in 
služb v celoti. 

2) za zboljšanje organizacijske strukture v skladu z uvaja- 
njem novega orožja in opreme ter nove doktrine uporabe 
oboroženih sil, vštevši tudi nadaljnjo modernizacijo pouka in 
vojaškega šolstva. Spopolnjevali in posodabljali bomo sistem 
vodenja in poveljevanja ter zalednega zavarovanja. 

6.2. Teritorialno obrambo bomo razvijali in krepili, kot mo- 
čan in množičen del enotnih oboroženih sil, najširša splošna 
ljudska oblika organiziranja in pripravljanja družbe za oboro- 
žen boj in druge oblike odpora napadalcu ter organizirana 
sila družbene samozaščite. Pri razvoju teritorialne obrambe 
bo težišče na njenem nadaljnjem organiziranju in širjenju v 
krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in obči- 
nah, množičnejšem vključevanju in usposabljanju mladine in 
žensk za oborožen boj, večji bojni sposobnosti združenih 
enot, večji učinkovitosti vodenja in poveljevanja ter ustvarja- 
nju materialnih in drugih pogojev za uspešen oborožen boj. 

6.3. V skladu z nadaljnjim razvojem in tehnično moderniza- 
cijo oboroženih sil in kritjem drugih potreb splošne ljudske 
obrambe iz domačih virov bomo na področju proizvodnje 
orožja in vojaške opreme zagotovili: 

1) trajno in stabilno zadovoljevanje največjega dela potreb 
po območju in vojaški opremi v miru in vojni s skladnim 
razvojem domače proizvodnje orožja in vojaške opreme v 
okviru celotnega razvoja države. Uvedena bo sodobna te- 
hnika, tehnologija in organizacija delovnega procesa ter po- 
večana učinkovitost gospodarjenja z družbenimi sredstvi ter 
znižani stroški proizvodnje orožja in vojaške opreme; 

2) graditev novih in modernizacijo, rekonstrukcijo in vzdr- 
ževanje obstoječih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo 
orožja in vojaške opreme v skladu z načrti za razvoj in moder- 
nizacijo oboroženih sil ter drugimi potrebami ljudske 
obrambe; 

3) maksimalno uporabo domačih surovin in reprodukcij- 
skega materiala s čim večjo mogočo zamenjavo za uvozne 
surovine in reprodukcijski material ter ustvarjanje in ohrani- 
tev potrebnih rezerv; 

4) šolanje in spopolnjevanje kadrov, ki so nujni za optima- 
len razvoj in proizvodnjo orožja in vojaške opreme; 

5) nadaljnjo graditev socialističnih samoupravnih druž- 
beno-ekonomskih odnosov v organizacijah združenega dela, 
ki proizvajajo orožje in vojaško opremo ter povezovanje z 
organizacijami združenega dela, ki sodelujejo v tej proizvod- 
nji na podlagi združevanja dela in sredstev in deleža v skupno 
doseženem dohodku; 

6) razvijanje in pospeševanje vojaško-eKonomskega sode- 

lovanja s posameznimi državami, predvsem pa z neuvršče- 
nimi državami in državami v razvoju na podlagi vzajemnih 
interesov. 

6.4. Prednost pri razvoju civilne zaščite bodo imeli uspo- 
sabljanje obstoječih in graditev novih zakloniščnih objektov, 
protipožarna zaščita, prva pomoč, radiološko-biološko ke- 
mična zaščita, reševanje iz ruševin in materialno-tehnično 
opremljanje. Zboljšala se bo usposobljenost enot in štabov 
civilne zaščite, zlasti v velikih mestih in industrijskih središčih, 
pri čemer bosta upoštevani njihova specifičnost in stopnja 
ogroženosti. 

6.5. Težišče pri razvoju službe za opazovanje, javljanje, 
obveščanje in alarmiranje bo na dopolnitvi s strokovnimi 
kadri, pouku, tehničnem opremljanju in medsebojnem pove- 
zovanju centrov za obveščanje in alarmiranje od občin do 
federacije in le-teh z vojaškimi centri. Posebna pozornost bo 
posvečena usposabljanju organizacij in služb, ki se v okviru 
svoje redne dejavnosti ukvarjajo z opazovanjem. 

6.6. Razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti bo bolj 
usklajen s potrebami krepitve splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. Zato je treba z načrti in programi za 
razvoj te dejavnosti ter z njihovim uresničevanjem ustvariti 
pogoje za pospešeno proizvodnjo surovin, energije in hrane 
ter zagotoviti, da njihova proizvodnja ne bo manjša od potreb 
porabe v izrednih situacijah in v vojni. Da bi ss okrepila 
splošna ljudska obramba mora razvoj gospodarstva vse bolj 
temeljiti na domači opremi, znanstveno-tehničnih, tehnolo- 
ških, proizvodnih in drugih potencialih. 

6.7. Še naprej bomo izpopolnjevali in krepili družbeno sa- 
mozaščito kot trajno nalogo vseh subjektov in enega bistve- 
nih faktorjev zaščite in stabilnosti družbe. 

6.8. Nadaljevali bomo s kadrovskim usposabljanjem in ma- 
terialno-tehničnim posodabljanjem specializiranih organov in 
službe za varnost družbe, zlasti organov za notranje zadeve. 

DRUGI DEL 

Smernice in okviri za 

sprejemanje ukrepov 

ekonomske politike 

1. Pridobivanje in razporejanje 
dohodka 

1.1. Na področju pridobivanja in razporejanja dohodka 
bomo ustvarili pogoje: (1) da pridobivanje in povečanje do- 
hodka temelji predvsem na nenehnem povečanju proizvodnje 
in drugih gospodarskih aktivnosti, večji produktivnosti dela, 
večji ekonomičnosti dela in sredstev ter popolnejši uporabi 
tržnih meril; (2) da se zagotovijo enakomernejši in stabilnejši 
pogoji za pridobivanje dohodka z vzpostavljanjem enakoprav- 
nejših odnosov v primarni delitvi in poenotenjem drugih 
splošnih pogojev gospodarjenja ter poveča ekonomska ute- 
meljitev združenega dela za ustvarjanje dohodka; (3) da se s 
politiko pridobivanja in razporejanja dohodka ter čistega do- 
hodka zagotovi porast akumulacije, da bi se krepila mate- 
rialna podlaga združenega dela in (4) da se s politiko delitve 
dohodka zagotovi, da osebni dohodki rastejo v mejah rasti 
dohodka in čistega dohodka, s tem da sredstva za razširitev 
materialne podlage združenega dela hitrejše rastejo od rasti 
dohodka in čistega dohodka, pri čemer je treba zagotoviti rast 
realnih osebnih dohodkov največ do porasta produktivnosti 
dela, kot tudi materialno varnost delavcev v republiki in avto- 
nomnih pokraiinah. 
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1.2. Da bi okrepili akumulacijsko in reproduktivno sposob- 
nost gospodarstva bomo z družbenimi dogovori v republikah 
in avtonomih pokrajinah ter s samoupravnimi sporazumi o 
pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka ter 
z drugimi ukrepi zagotovili odločilen vpliv združenega dela pri 
razporejanju dohodka na akumulacijo in osebno, splošno in 
skupno porabo. Izločanje sredstev iz dohodka za zadovoljeva- 
nje splošnih družbenih in skupnih potreb ter izločanja iz 
čistega dohodka za osebne dohodke in sredstva za skupno 
porabo organizacij združenega dela bodo rasla počasneje od 
rasti dohodka. 

Osebni dohodki organizacij združenega dela bodo rasli v 
meji rasti dohodka in čistega dohodka, s tem da je treba 
zagotoviti hitrejšo rast sredstev za razširitev materialne pod- 
lage združenega dela od rasti dohodka in čistega dohodka, 
pri čemer je treba zagotoviti: 

1) da se sredstva za osebne dohodke in skupno porabo 
organizacij združenega dela ustvarjajo odvisno od delovnega 
prispevka delavcev k ustvarjanja dohodka na podlagi živega 
in minulega dela odvisno od prispevka k povečanju dohodka 
z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi v 
skladu s skupnimi temelji in merili, ki so določeni v družbenih 
dogovorih ter samoupravnih sporazumih in samoupravnih 
splošnih aktih o pridobivanju in delitvi dohodka in osebnih 
dohodkov; 

2) da se lahko del dohodka, ki je rezultat dela v izjemno 
ugodnih naravnih pogojih ali izjemnih ugodnostih na trgu 
razporeja za osebne dohodke in skupno porabo; 
.3) da rastejo realni osebni dohodki delavcev-v gospodar- 

stvu največ do rasti produktivnosti dela in se povečajo pred- 
• vsem v organizacijah združenega dela, ki povečajo produktiv- 

nost dela, zmanjšajo stroške poslovanja in povečajo dohodek 
na enoto vloženega živega dela in sredstev; 

4) hitrejšo rast osebnih dohodkov proizvodnih delavcev in 
glavnih nosilcev proizvodnje od osebnih dohodkov delavcev, 
ki opravljajo neproizvodna dela in naloge, ter hitrejšo rast 
osebnih dohodkov delavcev, ki delajo pod težkimi delovnimi 
pogoji, od dohodkov delavcev, ki opravljajo druga proizvodna 
dela in naloge; 

5) zmanjšanje razlik v osebnih dohodkih delavcev, zaposle- 
nih v panogah in grupacijah, ki niso razultat zahtevnosti del in 
nalog, delovnih pogojev in uspešnosti pri gospodarjenju z 
družbenimi sredstvi; 

6) da rastejo skupna sredstva za osebne dohodke delavcev 
v delovnih skupnostih počasneje od rasti dohodka organizacij 
združenega dela v gospodarstvu; 

7) da se osebni dohodki delavcev v organizacijah združe- 
nega dela družbenih dejavnosti uskladijo z gibanjem osebnih 
dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela v gospo- 
darstvu, pri čemer naj skupna sredstva za osebne dohodke v 
teh dejavnostih rastejo počasneje od rasti skupnih sredstev za 
osebne dohodke v gospodarstvu; 

8) da sredstva za skupno porabo na delavca, razen sred- 
stev za stanovanjsko graditev, rastejo največ do višine, dolo- 
čene z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. 

Splošne družbene potrebe se bodo zadovoljevale v skladu z 
realnimi možnostmi gospodarstva in delovnil? ljudi ter obča- 
nov. S predpisi, družbenimi dogovori in ukrepi ekonomske 
politike bomo zagotovili počasnejšo rast sredstev za te po- 
trebe od rasti dohodka v gospodarstvu. 

Pri zadovoljevanju skupnih potreb bomo s prehodom na 
prosto menjavo dela postopno premostili fiskalni način finan- 
ciranja teh potreb. Izločanje sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb bo temeljilo na dogovorih o temeljih planov repu- 
blik in avtonomnih pokrajin in usklajenih interesih ter progra- 
mih, ki jih uresničujejo delavci v organizaciji združenega dela 
družbenih dejavnosti. Pri tem bomo izhajali iz opredelitve, da 
sredstva za te potrebe: (1) ne presegajo deleža sredstev do- 
hodkov, ki bo določen s samoupravnimi sporazumi in dogo- 
vori; (2) da rastejo počasneje od rasti dohodka; (3) da se 

sredstva za investicije v družbenih dejavnostih zagotavljajo s 
samoupravnimi odločitvami delavcev temeljnih organizacijah 
združenega dela v skladu z njihovimi načrti in samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov teh dejavnosti in v mejah razpo- 
ložljivih sredstev ter usklajenih razvojnih programov; (4) da se 
uveljavljanje pravic na podlagi socialne varnosti giblje v me- 
jah razpoložljivih sredstev in realnih možnosti izločanja sred- 
stev iz dohodka gospodarstva in osebnih dohodkov delavcev 
in občanov; (5) da se smejo nove pravice pri zadovoljevanju 
skupnih potreb uvesti samo, če so zagotovljena potrebna 
sredstva v skladu z dogovorjeno politiko na področju skupne 
porabe. 

1.3. Z družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi 
bomo razdelali kriterije in merila za delitev osebnih dohodkov 
po delu in rezultatih dela, in sicer: (1) uskladitev osebnih 
dohodkov z dohodkom in produktivnostjo dela; (2) postavitev 
osebnega dohodka v funkcijo skupnega prispevka delavcev k 
ustvarjanju dohodka z živim delom, upravljanjem in gospo- 
darjenjem s sredstvi kot minulim delom in novatorstvom, 
racionalizatorstvom in drugimi oblikami ustvarjalnosti; (3) 
prispevek družbenih dejavnosti k povečanju dohodka v mate- 
rialni proizvodnji; (4) merjenje zahtevnosti in kakovosti dela 
ter drugih elementov prispevka k rezultatom dela. 

1.4. Pri delitvi dohodka je treba povečati izločanja za razši- 
ritev materialne podlage dela in rezerve. Izločanja za akumu- 
lacijo v organizacijah združenega dela bodo rastla hitreje od 
povečanja čistega dohodka. S politiko spodbujanja in razpo- 
rejanja dohodka ter z ukrepi monetarno-fcreditne in davčne 
politike bomo vplivali, da se bo povečal del akumulacije, ki 
ostane na razpolago organizacijam združenega dela, v skupni 
družbeni akumulaciji. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo z ukrepi iz svoje 
pristojnosti zagotovile, da bo del dohodka, ki je rezultat izje- 
mnih ugodnosti obvezno usmerjen k razširitvi materialne 
podlage združenega dela. 

2. Financiranje in usmerjanje investicij 
2.1. Z aktivnostmi nosilcev razširjene reprodukcije in 

ukrepi ekonomske politike bomo ustvarili pogoje, da se bosta 
obseg in dinamika investicij v osnovna in obratna sredstva 
gibala v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki se oblikujejo iz 
delitve družbenega proizvoda in dohodka, iz sredstev pri 
bankah, ki se lahko uporabljajo za investicije, iz sredstev, ki se 
zagotavljajo po posebnih predpisih in zunanjih kreditov v 
okviru plačinobilančnih in deviznobilančnih možnosti države 
in v skladu z možnostmi oskrbe z investicijskimi materiali. 

Da bi uskladili skupne investicije z realnimi možnostmi in 
zmanjšali delež investicij v osnovna in obratna sredstva v 
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva bomo zagoto- 
vili: 

1) manjše črpanje kratkoročnih sredstev pri bankah za 
dolgoročne plasmaje z usklajevanjem plasmajev s strukturo 
virov sredstev po rokih in garancijskega potenciala bank z viri 
sredstev, ki se lahko po svoji kakovosti uporabljajo za investi- 
cije. Črpanje kratkoročnih sredstev za dolgoročne plasmaje 
bor^io določili za vsako posamezno leto z monetarno-kreditno 
politiko; 

2. zmanjšanje realne vrednosti uvoza opreme skupaj in na 
kredit, odvisno od plačilnobilančnih in deviznobilančnih mož- 
nosti države oziroma od plačilnobilančnih in deviznobilanč- 
nih pozicij republik in avtonomnih pokrajin; 

3. omejitev spreminjanja zunanjih finančnih kreditov v di- 
narje za financiranje investicij v državi na najnujnejšo mero, 
razen posojil Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter 
drugih mednarodnih finančnih organizacij, in uskladitev s 
celotnimi možnostmi zadolževanja v tujini in okviri monetarno 
kreditne politike, da bi nevtralizirali monetarni učinek teh 
kreditov na tokove družbene reprodukcije na podlagi poseb- 
nega predpisa ali dogovora republik in avtonomnih pokrajin. 
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2.2. Da bi zagotovili integriteto družbenih sredstev, njihovo 
hitrejše reproduciranje in ohranitev na sodobni tehnično- 
tehnološki ravni ter realno določili dohodek, bomo zagotovili 
realnejšo valorizacijo osnovnih sredstev in spremenili stopnje 
amortizacije. 

2.3. Sprejemali bomo ukrepe za pospeševanje varčevanja 
občanov in smotrno usmeritev dela teh sredstev za financira- 
nje investicijskih projektov v družbenem sektorju gospodar- 
stva. Z ukrepi davčne in kreditne politike, kot tudi z drugimi 
ukrepi bomo ustvarili pogoje za večje angažiranje sredstev 
občanov pri nakupu in graditvi stanovanj v individualni lasti in 
v dejavnostih drobnega godpodarstva. 

2.4. Z ustreznimi ukrepi in aktivnostmi bomo ustvarili po- 
goje za združevanje dela in sredstev tehnološko in dohod- 
kovno povezanih organizacij združenega dela za financiranje 
graditve objektov skupnega pomen^, predvsem v dejavnostih, 
za katere je določena prednost pri razvoju, da bi se uskladila 
razmerja v družbeni reprodukciji. S samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov dohodkovno in reprodukcijsko pove- 
zanih organizacijah združenega dela bomo v procesu usklaje- 
vanja razvojnih programov z drugimi organizacijami združe- 
nega dela zagotovili smotrno delitev dela, specializacijo pro- 
izvodnje in kooperacijo, s tem pa bomo poleg drugih ukrepov 
gradili optimalne in sinhronizirane zmogljivosti po fazah pro- 
izvodnje. 

Sprejemali bomo ukrepe in ustvarjali pogoje, da bodo pri 
sprejemanju in uresničevanju odločitev o investicijah v mate- 
rialni proizvodnji izpolnjene obveznosti, prevzete s samou- 
pravnimi sporazumi in dogovori o temeljih planov o zagotovi- 
tvi sredstev za financiranje investicij, da bi se popolnejše in 
smotrnejše črpali razpoložljivi domači viri energije, surovin in 
reprodukcijskega materiala ter zmanjšala odvisnost gospo- 
darstva od njihovega uvoza. 

Sprejeli bomo ukrepe in spodbujali organizacije združe- 
nega dela, da sprejmejo investicijske odločitve in razpolož- 
ljiva sredstva usmerjajo predvsem v združevanje dela in sred- 
stev, k uresničevanju skupnih interesov in nalog na področju: 
energetike' na lastnih energetskih virih, proizvodnje hrane, 
zlasti osnovnih kmetijskih in osnovnih živilskih proizvodov; 
proizvodnje in storitev, s katerimi se dosegajo pomembnejši 
rezultati pri izvozu in zmanjšanju uvoza; proizvodnje surovin 
in reprodukcijskega materiala iz domačih virov za nadomesti- 
tev uvoza; proizvodnje opremejn naprav, ki zagotavlja višjo 
tehnično-tehnološko raven in zmanjševanje odvisnosti od tu- 
jine ter graditev in vzdrževanja magistralnih prometnih poti in 
razvoja integralnega transporta. V skladu s temi opredelitvami 
bomo podprli večjo usmeritev sredstev: 

1. za vlaganja v proizvodne namene, ki dajejo večje učinke 
v dohodku na delavca in angažirana sredstva ter povečujejo 
devizni priliv ali zmanjšujejo devizni odliv; 

2. za razširitev in graditev zmogljivosti, zlasti predelovalnih 
s pogojem, da so bili poprej zagotovljeni energija, surovine in 
reprodukcijski materiali; 

3. za večjo učinkovitost investicij s hitrejšo graditvijo in 
večjo uporabo sodobnih tehničnih in tehnoloških dosežkov in 
boljšo organizacijo dela; 

4. za enakomernejši regionalni razvoj proizvajalnih sil, zla- 
sti pa za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejši razvoj SAP Kosova; 

5. za graditev investicijskih objektov s pogojem, da je bilo 
zagotovljeno varstvo pred škodljivim učinkovanjem na člove- 
kovo življenjsko in delovno okolje. 

Investicijski programi v gospodarskih in družbenih dejav- 
nostih bodo v potrebni meri usklajeni s strateško obrambnimi 
zahtevami, zlasti v dejavnostih, za katere je predviden hitrejši 
razvoj. 

Da bi zagotovili predvideno rast kmetijske proizvodnje 
bodo republike in avtonomni pokrajini z ukrepi iz svoje pri- 
stojnosti ustvarile pogoje za hitrejšo rast investicij v proizvod- 
njo osnovnih kmetijskih proizvodov, z večjim deležem teh 

vlaganj v skupnih gospodarskih investicijah pa bodo ustvar- 
jeni tudi ugodnejši pogoji za kreditiranje razširitve obdeloval- 
nih površin družbenega sektorja kmetijstva. 

V proizvodnjo, ki večinoma temelji na uvozu surovin in 
reprodukcijskega materiala se lahko vlaga, če organizacija 
združenega dela, ki vlaga, zagotovi z izvozom ali združeva- 
njem na trajnejši podlagi devizna sredstva za uvoz teh proiz- 
vodov in za odplačilo zunanjih kreditov. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo s posredovanjem 
samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino zagotovile, da bo najmanj 80% zunanjih kreditov za 
investicijske namene usmerjenih za vlaganja v dejavnosti, za 
katere je predviden hitrejši razvoj. 

Bomo ukrepali tako, da spodbudimo investitorje in banke, 
da usmerjajo sredstva in izvajajo druge aktivnosti predvsem 
za hitrejše končanje objektov v gradnji iz predhodnega plan- 
skega obdobja, ki so posebnega pomena, da se zmanjšajo 
neusklajenosti v gospodarski strukturi, poveča izvoz in nado- 
mesti uvoz. 

Organizacije združenega dela, katerih sredstva so združena 
v bankah, morajo na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana banke usmerjati pretežen del kreditnega po- 
tenciala, prednost vlaganj za graditev objektov po samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov, predvsem pa za pro- 
jekte, ki temeljijo na združevanju dela in sredstev in za katere 
je določena potreba po hitrejšem razvoju. 

2.5. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo 
sprejele ukrepe, da se vzpostavijo enakomernejši in stabil- 
nejši pogoji za pridobivanje dohodka, da bi se okrepila mate- 
rialna podlaga organizacij združenega dela iz dejavnosti, za 
katere je predviden hitrejši razvoj. Vodili bomo politiko 
manjše carinske obremenitve za uvoz opreme, ki se ne proiz- 
vaja v državi in dajali določene davčne in druge olajšale. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo otežile pogoje za 
začetek graditve zmogljivosti, katerih več kot polovica proiz- 
vodnje temefji na surovinah in reprodukcijskem materialu iz 
uvoza, če pri tem ne bodo doseženi ustrezni rezultati pri 
izvozu in nadomestitvi uvoza. 

2.6. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo 
ustvarile pogoje in z ukrepi ekonomske politike spodbujale 
združevanje dela in sredstev reprodukcijsko in dohodkovno 
povezanih organizacij združenega dela in na tej podlagi neo- 
virano gibanje denarne akumulacije v vsej državi ter preo- 
brazbo kreditnih odnosov za financiranje graditve objektov 
skupnega pomena, predvsem objektov v dejavnostih, za ka- 
tere je predviden hitrejši razvoj. Pri tem tem je treba zagotoviti 
smotrno delitev dela in programov, specializacijo proizvodnje 
in kooperacijo, graditev optimalnih in sinhroniziranih zmoglji- 
vosti po fazah proizvodnje. 

2.7. Z razvojem sistema razširjene reprodukcije bo razdelan 
mehanizem družbene verifikacije investicijskih odločitev s 
stališča ocene^družbene in ekonomske opravičenosti investi- 
cijskih vlaganj'in izpopolnjen sistem družbenega obveščanja 
in evidence investicij. 

3. Ekonomski odnosi s tujino 
3.1 Pri uresničevanju politike razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino bomo z ukrepi skupne razvojne in tekoče ekonomske 
politike, kot tudi z drugimi ukrepi in aktivnostmi ustvarili 
ustrezne splošne pogoje gospodarjenja, s katerimi bomo za- 
gotovili trajen ekonomski interes organizacij združenega dela 
za večji izvoz, ki bo najmanj enak interesu za poslovanje na 
domačem trgu: (1) s hitrejšim in učinkovitejšim razvojem 
sistema samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju ekonomskih odnosov s tujino tako, da delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega dela s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in dogovarjanjem, združevanjem dela in sredstev 
ter z drugimi oblikami medsebojnega interesnega povezova- 
nja neposredno odločajo o pogojih ustvarjanja, pridobivanja 
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in razpolaganja z devizami; (2) z vzpostavitvijo stabilnih od- 
nosov na notranjem trgu, zlasti z zmanjšanjem inflacijske 
stopnje; (3) z večjo konkurenčno sposobnostjo jugoslovan- 
skega gospodarstva na mednarodnem trgu; (4) s pospeševa- 
njem načrtovanja ekonomskih odnosov s tujino in (5) z zbolj- 
ševanjem organizacije in dela zunanjetrgovinskega omrežja v 
državi in tujini. 

Da bi povečali izvoz, s katerim se ustvarja večji devizni 
učinek, zlasti pa proizvodov višjih faz predelave in drugih 
proizvodov, katerih proizvodnja temelji na večjem deležu do- 
mačih virov, znanja in tehnologije v vseh gospodarskih dejav- 
nostih bomo ukrepali in delovali tako, da bomo spodbujali 
sklepanje samoupravnih sporazumov o deležu v devizah, 
ustvarjenih z vzajemno proizvodnjo, financiranjem ali z drugo 
obliko ekonomskega sodelovanja oziroma zagotovili enak 
ekonomski interes za izvoz vseh organizacij združenega dela, 
ki sodelujejo pri proizvodnji teh proizvodov. 

Da bi povečali proizvodnjo kmetijskih in živilskih proiz- 
vodov za izvoz in povečali izvoz, bodo federacija, republike in 
avtonomni pokrajini ukrepale tako, da bodo zagotovile: (1) 
ekonomski interes organizacij združenega dela za dolgo- 
ročno in stabilno povečanje proizvodnje kmetijskih in živil- 
skih proizvodov; (2) da temelji izvoz hrane na srednjeročnih in 
letnih materialnih bilancah; (3) da se bodo v politiki razvoja 
ekonomskih odnosov s posameznimi državami in grupacijami 
uresničevali ugodnejši pogoji za trajen in stabilen izvoz do- 
mačih kmetijskih in živilskih proizvodov; (4) da z ukrepi mo- 
netarne in kreditne politike ter s samoupravnim sporazumom 
bank kreditirajo družbeno organizirano pripravo'proizvodnje, 
proizvodnjo in zaloge kmetijskih in živilskih proizvodov za 
izvoz. 

Pri izvozu opreme, ladij in tehnologije ter izvajanju investi- 
cijskih del v tujini bomo predvsem z graditvijo kompleksnih 
objektov na podlagi enakomernega partnerstva in vzajemno- 
sti ekonomskih interesov bistveno zboljšali način in oblike 
sodelovanja s tujimi partnerji, zlasti iz držav v razvoju. 

Za izvoz investicijske opreme, ladij, tehnologije in izvajanje 
investicijskih del v tujini na kredit, bomo zagotovili ustrezna 
sredstva iz stabilnih virov na dolgoročnih podlagah, zlasti pa s 
samoupravnimi sporazumi bank, s katerimi bomo del kredit- 
nega potenciala za kreditiranje izvoza usmerili z ukrepi mone- 
tarno-kreditne politike, poslovno politiko bank tako, da proiz- 
vodnjo za izvoz kreditirajo pod ugodnejšimi pogoji in združu- 
jejo sredstva z zainteresiranimi organizacijami združenega 
dela na, samoupravni podlagi pri jugoslovanski banki za me- 
dnarodno ekonomsko sodelovanje. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v mejah 
svojih pravic, dolžnosti in odgovornosti ustvarjale pogoje za 
precejšnje povečanje deviznega priliva od tujskega turizma, 
storitev v mednarodnem transportu in izvajanja investicijskih 
del v tujini ter drugih storitev. 

Z ukrepi skupne monetarno-kreditne politike se bo zagotor 
vilo na dolgoročni in selektivni podlagi kreditiranje priprav za 
proizvodnjo blaga in storitev za izvoz, proizvodnjo blaga in 
izvajanje storitev za izvoz, zalog blaga za izvoz in izpolnjeva- 
nje obveznosti, prevzetih z dolgoročnimi aranžmaji s posa- 
meznimi državami. 

3.2. Da bi zagotovili predvideno rast priliva deviz, bodo 
federacija, republike in avtonomni pokrajini z ukrepi ekonom- 
ske politike spodbujale samoupravno sporazumevanje, zdru- 
ževanje dela in sredstev ter druge oblike medsebojnega inte- 
resnega povezovanja organizacij združenega dela, zlasti ti- 
stih, ki se ukvarjajo z mednarodnim prevozom blaga in potni- 
kov, ter organizacij združenega dela, ki izvajajo investicijska 
dela v tujini - z organizacijami združenega dela, ki proizvajajo 
hrano, opremo, proizvode višjih faz obdelave idr. Republike in 
avtonomni pokrajini bodo zlasti spodbujale proces združeva- 
nja dela in sredstev ter drugih oblik samoupravnega povezo- 

vanja na dolgoročnih podlagah med proizvajalci hrane in 
organizacijami združenega dela na področju turizma. 

Z materialnimi bilancami in samoupravnimi sporazumi 
bodo zainteresirane organizacije združenega dela zagotovile 
na selektivni podlagi učinkovitejše usklajevanje proizvodnje 
in porabe, izvoza in uvoza proizvodov, ki so izjemnega po- 
mena za preskrbovanje jugoslovanskega trga in ki so bolj 
udeleženi v zunanjetrgovinskem prometu, s skupnimi tokovi 
družbene reprodukcije. 

Zagotovljena bo kompenzacija organizacijam združenega 
dela, ki jim je z akti organov federacije izvoz izjemno omejen 
ali prepovedan. Z odlokom o skupni devizni politiki Jugosla- 
vije, z odlokom o enotni projekciji plačilne bilance Jugoslavije 
in z odlokom o enotni projekciji devizne bilance Jugoslavije 
bo urejeno vprašanje zagotovitve sredstev za kompenzacijo. 

Zboljšan bo sistem vračil in spodbujanja izvoza blaga in 
storitev na trajnih in stabilnih podlagah, ki bodo v funkciji 
uresničevanja dogovorjene politike razvoja ekonomskih od- 
nosov s tujino. > 

3. 3. Da bi uresničili družbeno opravičeno substitucijo 
uvoza, bomo ukrepali in delovali tako, da bomo v skupni 
razvojni politiki prispevali k razvijanju proizvodnje na podlagi 
domačih resursov, zlasti proizvodnje energije in surovin, 
hrane, blaga in storitev, s katerimi se zmanjšuje uvoz opreme 
in naprav, s katerimi se zagotavlja višja tehnično-tehnološka 
raven. 

Uvoz opreme in tehnologije bo usmerjen predvsem vgradi- 
tev, modernizacijo in povečanje zmogljivosti za proizvodnjo 
blaga in storitev, s katerimi se povečuje izvoz in zmanjšuje 
uvoz; proizvodnjo opreme in naprav, s katerimi se zagotovi 
povečanje tehnično-tehnološke ravni proizvodnje; graditev in 
modernizacijo zmogljivosti za proizvodnjo energije, surovin, 
hrane, integralnega transporta, magistralnih prometnih poti 
in v razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Uvoz opreme in tehnologije bo potekal v skladu s plani 
organizacij združenega dela, družbenimi plani republik in 
avtonomnih pokrajin in s tem planom ter v okviru plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije in plačilnobilančnih in deviznobi- 
lančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. 

Uvoz opreme se bo usklajeval s potrebami po večji in 
smotrnejši uporabi domačih zmogljivosti za proizvodnjo 
opreme ob zagotovitvi konkurenčnih pogojev, s tem da mora 
biti uvozna oprema nad tehnično-tehnološko ravnijo domače 
opreme in da prispeva k hitrejšemu razvoju domače proizvod- 
nje opreme in tehnologije ter k povečanju izvoza. 

Zaradi smotrnejšega uporabljanja domačifusurovinskih in 
drugih proizvajalnih resursov bodo organizacije združenega 
dela, ki uvažajo surovine in reprodukcijske materiale, dele in 
sklope za vdelavo z usklajenimi razvojnimi plani z organizaci- 
jami združenega dela proizvajalcev surovin, reprodukcijskega 
materiala, delov in sklopov, zagotovile porast udeležbe suro- 
vin, reprodukcijskega materiala, delov in sklopov iz domačih 
virov v proizvodnji proizvodov za izvoz. 

Organizacije združenega dela, ki svojih potreb po uvozu ne 
poravnajo s svojim deviznim prilivom, zagotavljajo povečanje 
proizvodnje za izvoz in racionalno substitucijo uvoza pred- 
vsem z združevanjem dela in sredstev ter z drugimi samou- 
pravnimi oblikami povezovanja na dohodkovnih podlagah z 
organizacijami združenega dela, ki izvažajo in dosegajo večji 
devizni prihodek od svojih potreb. 

S skupno devizno in kreditno politiko bodo ustvarjeni po- 
goji za zagotavljanje sredstev za uvoz blaga široke porabe, ki 
je bistvenega pomena za pokrivanje potreb prebivalstva, zlasti 
zdravil, in ki so posebnega pomena za domači trg, v okviru 
plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij republik in avto- 
nomnih pokrajin oziroma projekcije plačilne bilance in pro- 
jekcije devizne bilance Jugoslavije. 

V okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino bo v aktu o enotnih merilih za pridobivanje 
pravice do nakupa deviz predviden način zagotavljanja deviz 
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za uvoz surovin za proizvodnjo zdravil, ki se ne izdelujejo v 
državi, in za uvoz zgotovljenih zdravil, ki se ne izdelujejo v 
državi, in sicer v skladu s potrebami države in določenimi 
materialnimi bilancami in v okviru plačilnobilančnih pozicij in 
deviznobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. 

Uvoz blaga in storitev bo potekal v skladu z izvozom in 
neblagovnim deviznim prilivom ter v okvirih, določenih v 
enotni projekciji plačilne bilance in v enotni projekciji devizne 
bilance Jugoslavije ter projekcijah plačilnobilančnih in deviz- 
nobilančnih pozicij republik in avtonomnih pokrajin. 

V okviru uvoza reprodukcijskega materiala bo dana pre- 
dnost uvozu surovin- in reprodukcijskega materiala, ki so 
bistvenega pomena za povečanje industrijske proizvodnje, 
povečanje proizvodnje za izvoz in za zadovoljevanje potreb 
domačega trga, zlasti surove nafte, naftnih derivatov in pre- 
moga za koksanje. 

V Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino bodo določena enotna' merila za pridobivanje pravice 
do uvoza reprodukcijskega materiala za proizvodnjo proiz- 
vodov posebej namenjenih za izvoz, in za proizvodnjo ustrez- 
nih proizvodov za potrebe splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite, kar bo uresničeno s plačilnobilančnimi 
pozicijami in deviznobilančnimi pozicijami republik in avto- 
nomnih pokrajin. 

3. 4. Razčlenjen bo celoten sistem carinske politike zaradi 
ustrezne zaščite domače proizvodnje in tehnologije v skladu z 
glavnimi smermi razvojne politike in lastnega tehnološkega 
razvoja. Razčlenjen bo poseben sistem zaščite proizvodnje 
kmetijsko-živilskih proizvodov z uvajanjem drsnih prelevma- 
nov, sezonske omejitve uvoza in prepovedi uvoza posameznih 
kmetijsko-živilskih proizvodov. 

Blagovni režim pri urejanju zunanjetrgovinskega prometa 
bo dodatni instrument zaščite v funkciji razvoja in se bo 
izvajal s kontingentiranjem na podlagi usklajenih materialnih 
bilanc proizvajalcev in potrošnikov določenega blaga na dol- 
goročnih podlagah. Izvencarinska zaščita se bo izvajala pred- 
vsem z uporabo tehnoloških standardov, tipizacije, uzanc, 
atestov, tehničnih pogojev in drugih podobnih instrumentov. 
V skladu s programom dolgoročnega urejanja zunanjetrgo- 
vinske menjave se bo zmanjšalo število pozicij uvoza po 
restriktivnih režimih. 

Zaradi varstva domačih proizvajalcev pred škodljivimi po- 
sledicami, ki bi utegnile nastati zaradi začasne dekonjunkture 
na svetovnem trgu bodo razčlenjeni mehanizmi v monetarno- 
kreditni politiki in politiki blagovnih rezerv, s katerimi bodo 
zagotovljeni ugodnejši pogoji ža kreditiranje zalog blaga, 
proizvedenega za izvoz. t > 

3.5. Projekcije plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij 
republik in avtonomnih pokrajin bodo temeljile na usklajenih 
planih organizacij združenega dela o izvozu, uvozu, prilivu in 
odlivu deviz ter kreditnih odnosih s tujino. 

V skladu z energetsko bilanco Jugoslavije bodo republike 
in avtonomni pokrajini ukrepale in delovale zaradi spodbuja- 
nja organizacij združenega,dela, da s samoupravnimi spora- 
zumi v okviru samoupravnih interesnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino republik in avtonomnih pokrajin zagoto- 
vijo in združijo potrebna devizna sredstva za uvoz nafte, 
naftnih derivatov in premoga za koksanje. V okviru Interesne 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino bodo 
opredeljena enotna merila o načinu in dinamiki zagotavljanja 
deviznih sredstev ter druga vprašanja glede uvoza teh proiz- 
vodov. 

Z uporabo enotnih meril za pridobivanje pravice do nakupa 
deviz v okviru plačilnobilančnih in deviznobilančnih pozicij 
republik in avtonomnih pokrajin bo predviden način zagotav- 
ljanja deviz za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ki 
so bistvenega pomena za uresničevanje planirane proizvod- 
nje. 

3.6. Spodbujan bo odkup deviz in priliv sredstev na devizne 
račune in devizne hranilne vloge občanov, kot tudi nakup 
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vrednostnih papirjev, ki jih izdajo organizacije združenega 
dela zaradi graditve zmogljivosti, ki omogočajo povečanje 
zaposlenosti. 

3.7. V tujini še bomo zadolževali za razvoj, s katerim se 
odpravljajo disproporce v materialni strukturi jugoslovan- 
skega gospodarstva, zlasti za hitrejši razvoj: proizvodnje 
blaga in storitev, s katerimi se povečuje izvoz in zmanjšuje 
uvoz proizvodnje energije in surovin; proizvodnje hrane, zla- 
sti osnovnih kmetijskih pridelkov in osnovnih živil; proizvod- 
nje opreme in naprav, s katerimi se zagotavlja višja tehnično- 
tehnološka raven proizvodnje; magistralnih prometnih poti in 
integralnega transporta, kot tudi za hitrejši razvoj gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Sprejeti bodo ukrepi za zagotavljanje likvidnosti plačil na- 
sproti tujini, vsi udeleženci v prometu blaga in storitev s tujino 
pa so odgovorni za svoje obveznosti plačil nasproti tujini. 

3.8. Zadolževanje v tujini bo potekalo v skladu s plačilnobi- 
lančnimi in deviznobilančnimi možnostmi države; zagotov- 
ljeno bo, da se relativno zadolženost države v tujini zmanjša 
za eno odstotkovno točko na leto. V tujini se bomo zadolže- 
vali predvsem za razvoj materialne osnove združenega dela in 
za financiranje dogovorjenega deficita plačilne bilance. Me- 
rila in razporeditev pravic zadolževanja republik in avtono- 
mnih pokrajin v tujini bodo določeni s posebnim dogovorom 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Glavne nosilke zadolževanja v tujini bodo organizacije 
združenega dela, ki morajo zagotoviti odplačilo posojil. 

3.9. Zunanji finančni krediti, razen kreditov Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj in Evrofime, se bodo uporabljali za 
zagotavljanje likvidnosti države v mednarodnih plačilih, izje- 
mno pa se na podlagi posebnega predpisa ali dogovora 
republik in avtonomnih pokrajin smejo konvertirati v dinarje v 
skladu s skupnimi možnostmi zadolževanje v tujini. 

Razčlenjeni bodo mehanizmi delovanja deviznega trga in 
intervencije Narodne banke Jugoslavije na tem trgu v mejah, 
določenih s proporci plačilne bilance in devizne bilance Ju- 
goslavije ter v okviru tekočih deviznih rezerv. 

Zagotovljeno bo trajno vodenje politike realnega tečaja 
dinarja na podlagi predpisane metodologije in meril za dolo- 
čanje in spremljanje realnega tečaja dinarja. 

Določena bodo natančna merila in pogoji, ob katerih smejo 
banke sklepati in uporabljati kratkoročne kredite v tujini, ki 
bodo v skladu s plačilnobilančnimi in deviznobilančnimi mož- 
nostmi države. 

Z ukrepi ekonomske politike in drugimi ukrepi bomo vpli- 
vali na zmanjšanje deviznega odliva na vseh podlagah, zlasti 
na podlagi neblagovnega plačila na vseh ravneh in odliva 
dinarjev in deviz v tujino. 

3.10. Zaradi zagotovitve pogojev za razvoj domače proiz- 
vodnje in tehnologije se bodo spodbujala skupna vlaganja 
tujih oseb v domače organizacije združenega dela, zlasti na 
gospodarsko manj razvitih območjih, višje oblike ekonom- 
skega sodelovanja na podlagi dolgoročne proizvodne koope- 
racije, specializacije, poslovno-tehničnega sodelovanja, 
transferja tehnologije, usposabljanja kadrov in ustanavljanja 
skupnih gospodarskih predstavništev ter drugih oblik dolgo- 
ročnega ekonomskega sodelovanja na podlagi enakoprav- 
nega partnerstva in vzajemnosti ekonomskih interesov. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele 
ukrepe, da se skupna vlaganja med domačimi organizacijami 
združenega dela in tujimi osebami ne usmerjajo v zmogljivosti 
za montažo in sestavljanje proizvodov ter delov in sklopov, 
uvoženih iz tujine, razen če se na tej podlagi zagotovi izvoz 
najmanj v vrednosti neposredno in posredno uvoženih proiz- 
vodov in odplačila obveznosti na podlagi skupnih vlaganj. 

3.11. Sprejeti bodo ukrepi za bolj vsestranski razvoj in 
pospešitev ekonomskega sodelovanja Jugoslavije z deželami 
v razvoju, da bi se zagotovilo precejšnje povečanje njihove 
udeležbe v skupni menjavi Jugoslavije s tujino. V ekonom- 
skem sodelovanju Jugoalavije z deželami v razvoju se bo 
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spodbujal razvoj višjih oblik investicijskega sodelovanja, zla- 
sti skupna vlaganja, dolgoročna proizvajalna kooperacija in 
specializacija, razvoj in transfer tehnologije in znanja ter 
ustanavljanje skupnih podjetij na bilateralni in multilateralni 
podlagi v Jugoslaviji in v deželah v razvoju. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele 
posebne ukrepe za posepešitev obmejnega gospodarskega 
sodelovanja s sosednimi državami z razvijanjem bolj vsestran- 
skih in dolgoročnejših oblik ekonomskega sodelovanja na 
podlagi vzajemnosti interesov in enakopravnega partnerstva. 
Sprejeti bodo potrebni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti, ki 
jih je Socialistična federativna republika Jugoslavija prevzela 
s sporazumom o pospešitvi gospodarskega sodelovanja med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko 
Italijo s protokolom o prosti coni. 

3.12. Zaradi uspešnejšega nastopanja gospodarstva na tu- 
jem trgu se bo spodbujalo ustvarjanje raznih oblik organizira- 
nega sodelovanja organizacij združenega dela, predvsem ti- 
stih, ki so medsebojno odvisne v tokovih družbene reproduk- 
cije. Spodbujalo se bo tudi hitrejše organiziranje in usposab- 
ljanje organizacij združenega dela ter razvijanje bolj vsestran- 
skega sodelovanja z vsemi državami in regijami, predvsem z 
deželami v razvoju in usmerjevalo ustvarjanje ekonomsko in 
organizacijsko usposobljenega zunanjetrgovinskega omrežja 
v državi in tujini. Razdelan bo program transformacije zuna- 
njetrgovinskega omrežja, da bi dosegli večji obseg in ugo- 
dnejšo strukturo izvoza blaga in storitev ter smotrnejši razvoj 
celotnih ekonomskih odnosov s tujino. 

4. Monetarno-kreditna politika 
4.1. Z doslednim uporabljanjem monetarno-kreditnega in 

bančnega sistema ter z razčlenitvijo ustreznih instrumentov in 
ukrepov se bo pospešila transformacija bank zaradi ustvarja- 
nja pogojev, da združeno delo odloča o poslovni politiki in 
usmerjanju sredstev v bankah. 

Spodbujalo se bo izobraževanje in učinkovitejše delovanje 
internih bank in finančnih služb v organizacijah združenega 
dela. 

Ustvarjali bomo pogoje za povečanje mobilnosti sredstev v 
bankah in njihovo učinkovitejšo uporabo ter hitrejšo cirkula- 
cijo reprodukcijskih sredstev v skladu z načeli enotnega jugo- 
slovanskega trga. 

4.2.Tokovi emisije denarja se bodo prilagajali potrebam 
združenega dela za financiranje tekoče reprodukcije. Ukrepi 
in instrumenti monetarno-kreditnega urejanja bodo v funkciji 
vzpostavljanja skladnejših blagovno-denarnih razmerij in po- 
večanja deleža sredstev združenega dela v financiranju razšir- 
jene reprodukcije. 

Monetarno-kreditna politika in poslovna politika bank bo- 
sta v funkciji izvajanja politike ekonomske stabilizacije in 
vzpostavljanja skladnejših blagovno-denarnih razmerij. 

V skladu s tem bomo ukrepali za učinkovitejše usmerjeva- 
nje in usklajevanje denarne mase in plasmaja bank s potre- 
baimi družbene reprodukcije. Zato bo zagotovljeno: 

1) da se denarna masa usklajuje z materialnimi tokovi 
družbene reprodukcije in da se v okviru globalne rasti de- 
narne mase določa rast kreditov in drugih plasmajev bank, s 
tem da denarna masa in krediti rastejo počasneje od nomi- 
nalne rasti družbenega proizvoda; 

2) da se v skladu z gibanji v okviru plačilne bilance (deficita 
oziroma suficita), obsega in strukture zunanje zadolžitve in 
terjatev od tujine sprejmejo ustrezni ukrepi monetarno-kre- 
ditne politike zaradi usklajevanja emisije denarja in obsega 
plasmaja bank s potrebami tekoče reprodukcije. 

Uporaba kratkoročnih sredstev za dolgoročne plasmaje 
bank se bo precej zmanjšala in bo speljana v sprejemljive 
okvire, kar bo vplivalo na to, da bo investicijska poraba v 
realnih okvirih, da bo zagotovljena višja stopnja likvidnosti 

bank in gospodarstva ter vzpostavljena skladnejša blagovno- 
denarna razmerja na trgu. 

Na celotno likvidnost organizacij združenega dela in bank 
bomo vplivali z urejanjem količine denarja v obtoku z večjo 
uporabo vrednostnih papirjev kot instrumenta medsebojnega 
plačevanja med organizacijami združenega dela. Zato bomo 
organizirali promet in trg vrednostnih papirjev, razvoj sodob- 
nejših oblik plačevanja in pospešitev plačilnega prometa, 
uvajanje in širšo uporabo kontokorenčnih odnosov, združe- 
vanje računov organizacij združenega dela in medbančne 
konverzije vrednostnih papirjev z dosledno uporabo mone- 
tarno-kreditnega in bančnega sistema ter z ustreznim ukrepa- 
njem se bo odpravilo ustvarjanje denarja z multipliciranjem 
kreditov in kreditnih potencialov bank. 

4.3. S skupno emisijsko politiko, ki jo izvajajo Narodna 
banka Jugoslavije, narodne banke republik in narodne banke 
avtonomnih pokrajin bo zagotovljeno preskrbovanje gospo- 
darstva s potrebnimi količinami denarja v obtoku zaradi pod- 
piranja predvidenega porasta in spremembe strukture proiz- 
vodnje, politike ekonomske stabilizacije, politike plačilne bi- 
lance in predvidene porabe sredstev primarne emisije v 
skladu s politiko razvoja države in uresničevanja ciljev eko- 
nomske politike. 

S kreditno politiko bank ob ustrezni podpori skupne emisij- 
ske politike se bo v skladu z razvojno politiko in opredelitvami 
iz tega plana spodbujalo zlasti: (1) izpolnjevanje nalog na 
področju ekonomskih odnosov s tujino, (2) izpolnjevanje na- 
log na področju proizvodnje in plasmaja opreme ter naprav, 
(3) uresničevanje skupnih interesov pri odpravljanju struktur- 
nih neusklajenosti s hitrejšim razvojem proizvodnje energije, 
deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala ter osnov- 
nih kmetijskih pridelkov in živil ter (4) ustvarjanje nujnih 
rezerv. 

Doseganje selektivnih ciljev kreditne politike bo temeljilo 
na samoupravnih sporazumih bank, s katerimi se bodo 
usmerjali kreditni potenciali bank za prioritetne namene. S 

item sporazumi se bo spodbujalo povezovanje organizacij 
združenega dela v proizvodnji, proizvajalnih in prometnih 
organizacijah in stimuliralo združevanje dela in sredstev ude- 
ležencev v blagovno-denarnih poslih ter večje angažiranje 
sredstev gospodarstva in bank proizvajalnih in potrošniških 
področij. Sedanji način klasičnega kreditiranja selektivnih 
namenov se bo preoblikoval v določene oblike monetizacije s 
selektivnimi značilnostmi. 

Uresničevanje selektivnih ciljev monetarno-kreditne poli- 
tike bomo podpirali s primarno emisijo, in sicer z monetiza- 
cijo vrednostnih papirjev, pa tudi posredno z vplivanjem na 
likvidnost bank, in sicer izključno v določenih monetarnih 
okvirih. 

4.4. Z ukrepi za izvajanje skupne emisijske politike ne more 
nihče priti v neenakopraven položaj glede opravljanja dejav- 
nosti in pridobivanja dohodka. 

V okviru skupne monetarno-kreditne politike bodo dolo- 
čeni viri in mehanizmi, s katerimi bo zagotovljeno na dolgo- 
ročni in selektivni podlagi kreditiranje priprav proizvodnje in 
storitev, proizvodnje blaga in izvajanja storitev za izvoz in 
zalog blaga za izvoz, da bi se omogočil njihov trajen in 
stabilen izvoz ter izvrševanje obveznosti, prevzetih z dolgo- 
ročnimi sporazumi s posameznimi državami. 

Primarna emisija se bo uporabljala predvsem za monetiza- 
cijo vrednostnih papirjev in drugih listin, ki izhajajo iz bla- 
govno-denarnih poslov organizacij združenega dela na po- 
dročju gospodarstva. V ta namen se bo primarna emisija 
uporabljala za monetizacijo kratkoročnih prenosnih vre- 
dnostnih papirjev, ki jih izdajo organizacije združenega dela s 
področja gospodarstva na podlagi blagovno-denarnih poslov, 
in za podporo uresničevanju selektivnih ciljev monetarno- 
kreditne politike. Uresničevanje selektivnih ciljev monetarno- 
kreditne politike bomo podpirali s primarno emisijo, in sicer z 
monetizacijo, s selektivnimi značilnostmi vrednostnih Dapir- 
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jev ter drugih listin, ki izhajajo iz blagovno-denarnih poslov 
organizacij združenega dela s področja gospodarstva, in si- 
cer: za izvoz blaga in storitev; za pripravo proizvodnje blaga 
in opravljanje storitev za izvoz; za proizvodnjo, zaloge in 
rezerve osnovnih kmetijskih pridelkov in osnovnih živil; za 
zaloge premoga; za prodajo oziroma nakup domače opreme 
in ladij na kredit v državi in za uvoz najpomembnejših proiz- 
vodov (surovin) iz držav v razvoju in drugih držav z določenih 
valutnih območij. V okviru teh glavnih namenov bo Skupščina 
SFRJ vsako leto natančneje določala namene, za katere se bo 
uporabljala primarna emisija z monetizacijo s selektivnimi 
značilnostmi, odvisno od tržnih razmer. 

V Zaradi objektivnih naravnih in proizvajalnih značilnosti do- 
ločenih dejavnosti bodo osnovni kmetijski pridelki in živila ter 
izvoz blaga in storitev, vzeto v celoti, najmanj v enakem 
položaju kot v prejšnjem planskem obdobju, s tem bodo 
narejena ustrezna prilagajanja namenov in pogojev uporabe 
primarne emisije, odvisno od tržnih razmer. 

Zaradi postopnega uvajanja mehanizmov uporabe pri- 
marne emisije z monetizacijo s selektivnimi značilnostmi vre- 
dnostnih papirjev in drugih listin bodo v predhodnem ob- 
dobju do leta 1983 obstajali hkrati tudi mehanizmi črpanja 
primarne emisije za selektivne namene s kreditiranjem bank 
pri narodnih bankah republik in narodnih bankah avtonomnih 
pokrajin za namene, ki jih določa Skupščina SFRJ, ki pa se v 
tem obdobju ne morejo preoblikovati v nove oblike črpanja 
primarne emisije. V prehodnem obdobju bodo imeli poseben 
tretma izvoz ter proizvodnja in zaloge kmetijskih proizvodov. 

Postopoma se bo eleminirala uporaba primarne emisije za 
financiranje deficita proračuna federacije tako, da bodo že v 
letu 1981 sprejeti konkretni ukrepi za zmanjšanje udeležbe 
primarne emisije za ta namen. Izjemno se bo primarna emisija 
uporabljala v primeru večjih naravnih nesreč, in sicer le na 
podlagi posebnega zakona. 

4.5. S samoupravnim sporazumom bank o izvajanju selek- 
tivne kreditne politike se bo zagotovilo usmerjevanje sredstev 
bank^a kreditiranje in druge oblike financiranja proizvodenj, 
za katere jfe predviden hitrejši razvoj. 

4.6. S samoupravnim sporazumom zainteresiranih organi- 
zacij združenega dela in bank bodo z združevanjem zagotov- 
ljena ustrezna sredstva pri Jugoslovanski banki za mednaro- 
dno ekonomsko sodelovanje zaradi kreditiranja izvoza 
opreme in ladij ter izvajanja investicijskih del v tujini na kredit. 

4.7. S samoupravnim sporazumom bodo banke z usmerja- 
njem ustreznega dela kreditnega potenciala, ki se lahko upo- 
rablja za dolgoročne plasmaje, na trajnejši podlagi zagotovile 
potrebna sredstva za kreditiranje plasmaja opreme in ladij ter 
tirnih vozil v državi. 

4.8. S politiko aktivnih in pasivnih obrestnih mer bodo 
zagotovile, da bodo obresti aktivneje delovale na stabilizacijo 
gospodarskih tokov, racionalnejšo uporabo denarnih sred- 
stev ter učinkovitejše poslovanje v celoti. 

Narodna banka Jugoslavije bo vodila politiko diferenciacije 
obrestnih mer, ki naj bi zagotovila ugodnejše obrestne mere 
za nakup vrednostnih papirjev dajanje kreditov na podlagi teh 
papirjev ter za kredite za selektivne namene, višje obrestne 
mere pa za dajanje kreditov bankam za ohranitev njihove 
dnevne likvidnosti. 

Banke bodo s samoupravnim sporazumom o politiki 
obrestnih mer določile višino pasivnih obrestnih mer za kre- 
dite in depozite organizacij združenega dela s področja go- 
spodarstva in drugih deponentov v skladu s splošnimi načeli, 
cilji in nalogami politike obrestnih mer, ki jo določi Skupščina 
SFRJ. 

4.9. Narodna banka Jugoslavije bo obvezno rezervo bank 
prilagojevala potrebam monetarnega urejanja. 

5. Trg, politika cen in rezerve 
5.1. Z ukrepi ekonomske politike bodo z vzpostavljanjem 

bolj skladnih blagovno-denarnih razmerij, z boljšo preskrblje- 

nostjo trga, z zagotavljanjem ustreznih rezerv in na tej podlagi 
z bolj počasno rastjo cen ustvarjeni pogoji za bolj stabilne in 
bolj usklajene odnose in tokove v družbeni reprodukciji na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

Ustvarjeni bodo pogoji, da se bo na enotnem jugoslovan- 
skem trgu zagotovilo: (1) prosto gibanje dela in sredstev ter 
njihovo združevanje, svobodna menjava blaga in storitev, 
znanstveno-tehničnih in tehnoloških dosežkov in izkušenj; (2) 
prosto ustanavljanje in združevanje organizacij združenega 
dela ter opravljanje gospodarskih in storitvenih dejavnosti; (3) 
samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o 
zboljšanju proizvodnje in prometa ter o integriranju združe- 
nega dela; (4) usmerjanje družbenoekonomskega razvoja ter 
usklajevanje odnosov na trgu s samoupravnim planiranjem. 

Z instrumenti in mehanizmi enotnega kreditno-denarnega 
sistema, enotnim deviznim sistemom in skupno politiko eko- 
nomskih odnosov s tujino, enotnim carinskim sistemom in 
skupno carinsko politiko ter drugimi ukrepi federacije, repu- 
blik in avtonomnih pokrajin bodo premoščene avtarkične 
tendence ter bodo zagotovljeni delovanje in nadaljnji razvoj 
enotnega jugoslovanskega trga in njegovo, pozitivno delova- 
nje na uresničevanje skupne politike družbenoekonomskega 
razvoja. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo sprejele 
določene ukrepe in aktivnosti, da bi se iz celotnih razpoložlji- 
vih količin nafte in naftnih derivatov zagotovilo enakomerno 
in pod enakimi pogoji oskrbovanje vseh področij porabe v 
skladu z energetsko bilanco Jugoslavije, pri čemer bo pre- 
dnost dana petrokemiji in izvozu surovega bencina na podlagi 
sedanjih pogodb o skupnih naložbah. 

5.2. Politika cen bo v funkciji uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizcije, krepitve vpliva ekonomskih zakonitosti in 
ekonomskih meril v gospodarjenju, povečanja produktivnosti 
dela ter krepitve drugih kakovostnih dejavnikov gospodarje- 
nja. Ustvarjeni bodo pogoji in sprejeti bodo potrebni ukrepi za 
dosledno uporabljanje zakona o temeljih sistema cen in o 
družbeni kontroli cen, da bi organizacije združenega dela v 
medsebojni povezanosti, odvisnosti in odgovornosti z dru- 
gimi proizvajalci in potrošniki urejale razmerja na področju 
cen in pridobivanja dohodka. Pri izvajanju politike cen bodo 
dosledno uporabljena merila za oblikovanje cen in družbeno 
kontrolo cen, določeno z zakonom. 

Za zboljšanje konkurenčne sposobnosti gospodarstva v 
izvozu bodo ustvarjeni pogoji, da bi se domače cene gibale 
čim bližje ravni cen v industrijsko razvitih državah, s katerimi 
so razviti ekonomski odnosi in menjava. 

Politika cen in ukrepi ekonomske politike bodo vplivali na 
vzpostavljanje bolj skladnih razmerij v primarni delitvi, pri tem 
pa bo tudi zagotovljen večji vpliv tržnih meril ter svetovne 
produktivhosti na domačo produktivnost dela in cene. 

Z družbenimi dogovori in s samoupravnimi sporazumi o 
cenah bodo ustvarjeni pogoji za vzpostavljanje dolgoročnej- 
ših odnosov na enotnem jugoslovanskem trgu ter za krepitev 
kakovostnih dejavnikov gospodarjenja in bodo urejena tudi 
druga vprašanja, pomembna za cene. Gospodarska zbornica 
Jugoslavije in splošna združenja bodo spodbujali sklenitev 
samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov o cenah. 
Ukrepano bo za širšo podružbljanje politike cen s popolnej- 
šim uresničevanjem vloge združenega dela v odločanju o 
cenah in v družbeni kontroli cen, ob krepitvi njegove odgo- 
vornosti za uresničitev vseh ciljev ekonomske politike in ob 
zmanjšanju vpliva družbenopolitičnih skupnosti, v okviru z 
zakonom določenih opredelitev. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije ter skupnosti in družbenopolitične skupnosti bodo v 
samoupravnih sporazumih in družbenih dogovorih o cenah 
upoštevale politiko stabilizacije, pri čemer bo krepitev eko- 
nomskega položaja organizacij združenega dela v prvi vrsti 
zagotovljena s kakovostnimi dejavniki gospodarjenja, spre- 
membe cen pa bodo usklajevane v okviru dohodkovno pove- 
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zanih proizvajalcev s potrošniki in prometnimi organizaci- 
jami. 

Družbeni vpliv na politiko cen bo zagotovljen na ravni vseh 
družbenopolitičnih skupnosti. V primerih neusklajenosti po- 
nudbe in povpraševanja ter monopolnega obnašanja posa- 
meznih udeležencev v menjavi in drugih motenj bomo delo- 
vali z ukrepi ekonomske politike. Skupnosti za cene in pri- 
stojni organi družbenopolitičnih skupnosti bodo opravljali 
družbeno kontrolo cen in v skladu z zakonom ukrepali za 
njihovo neposredno kontrolo. 

Sprejeti bodo ukrepi za širše podružbljanje politike cen s 
popolnejšim uresničevanjem vloge združenega dela pri odlo- 
čanju o cenah in družbeni kontroli cen ob krepitvi njegove 
odgovornosti za uresničevanje vseh ciljev ekonomske politike 
in ob zmanjšanju vpliva družbenopolitičnih skupnosti, v ok- 
viru z zakonom določenih opredelitev. 

5.3. Glede osnovnih kmetijskih pridelkov bodo predpisane 
zaščitne cene na ravni federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin. Na ravni federacije bodo določene zaščitne cene za 
pšenico, koruzo neoluščen riž, sladkorno peso, sončnice, 
sojo, oljno repico, surovi tobak, goveda, svinje, ovce in volno. 

Raven zaščitnih cen osnovnih kmetijskih pridelkov, po- 
membnih za vso državo bo določena na podlagi meril za 
oblikovanje cen, ki jih bo sprejela Zvezna skupnost za cene. 
Kmetijske pridelke iz družbeno organizirane proizvodnje, ki 
se na trgu ne morejo plasirati po zaščitnih cenah, odkupijo 
organizacije za rezerve kmetijskih pridelkov po določenih 
zaščitnih cenah. 

-Upoštevajoč merila skupne energetske politike bodo 
ustvarjam' pogoji za vzpostavljanje enakopravnega ekonom- 
skega pQložaja in ustreznih pogojev pridobivanja dohodka v 
energetiki in bodo sprejeti ukrepi skupne ekonomske politike, 
ki bodo zagotovili uresničevanje predvidenega razvoja ener- 
getike. 

5.4. Za trajnejše vzpostavljanje stabilnejših odnosov na 
enotnem jugoslovanskem trgu in krepitev obrambne sposob- 
nosti države med vojno in drugimi izrednimi razmerami bo 
obdelan sistem funkcioniranja in financiranja materialnih re- 
zerv v federaciji, republikah in avtonomnih pokrajinah, mestih 
in občinah, oziroma večjih potrošniških centrih. 

Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo ustvar- 
jale pogoje za večjo vlogo materialnih rezerv v odpravi motenj 
pri ponudbi in povpraševanju ter stabiliziranju odnosov na 
trgu. V ta namen bodo rezerve nafte in naftnih derivatov, 
premoga, glavnih industrijskih surovin iz uvoza, pšenice, ko- 
ruze in mesa zagotovljene v obsegu, ki zadovoljuje potrebe 
komercialne porabe v državi v skladu z določeno politiko. 

Rezerve bodo v prvi vrsti oblikovane iz domače proizvodnje 
razen v primerih, kadar se posamezne vrste blaga ne izdelu- 
jejo v državi ali pa se ne morejo popolnoma zagotoviti iz 
domače proizvodnje. V ta namen bomo zagotovili tudi po- 
trebna devizna sredstva in jih bomo prilagajali sistemu uvoza, 
da bi se rezerve ustvarjale pod najbolj ugodnimi pogoji. 

Z dogovorom federacije, republik in avtonomnih pokrajin 
bodo zagotovljeni trajni in stabilni viri financiranja blagovnih 
rezerv ter graditve skladiščnih prostorov. V skladu s koncep- 
cijo splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite ter s 
potrebami trga bo s koordiniranim sodelovanjem nosilcev 
blagovnih rezerv zagotovljen skladiščni prostor za namenske 
proizvode. 

6. TEHNOLOGIJA IN ZNANOST 
6.1. Dali bomo pobudo za sklenitev družbenega dogovora o 

strategiji tehnološkega razvoja ter določili cilje in ukrepe za 
pospešeni razvoj lastne tehnologije in racionalno uporabo 
svetovne tehnologije. 

Organizacije združenega dela morajo na podlagi usklajenih 
razvojnih programov uvažati licence na podlagi najbolj so- 
dobne tehnologije za spodbujanje razvoja domače tehnolo- 

gije. Določena bodo merila in postopek za nakup licenc. 
Domača tehnologija in licence bodo razmenjane med organi- 
zacijami združenega dela pred odobritvijo uvoza licenc, 
uvozna tehnologija pa transferirana drugim zainteresiranim 
organizacijam združenega dela. 

Da bi zavarovali enoten jugoslovanski trg, bomo s samou- 
pravnim sporazumevanjem sprejemali Okrepe za združevanje 
dela in sredstev pri skupnih programih za razvoj tehnike in 
tehnologije ter izbirali uvozno tehnologijo. 

Organizacije združenega dela morajo s programi dolgoroč- 
nega razvoja določiti politiko izvoza in uvoza tehnologije ter 
razvoj lastnega znanstveno-raziskovalnega dela. 

6.2. Republike in avtonomni pokrajini bodo ustvarjale po- 
goje za bolj organizirano in učinkovito sodelovanje znan- 
stvenoraziskovalnih organizacij, asociacij gospodarstva'ter 
drugih struktur v znanstveno-raziskovalni dejavnosti. S skup- 
nim programom znanstvenega raziskovanja bodo odpravljena 
razdrobljenost in zaprtost ter zagotovljena delitev dela in 
specializacija v znanstveno-raziskovalnih organizacijah. 

Sprejeti bodo ustrezni ukrepi in aktivnosti za hitrejši razvoj 
in boljše delovanje informacijskega sistema znanstveno-te- 
hnoloških in patentnih informacij, standardov in tehničnih 
normativov. 

Ustvarjeni bodo pogoji za hitrejši razvoj ustvarjalnosti in 
inventivnih dejavnosti ter uporabo inovacij v proizvodnem 
procesu predvsem s samoupravnim konstituiranjem obvezno- 
sti organizacij združenega dela, da bodo bolj vrednotile in- 
ventivno delo pri delitvi dohodka in osebnih dohodkov. 

Dali bomo pobudo za sklenitev družbenega dogovora o 
načinu in oblikah sodelovanja pri določanju splošne politike 
standardizacije in zboljševanje kakovosti proizvodov in stori- 
tev. 

7. SOCIALNI RAZVOJ IN DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 

7.1. Uresničevanje politike socialnega razvoja v pogojih 
zavrte rasti življenjskega standarda terja maksimalno raciona- 
lizacijo porabe razpoložljivih sredstev v vseh okoljih. 

Politika razporejanja dohodkov in delitev sredstev za 
osebno in skupno porabo z družbenimi dogovori in s samou- 
pravnimi sporazumi bo zagotovila razmerja v delitvi, ki bodo 
ob razširitvi materialne podlage združenega dela in krepitvi 
reproduktivne sposobnosti gospodarstva omogočila uskla- 
jena razmerja in stabilno gibanje glavnih kategorij življenj- 
skega standarda. 

Z nadaljnjo dograditvijo in'izpopolnjevanjem meril za deli- 
tev dohodka in osebnih dohodkov ter z njihovo dosledno 
uporabo bo zagotovljena rast osebnih dohodkov v mejah rasti 
dohodka in produktivnosti dela ob dosledni uporabi načela 
delitve po rezultatih dela. 

7.2. Razvoj družbenih dejavnosti bo usklajen s potrebami 
združenega dela in družbe v celoti ter z materialnimi mož- 
nostmi na podlagi skupno določenih delovnih in razvojnih 
programov družbenih dejavnosti. Še naprej bo zboljševana in. 
spodbujana uporaba načela svobodne menjave dela na pod- 
lagi kriterijev in meril za posemezne družbene dejavnosti. 

Transformacija prispevkov iz osebnih dohodkov in do- 
hodka za zadovoljevanje skupnih potreb v prispevke^o katerih 
delavci neposredno odločajo, bo prispevala k odstranitvi av- 
tomatizma pri izločanju teh sredstev. Na ta način bo izločanje 
sredstev za poravnavo skupnih potreb odvisno tudi od pri- 
spevka družbenih dejavnosti k ustvarjanju dohodka v mate- 
rialni proizvodnji. 

Združevanje sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb bo 
temeljilo na preseganju fiskalnega načina njihovega oblikova- 
nja, na načelih svobodne menjave dela, na dogovorih o teme- 
ljih planov republik in avtonomnih pokrajin in na samou- 
pravno usklajevanih programih organizacij združenega dela 
družbenih dejavnosti. Rast sredstev za te potrebe bo poča- 
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snejša oo rasti dohodka, v mejah določenega deleža za te 
namene. 

Uresničevanje pravic iz naslova socialne varnosti se bo 
gibalo v mejah razpoložljivih sredstev, s tem, da se te pravice 
ne razširjajo. Določene vzpostavljene pravice in obveznosti 
bodo ponovno proučene in revidirane, če bi njihovo uresniče- 
vanje presegalo materialne možnosti. 

7.3. Za zavarovanje življenjskega standarda delovnih ljudi in 
občanov, zlasti gospodinjstev z majhnimi prejemki, bodo uve- 
dene kompenzacije na cene nekaterih osnovnih živil in bo 
izvajana tudi selektivna politika potrošniških kreditov. 

Subvencionirane bodo stanarine gospodinjstvom z nižjimi 
prejemki in bomo vodili bolj dosledno politiko solidarnosti v 
stanovanjski graditvi. Ustvarjeni bodo pogoji za večje zajema- 
nje otrok za bivanje v predšolskih in šolskih ustanovah. 

Uporabljena bodo selektivna merila pri poravnanju skupnih 
potreb v organizacijah združenega dela. 

Ponovno bodo proučeni in usklajeni zajamčeni osebni do- 
hodki zaradi zagotovitve materialne in socialne varnosti de- 
lavcev. 

8. ZAPOSLENOST IN ZAPOSLOVANJE 
8.1. V pogojih zavrtega gospodarskega razvoja bomo vodili 

aktivno politiko produktivnega zaposlovanja, ki bo prispevalo 
k racionalnejšemu gospodarjenju in stabilnejši rasti zaposle- 
nosti. S programi razvoja in poslovno politiko organizacij 
združenega dela ter z ukrepi ekonomske politike bodo ustvar- 
jeni pogoji za zaposlovanje in zboljšanje izobrazbene struk- 
ture zaposlenih. V politiki zaposlovanja bodo prednost dobili 
mladi strokovni kadri. 

8.2. K ustvarjanju pogojev za zaposlovanje bosta prispe- 
vala: omejitev dopolnilnega in nadurnega dela na družbeno in 
ekonomsko tehnološko potrebno raven; zatiranje vseh oblik 
brezpravnega dela in omejevanje dela upokojencev. 

Na zaposlovanje mladih strokovnih kadrov bomo vplivali 
tudi z njihovim stimuliranjem na opredelitev za deficitarne 
poklice; z razvojem poklicnega usmerjanja in sistema prekva- 
lifikacije delavcev, vštevši tudi odločnejše razvijanje izobraže- 
vanja ob delu in iz delovnega razmerja; kot tudi v celoti z 
dolgoročnejšim planiranjem kadrov v vseh okoljih. 

Nujno je treba zavreti rast zaposlenosti pri neproizvodnih 
delih v temeljnih organizacijah združenega dela materialne 
proizvodnje in skupnih službah negospodarskih dejavnosti. 

Ustvarjeni bodo pogoji za popolnejše uporabljanje zem- 
Ijiščnih in drugih potencialov kmečkih gospodarstev s pove- 
čanjem njihovega dohodka in s povečanjem ekonomske in 
socialne varnosti kmetov, da bi se zadržali na vasi in delovno 
bolj angažirali v kmetijski proizvodnji. 

S stimulativnimi ukrepi davčne in kreditne politike ter z 
drugimi ukrepi ekonomske politike družbenopolitičnih skup- 
nosti bo spodbujano produktivno zaposlovanje delavcev, ki 
se vračajo z začasnega dela v tujini, ter drugih delovnih ljudi, 
zainteresiranih za osebno delo s sredstvi v lastnini občanov. 
Republike in avtonomni pokrajini bodo spodbujale ustanav- 
ljanje pogodbenih organizacij združenega dela ter drugih 
oblik dela v drobnem gospodarstvu. 

K učinkovitejšemu zaposlovanju strokovnih kadrov bo pri- 
spevala večja območna gibljivost kadrov. 

9. SKUPNE OSNOVE DAVČNE 
POLITIKE 

Republike in avtonomni pokrajini bodo za popolnejše ure- 
sničevanje ekonomske, razvojne, stabilizacijske in socialne 
politike z dogovori še naprej usklajevale sisteme in politiko 
davkov ter drugih davščin iz njihovih pristojnosti. 

Davčna politika bo v večji meri instrument ekonomske poli- 
tike za spodbujanje dogovorjenega razvoja, zlasti pa politike 
ekonomske stabilizacije, izvoza in stanovanjske graditve. 
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S politiko obdavčevanja dohodka organizacij združenega 
dela bodo spodbujane naložbe v razvoj dejavnosti, za katere 
je dogovorjen hitrejši razvoj, naložbe v razvoj drobnega go- 
spodarstva ter združevanje dela in sredstev, zlasti pa za na- 
ložbe v gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo. 

Izpopolnjevalo se bo obdavčevanje osebnega dohodka od 
samostojnega opravljanja kmetijske dejavnosti. Zagotovljena 
bo nepretrgana revalorizacija katastrskega prihodka in vzpo- 
redno s tem ustvarjani pogoji, da se bo kot osnova za obdav- 
čevanje uvedel in uporabil tudi dohodek od kmetijske dejav- 
nosti kmetov, po specifičnostih republik in avtonomnih po- 
krajin. Z uvajanjem davčnih olajšav in davčno oprostitvijo 
bosta spodbujana združevanje kmetov in razvoj kmetijske 
proizvodnje na hribovito-planinskih in obmejnih območjih in 
na otokih. 

S politiko temeljnega prometnega davka bosta spodbujani 
proizvodnja, ki temelji na domačih surovinah, in proizvodnja, 
pomembna za stabilnost trga, ter bo prispevano k vzpostavitvi 
bolj skladnih pogojev gospodarjenja in bo delovano na po- 
nudbo in povpraševanje. 

Posebni prometni davek bo v dogovoru določan v skladu z 
ekonomsko in socialno politiko ter politiko temeljnega pro- 
metnega davka. 

S politiko davka od prometa nepremičnin in pravic bo 
spodbujana zasebna stanovanjska graditev. 

10. FINANCIRANJE FUNKCIJ 
FEDERACIJE 

Sistem financiranja funkcij federacije in skupnih potreb, ki 
se uresničujejo v njej, bo deloval kot integralni del enotnega 
sistema zadovoljevanja splošnih družbenih in skupnih potreb. 

Funkcije federacije bodo financirane v skladu s skupno 
politiko zagotavljanja sredstev za zadovoljevanje splošnih 
družbenih in skupnih potreb. 

Obseg proračunske porabe federacije bo naraščal poča- 
sneje od rasti družbenega proizvoda. 

Zagotovljeno bo stabilno financiranje Jugoslovanske ljud- 
ske armade in izločanje dopolnilnih sredstev za financiranje 
družbenih in drugih služb gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo ter drugih temeljnih funkcij federacije. 

Sprejeti bodo ukrepi za odpravo deficita v proračunu fede- 
racije in drugih družbenopolitičnih skupnosti. Postopoma se 
bo primarna emisija nehala uporabljati za financiranje deficita 
proračuna federacije. V letu 1981 bodo sprejeti konkretni 
ukrepi za zmanjšanje deleža emisije v financiranju odhodkov 
federacije ter najdeni drugi viri sredstev za kritje deficita 
proračuna federacije. Sredstva za financiranje negospodar- 
skih investicij federacije se smejo gibati največ do 2% celot- 
nih proračunskih sredstev federacije, vštevši tudi obveznosti 
po sedanjih programih. 

11. Življenjsko in delovno okolje 
11.1. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo 

sprejemale ustrezne ukrepe in aktivnosti za varstvo in zboljša- 
nje človekovega delovnega in življenjskega okolja ter ureditve 
prostora v vseh dejavnostih, zlasti pa pri uporabljanju surovin, 
energetskih resursov, zbiranju in uporabljanju sekundarnih 
surovin ter izpuščene toplote, z recikliranjem voda in tehnolo- 
ških fluidov, nevtralizacijo in odlaganje odpadnih snovi, z 
obnovo naravnih resursov, z uvajanjem ekonomsko in tehno- 
loško celovitih procesov in čistih tehnologij ter z drugimi 
ukrepi. Spodbujana bo sklenitev ustreznih družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov za določitev skupnih meril 
in ukrepov za varstvo voda, zraka in tal pred onesnažitvijo in 
degradacijo, za odpravo in saniranje sedanjih škod in njihovih 
vzrokov ter za preventivne ukrepe, ohranitev narave in pro- 
stora, zlasti v urbanih in industrijskih centrih ter aglomeraci- 
jah. 
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Podpirali bomo znanstvena raziskovanja tehnološkega ra- 
zvoja, racionalizacije in inovacije za zavarovanje življenjskega 
in delovnega okolja, osvajanje bolj čistih, bolj učinkovitih in 
bolj ekonomičnih tehnoloških postopkov, proizvodnja sodob- 
nejše opreme, predelava sekundarnih surovin in razvoj infor- 
macijskega sistema, 

11.2 Bolj organizirano in bolj učinkovito bodo izvajani 
ukrepi varstva pri delu, ki so pomembni za delovne pogoje, 
delovno produktivnost in podaljšanje delovne dobe. Z zbolj- 
šanjem preventivnih dejavnosti, z vzgojo delavcev, s poso- 
dabljanjem tehnoloških procesov, s krepitvijo inšpekcijskih 
služb in notranje kontrole v organizacijah združenega dela 
bodo odpravljeni vzroki, ki povzročajo poškodbe, poklicna 
obolenja in invalidnost delavcev. Racionalno bodo usmerjana 
in uporabljana sredstva za zboljšanje preventivnih dejavnosti 
za zboljšanje delovnih pogojev in varstva pri delu ter za 
poklicno rehabilitacijo delavcev. 

12. Spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo 

12.1. Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo bo spodbujano: 

(1) z združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih podla- 
gah in na podlagi skupnih interesov temeljnih organizacij 
združenega dela iz vse države, zlasti iz gospodarsko bolj 
razvitih in gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v okviru in izven sredstev sklada za- kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; 

(2) s sredstvi sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin; 

(3) z dopolnilnimi sredstvi iz proračuna federacije za finan- 
ciranje družbenih in drugih služb; 

(4) z največjim deležem pri črpanju kreditov Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter Mednarodne korporacije za 
investicije in z ustreznim deležem pri črpanju drugih zunanjih 
kreditov; 

(5) s carinskimi olajšavami za uvoz opreme, ki se ne proiz- 
vaja v državi, ob ugodnejših pogojih za objekte, ki se gradijo z 
združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih podlagah in 
na podlagi skupnih interesov za razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo; 

(6) s tem, da organizacije združenega dela več uporabljajo 
sodobne dosežke znanosti, tehnike, tehnologije in organiza- 
cije dela. 

12.2. Najhitrejši razvoj SAP Kosovo, kot izrazito gospodar- 
sko manj razvite pokrajine, bo spodbujan: 

(1) z zagotovitvijo večjega deleža v sredstvih sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in avtonomnih pokrajin, v dopolnilnih sredstvih iz 
proračuna federacije za financiranje družbenih in drugih 
služb in v kreditih Mednarodne banke za obnovo in razvoj; 

(2) s sprejemanjem tudi posebnih ukrepov, ki bodo dolo- 
čeni z dogovorom federacije, republik in avtonomnih pokrajin 
o najhitrejšem razvoju SAP Kosovo v obdobju od leta 
1981-1985. 

S posebnim dogovorom o politiki najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo bodo določeni ukrepi denarno-kreditne politike, ki 
bodo spodbujali najhitrejši razvoj te pokrajine. 

12.3. Izvajane bodo aktivnosti in ukrepi, ki bodo prispevali, 
da učinkovitost investicij v gospodarsko manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovo, vzeto skupaj, ne bo manjša kot 10% od 
povprečja države. 

12.4 Sredstva sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo se 
oblikujejo po stopnji 1,83% družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva Jugoslavije, in sicer: 

50% z združevanjem dela in sredstev organizacije združe- 
nega dela; in 

- 50% z obveznim posojilom, ki ga vplačujejo temeljne 
organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko de- 
javnost. 

Zainteresirane republike in avtonomni pokrajini lahko do- 
govorno določijo tudi večji delež sredstev od predvidenih 
50/o, iz naslova združevanja, v skupnih sredstvih sklada. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo razdelani kon- 
kretni programi za združevanje dela in sredstev. Gospodarska 
zbornica Jugoslavije bo v sodelovanju z gospodarskimi zbor- 
nicami republik in gospodarskima zbornicama avtonomnih 
pokrajin ter drugimi asociacijami združenega dela proučila 
možnosti povezovanja na razvojnih programih in spodbudila 
aktivnosti pri združevanju dela in sredstev med organizaci- 
jami združenega dela iz gospodarsko razvitih in gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. 

Republike in avtonimi pokrajini bodo s predpisi, ki bodo 
uredili oprostitev posameznih prispevkov, v celoti ali delno, za 
določeno obdobje in z dogovorno določenimi ukrepi v okviru 
skupne ekonomske politike na ravni federacije spodbujale 
združevanje dela in sredstev v razvojne programe v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in Socialistični avtonomni pokra- 
jini Kosovo. 

Spodbujali bomo razvoj predelovalnih zmogljivosti v go- 
spodarsko manj razvitih republikah in Socialistični avtonomni 
pokrajini Kosovo z združevanjem dela in sredstev ter z dru- 
gimi ukrepi za ustvarjanje pogojev za hitrejši razvoj teh obmo- 
čij. 

12.5 Delitev sredstev sklada po posameznih gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo je določena s poseb- 
nim zveznim zakonom, pri čemer bo razlika, do katere pride iz 
naslova 42,6% deleža SAP Kosovo v celotnih sredstvih sklada, 
ki se oblikujejo po stopnji 1,83%, in 45% deleža v celotnih 
sredstvih sklada, če bi se le-ta oblikovala po stopnji 1,80% 
družbenega proizvoda družbenega gospodarstva Jugoslavije 
zagotovljena s posebnim dogovorom o politiki najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo, ta sredstva pa morajo biti enako kako- 
vostna kot sredstva sklada. 

12.6 Kreditni pogoj za del sredstev sklada, ki se oblikujejo 
iz obveznega posojila, se določijo s posebnim zveznim zako- 
nom. 

Pogoje, ob katerih se del sredstev sklada združuje na sa- 
moupravni podlagi v razvojne programe v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovu, z dogovorom določijo 
zainteresirane organizacije združenega dela, predvsem na 
podlagi skupnega prihodka in dohodka. 

12.7 Sredstva sklada, ki se oblikujejo prek obveznega po- 
sojila oziroma z združevanjem dela in sredstev, bodo usmer- 
jena predvsem za graditev gospodarskih objektov, ki zagotav- 
ljajo hitrejši porast zaposlenosti in ki prispevajo k hitrejši rasti 
dohodka, v skladu z družbenimi plani republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo razdelale konkretne 
programe za združevanje dela in sredstev. 

S posebnim dogovorom republik in avtonomnih pokrajin, ki 
bo sprejet do konca prvega polletja 1981, bodo določeni 
dinamika združevanja dela in sredstev ter druga vprašanja v 
zvezi z razčlenitvijo in izvajanjem temeljnih rešitev, ki se 
nanašajo na združevanje dela in sredstev. 

Po poteku vsakega leta bo podano Skupščini SFRJ poročilo 
o rezultatih združevanja dela in sredstev iz gospodarsko ra- 
zvitih in gospodarsko manj razvitih republik in avtonomih 
pokrajin. 
12.8. Sredstva za premoščanje razlik med roki za vpis poso- 
jila in plasmajem sredstev sklada v znesku približno 4 miljarde 
dinarjev, ki bo ugotovljena na podlagi podatkov službe druž- 
benega knjigovodstva, bodo zagotavlja v dogovoru z republi- 
kami in avtonomnima pokrajinama. Izjemoma bodo sredstva, 
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ki zapadejo v plačilo leta 1981, zagotovljena v proračunu 
federacije. 

12.9.Dopolnilna sredstva iz proračuna federacije za financi- 
ranje družbenih in drugih služb v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo v letu 1981 znašajo 0,85% družbe- 
nega proizvoda skupnega gospodarstva Jugoslavije, pri če- 
mer se stopnja izločanja vsako naslednje leto do leta 1985 
zmanjša za po 0,03%. Razlike, ki nastane z zmanjšanjem 
stopenj prispevka za financiranje družbenih in drugih služb, 
bo SAP Kosovu nadomeščena na podlagi posebnega dogo- 
vora iz proračuna federacije. SAP Kosovo bo odstopljenih 
tudi 80% pripadajočega prispevka te pokrajine proračunu 
federacije. 

12.10. Razdelitev dopolnilnih sredstev po posameznih go- 
spodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu se določi s 
posebnim zveznim zakonom. 

Natančnejši namen uporabljanja dopolnilnih sredstev bodo 
določile gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo v 
svojih družbenih planih. 

12.11. Gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo 
bodo imele 80% delež pri delitvi kreditov Mednarodne banke 
za obnovo in razvoj ter Mednarodne korporacije za investicije, 
potem, ko se bo poprej 15% celotnega zneska izločilo za SR 
Srbijo brez avtonomnih pokrajin. 

Razdelitev kreditov Mendarodne banke za obnovo in razvoj 
in Mednarodne korporacije za investicije med posamezne 
gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo oprav- 
ljena po razmerjih v delitvi celotnih sredstev sklada, s tem, da 
bo razlika za SAP Kosovo do njenega 45% deleža zagotov- 
ljena iz kredita Mednarodne banke za obnovo in razvoj in 
Mednarodne korporacije za investicije s posebnim dogovo- 
rom o politiki najhitrejšega razvoja SAP Kosova. 

12.12. Vse družbenopolitične skupnosti in Sklad federacije 
bodo sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi bo sodbujano sa- 
moupravno združevanje dela in sredstev ter povezovanje te- 
meljnih organizacij združenega dela iz vse države, posebej pa 
v razvitih in z gospodarsko manj razvitih območij. 

13. Splošna ljudska obramba in 
družbena samozaščita 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo v mejah svojih pravic in dolžnosti spre- 
jemale potrebne ukrepe za nadaljnjo krepitev usposobljenosti 
z obrambo in zaščito države. 

• Pri uresničevanju srednjeročnih planov, zlasti pri graditvi in 
modernizaciji zmogljivosti gospodarskih in družbenih dejav- 
nosti ter drugih aktivnostih bodo ustvarjeni pogoji za zagotav- 
ljanje potreb oboroženih sil in prebivalstva v vojni. 

Zagotovljeno bo stabilno financiranje funkcionalnih potreb, 
razvoja in modernizacije Jugoslovanske ljudske armade ter 
krepitev splošne ljudske obrambe in pristojnosti federacije. 
Sredstva za financiranje Jugoslovanske ljudske armade bodo 
zagotovljena z 5,80% izločanjem od nacionalnega dohodka 
skupnega gospodarstva. 

V republikah in avtonomnih pokrajinah bo izločeno najmanj 
0,40% njihovega nacionalnega dohodka za zagotavljanje ra- 
zvojnega programa splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite. S temi sredstvi ne bodo financirana zaklonišča 
in stalne blagovne rezerve. 

Zaledno zavarovanje oboroženih sil se bo trajno opiralo na 
proizvodne in storitvene zmogljivosti, v prvi vrsti na tiste, ki 
bodo oskrbovale oborožene sile tudi v morebitni vojni. Nada- 
ljevalo se bo kadrovsko usposabljanje in materialno-tehnično 
posodabljanje specializiranih organov in služb za zaščito 
družbe, zlasti organov za notranje zadeve. 

Pri graditvi novih zmogljivosti namenske proizvodnje bo, ob 
spoštovanju potreb ljudske obrambe in v skladu z ustreznimi 
merili, dana prednost lokacijam v tistih republikah in avtono- 

mnih pokrajinah, v katerih se do sedaj namenska proizvodnja 
ni dovolj razvijala. 

Z diferenciranimi in selektivnimi ukrepi družbenopolitičnih 
skupnosti bosta spodbujana graditev in vzdrževanje proizvo- 
dnih ter storitvenih zmogljivosti na hribovsko-planinskih in 
obmejnih območjih, priobalnem pasu in na otokih. 

Z ustreznimi ukrepi bodo podpirane aktivnosti družbenih 
organizacij, ki prispevajo k organiziranju in usposabljanju 
delovnih ljudi in občanov za oboroženi boj in druge oblike 
odpora, izvrševanju zdravstvenih, socialnih in drugih humani- 
tarnih nalog, protipožarnega varstva, širjenju tehnične kulture 
kot tudi drugih aktivnosti, pomembnih za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. 

S posebnimi ukrepi in sredstvi bosta spodbujani in podpi- 
rani graditev ter proizvodnja malih energetskih (malih hidro- 
central, agregatov, premogovnikov ipd.) ter manjših proizvo- 
dnih in storitvenih zmogljivosti, ki se bodo v prvi vrsti uporab- 
ljale v vojni. 

Nosilci proizvodnje in storitev, pomembnih za obrambo, 
bodo pripravili dokumentacijo in orodje in ustvarjali druge 
pogoje za poenostavljeno proizvodnjo ter opravljanje storitev 
v vojni, kot tudi za razmestitev zmogljivosti in usposabljanje 
za delo na drugih lokacijah, vštevši tudi improvizirano proiz- 
vodnjo in storitev, domačo obrt ipd. 

14. OBVEŠČANJE 
14.1. Za uresničevanje pravic delavcev v združenem delu, 
delovnih ljudi in občanov ter za ustvarjanje pogojev za nji- 
hovo aktivno udeležbo pri odločanju o vseh vprašanjih druž- 
benega življenja in dela ter usmerjanja družbenega razvoja 
bosta zagotovljena graditev samoupravnega družbenega si- 
stema javnega obveščanja ter nadaljnji razvoj informativnih 
dejavnosti. 

14.2. Izpopolnjevanje statistike in evidence, nadaljnje razvi- 
janje informacijskega sistema planiranja in spremljanja go- 
spodarskih gibanj, graditev informacijskih.sistemov in podsi- 
stemov ter sprejemanje posebnih razvojnih programov infor- 
matike bodo zagotovili, da bodo delavci v združenem delu 
razpolagali s pravočasnimi in zadostnimi informacijami o 
možnostih razvoja, ustvarjanja dohodka ter njegovi delitvi in 
uporabi. 

14.3. Zlasti bodo razvijane sestavine sistema in obveščanja 
v organizacijah združenega dela in sestavine, ki so po- 
membne za njihovo medsebojno obveščanje in usklajavanje 
sklepov o poslovni in razvojni politiki. 

14.4. Organizacije statistike in služba družbenega knjigovo- 
stva bodo še naprej prilagajale sistem kazalcev potrebam 
spremljanja gibanja družbenoekonomskih odnosov, uresni- 
čevanja planov in tekočih gospodarskih gibanj ter bodo 
ustrezno uskladile definicije podatkov in kazalcev. Zagotov- 
ljena bo širša uporaba sodobne tehnike in avtomatizacije v 
razvoju informacijskih sistemov. 

14.5. Razvijali bomo sistem in sredstva javnega obveščanja 
in ustvarjali pogoje za razvoj proizvodnje domače opreme ter 
reprodukcijskega materiala za potrebe tiska in radiotelevizije. 

TRETJI DEL 

Posebne obveznosti 

in naloge 

Upoštevajoč načela nepretrganosti planiranja in na podlagi 
dogovora o osnovah družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje od leta 1981 do leta 1985 ter drugih dokumentov prev- 
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zemajo federacija, republike in avtonomni pokrajini tele ob- 
veznosti in naloge: 

1. Da bi zagotovili dosledno uporabo sistemskih rešitev z 
njihovo razčlenitvijo in z izpopolnjevanjem instrumentov in 
ukrepov ekonomske politike, bo Zvezni izvršni svet v sodelo- 
vanju z izvršnimi sveti republik in avtonomnih pokrajin opravil 
ali predlagal med letom 1901 potrebne spremembe in dopol- 
nitve določb sistemskih zakonov, instrumentov in ukrepov 
ekonomske politike, pri čemer bo izhajal iz smernic in okvirov 
za sprejemanje ukrepov ekonomske politike, ki so določeni v 
tem planu, in iz obveznosti, ki so bile prevzete v dogovorih o 
temeljih plana. Določen bo poseben delovni program pri 
izvrševanju nalog, ki izvirajo iz družbenega plana Jugoslavije 
in dogovorov o temeljih tega plana. Med uresničevanjem 
družbenega plana Jugoslavije bo Zvezni izvršni svet opravljal 
in predlagal potrebna prilagajanja instrumentov in ukrepov 
ekonomske politike v skladu s potrebo, da se uresničujejo 
določeni skupni interesi in cilji razvoja ter ekonomske poli- 
tike. 

2. Na podlagi samoupravno usklajenih energetskih bilanc 
po republikah in avtonomnih pokrajinah bo sprejeta energet- 
ska bilanca Jugoslavije, vštevši tudi elektroenergetsko bi- 
lanco države, za obdobje od leta 1981-1985 najdlje do 31. 
marca 1981. Upoštevajoč petletno energetsko bilanco bo za 
vsako leto določena energetska bilanca Jugoslavije. Letna 
energetska bilanca Jugoslavije bo sprejete najdlje do 20. 
decembra tekočega leta za naslednje leto. 

3. Med letom 1981 bodo določene trajne rešitve do leta 1985 
o. načinu zagotavljanja deviznih sredstev za uvoz nafte, naft- 
nih derivatov in premoga za koksanje ter bodo obdelana 
druga vprašanja v zvezi z nabavo in enakomernejšim oskrbo- 
vanjem vseh območij države z naftnimi derivati in koksom. 

4. Zainteresirane samoupravne organizacije in skupnosti 
ter družbenopolitične skupnosti morajo do 31. marca leta 
1981 skleniti poseben dogovor o raziskovanju energetskih 
virov in uporabljanju novih oblik energije, večnamenskemu 
uporabljanju premoga, v katerem bodo določile tudi vire 
sredstev za financiranje teh raziskav. Gospodarska zbornica 
Jugoslavije bo dala pobudo za sklenitev tega doaovora. 

5. V skladu z nalogo, določeno v točki 4.2.3.3. tega plana, 
bodo republike in avtonomni pokrajini do 30. junija 1981 
določile svoje bilance potreb v porabi in možnosti lastne 
proizvodnje, uvoza in izvoza, kot tudi potrebe po rezervah 
osnovnih kmetijskih pridelkov in živil za obdobje od leta 1981 
do leta 1985. Upoštevajoč bilanco za petletno obdobje bodo 
vsako leto v republikah in avtonomnih pokrajinah, najpozneje 
do 1. septembra, v federaciji pa do 10. septembra tekočega 
leta določene medsebojno usklajene bilance za naslednje 
ekonomsko leto. 

6. Do konca leta 1981 bosta sklenjena dogovor o koncepciji 
dolgoročnega razvoja energetike v okviru dolgoročne politike 
razvoja Jugoslavije in poseben dogovor o razvoju in uporabi 
jedrske energije v energetiki. 

7. Do konca prvega polletja leta 1981 bo sklenjen dogovor o 
strategiji tehnološkega razvoja, ki bo določil merila za trans- 
fer tehnologije iz drugih držav In ustvaril pogoje za zagotovi- 
tev hitrejšega razvoja lastne tehnologije ter racionalnejšo 
uporabo uvozne tehnologije. 

Gospodarska zbornica Jugoslavije bo skupaj z gospodar- 
skim zbornicami republik in gospodarskima zbornicama avto- 
nomnih pokrajin določila do konca prvega polletja leta 1981 
merila in postopek za nakup In smotrnejšo uporabo obstoje- 
čih licenc, pri čemer bo izhajala Iz načela, da se pri uvozu 
tehnologije omogoči njena uporaba drugim zainteresiranim 
organizacijam združenega dela v državi in da je nakup licenc 
povečan z višjimi oblikami proizvodnega In poslovno-tehnlč- 
nega sodelovanja, za ravzoj lastne tehnologije, za razširitev 
trga in možnosti plasmaja blaga, predvsem za Izvoz, kot tudi 

za izvoz tehnologije v druge države na enakopravnih podla- 
gah. 

8. Do konca prvega polletja 1981 bo sklenjen poseben 
dogovor o proizvodnji, izvozu in uvozu osnovnih farmacevt- 
skih surovin in polizdelkov, s tem, da bo težišče na proizvod- 
nji, ki prispeva k substituciji uvoza in k zmanjšanju tehnično 
-tehnološke odvisnosti farmacevtske industrije od tujine. Ta 
dogovor bo uredil obseg In dinamiko graditve surovinskih in 
predelovalnih zmogljivosti, kot tudi pogoje za intenzivnejše 
znanstveno-razlskovalno delo. 

Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino republik in avtonomnih pokrajin morajo v okviru Intere- 
sne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino na 
podlagi enotnih meril za pridobivanje pravic do nakupa deviz 
določiti do konca leta 1981 način zagotavljanja deviz za uvoz 
surovin za proizvodnjo zdravil in gotovih zdravil, ki jih ne 
izdelujemo v državi. 

9. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo do 31. 
marca 1981 določile merila In mehanizme za priznavanje 
pravic do kompenzacije iz naslova izjemne omejitve in prepo- 
vedi izvoza, za določitev višine kompenzacije in za zagotavlja- 
nje deviznih sredstev za uresničevanje teh pravic. 

10. S posebnim dogovorom republik in avtonomnih pokra- 
jin, ki bo sklenjen do 31. marca 1981, bodo določena merila, 
razporeditev pravic in obseg zadolževanja republik in avtono- 
mnih pokrajin v tujini za obdobje od leta 1981 - 1985. 

11. Zaščitne cene osnovnih kmetijskih pridelkov se bodo 
določale do 15. septembra tekočega leta za naslednje eko- 
nomsko leto. 

12. Za zagotovitev Integritete družbenih sredstev in real- 
nega ugotavljanja dohodka bo s spremembo zveznih predpi- 
sov zagotovljena realnejša valorizacija vrednosti osnovnih 
sredstev In bodo spremenjene stopnje amortizacije zaradi 
realnejšega in hitrejšega reproduciranje osnovnih sredstev in 
in njihovega vzdrževanja na sodobni tehnično-tehnološki 
ravni. 

13. Federacija, republike In avtonomni pokrajini bodo 
spodbujale organizacije združenega dela in banke, da s sa- 
moupravnimi sporazumi usmerijo največji del sredstev za 
razvoj proizvodnje deficitarnih surovin, energije, osnovnih 
kmetijskih In živilskih Izdelkov, dejavnosti, ki dosegajo po- 
membnejše rezultate pri izvozu In zmanjšanju uvoza in reše- 
vanju plačilno-bllančnih problemov Jugoslavije, proizvodnje 
opreme In naprav, ki zagotavljajo večjo tehnlčno-tehnološko 
raven gospodarstva ter razvoj magistralnih prometnih poti in 
Integralnega transporta, 

14. Do konca julija 1981 bo sklenjen poseben dogovor, v 
katerem bosta obdelana skupna politika In dolgoročni pro- 
gram raziskovanja mineralnih in drugih surovin ter določene 
obveznnostl udeležencev dogovora za uresničevanje te poli- 
tike. 

15. Družbenopolitične skupnosti in samoupravne organi- 
zacije ter skupnosti bodo ukrepale in delovale za rednejše 
preskrbovanje trga In za odpravljanje motenj pri preskrbova- 
nju trga, kot tudi vzrokov, ki ovirajo delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga. Določene bodo materialne bilance važ- 
nejših surovin In reprodukcijskega materiala ter blaga za 
široko porabo Iz domače proizvodnje In uvoza ter sprejeti 
ukrepi za njihovo uresničenje. Materialne bilance bo določil 
Zvezni izvršni svet, v sodelovanju z republikami in avtono- 
mnima pokrajinama, Gospodarsko zbornico Jugoslavije in 
Interesno skupnostjo Jugoslavije za ekonomske odnose s 
tujino. 

Za posamezne pomembnejše proizvode bodo sklenjeni 
družbeni dogovori In samoupravni sporazumi, s katerimi bo 
zagotovljeno uresničenje sprejetih materialnih bilanc. Z ome- 
njenimi dogbvorl in sporazumi bo zagotovljeno predvsem 
preskrbovanje z osnovnimi surovinami in reprodukcijskimi 
materiali, kot tudi z blagom za široko porabo iz domačih virov, 
ter bosta v okviru plačllnobilančnlh pozicij republik In avtono- 
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mnih pokrajin določena obseg in način zagotavljanja deviz 
potrebnih za uvoz osnovnih surovin in reprodukcijskega ma- 
teriala ter blaga za široko porabo oziroma uvoznih kompo- 
nent za njihovo proizvodnjo. 

16. Organi federacije bodo nenehno spremljali in spreje- 
mali ukrepe za zmanjšanje črpanja kratkoročnih kreditov 
bank v dolgoročne plasmaje ter za usklajevanje plasmajev z 
rokovno strukturo sredstev v skladu s politiko stabilizacije za 
omejitev investicij v realne okvire. Zato bodo vsako leto in v 
resoluciji o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije in 
odloku o ciljih in nalogah skupne denarno-kreditne politike 
določene naloge, ki jih je treba izpolniti. 

17. Skupščina SFRJ bo vsako leto z odlokom določila me- 
rila na podlagi katerih se bodo postopoma zoževali selektivni 
nameni iz primarne emisije z namenom, da bi se v prehodnem 
obdobju do konca leta 1983 selektivni način kreditiranja na- 
domestil z monetizacijo s selektivnim obeležjem, pri čemer 
bosta v prehodnem obdobju poseben tretma imela izvoz in 
kmetijstvo. 

18. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo inici- 
rale, da se bodo v prvem polletju leta 1981 s samoupravnim 
sporazumom bank na trajnejši podlagi zagotovila sredstva za 
kreditiranje plasmaja opreme, ladij in tirnih vozil v državi z 
usmerjanjem ustreznega dela kreditnega potenciala bank, ki 
se lahko uporabi za dolgoročne plasmaje. 

19. Do konca prvega polletja leta 1981 bo na dolgoročnih 
osnovah razdelan in določen način stabilnejšega zagotavlja- 
nja sredstev za kreditiranje izvoza investicijske opreme, ladij, 
tehnologije in investicijskih del v tujini, zlasti pa: s samo- 
upravnimi sporazumi bank, s katerimi bo usmerjen del kredit- 
nega potenciala bank; z ukrepi denarno-kreditne politike in z 
združevanjem. 

20. Do konca prvega polletja 1981 bo s spremembani za- 
kona razdelan celovitejši sistem carinske politike na selektivni 
podlagi, ki bo zagotovil ustrezno zaščito domače proizvodnje 
in tehnologije v skladu z določeno razvojno politiko. 

21. Do konca prvega polletja 1981 bo sklenjen dogovor 
federacije, republik in avtonomnih pokrajin, ki bo zagotovil 
trajne in stabilne vire financiranja blagovnih rezerv ter gradi- 
tev skladišč. V navedenem roku bo sprejet program blagovnih 
rezerv za dobo od leta 1981 do leta 1985 in bo v skladu s tem 
določena graditev skladišč, da bi zagotovili potreben obseg in 
strukturo rezerv osnovnih industrijskih surovin, reprodukcij- 
skega materiala in opreme ter osnovnih kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter učinkovitejše delovanje sistema blagovnih re- 
zerv, da bi dosegli stabilne odnose v proizvodnji in na enot- 
nem jugoslovanskem trgu ter krepili obrambno sposobnost 
dežele. 

22. Zveza sindikatov Jugoslavije bo začela aktivnost za 
usklajevanje dogovorov in samoupravnih sporazumov o pri- 
dobivanju in delitvi dohodka in čistega dohodka z opredeli- 
tvami plana in da bi se našle ustrezne rešitve za odpravo 
razlik, ki niso rezultat dela. 

23. Federacija, republike in avtonomni pokrajini bodo v 
skladu z načelom nepretrganosti' planiranja in z določeno 
skupno politiko ter smernicami in okviri za sprejemanje ukre- 
pov skupne ekonomske politike med uresničevanjem družbe- 
nega plana Jugoslavije izvajale ustrezne aktivnosti in spreje- 
male ukrepe, predvsem za spodbujanje združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela za graditev objektov, ki 
so skupnega pomena, in zaradi skupnega prispevka k ustvar- 
janju pogojev za zaustavitev relativnega zaostajanja v gospo- 
darskem razvoju SR Srbije brez avtonomnih pokrajin. V ok- 
viru letnih analiz o uresničevanju družbenega plana Jugosla- 
vije bodo spremljani rezultati v razvoju SR Srbije. 

24. Do 30. marca 1981 bo sklenjen poseben dogovor o 
politiki najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, ki bo določil po- 
sebne ukrepe za zagotavljanje materialnih in drugih pogojev 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, vštevši tudi ukrepe de- 
narno-kreditne politike. 

25. Do 30. junija 1981 bo sklenjen poseben dogovor, ki bo 
določil dinamiko združevanja dela in sredstev ter druga vpra- 
šanja v zvezi z razdelavo in izvajanjem osnovnih rešitev, ki se 
nanašajo na združevanje dela in sredstev. 

26. Do 31. marca 1981 bo sprejet program aktivnosti, da bi 
se našla objektivizirana merila in kazalci za določitev stopnje 
gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin in za 
delo pri nadaljnjem zboljšanju in spremembah sistema spod- 
bujanja hitrejšega razvoja v skladu z ustavo SFRJ. 

Zvezni izvršni svet bo predlagal do konca leta 1982 objekti- 
vizirana merila in kazalce za določitev stopnje gospodarske 
razvitosti republik irvavtonomnih pokrajin, na podlagi katerih 
bodo določene tiste republike in avtonomne pokrajine, ki se 
bodo štele za gospodarsko manj razvite oziroma izrazito 
gospodarsko manj razvite po letu 1985. 

27. Med uresničevanjem družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje od leta 1981-1985 bodo federacija, republike in avto- 
nomni pokrajini spremljale uresničevanje dogovorjene poli- 
tike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in bodo v skladu s 
tem izvajale ustrezne aktivnosti in sprejemale ukrepe za ure- 
sničevanje te politike, predvsem z združevanjem dela in sred- 
stev. Pristojni organi federacije bodo vsako leto v sodelovanju 
s pristojnimi organi republik in avtonomnih pokrajin izdelali 
analize o uresničevanju politike hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

28. V letu 1981 bodo sklenjeni ustrezni družbeni dogovori in 
samoupravni sporazumi in sprejeti predpisi, ki bodo zagoto- 
vili skupna merila in konkretne upravne, ekonomske in tehno- 
loške ukrepe za varstvo voda, zraka in tal pred nadaljnjim 
onesnaženjem in degradacijo, kot tudi za odpravljanje in 
saniranje sedanjih škod in njihovih vzrokov, za preventivno 
ukrepanje za ohranitev narave in prostora, zlasti v urbanih in 
industrijskih središčih ter aglomeracijah in v njihovi okolici. 

29. Sprejeti bodo zakon o sistemu družbenega informiranja 
ter ukrepi za njegovo izvrševanje. V prvem polletju leta 1981 
bo razdelan program in sprejeti ukrepi za racionalizacijo 
sistema obveščanja, da bi zmanjšali obremenitev organizacij 
združenega dela z obveznim dajanjem preveč številnih podat- 
kov. 

30. Da bi spremljali in uspešneje uresničevali družbeni plan 
Jugoslavije za dobo od leta 1981 do leta 1985 ter dogovore o 
temeljih plana in da bi pravočasno sprejemali ustrezne 
ukrepe, bodo organi družbenopolitičnih skupnosti, organiza- 
cije združenega dela in druge samoupravne organizacije ter 
skupnosti razvijale sistem obveščanja in med seboj sodelo- 
vale pri spremljanju in ocenjevanju gibanj ter pri delovanju in 
ukrepanju za uresničevanje nalog, ki so določene v planu, 
zlasti na področju porabe, ekonomskih odnosov s tujino, 
investicij, združevanja dela in sredstev, cen ter na drugih 
področjih, ki so pomembna za uresničevanje politike družbe- 
noekonomskega razvoja. 

31. Narodna banka Jugoslavije bo skupaj z narodnimi ban- 
kami republik in narodnima bankama avtonomnih pokrajin ter 
z Združenjem bank Jugoslavije razdelala, uporabljala in zbolj- 
ševala finančno in monetarno planiranje, da bi bili finančni in 
monetarni tokovi bolj usklajeni in da bi bilo zagotovljeno, da 
plani samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopo- 
litičnih skupnosti temeljijo na realnih finančnih sredstvih. 
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Odločno izvajanje politike ekonomske 

stabilizacije in krepitev izvozne 

sposobnosti gospodarstva  

• Resolucija predvideva, da naj bi realna rast družbenega proizvoda znašala 3 do 
3,5 odstotka v industrijski in 4 odstotke v kmetijski proizvodnji * 

• Treba bo zagotoviti rast izvoza blaga in storitev za okrog 7 odstotkov ter uvoz 
surovin in reprodukcijskega materiala za okrog 4 odstotke 

• Investicije v osnovna sredstva skupnega gospodarstva bodo za okrog 5 odstot- 
kov manjše kot v letu 1980 

• Rast vseh oblik porabe naj bi bila počasnejša od rasti družbenega proizvoda in 
dohodka 

• Povečanje mase osebnih dohodkov v gospodarstvu bi moralo biti v okviru rasti 
dohodka in čistega dohodka, s tem da bo zagotovljena hitrejša rast sredstev za 
razširitev materialne osnove združenega dela 

• Ustvarjeni bodo pogoji za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejši razvoj SAP Kosova 

Zbor republik in pokrajin je 
na seji 26. decembra 1980 
sprejel Predlog resolucije o 
glavnih smernicah in okvirih 
politike družbenoekonomske- 
ga razvoja in o izvrševanju 
sprejetih dogovorov o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavije 
za obdobje 1981-1985 v letu 
1981. Pred sprejemom resolu- 
cije je bila obsežna in intenziv- 
na razprava v pristojnih odbo- 
rih Zbora, tako v vseh fazah 
izdelave tega dokumenta, ka- 
kor tudi pri delu dokončnega 
usklajevanja stališč skupščin 
republik in pokrajin. 

V Glasilu Skupščine SFRJ so 
bile v prejšnjih številkah objav- 
ljene vse faze dela pri zasnovi 
ekonomske politike v prihod- 
njem letu, kakor tudi stališča 
vseh republiških in pokrajin- 
skih skupščin o Osnutku reso- 
lucije. 

Upoštevajoč pomen mate- 
rialnih rešitev in odnosov, ki se 
s tem dokumentom vzpostav- 
ljajo, kakor tudi pomembne 
spremembe, ki so bilevnešene 
v besedilo, objavljamo povze- 
tek Resolucije, ki jo je sprejel 
Zbor republik in pokrajin. 

POVEČANJE 
PROIZVODNJE 

V uvodnem delu Resolucije 
je kot prednostna naloga pou- 
darjena povečana proizvodnja, 
kar bo treba doseči s spreje- 
manjem ukrepov in aktivnosti 
organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti za 
vzpostavitev skladnejših bla- 

govno-denarnih odnosov, po- 
speševanje gospodarjenja, po- 
večanje produktivnosti dela in 
krepitev kvalitativnih kazalcev 
gospodarjenja. 

Ko gre za zmanjšanje inve- 
sticij v realne okvire in spreje- 
manje ukrepov za racionalno 
usmerjanje sredstev je pou- 
darjeno, da morajo biti investi- 
cije usmerjene v dokončevanje 
izgradnje zmogljivosti za pro- 
izvodnjo energije, osnovnih 
surovin in reprodukcijskega 
materiala, osnovnih kmetijskih 
proizvodov in proizvodov, ki 
prispevajo k ublaževanju 
strukturnih neskladij, poveča- 
nju izvoza in zmanjšanju 
uvoza. 

V zvezi s hitrejšim razvojem 
gospodarsko manj razvitih 
krajev, posebej SAP Kosova, je 
v Resoluciji določeno, da je 
treba ustvariti pogoje za ure- 
sničevanje politike hitrejšega 
razvoja vsake gospodarsko 
manj razvite republike, pose- 
bej pa SAP Kosova, kot izrazito 
gospodarsko manj razvite po- 
krajine, da bi se zmanjšale ra- 
zlike v stopnji gospodarske ra- 
zvitosti v primerjavi z odstot- 
kom države. 

NEKOLIKO VEČJA 
STOPNJA RASTI 

Po predlogu vseh republi- 
ških in pokrajinskih skupščin 
so v Resoluciji predvidene ne- 
koliko večje stopnje gospodar- 
ske stopnje rasti, kot je bilo 
predloženo v Osnutku. Tako 
naj bi realna rast družbenega 
proizvoda znašala od 3 do 3,5 
odstotka, industrijske in kme- 

tijske proizvodnje pa okrog 4 
odstotke. Rast ostalih dejav- 
nosti bo v skladu z rastjo druž- 
benega proizvoda skupnega 
gospodarstva. 

Za predvideno rast družbe- 
nega proizvoda je treba zago- 
toviti rast izvoza blaga in stori- 
tev približno 7 odstotkov ter 
uvoza surovin in reprodukcij- 
skega materiala približno 4 od- 
stotke. Celotni izvoz blaga in 
storitev bo 3 odstotke nižji kot 
v letu 1980, ob znatnem zmanj- 
šanju uvoza opreme. 

Investicije v osnovna sred- 
stva celotnega gospodarstva 
bodo približno 5 odstotkov 
manjše kot v letu 1980. 

V Resoluciji je prav tako pre- 
dvideno, da se bosta v družbe- 
nem sektorju gospodarstva 
povečali produktivnost dela za 
1,3 odstotka in zaposlenost za 
2 odstotka. 

V skladu z razpoložljivimi 
sredstvi si je treba prizadevati 
za ohranitev življenjskega 
standarda in ustvarjanje pogo- 
jev za njegovo postopno rast. 

Da bi zagotovili predvideno 
rast industrijske proizvodnje, 
bodo sprejeti ukrepi in ustvar- 
jeni pogoji za čim večji porast 
proizvodnje energije, surovin 
in reprodukcijskega materiala 
iz domačih virov in boljše izko- 
riščanje sekundarnih surovin, 
poenotenje in večkratno upo- 
rabo embalaže. S politiko se- 
lektivnega uvoza bodo zago- 
^osoooooccoocccosccee 

^ RESOLUCIJA O GLAVNIH 
0 DRUŽBENOEKONOMSKEGA 

tovljene potrebne surovine in 
reprodukcijski material v skla- 
du s predvideno rastjo indu- 
strijske proizvodnje. 

Predvideno rast proizvodnje 
energije je treba uresničiti 
predvsem z domačimi viri in to 
predvsem s sprejemanjem 
ukrepov za redno preskrbo z 
energijo na podlagi enotne 
energetske bilance ter z dosle- 
dno uporabo dolgoročnih 
ukrepov za racionalizacijo, 
substitucijo in varčevanje 
energije. 

Prav tako je treba nadaljeva- 
ti politiko prepovedi graditve 
novih elektrarn, toplarn in 
energarn na mazut in razširitve 
ter rekonstrukcije sedanjih 
zmogljivosti. 

V Resoluciji je poudarjeno, 
da bodo republike in avtono- 
mne pokrajine sprejele ukre- 
pe, da se ne bodo začele gra- 
diti zmogljivosti, za katere in- 
vestitorji niso zagotovili ener- 
gije, surovin in reprodukcij- 
skega materiala predvsem iz 
domačih virov. 

POVEČANJE 
KMETIJSKE 
PROIZVODNJE 

Federacija, republike in po- 
krajini, je poudarjeno v Reso- 
luciji, bodo sprejemale ukrepe 
in ustvarjale pogoje, da se iz 
domače proizvodnje zagotovi 
zadovoljevanje porabe v drža- 
»oscecoooeccoooacosj; 

SMERNICAH IN OKVIRIH 
RAZVOJA V LETU 1981 
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vi, povečanje rezerv in stabil- 
nejše povečanje izvoza osnov- 
nih kmetijskih in živilskih pro- 
izvodov. V ta namen je treba 
pridelati približno 6 milijonov 
ton pšenice. Prav tako je treba 
zagotoviti stabilnejši razvoj ži- 
vinoreje in proizvodnjo mesa 
približno 1,3 milijona ton ter 
mleka približno 4,4 milijarde li- 
trov. V Resoluciji je prav tako 
določeno, da bodo v letu 1981 
sprejeti ukrepi na področju 
kmetijstva, ki so predvideni v 
Dogovoru o temeljih Družbe- 
nega plana o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene re- 
produkcije za obdobje od leta 
1981 do 1985. 

Predvideno je tudi spodbu- 
janje vlaganj, ki prispevajo k 
popolnejšemu izkoriščanju 
vzporednih proizvodov kmetij- 
ske in živilske industrije. 

S selektivno kreditno politi- 
ko bank pod ugodnimi pogoji 
in z drugimi ukrepi bo zago- 
tovljeno kreditiranje proizvod- 
nje, odkupa in zalog osnovnih 
kmetijskih proizvodov in živil 
iz družbeno organizirane in 
dogovorjene proizvodnje in 
blagovnih rezerv družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Republike in pokrajini bodo 
v skladu s svojimi posebnost- 
mi sprejemale ukrepe za zago- 
tovaljanje varstva in smotrnej- 
šo uporabo kmetijskih zem- 
ljišč ter za ustvarjanje zadovo- 
Ijivejših pogojev za širitev ob- 
delovalnih površin v družbe- 
nem sektorju. 

S kreditno politiko bank in 
drugimi ukrepi bodo zagotov- 
ljeni ugodnejši pogoji za kredi- 
tiranje odkupa zemljišč na dol- 
goročnejši podlagi, da bi se 
razširile obdelovalne površine 
v družbenem sektorju kmetij- 
stva za 50.000 ha, kot tudi za 
druge oblike razširjanja in za 
urejanje in varstvo zemljišča. 

PROMET, TURIZEM IN 
STANOVANJSKA 
GRADITEV 

Ko je govor o prometni poli- 
tiki, je v Resoluciji predvideno 
spodbujanje preusmeritve s 
cestnega na železniški promet. 
Prav tako je določeno, da bo- 
do družbenopolitične skupno- 
sti, z namenom, da bi uresniči- 
le dogovorjeno prometno poli- 
tiko, sprejemale ukrepe za 
zboljšanje pogojev gospodar- 
jenja v železniškem prometu. 

Organizacije združenega 
dela turističnega gospodar- 
stva,je poudarjeno v Resoluci- 
ji, si bodo prizadevale za bolj- 
šo organizacijo dela, boljše iz- 
koriščanje zmogljivosti, orga- 
niziranje sodelovanja in pove- 
zovanja z zmogljivostmi doma- 
če obrti, podaljšanje turistične 

sezone, povečanje izvenpen- 
zionskih storitev, okrepitev tu- 
ristične propagande in zbolj- 
šanje turistične porabe. 

Republike in pokrajini naj bi, 
kot je predvideno v Resoluciji, 
usmerjale nadaljnji razvoj turi- 
stičnega gospodarstva, da bi 
bile čim bolj izkoriščene raz- 
položljive zmogljivosti za na- 
mestitev, razširitev vsebine tu- 
ristične ponudbe in v gradnjo 
novih zmogljivosti za namesti- 
tev in druge turistične storitve, 
prilagojene težnjam v medna- 
rodnem turističnem povpraše- 
vanju. 

V letu 1981, je rečeno v Re- 
soluciji, bo veljal popust na ce- 
ne bencina na bone, s čemer je 
namen povečati konkurenč-i 
nost turistične ponudbe na 
mednarodnem trgu. 

Z boljšo organizacijo stano- 
vanjske graditve, za katero so 
predvidene investicije na ravni 
leta 1980, z ukrepi družbeno- 
političnih skupnosti in drugimi 
ukrepi bo zagotovljena hitrejša 
in smotrnejša stanovanjska in 
spremljajoča komunalna infra- 
strukturna graditev in konti- 
nuiteta stanovajske graditve. 
Treba je še naprej ustvarjati 
pogoje, da združeno delo ure- 
sniči odločilno vlogo pri izva- 
janju stanovanjske politike in 
graditve. 

HITREJŠE 
ZAPOSLOVANJE 
IZOBRAŽENIH 
KADROV 

V Resoluciji je predvidena 
aktivna politika hitrejšega za- 
poslovanja in racionalnega an- 
gažiranja delavcev v materialni 
proizvodnji. Ustvarjeni bodo 
pogoji za zaposlovanje v de- 
javnostih kjer primanjkuje ka- 
drov kot so rudarstvo, gozdar- 
stvo in gradbeništvo. Sprejeti 
bodo ukrepi za bistveno 
zmanjšan obseh nadurnega in 
dopolnilnega dela, dela po po- 
godbi o delu in zaposlovanju 
upokojencev. 

Republike, pokrajini, občine 
in organizacije združenega de- 
la bodo sprejemale ukrepe za 
razvoj malega gospodarstva, 
da bi ustvarili pogoje za pove- 
čano zaposlenost. Prav tako se 
bo nadaljevalo ustvarjanje po- 
gojev za zagotavljanje vrnitve 
in sprejemanja delavcev na za- 
časnem delu v tujini. 

V Resoluciji je podčrtano, da 
bo treba do konca prvega pol- 
letja 1981 sprejeti družbeni do- 
govor o strategiji tehnološke- 
ga razvoja in programa ukre- 
pov, s čemer bi bili ustvarjeni 
pogoji za zmanjševanje tehno- 
loške odvisnosti od tujine v hi- 
trejši razvoj lastne tehnologije, 

znanosti in znanja. Pospešeno 
bo delo pri graditvi enotnega 
jugoslovanskega sistema te- 
hnoloških informacij. 

PRESKRBA TRGA IN 
POLITIKA CEN 

Družbenopolitične skupno- 
sti in samoupravne organizaci- 
je in skupnosti, je rečeno v Re- 
soluciji, bodo sprejemale 
ukrepe in aktivnosti za rednej- 
šo preskrbo trga in odpravlja- 
nje motenj pri preskrbi, kakor 
tudi vzrokov, ki ovirajo delova- 
nje enotnega jugoslovanskega 
trga. 

V Resoluciji je prav tako 
poudarjeno, da je nujno, na 
podlagi energetske bilance za 
leto 1981, do konca januarja 
sprejeti družbeni dogovor in 
samoupravne sporazume o 
enakopravnem preskrbovanju 
in preskrbovanju pod enakimi 
pogoji z naftnimi derivati, 
vključujoč tudi surovi bencin, 
kakor tudi o preskrbi z drugimi 
proizvodi. 

Republike in pokrajini, je re- 
čeno v Resoluciji, se bodo do- 
govorile o ukrepih za spodbu- 
janje uresničevanja novih in 
modernizacijo obstoječih ru- 
dnikov premoga, eksploatacijo 
nafte in plina. Zvezni izvršni 
svet bo dal pobudo, da se ta 
dogovor sklene do konca pr- 
vega trimesečja. 

Ce ne bo zagotovljena redna 
preskrba z naftnimi derivati po 
sprejeti dinamiki, bo v letu 
1981 določena trajna rešitev 
do leta 1985. 

Organizacije združenega 
dela bodo z zagotovitvijo sta- 
bilnih virov surovin in repro- 
dukcijskega materiala ter po- 
večanjem proizvodnje zagoto- 
vile redno preskrbovanje trga s 
proizvodi za potrebe prebival- 
stva. 

Politika cen v letu 1981 se bo 
vodila v skladu s cilji politike 
ekonomske stabilizacije, tako 
bo rast cen precej počasnejša 
od rasti v letu 1980. Pri obliko- 
vanju cen bo treba izhajati iz 
meril, ki jih določa Zakon o 
temeljih sistema cen in druž- 
beni kontroli cen. Z dogovo- 
rom o politiki cen v letu 1981, 
ki naj bi bil sprejet do konca 
januarja in z ustreznimi pred- 
pisi, bodo določeni ukrepi in 
pogoji za učinkovito izvajanje 
politike cen. 

S samoupravnimi sporazumi 
in družbenimi dogovori o ce- 
nah bodo organizacije združe- 
nega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti ter družbenopolitične 
skupnosti izhajale, iz politike 
stabilizacije, pri čemer je treba 
krepitev ekonomskega položa- 
ja organizacij združenega dela 

v prvi vrsti zagotavljati s kvali- 
tativnimi faktorji gospodarje- 
nja, spremembe cen pa uskla- 
jevati v okviru dohodkovno po- 
vezanih proizvajalcev s porab- 
niki in prometnimi organizaci- 
jami. 

V republikah, pokrajinah in 
občinah bodo v skladu z njiho- 
vimi možnostmi, z uporabo 
kompenzacij, ustvarjeni pogoji 
za zmanjševanje vpliva cen na 
življenjske stroške. 

POVEČANJE IZVOZA 
BLAGA IN STORITEV 

Predvideno povečanje izvo- 
za blaga in storitev ter nujni 
uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala sta glavni po- 
goj za uresničitev predvidene 
rasti proizvodnje in politike 
ekonomske stabilizacije. 

V izvozu bo težišče na izvo- 
zu blaga in storitev s katerimi 
se ustvarja večji devizni priliv 
in to predvsem blaga za več 
faz predelave in drugih proiz- 
vodov, ki so zasnovani na več- 
jem deležu domačih virov, 
znanja in tehnologije. 

Zaradi uresničevanja predvi- 
dene rasti izvoza, je rečeno v 
Resoluciji, je treba pravočasno 
z ukrepi ekonomske politike in 
aktivnostmi organizacij zdru- 
ženega dela, samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in gospo- 
darskih zbornic, popolnejšim 
razvojem ekonomskih od- 
nosov s tujino, zagotoviti pred- 
vsem krepitev vloge združene- 
ga dela pri razpolaganju z de- 
vizami. 

Prav tako je treba povečati 
ekonomsko motiviranost orga- 
nizacij združenega dela za po- 
večanje izvoza in deviznega 
priliva ter zmanjšanje uvozne 
odvisnosti. 

Med drugim je predvideno 
tudi hitrejše povečanje izvoza, 
posebej v države v razvoju ter 
doseganje večje uravnoveše- 
nosti blagovne menjave z vse- 
mi regijami, posebej z razvitimi 
državami. 

Prav tako je treba spodbuditi 
povečanje deviznega priliva na 
podlagi nakazil delavcev in od- 
kup deviz. 

PREDNOST UVOZU 
SUROVIN 

Zaradi uresničevanja politi- 
ke uvoza, je poudarjeno v Re- 
soluciji, je treba v okviru uvoza 
reprodukcijskega materiala 
dati prednost surovinam, ki so 
bistvenega pomena za pove- 
čanje industrijske proizvodnje, 
zatem proizvodnje za izvoz in 
za zadovoljevanje potreb do- 
mačega trga, posebej surove 
nafte, naftinih derivatov ter 
premoga za koksanje. 
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Treba bo zmanjšati tudi uvoz 
opreme, s tem, da bo dana 
prednost dokončevanju objek- 
tov za proizvodnjo energije, 
primarnih faz črne in barvaste 
metalurgije, bazične kemične 
industrije in zmogljivosti, s ka- 
terimi se pomembno povečuje 
proizvodnja za izvoz. 

Uvoz blaga za široko porabo 
naj bi bil po vrednosti na ravni 
iz leta 1980, pri čemer uvoz 
žitaric ni upoštevan. Pri uvozu 
blaga za široko porabo je treba 
zagotoviti uvoz blaga, ki je bi- 
stveno pomembno za potrebe 
prebivalstva, zlasti pa zdravil 
in blaga, ki bo prispevalo k 
zmanjšanju odliva deviz prebi- 
valstva. 

V Resoluciji je poudarjeno, 
da so bo zadolževanje v tujini 
odvijalo v skladu s plačilnobi- 
lančnimi in deviznobilančnimi 
možnostmi države, zagotovlje- 
no pa bo, da se bo relativna 
zadolženost zmanjšala na eno 
odstotno točko. 

Prav tako je predvideno, da 
bodo ustvarjeni pogoji za de- 
lovanje deviznega trga in spre- 
jeti ukrepi, da se bo nakup in 
prodaja deviz odvijal na deviz- 
nem trgu. Do 31. januarja 1981 
bo izdelan mehanizem za de- 
lovanje deviznega trga. 

Ukrepi ekonomske politike 
in drugi ukrepi bodo vplivali na 
zmanjšanje deviznega odliva z 
vseh naslovov, posebej pa iz 
naslova neblagovnih plačil na 
vseh ravneh in odliva dinarjev 
in deviz s potovanjem v tujino. 

Devizni izdatki za negospo- 
darske potrebe, kakor tudi za 
službena potovanja v tujino 
bodo zmanjšani za najmanj 15 
odstotkov v primerjavi z letom 
1980. 

KREDITNO- 
MONETARNA 
POLITIKA 

Da bi se uresničevala politi- 
ka ekonomske stabilizacije, bo 
z ukrepi monetarno-kreditne 
politike zagotovljeno, je pou- 
darjeno v Resoluciji, da bodo 
denarna masa in plasmaji 
bank rasli počasneje od plani- 
rane nominalne rasti družbe- 
nega proizvoda. 

Porast denarne mase in pla- 
smajev bank bo dinamično pri- 
lagajan sezonskim potrebam, 
pri čemer bo v plasmajih bank 
povečan delež organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu. 

Primarno emisijo, kakor je 
predvideno v Resoluciji, bomo 
uporabljali za nakup kratko- 
ročnih prenosnih menic, ki jih 
izdajajo organizacije združe- 
nega dela s področja gospo- 
darstva na podlagi blagovno- 
denarnih poslov, za daianje 

kreditov bankam na podlagi 
navedenih menic in za uresni- 
čevanje selektivnih ciljev mo- 
netarno-kreditne politike. 

V Resoluciji je prav tako 
poudarjeno, da bo zagotovlje- 
no, da bodo osnovni kmetijski 
in živilski proizvodi ter izvoz 
blaga in storitev v celoti v se- 
lektivnem kreditiranju najmanj 
v takšnem položaju kot v letu 
1980, s tem, da bodo znotraj 
tega opravljene ustrezne prila- 
goditve namenov in pogojev 
uporabe primarne emisije, 
odvisno od pogojev na trgu. 

V letu 1981 bodo preizkuše- 
ne možnosti, da se krediti iz 
primarne emisije za selektivne 
namene odstopijo v trajno 
uporabo organizacijam zdru- 
ženega dela. 

DELITEV 
DRUŽBENEGA 
PROIZVODA IN 
DOHODKA 

Po Resoluciji bo delitev 
družbenega proizvoda in do- 
hodka v skladu s politko eko- 
nomske stabilizacije in zago- 
tovljeno bo, da bo rast vseh 
oblik končne porabe poča- 
snejša od rasti družbenega 
proizvoda in dohodka. 

V skladu s tem bodo ustvar- 
jeni pogoji, da se bo povečal 
delež organizacij združenega 
dela v materialni proizvodnji v 
dohodku v primerjavi z letom 
1980 za najmanj eno odstotno 
točko. 

Povečanje osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu, je poudar- 
jeno v Resoluciji, naj bi bilo v 
okviru rasti dohodka in čistega 
dohodka, tako da bo zagotov- 
ljena hitrejša rast sredstev za 
razširitev materialne osnove 
združenega dela. Organizacije 
združenega dela, ki razpolaga- 
jo s povprečno večjo maso 
družbenih sredstev, moralo 
izločati večji del dohodka za 
krepitev materialne osnove 
dela. 

Povprečni realni osebni do- 
hodki na zaposlenega naj bi 
rasli do ravni rasti produktiv- 
nosti dela, s tem, da bo vodena 
selektivna politika rasti oseb- 
nih dohodkov po rezultatih in 
pogojih dela in pridobivanja 
dohodka. 

Republike in pokrajini bodo 
v skladu z dogovorjeno politi- 
ko na ravni države usmerjale 
rast osebnih dohodkov. Zago- 
tovile bodo, da bodo realno 
ocenjeni težki pogoji dela, za- 
htevnost dela in prispevek v 
delu proizvodnih delavcev, ka- 
kor tudi kreativno ustvarjalno 
delo, da bi bila zagotovljena 
večja produktivnost in na tej 
podlagi pridobivanje večjega 

dohodka in osebnega do- 
hodka. 

Po Resoluciji je treba s sa- 
moupravnimi akti in ukrepi 
ekonomske politike zagotoviti, 
da bi sredstva temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za 
skupno porabo, razen sredstev 
za stanovanjsko graditev, na- 
raščala počasneje od rasti do- 
hodka in da se lahko uporab- 
ljajo po merilih iz družbenega 
dogovora in samoupravnih 
sporazumov, ob uporabi se- 
lektivnega načela. 

Organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitič- 
ne skupnosti, bodo sprejemale 
ukrepe za ohranitev življenj- 
skega standarda, posebej de- 
lavcev z nizkimi dohodki. 

OMEJEVANJE 
INVESTICIJ, SKUPNE 
IN SPLOŠNE PORABE 

Obseg investicij, je rečeno v 
Resoluciji, se mora uskladiti z 
realno razpoložljivimi sredstvi, 
ki se oblikujejo iz delitve druž- 
benega proizvoda, sredstev pri 
bankah, ki jih je mogoče upo- 
rablajti za investicije, z usmer- 
janjem dela sredstev iz hranil- 
nih vlog občanov in zunanjih 
sredstev v skladu s plačilnobi- 
lančnimi možnostmi države. 
Realna raven investicij v 
osnovna sredstva bo nižja od 
realizirane v letu 1980, s čimer 
bo precej zmanjšan njihov de- 
lež v družbenem proizvodu. 

Republike in avtonomni po- 
krajini bodo spodbujale inve- 
stitorje, banke in druge udele- 
žence v investiranju, da usme- 
rijo razpoložljiva sredstva za 
dokončanje objektov v gradnji, 
ki so posebnega pomena za 
zboljšanje strukture proizvod- 
nje, povečanje izvoza in.nado- 
mestitev uvoza, predvsem pa 
za dokončanje energetskih 
objektov in objektov za proiz- 
vodnjo deficitarnih surovin in 
za proizvodnjo hrane. 

V skladu z usmeritvijo na 
omejevanje investicij, je v Re- 
soluciji poudarjeno, da je tre- 
ba upoštevati stališča v Dogo- 
voru o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije o politiki hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosova v obdobju od leta 1981 
do 1985, da se bodo investicije 
na teh področjih usmerjale v 
objekte, ki prispevajo k pove- 
čanju dohodka in zaposleno- 
sti. 

Skupni izvirni prihodki za 
zadovoljevanje skupnih in 
splošnih družbenih potreb v 
republikah, pokrajinah in obči- 
nah lahko naraščajo največ za 
4 indeksne točke počasneje od 

rasti dohodka in največ do 19 
odstotkov. Izjema so sredstva 
za pokojnine, invalidnine, na- 
domestilo nezaposlenim ose- 
bam ter nadomestila na podla- 
gi zdravstvenega in socialnega 
varstva ter družbene skrbi za 
otroke, kakor tudi prispevki za 
proračun federacije, solidar- 
nostna sredstva za odpravlja- 
nje posledic elementarnih ne- 
sreč, sredstva za ustvarjanje 
materialnih rezerv, kompenza- 
cije za varstvo življenjskega 
standarda in že sprejete za- 
konske obveznosti za inter- 
vencije v gospodarstvu. 

Z dogovori republik in po- 
krajin bo določena rast sred- 
stev skupne in splošne porabe, 
odvisno od specifičnosti posa- 
meznih oblik porabe, upošte- 
vajoč, da ne bodo omejeni pri- 
hodki, ki se ustvarjajo na pod- 
lagi neposredne menjave dela. 

HITREJŠI RAZVOJ 
GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH 

S sprejemanjem določenih 
ukrepov, ki so predvideni s po- 
sebnim dogovorom o temeljih 
Družbenega plana Jugoslavije, 
je poudarjeno v Resoluciji bo 
ustvarjen hitrejši razvoj proiz- 
vajalnih sil vsake gospodarsko 
manj razvite republike in najhi- 
trejši razvoj SAP Kosova v pri- 
merjavi na povprečje države. 

V republikah in pokrajinah 
bodo izdelali konkretne proga- 
me za združevanje dela in 
sredstev in ustrezne ukrepe, 
da bi že v letu 1981 uresničili 
združevanje dela in sredstev v 
okviru sredstev Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in SAP Kosova. 

Uresničevanje najhitrejšega 
razvoja SAP Kosova, je pou- 
darjeno v Resoluciji, zahteva 
angažiranje združenega dela 
vseh republik in SAP Vojvodi- 
ne, kakor tudi popolno angaži- 
ranje in mobiliziranje lastnih 
sil in odgovornost SAP Koso- 
va, da bi se v razvoju pokrajine 
začel proces zmanjševanja re- 
lativnih razlik na ravni gospo- 
darske razvitosti v primerjavi 
na povprečje države ter da bi 
se uspešnejše in hitreje razre- 
šili gospodarski in socialni 
problemi pokrajine, posebej 
problem zaposlovanja. 

SPLOŠNA LJUDSKA 
OBRAMBA 

V Resoluciji je prav tako pre- 
dvideno, da se bodo nadalje- 
vale aktivnosti pri obrambnih 
pripravah z Uresničevanjem 
nalog iz srednjeročnega plana 
razvoja. 

Še naprej se bodo izpopol- 
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njevali organizacija, kadrov- 
sko usposabljanje, tehnična 
modernizacija ter povečana 
bojna in ognjena sposobnost 
enotoboroženih sil SFRJ. 

Težišče v razvoju teritorialne 
obrambe bo v nadaljnji krepitvi 
taktičnih enot v skladu s potre- 
bami in možnostmi krajevnih 
skupnosti, organizacij združe- 
nega dela in občin. Nadaljeva- 
lo se bo opremljanje enot teri- 
torialne obrambe s sodobnim 
orožjem in kadri. 

Z ustreznimi ukrepi eko- 
nomske politike bo spodbujan 
hitrejši razvoj hribovsko-pla- 
ninskih in obmejnih območij, 
primorskega pasu in otokov, 
vštevši tudi razvoj energetskih 
virov, malega gospodarstva in 

drugih dejavnosti, ki so po- 
membne za ljudsko obrambo. 

RAZVIJANJE SISTEMA 
INFORMIRANJA 

V Resoluciji je rečeno, da bo 
sprejet zakon o družbenem si- 
stemu informiranja ter sprejeti 
ukrepi za njegovo izvajanje. 

Da bi spremljali uresničeva- 
nje družbenega plana Jugosla- 
vije, bodo organi družbenopo- 
litičnih skupnosti, organizacije 
združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in 
skupnosti razvijali sistem in- 
formiranja ter med seboj sode- 
lovali pri sprejemanju in oceni 
družbenoekonomskih gibanj. 

Prav tako bo izdelan pro- 
gram in sprejeti ukrepi za ra- 

cionalizacijo sistema informi- 
ranja zaradi manjše obremeni- 
tve organizacij združenega de- 
la pri dajanju prevelikega šte- 
vila podatkov. 

V Resolucijo je vnešeno tudi 
poglavje o varstvu človekove- 
ga okolja. Rečeno je, da bodo 
v letu 1981 sprejeti ustrezni 
družbeni dogovori in samou- 
pravni sporazumi ter sprejeti 
predpisi, s katerimi bodo za- 
gotovljena skupna merila ter 
konkretni upravni, ekonomski 
in tehnološki ukrepi za varstvo 
voda, zraka in tal pred nadalj- 
njim zastrupljanjem in degra- 
dacijo, kakor tudi za odpravo 
in saniranje obstoječih škod 
ter njihovih vzrokov, sprejema- 
nje preventivnih ukrepov za 
ohranitev narave in prostora, 

posebej v urbanih in industrij- 
skih središčih ter aglomeraci- 
jah in njihovi okolici. 

Da bi bilo zagotovljeno izva- 
janje politike družbenoeko- 
nomskega in socialnega ra- 
zvoja v prihodnjem planskem 
obdobju, je rečeno na koncu 
Resolucije, bo obenem s spre- 
jetjem naslednjega srednje- 
ročnega plana določen tudi 
program ukrepov in aktivnosti, 
ki izvirajo iz dogovora o teme- 
ljih plana in iz Družbenega pla- 
na Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do 1985, ki so nujno 
potrebne za doseganje spreje- 
tih ciljev, kakor tudi nujne 
spremembe sistemskih zako- 
nov in podzakonskih aktov za 
njihovo izvajanje. 

NOVI PREDPISI 

, "Nagrada Edvard Kardelj - priznanje za 

prispevek k razvoju socialističnega 

samoupravljanja   

• Nagrada Edvard Kardelj bo podeljevana posameznikom ali skupini ustvarjalcev, 
organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skup- 
nostim, kakor tudi posameznikom in institucijam v tujini 

# Pobudo za podeljevanje Nagrade lahko dajo vsi delovni ljudje neposredno ali prek 
samoupravnih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, združenj 
občanov, kakor tudi pravne in fizične osebe 

Da bi trajno zaznamovali ime 
in delo Edvarda Kardelja, izje- 
mne osebnosti, revolucionarja 
in velikega marksističnega 
teoretika, ki je s svojim življe- 
njem in delom nenehno dajal 
velikanski prispevek k ustvar- 
jalnosti naše samoupravne 
skupnosti in spodbujal ustvar- 
jalni, raziskovalni in kritični 
odnos vseh naprednih sil do 
samoupravne družbene prak- 
se, se ustanavlja nagrada 
Edvard Kardelj. Ta nagrada je 
družbeno priznanje, ki se po- 
deljuje za najvišje dosežke, ki 
prispevajo k razvoju teorije in 
prakse socialističnega samou- 
pravljanja v SFR Jugoslaviji. 

To je podlaga vsebine Pred- 
loga za izdajo zakona o Nagra- 
di Edvard Kardelj, z Osnutkom 
zakona (AS 344), ki je bil po- 
slan v obravnavo delegatom v 
Skupščini SFRJ. Pobudo za 
sprejetje tega zakona je dalo 
Predsedstvo CK ZKJ, Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ pa jo je 
sprejel na seji 17. julija 1980. 

Zakon ureja tudi vprašanja, 
ki se nanašajo na pogoje in 
način podeljevanja Nagrade, 
določa organe, ki odločajo o 
podeljevanju, pravice in dolž- 
nosti tega organa, kakor tudi 
vprašanja, ki so pomembna za 
odločanje o podeljevanju. 

KOMU SE PODELJUJE 
NAGRADA 

Po Osnutku zakona se Na- 
grada lahko podeli posamez- 
niku ali skupini ustvarjalcev, 
organizaciji združenega dela 
in drugi samoupravni organi- 
zaciji in skupnosti oziroma 
družbeni organizaciji. Predvi- 
dena pa je tudi možnost, da se 
podeli tudi posameznikom in 
institucijam v tujini za teoretič- 
na dela, ki izjemno prispevajo 
k razvoju socialističnega sa- 
moupravljanja. 

Obrazložitev za to specifič- 
no rešitev izvira iz narave Na- 
grade oziroma iz tega, da je 
treba družbeno vrednotiti tudi 

izjemna znanstvena dela, na- 
stala v tujini, ki so dokaj pripo- 
mogla k razvoju teorije sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

Predvideno je da se podelju- 
je Nagrada vsako četrto leto za 
rojstni dan Edvarda Kardelja. 
Vendar pa je predvidena tudi 
alternativa, da se podeljuje 
vsako tretje leto. Pri določitvi 
obdobja, v katerem se bo ta 
nagrada podeljevala, je rečeno 
v obrazložitvi Osnutka zakona, 
smo izhajali iz pobude Pred- 
sedstva CK ZKJ, v katerem je 
navedeno, naj se ta nagrada 
podeljuje v obdobju, ki ne bi 
bilo krajše od treh let. O tem ali 
se bo Nagrada podeljevala na 
tri, štiri ali več let bodo odloča- 
li delegati v Skupščini SFRJ - 
na podlagi posvetovanja v de- 
legatski bazi. 

Prav tako je določeno, da se 

lahko v letu, v katerem se po- 
deljuje Nagrada Edvard Kar- 
delj, podeli ena ali več na- 
grad, ker bi lahko glede na 
daljši časovni razmik med eno 
in drugo podelitvijo, nastalo 
več pomembnih del. Odločitev 
o tem sprejme odbor za Nagra- 
do Edvard Kardelj, ki sicer od- 
loča o podeljevanju Nagrade. 

ODBOR ZA NAGRADO 
EDVARD KARDELJ 

Glede na to, da je to zvezna 
nagrada, je v Osnutku zakona 
predvideno, da mora biti od- 
bor sestavljen iz določenega 
števila članov iz vrst delegatov 
v Skupščini SFRJ in izmed 
znanstvenih, strokovnih in 
drugih družbenih delavcev, v 
skladu z načelom o enako- 
pravni zastopanosti republik in 

nooGOsoecoccoocceeoooo«  
S OSNUTEK ZAKONA O NAGRADI EDVARD KARDELJ 
\ AS 344 
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avtonomnih pokrajin. Določe- 
no je tudi, da ima odbor, vštev- 
ši tudi predsednika odbora, 
skupaj 22 članov oziroma po 
tri člane iz vsake republike in 
po dva iz vsake pokrajine. 

Vendar pa je v obrazložitvi 
rečeno, da je treba presoditi, 
ali naj ima ta odbor 22 ali več 
članov ali pa bi svojo funkcijo 
lahko opravljal tudi z manjšim 
številom članov. Zaradi česar 
je tudi dana alternativa, po ka- 
teri bi se v odbor izvolila po 
dva člana iz vsake republike in 
po en član iz avtonomne po- 
krajine, tako da bi odbor štel 
skupaj 14 članov. 

V zakonu je določeno, da je 
odbor pri delu samostojen, da 
je njegovo delo javno in da od- 
loča z večino glasov svoiih čla- 

nov, s tem, da niso določena 
natančnejša merila za podeli- 
tev Nagrade. Ta merila odbor 
določi v posebnem aktu, ki ga 
bo potrdila Skupščina SFRJ. 

Nagrada se podeli posamez- 
niku ali skupini ustvarjalcev v 
obliki diplome in denarne na- 
grade, organizaciji združene- 
ga dela in drugi samoupravni 
organizaciji in skupnosti ozi- 
roma družbeni organizaciji pa 
v obliki diplome in plakete z 
likom Edvarda Kardelja. 

PRAVICA ZA DAJANJE 
POBUDE 

Predvideno je, da dajo po- 
budo za podelitev Nagrade 
lahko vsi delovni ljudje nepo- 
sredno ali prek samoupravnih 

organizacij in skupnosti, druž- 
benopolitične organizacije in 
druge družbene organizacije, 
združenja občanov, kakor tudi 
tuje pravne in fizične osebe. 

Pobude se dajejo neposre- 
dno odboru na Nagrado, razen 
pobude za podelitev Nagrade 
posameznikom in institucijam 
v tujini; le-ta se lahko da prek 

diplomatsko-konzularnih 
predstavništev SFRJ v tujini. 
Predlogi se morajo poslati naj- 
pozneje leto dni pred podeli- 
tvijo Nagrade in to s pismeno 
obrazložitvijo. 

Sredstva za Nagrado bodo 
po predloženem zakonu zago- 
tovljena v proračunu federaci- 
je. Tudi sreostva za delo odbo- 
ra v letih, v katerih ima odbor 
stroške v zvezi s svojim delom 

Dodo zagotovljena v proraču- 
nu federacije. 

Vendar zakon predvideva, 
da sredstva lahko prispevajo 
tudi delovni ljudje in občani, 
organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti v obliki da- 
rila ali volila. 

Posebna določba določa, da 
bo Nagrada Edvard Kardelj 
prvič podeljeria leta 1982. Po- 
bude za podelitev Nagrade za 
leto 1982 se izjemoma lahko 
pošljejo najpozneje šest mese- 
cev pred objavo odloka o po- 
delitevi Nagrade. To je obra- 
zloženo s tem, ker je ta zakon 
šele v fazi predloga za izdajo, 
tako da pobude ne bo mogoče 
dati leto dni pred podelitvijo 
Nagrade. 
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SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

Osnutek zakona o 
spremembah in 
dopolnitvah zakona o 
ureditvi določenih 
vprašanj s področja 
varnosti železniškega 
prometa (ESA-496) 

Zakon o ureditvi določenih 
vprašanj s področja varnosti 
železniškega prometa, ki je iz 
leta 1974 in je bil izdan v skla- 
du s tedaj veljavnim zveznim 
zakonom, ureja samo določe- 
na vprašanja s področja varno- 
sti železniškega prometa; 
vprašanja v zvezi z industrijski- 
mi železnicami in industrijski- 
mi tiri; rekonstrukcijo prog, 
progovnih naprav, objektov in 
tirnih vozil, križanje železniške 
proge s cesto in inšpekcijo že- 
lezniškega prometa. 

Spremembe in dopolnitve 
republiškega zakona nareku- 
jeta predvsem dva bistvena ra- 
zloga. Glede na splošno defi- 
nicijo, kaj je rekonstrukcija, ki 
jo določa zakon o graditvi ob- 
jektov, je tudi železnici, kot to 
velja za javne ceste, potrebno 
določiti nekatera dela, pri ka- 
terih so možne olajšave v zvezi 
s pridobitvijo potrebnih doku- 
mentov za izvedbo teh del (lo- 
kacijsko in gradbeno dovolje- 
nje). Na področju železnice je 
namreč potrebno zaradi var- 
nosti prometa nenehno oprav- 
ljati zamenjave in popravila 
proge in progovnih naprav, 
postopki, ki so določeni z za- 
konom pa so zamotani in zelo 
dolgi. Zato naj bi zakon dolo- 
čil, katera so tiste dela, ki se ne 
štejejo za rekonstrukcijo s po- 
goji, da to ne bo povzročalo 
spreminjanje osnovnih kon- 
strukcijskih elementov. Za ta 
dela pa bo ravno tako potreb- 
no izdelati posebno tehnično 
dokumentacijo. 

Za rekonstrukcijo se ne bi 
štela predvsem dela v zvezi z 
zamenjavo in obnovo elemen- 
tov proge, zamenjava elemen- 
tov signalno-varnostnih na- 
prav, stabilnih naprav za elek- 
trično in dizelsko vleko ter 
adaptacija in popravilo obrato- 
valnih poslopij, vendar le te- 
daj, če se ne spremenijo 
osnovni konstrukcijski ele- 
menti, namen in zunanji izgled 
ter se ne poslabšajo pogoji za 
varstvo okolja. 

Drugi razlog je čedalje večji 
promet tako na cestah, kakor 

tudi na železnicah, ter s tem v 
zvezi povečana skrb za varnost 
prometa na križanjih cest in 
železnice. 

Ureditev križanj cest in že- 
leznic po zakonskih zahtevah 
je doslej potekala prepočasi 
glede na razvoj prometa in s 
tem v zvezi potrebno varnost. 
Zaradi tega naj bi republiški 
zakon določil v skladu z zvez- 
nim zakonom način zavarova- 
nja cestno železniških križanj, 
kakor tudi roke za njihovo rea- 
lizacijo. Pri tem pa bo potreb- 
no doseči, da bodo vprašanja 
ureditve cestno železniških 
križanj našla ustrezno mesto v 
planskih dokumentih tako že- 
leznice kot upravljalcev cest. 

Iz podatkov, ki jih je dal Pro- 
metni inštitut pri Železniškem 
gospodarstvu Ljubljana, je 
možno ugotoviti, da je že sedaj 
potrebno v smislu predloženih 
sprememb in dopolnitev zako- 
na zgraditi skupno 33 izvenni- 
vojskih križanj, ki vsa ležijo v 
območju postaj, poleg tega pa 
sta dve hkrati tudi križanji z 
magistralno cesto (na postajah 
Ptuj in Ormož). Določitev teh 
križanj ni sporna, kakor tudi ne 
vrsta zavarovanj. Po oceni 
istega inštituta bi v smislu 
predloženih zakonskih določil 
bilo potrebno izven nivoja iz- 
graditi še 23 križanj. To so kri- 
žanja železnice z vsemi ostali- 
mi cestami, razen magistral- 
nih, izven postajnih območij, 
izvennivojska križanja pa za- 
htevajo posebni tehnični ra- 
zlogi in varnost prometa. 

Zaradi narave prometa sa- 
mega, ki se nenehno spremi- 
nja, kar povzroča spremembe 
tudi na cestno železniških kri- 
žanjih, je potrebno prilagaje- 
nje zavarovanj, ki jih te spre- 
membe povzročajo. S predpisi 
je težko vnaprej predvideti 
vrste in števila teh sprememb, 
kakor tudi dokončno obliko 
ustreznega zavarovanja na 
cestno železniških križanjih. 
Zaradi tega bi zakon dopolnili 
v tem smislu, da bi nenehno 
spremljali in ugotavljali potre- 
be in način zavarovanja. To naj 

bi opravljala posebna strokov- 
na komisija. 

Glede na sorazmerno veliko 
število križanj, ki jih bo potreb- 
no urediti in finančna sredstva, 
ki so za to potrebna, so v 
osnutku določeni roki za us- 
kladitev dejanskega stanja s 
predpisanim. 

Tako naj bi se križanja želez- 
nice in magistralne proge 
izven nivojsko uredila v roku 5 
let po uveljavitvi zakona. Vsa 
ostala izven nivojska križanja, 
ki bi se jih ugotovilo na podla- 
gi ocene strokovne komisije, v 
roku 10 let, nivojska križanja 
po oceni iste komisije pa v ro- 
ku 3 let. 

Razvidno je, da bodo želez- 
niške transportne organizacije 
in upravljalci cest izdelali po- 
seben program izgradnje izven 
nivojskih križanj in posebnega 
zavarovanja križanj železnice 
in cest v nivoju. Program bo 
potrebno izdelati v roku enega 
leta po uveljavitvi zakona. Gle- 
de na spremembe, ki lahko na- 
stanejo na cestno železniškem 
križanju, bo potrebno omenje- 
ni program letno usklajevati in 
ga vnašati v plane železniških 
transportnih organizacij in 
upravljalcev cest. 

Po oceni omenjenega inšti- 
tuta bi za obvezno izven nivoj- 
sko križanje železnice z magi- 
stralnimi cestami oziroma kri- 
žanja v postajnem območju bi- 
lo potrebnih okoli 220 mio din 
po podatkih o cenah iz leta 
1979. To so hkrati sredstva, ki 
bi jih bilo potrebno zbrati v ro- 
ku desetih let za 33 križanj. Isti 
vir vsebuje tudi oceno o izven 
nivojskih križanjih, ki jih bo 

Po programu statističnih ra- 
ziskovanj, ki imajo pomen za 
vso državo, se zberejo ž razi- 
skovanji tudi podatki za SR 
Slovenijo. Predlog programa 
za leto 1981 predvideva števil- 
ne spremembe in dopolnitve, 
ki so potrebne zlasti zaradi 
spremljanja izvajanja ustavnih 
določil na področju združene- 
ga dela in za sestavo in sprem- 
ljanje družbenih planov. Zara- 
di posebnih potreb, ki jih ima 
SR Slovenija, pa je potrebno 
nekatera raziskovanja še do- 
polniti s posameznimi vpraša- 
nji oziroma opraviti samostoj- 
na statistična raziskovanja, ki 

določila posebna komisija s 
programom. To so križanja, 
kjer bo potrebna izven nivoj- 
ska izvedba zaradi posebnih 
pogojev na križanju samem, 
zaradi posebnih tehničnih ra- 
zlogov oziroma zaradi razlo- 
gov varnosti prometa. Po oce- 
ni naj bi teh križanj bilo 23, za 
kar bi bilo potrebnih okoli 150 
milijonov dinarjev, ki bi jih 
zbrali tudi v roku desetih let. 
Kar skupno pomeni, da je po- 
trebno v desetih letih urediti 56 
izven nivojskih križanj, za kar 
je potrebno 370 milijonov di- 
narjev. 

To pomeni, da bo potrebno v 
okviru planov Samoupravne 
interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet in v Repu- 
bliški skupnosti za ceste, ka- 
kor tudi upravljalcev lokalnih 
in nekategoriziranih cest, za- 
gotoviti sredstva za realizacijo 
zakonskih določb in sicer v ro- 
kih, ki jih določa osnutek za- 
kona. 

Poleg teh dveh bistvenih 
vprašanj osnutek zakona, gle- 
de na določila zveznega zako- 
na o osnovah varnosti v želez- 
niškem prometu, dbloča milej- 
ši način gradnje in rekonstruk- 
cije, kadar bi to terjala konfi- 
guracija terena in izredni te- 
hnični in ekonomski pogoji, 
dalje zavarovalne ukrepe v va- 
rovalnem pasu ob železniški 
progi v zvezi z gradnjo ter var- 
stvom pred požari, zmanjševa- 
nje cestnih prehodov čez že- 
leznico in preusmeritve na 
skupne prehode, ter še neka- 
tera druga vprašanja manjšega 
pomena. 

(ESA-643) 

imajo pomen samo za repub- 
liko. 

V načrtu, ki je priloga odlo- 
ku, so podrobno navedena po- 
samezna raziskovanja. Pri vsa- 
kem je označeno, ali gre za 
dopolnitev statističnega razi- 
skovanja, ki je pomembno za 
vso državo, ali pa gre za razi- 
skovanje, pomembno za repu- 
bliko. 

Za dopolnitve je potrebna 
pravna osnova, s katero se do- 
ločijo obveznosti dajalcev po- 
datkov in statistične službe. Po 
zakonu o statističnih razisko- 
vanjih, ki imajo pomen za vso 
državo, določi Zvezni izvršni 

Predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj 
SR Slovenije v letu 1981 
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svet program raziskovanj, ki 
jih predloži zvezni skupščini v 
sprejetje. Po enakem postop- 
ku naj bi se tudi v SR Sloveniji 
sprejel odlok o načrtu dopolni- 
tev statističnih raziskovanj iz 

programa statističnih razisko- 
vanj, ki imajo pomen za vso 
državo in načrtu statističnih 
raziskovanj, ki imajo pomen za 
Socialistično republiko Slove- 
nijo v letu 1981. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
22. januarja 1981 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
četrtek, 22. januarja 1981. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- predlog zakona o upravah 
za družbene prihodke (ESA 
296); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o financiranju federacije 
(ESA 640); 

- predlog programa dela 
zborov Skupščine SR Sloveni- 
je za leto 1981 s predlogom 
periodičnega načrta za I. tri- 
mesečje leta»1981 (ESA 627). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- predlog zakona o kom- 
penzacijah (ESA 468); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 

na o ureditvi določenih vpra- 
šanj s področja varnosti želez- 
niškega prometa (ESA 496); 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o orožju, z osnutkom 
zakona (ESA 621); 

- predlog odloka o načrtu 
statističnih raziskovanj SR 
Slovenije v letu 1981 (ESA 
643); 

- statut ter spremembe in 
dopolnitve statuta Visoke šole 
za organizacijo dela v Kranju 
(ESA 580); 

- statut Višje agronomske 
šole v Mariboru (ESA 617); 

- predlog družbenega do- 
govora o načinu in oblikah so- 
delovanja pri določitvi splošne 
politike standardizacije in 
zboljševanju kakovosti proiz- 
vodov, del in storitev (ESA 
632). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
In imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
22. januarja 1981 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije in seje Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije, ki 
sta sklicani za četrtek, 22. ja- 
nuarja 1981, je razširjen z 
obravnavo: 

- predloga zakona o pri- 
spevku za kulturo v letu 1981, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega 
sporazuma; 

- predloga zakona o pri- 
spevku za raziskovalno dejav- 
nost v letu 1981, ki ga plačuje- 
jo zavezanci, ki niso sklenili 
samoupravnega sporazuma; 

- predloga zakona o pri- 
spevku za telesno kulturo v le- 
tu 1981, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predloga zakona o pri- 

spevku za usmerjeno izobra- 
ževanje in skupne naloge 
vzgoje in izobraževanja, ki jih v 
letu 1981 plačujejo zavezanci, 
ki niso sklenili samoupravnega 
sporazuma; 

- predloga zakona o pri- 
spevku za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje v letu 1981, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki 
niso sklenili samoupravnega 
sporazuma; 

- predloga zakona o pri- 
spevku za solidarnostno ude- 
ležbo v pokrivanju izdatkov za 
starostno zavarovanje kmetov 
v letu 1981, ki ga plačujejo za- 
vezanci, ki niso sklenili samo- 
upravnega sporazuma; 

- predloga zakona o obvez- 
nosti plačevanja prispevka za 
otroško varstvo v letu 1981, ki 
ga plačujejo zavezanci, ki niso 

sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- predloga zakona o določi- 
tvi stopnje za združevanje 
sredstev rezerv v republiški 
sklad skupnih rezerv za leto 
1980 za zavezance, ki niso 
sklenili samoupravnega spora- 
zuma; 

- poročila o poteku usklaje- 
vanja osnutka zakona o prev- 
zemu odplačila posojila Me- 

dnarodne banke za obnovo in 
razvoj, ki je bil koriščen za iz- 
gradnjo sistema Ibar-Lepenac; 

- predloga zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (us- 
kladitev). 
Zbor združenega dela bo 
obravnaval še: 

- informacijo o načinu upo- 
rabe in vračanju kredita Naro- 
dne banke Jugoslavije v tujini 
s predlogi sklepov. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
23. decembra 1980 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine SR Slovenije 
so na sejah 23. decembra 
1980 sprejeli: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o republikah in po- 
krajini, ki se štejejo za gospo- 
darsko manj razvite v obdobju 
od leta 1981 do leta 1985, 
osnutka zakona o stalnih sred- 
stvih sklada federacije za kre- 
ditiranje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko ne2adostno razvitih 
republik in avtonomnih pokra- 
jin v obdobju od leta 1981 do 
leta 1985, osnutka zakona o 
razdelitvi sredstev sklada fede- 

plačilne bilance Jugoslavije za 
leto 1981 in osnutka odloka o 
enotni projekciji devizne bilan- 
ce Jugoslavije za leto 1981. 

Delegati zbora Združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so bili 
seznanjeni s poročilom dele- 
gacije Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku us- 
klajevanja osnutka zakona o 
prevzemu obveznosti federaci- 
je za vračanje anuitet za dolo- 
čene kredite, ki so bili odobre- 
ni organizacijam združenega 
deia in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI (23. decembra 
1980) 

Zbor združenega dela: 
Zdravko Praznik, Ivo Klemenčič, Marjan Gašparič, Bojan 

Košak, Jernej Jan, Mirko Žlender. 

Zbor občin: 
Andrej Briški, Ivo Bernard, Mirko Žlender, Zdenka Ju- 

rančič, Davorin Škarabot, Slavko Polanič, Andrej Fajmut, 
Ciril Ravnak, Zlata Strel, Rok Kržan, Dušan Brglez, Mirjam 
Jan-Blažič, Anton Slapernik. 

Družbenopolitični zbor: 
Ludvik Golob, Zoran Polič, Emil Šuštar, Marko Bule, 

Miloš Prosenc, Milivoj Samar. 

racije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko neza- 
dostno razvitih republik in av- 
tonomnih pokrajin v obdobju 
od leta 1981 do leta 1985 in 
osnutka zakona o dopolnilnih 
sredstvih republik in avtono- 
mnih pokrajin v obdobju od le- 
ta 1981 do leta 1985; 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela tudi: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah za- 
kona o obdavčenju proizvodov 
in storitev v prometu; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o enotni projekciji 

za območja SR Črne gore, ki 
ga je prizadel potres- v letu 
1979. 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela še: 

- sklep ob obravnavi preči- 
ščenega besedila osnutka za- 
kona o prevzemu obveznosti 
federacije za vračanje anuitet 
za določene kredite, ki so bili 
odobreni organizacijam zdru- 
ženega dela in drugim samou- 
pravnim organizacijam in 
skupnostim z območja SR 
Črne gore, ki gaje prizadel po- 
tres v letu 1979. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
29. decembra 1980 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
29. decembra 1980 so delega- 
ti poslušali ekspoze predse- 
dnika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije Janeza 
Zemljariča k predlogu resolu- 
cije o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Sloveni- 
je v letu 1981. Delegati so na 
skupnem zasedanju poslušali 
tudi poročilo vodje delegacije 
Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Marka Bulca 
o poteku usklajevanja neka- 
terih aktov s področja eko- 
nomske politike za prihodnje 
leto, ki so v pristojnosti tega 
zbora in ki so vezani na so- 

stališča; Zbor združenega dela 
in Zbor občin pa sta na podlagi 
stališč sprejela k predlogu re- 
solucije še sklep); 

- sklep ob poročilu delega- 
cije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku us- 
klajevanja nekaterih aktov s 
področja ekonomske politike 
za prihodnje leto; 

- amandmaje Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije k 
predlogu zakona o svobodni 
menjavi dela na področju kul- 
turnih dejavnosti; 

- osnutek programa dela 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 
za leto 1981. 

zakona o investicijskih vlaga- 
njih Socialistične republike 
Slovenije v graditev objektov 
in nabavo opreme v obdobju 
od leta 197.8 do leta 1982; 

- predlog odloka o določitvi 
in o razdelitvi skupnega zne- 
ska deviz za potrebe republi- 
ških organov in organizacij, 
družbenopolitičnih organizacij 
in ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji za le- 
to 1981; 

- predlog zakona o obraču- 
navanju in plačevanju prispev- 
kov za zadovoljevanje skupnih 
potreb na področju družbenih 
dejavnosti; 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letu 1981; 

- predlog zakona o spre- 
membah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških davkov in 
taks;, 

- predlog zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1981; 
- predlog zakona o spre- 

membi zakona o oblikovanju 
sredstev solidarnosti za od- 
pravljanje posledic naravnih 
nesreč; 

- predlog zakona o določi- 
tvi stopnje za obračunavanje 
amortizacije za osnovna sred- 
stva določenih uporabnikov 
družbenih sredstev; 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o združevanju 
sredstev določenih uporabni- 
kov družbenih sredstev za fi- 
nanciranje izgradnje energet- 
skih objektov; 

- predlog zakona o združe- 
vanju dela sredstev uporabni- 
kov družbenih sredstev za fi- 
nanciranje izgradnje energet- 
skih objektov v letu 1981; 

- predlog zakona o prispev- 
ku za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije Želez- 
niškega gospodarstva Ljublja- 
na v letu 1981; 

- predlog zakona o združe- 
vanju sredstev za nadaljevanje 
gradnje cestnih in luških ob- 
jektov v letu 1981; 

- predlog odloka o določitvi 
vpisa obveznic federacije iz 
sredstev, združenih pri tefmelj- 
nih bankah. 

Zbor občin je sprejel še: 
- predlog za izdajo zakona 

o določitvi zaokroženega ur- 
banega območja občin Mari- 
bor-Pesnlca, Maribor-Pod- 
brežje, Maribor-Rotovž, Mari- 

bor-Ruše, Maribor-Tabor in 
Nlaribor-Tezno, z osnutkom 
zakona. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije; dolžnosti sodni- 
ka tega sodišča je z 31. decem- 
brom 1980 razrešen dr. Ciril 
Jurca; 

- predlog odloka o razreši- 
tvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnika 
tega sodišča je z 31. decemb- 
brom 1980 razrešen Milan Je- 
senko. 

Zbor združenega dela je spre- 
jel: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi dveh članov Od- 
bora za družbenoekonomske 
odnose in člana Odbora za 
družbenoekonomski razvoj 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije 

- dolžnosti članov odbora 
za družbenoekonomske od- 
nose sta bila razrešena Marta 
Čemažar in Alojz Fllipič, za 
člana tega odbora pa sta bila 
izvoljena Alfonz Eferl in Milan 
Rožman; 
- dolžnosti člana odbora za 

družbenoekonomski razvoj je 
bil razrešen Jože Sadar, za 
člana tega odbora pa je bil 
izvoljen Bojan Košak. 

Zbor občin je sprejel: 
- predlog odloka o razreši- 

tvi in izvolitvi člana Odbora za 
finance in člana Odbora za ur- 
banizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 

- dolžnosti člana odbora za 
finance je bil razrešen Dušan 
Grubor, za člana tega odbora 
pa je bil izvoljen Jože Štefan- 
čič; 

- dolžnosti člana odbora za 
urbanizem, stanovanjsko-ko- 
munalna vprašanja in varstvo 
okolja je bil razrešen Branko 
Weixler, za člana tega odbora 
pa je bil izvoljen Miro Ivančič. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel: 

- predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi člana Odbora za 
družbenoekonomske odnose 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije; dolž- 
nosti člana odbora je bil razre- 
šen Miran Potrč, za člana od- 
bora pa je bil izvoljen Rudi 
Kroplvnlk. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
29. decembra 1980 

Zbor združenega dela: 
Ladislav Horvat, Zorka Mikuš, Boris Bržan, Marko ča- 

vlovič, Jože Romšek, Jože Pacek, Slobodan Srdoč, Ivo 
Marenk, Tomislav Majer, Anton Slapernik, Marjan Pire, dr. 
Vladimir Fatur, Anton Količ, Andrej Grahor, Miroslav 
Brečko, Martin Ahlin, Franc Križnar, Boris Kralj, Ivan Klob- 
čar. 
Zbor občin: 

Maver Jerkič, Andrej Babič, Milan Bratec, Stanka Kukar, 
Aljoša Žorga, Edo Petek, Mira Jančar, Mihajlo Mađarović, 
Kristina Šmid, Slavko Polanič, Marija Rus, Martin Božič, 
Marko Vraničar, Antonija Odlazek, Franc Štrakl, Franjo 
Lunder, Marjan Simič. 

Družbenopolitični zbor: 
Marija Zupančič-Vičar, Majda Naglost, Majda Gaspari, 

Marija Aljančič, Milivoj Samar, Jože Globačnik, Tina Tom- 
lie, Dušan Šinigoj, Aleksander Varga, Tilka Blaha, Štefan 
Strok. 

glasje Skupščine SR Slove- 
nije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije; 

- predlog odloka o spre- 
membi odloka o pripravi in 
sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1981 do leta 1985; 
- predlog resolucije o druž- 

benoekonomski politiki in ra- 
zvoju SR Slovenije v letu 1981 

(Družbenopolitični zbor je k 
predlogu resolucije sprejel 

Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela: 

- predlog zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (Druž- 
benopolitični zbor je ob obrav- 
navi predloga zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu ugo- 
tovil, da so predlagani amand- 
maji v skladu z stališči, ki jih je 
zbor k predlogu tega zakona 
sprejel na seji dne 15. decem- 
bra 1980) 

- amandmaje Skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije k 
predlogu zakona o naravni in 
kulturni dediščini; 

- predlog zakona o prora- 
čunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1981; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEPA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 
1981 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 50. seji dne 29. 
decembra 1980 obravnaval predlog re- 
solucije o družbenoekonomski politiki In 
razvoju SR Slovenije v letu 1981 In po 
sprejemu predloga resolucije sprejel na 

Zbor občin 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 49. seji dne 29. decembra 1980 ob 
obravnavi predloga resolucije o družbe- 
noekonomski politiki In razvoju SR Slo- 
venije za leto 1981 sprejel še naslednji 

podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije naslednji 

sklep 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije poudarja, da naj vsi nosilci pla- 
niranja pri izvajanju nalog iz resolucije 
upoštevajo stališča in mnenja delovnih 
teles zbora, stališča Družbenopolitične- 
ga zbora in predloge iz razprave na seji 

sklep: 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

poziva vse nosilce planiranja naj pri izva- 
janju nalog iz resolucije dosledno upo- 
števajo zlasti usmeritve, ki zadevajo sta- 
bilizacijska ravnanja, zagotavljanje sta- 

zbora, predvsem glede stabilizacijskega 
ravnanja, zagotavljanja stabilnih pogojev 
gospodarjenja izvoznikov, večje odgo- 
vornosti za združevanje sredstev za 
izvedbo prednostnih nalog, nujnosti se- 
lektivnega postopanja pri usmerjanju 
vseh oblik porabe, nagrajevanja po delu 
ter glede nujnosti uskladitve .razvojnih 
predvidevanj v občinah in republiki. 

bilnih pogojev gospodarjenja izvoznikov, 
večjo odgovornost za združevanje sred- 
stev za izvedbo prednostnih nalog, nuj- 
nost selektivnega postopanja pri usmer- 
janju vseh oblik porabe, nagrajevanje po 
delu ter glede nujnosti uskladitve razvoj- 
nih predvidevanj v občinah in v republiki. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 29. 12. 1980 

- Še vedno prevelik vpliv 
administrativnih ukrepov 

Skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad je na sejah družbe- 
nopolitičnega zbora dne 25. 
11. 1980, zbora združenega 
dela imzbora krajevnih skup- 
nosti dne 26.11.1980 sprejela 
naslednje stališče: 

Skupščina občine Ljubljana 
Bežigrad ugotavlja, da se pri 
gospodarjenju v organizaci- 
jah združenega dela, zlasti 
materialni proizvodnji, še 
zmeraj čuti prevelik vpliv ad- 
ministrativnih ukrepov. To se 
posebej izrazito kaže na po- 
dročju cen in ekonomskih od- 
nosov s tujino. Nerazumljiva 
so različna merila pri določa- 
nju cen polizdelkov in končnih 
izdelkov (npr. v elektroindu- 
striji). Tudi sedanja politika 
izvoza za vsako ceno, brez 
ustrezne selektivnosti in pre- 
malo spodbudna za proizva- 
jalce-izvoznike končnih izdel- 
kov moteče vpliva, ponekod 
pa - zaradi pretiranega izvoza 
domačih surovin in reproma- 
teriala - celo ogroža proiz- 
vodnjo in normalno poslova- 
nje v številnih organizacijah 
združenega dela. Premalo od- 
ločni in nedorečeni so prav 
tako ukrepi za omejevanje 

izvoza domačih surovin in po- 
lizdelkov, nujno potrebnih do- 
mačemu gospodarstvu. 

V tej zvezi občinska skup- 
ščina prosi pristojne republi- 
ške organe, da ji posredujejo 
čimprej pismeni odgovor. 

Na vprašanje je odgovorila 
Cvetka Selšek, pomočnica 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za mednarodno sodelo- 
vanje 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je v preteklih letih 
večkrat opozarjal Zvezni izvrš- 
ni svet in pristojne zvezne or- 
gane na neučinkovitost admi- 
nistrativne politike cen oziro- 
ma da so učinki v zaviranju 
rasti cen z administrativnim 
odločanjem izčrpani, pri če- 
mer se v takšnih pogojih pro- 
ces samoupravnega urejanja 
cen praktično ne uveljavlja ob 
tem da ima tudi trg rrfinimalni 
vpliv na primarno delitev. 

Administrativno določanje 
cen zaviralno vpliva na dohod- 
kovno povezovanje in ne 
spodbuja organizacije združe- 
nega dela v večanje produktiv- 
nosti in izboljšanje kvalitete 
proizvodnje ter ne daje učin- 
kov pri obvladovanju rasti cen. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se je pri pristojnih 
zveznih organih tekom leta 
zavzemal za širitev spiskov 
proizvodov in storitev, katerih 
cene naj samoupravne organi- 
zacije in skupnosti oblikujejo 
po pogojih trga, kar je bilo de- 
loma uresničeno z odlokom o 
oblikovanju cen za posamezne 
proizvode in storitve po tržnih 
pogojih (Uradni list SFRJ, št. 
61/80). 

Glede na probleme v zvezi z 
administriranjem na področju 
cen, se je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije predvsem zav- 
zemal, da je že v letu 1980 po- 
trebno zagotoviti vse pogoje, 
da bomo s 1.1.1981. leta preš- 
li na celovito uresničevanje za- 
kona o temeljih sistema cen in 
družbeni kontroli cen, s kate- 
rim je potrebno zagotoviti pri- 
marno vlogo samoupravnih 
organizacij in skupnosti oziro- 
ma združenega dela na po- 
dročju družbene kontrole cen 
in pri oblikovanju cen in hkrati 
razvijati sistem samouprav- 
nega razreševanja problemov 
na področju oblikovanja cen, 
politike cen in družbene kon- 
trole cen. V tej zvezi je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
aktivno sodeloval pri spreje- 
manju izvedbenih aktov in 
predpisov na ravni republike 
za uveljavitev novega zakona o 
cenah. Med drugim se je z no- 
vimi sistemskimi rešitvami na 

področju cen zvečala pristoj- 
nost socialističnih republik in 
avtonomnih pokrajin na po- 
dročju družbene kontrole cen 
proizvodov in storitev (zlasti 
industrijskih izdelkov) v začet- 
ku decembra pa je bila usta- 
novljena Republiška skupnost 
za cene, 19. 12. 1980 pa je bila 
sklicana tudi prva seja sveta 
Republiške skupnosti za cene, 
ki bo v bodoče imela izredno 
pomembno vlogo pri pospeše- 
vanju in uresničevanju samou- 
pravnih odnosov na področju 
oblikovanja cen družbene ko- 
trole cen in pri določanju in 
izvajanju politike cen. 

Na področju ekonomskih 
odnosov s tujino je na pretira- 
no administriranje v precejšnji 
meri vplivala uvedba trimeseč- 
nih možnosti sprejemanja pri- 
jav o zaključnih poslih uvoza 
blaga ter neusklajeni plani 
ekonomskih odnosv s tujino 
zaradi česar je prihajalo do ob- 
časnega nepotrjevanja prijav. 
Vse to je prinašalo nestabil- 
nost v poslovanju tudi pri tistih 
organizacijah združenega de- 
la, ki so svoje obveznosti pri 
izpolnjevanju projekcije plačil- 
no-bilančnega položaja SR 
Slovenije v redu izvrševale ali 
jih celo presegale. Dodatni ad- 
ministrativni ukrepi proti kon- 
cu leta so bili potrebni zaradi 
bistvenih odstopanj v izvrševa- 
nju projekcije plačilno-bilanč- 
nega položaja SR Slovenije ter 
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zaradi nujne večje selektivno- 
sti pri reševanju izvoznih in 
uvoznih vprašanj, da bi se tako 
zagotovili normalno odvijanje 
proizvodnje za izvoz ter zado- 
voljiva oskrba tržišča in obča- 
nov z najnujnejnejšimi proiz- 
vodi iz uvoza. O tem smo dele- 
gatom že poročali v odgovoru 
na delegatsko vprašanje, dne 
15, 12. 1980. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sodi, da je v prihod- 
njem letu ukrepe administra- 
tivne narave potrebno bistve- 
no zmanjšati ter z usklajenimi 
plani ekonomskih odnosov s 
tujino uveljaviti odgovornost 
organizacij združenega dela in 
Samoupravne interesne skup- 
nosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino za uresni- 
čevanje projekcije devizno-bi- 
lančnega in plačilno-bilančne- 
ga položaja SR Slovenije v 
enotni projekciji devizne in 
plačilne bilance Jugoslavije ter 
na samoupravni osnovi izvajati 
potrebno selektivnost pri izvo- 
zu in uvozu. 

Glede drugega dela delegat- 
skega vprašanja, ki se nanaša 
na politiko izvoza je potrebno 
poudariti naslednje: 

V SFR Jugoslaviji je po za- 
konski ureditvi v načelu ves 
zunanjetrgovinski promet 
prost in se lahko omejuje le za 
dosego razvojne politike eko- 
nomskih odnosov s tujino, re- 
gionalne usmeritve zunanjetr- 
govinske menjave ter za izpol- 
njevanje obveznosti iz medna- 
rodnih kovencih in drugih 
meddržavnih sporazumov. 
Pred nami je novo srednjeroč- 
no obdobje, katerega osnovni 
cilji so že začrtani in v tem 
okviru je izvozu posvečena po- 
sebna pozornost. Le-ta je na- 
mreč ob dosedanji visoki stop- 
nji zadolževanja v tujino, na 
podlagi katere se je sicer naše 
gospodarstvo vse doslej inten- 
zivno razvijalo, osnovni gene- 
rator nadaljnjega razvoja. Stri- 
njamo se s stališčem, da je po- 
trebno povečevati izvoz proiz- 
vodov visoke stopnje predela- 
ve. Mehanizem spodbujanja 
izvoza, dogovorjen med sa- 
moupravnimi interesnimi 
skupnostmi republik in avto- 
nomnih pokrajin za ekonom- 
ske odnose s tujino, izvoz ta- 
kih proizvodov tudi posebej 
obravnava in zanj opredeljuje 
višjo stopnjo spodbud. Podat- 
ki za dosedanje srednjeročno 
obdobje kažejo, da se izvoz 
neobdelanih proizvodov in 

proizvodov nizke stopnje ob- 
delave iz leta v leto zmanjšuje, 
medtem, ko raste izvoz proiz- 
vtodov visoke stopnje predela- 
ve. V letošnjem letu smo tako 
izvozili le 4,5% neobdelanih 
proizvodov, 19% proizvodov 
nizke stopnje predelave ter 
76,5% proizvodov visoke stop- 
nje predelave. Prav tako kon- 
stantno pada delež izvoza re- 
promateriala, povečuje pa se 
delež izvoza blaga široke po- 
trošnje in delno tudi opreme. 

V prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju bo potrebno do- 
seči še kvalitetnejši premik v 
smeri zmanjševanja sedanje 
visoke stopnje tehnološke 
uvozne in razvojne odvisnosti 
od razvitejših dežel, večjo pro- 
duktivnejšo in kvalitetnejšo 
proizvodnjo ter uveljaviti vlogo 
domačega znanja, kadrov in 
sodobne tehnologije. V to 
smer so že naravnane aktivno- 
sti za prihodnje srednjeročno 
obdobje. Prav tako je potrebno 
doseči večjo stopnjo samo- 
upravnega sporazumevanja in 
dogovarjanja organizacij zdru- 
ženega dela v celotnem jugo- 
slovanskem prostoru, na pod- 
lagi katerega bomo domače 
surovine in polizdelke še v 
večji meri čimbolj predelali do- 
ma in plasirali v izvoz proiz- 
vode, ki bodo vsebovali večjo 
stopnjo domačega dela in zna- 
nja. 

Republike in avtonomni po- 
krajini nosijo osnovno odgo- 
vornost za razvoj in s tem tudi 
odgovornost za realizacijo 
projekcije plačilno-bilančnega 
in devizno-bilančnega položa- 
ja v enotni projekciji plačilne 
in devizne bilance Jugoslavije. 
Upoštevati je treba, da je stop- 
nja razvitosti posamezne repu- 
blike in avtonomne pokrajine 
različna, kar pogojuje različno 
možnost izvoza predmetov vi- 
soke stopnje predelave iz po- 
samezne republike in avtono- 
mne pokrajine. V skladu z na- 
vedenim, se struktura izvoza 
blaga po republikah in avtono- 
mnih pokrajinah ne more gle- 
dati samo s stališča SR Slove- 
nije. 

Te začrtane cilje pa je treba 
doseči z večjo uveljavitvijo 
trga in z neposrednim dohod- 
kovnim povezovanjem organi- 
zacij združenega dela, ki so v 
procesu proizvodnje vertikal- 
no povezane, ne pa z admini- 
strativnimi ukrepi omejevanja 
izvoza. 

- Zakaj je graditev II. faze rafinerije v 
Lendavi izločena iz energetike in 
uvrščena v bazično kemijo? 

Delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodar- 

sko področje 19. okoliš 
dava: 

Len- 

Glede na to, da na 46. seji 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije pri infor- 
maciji o pripravi predloga do- 
govora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-1985 
ni bila upoštevana pripomba 
skupine delegatov občine 
Lendava, glede razvrstitve iz- 
gradnje II. faze rafinerije, ki je 
bila v osnutku dogovora o te- 
meljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985 uvrščena med 
energetske objekte, v predlo- 
gu dogovora pa je razvrščena 
v industrijo - področje bazne 
kemije, menimo, da je potreb- 
no obrazložiti in utemeljiti ra- 
zloge za takšno odločitev. 

Neobjektivnost take odloči- 
tve utemeljujemo s sledečim: 

Projekt druge faze razširi- 
tve rafinerije v Lendavi, ki naj 
bi se realizirali v obdobju 
1981-1985, je izrazito ener- 
getski objekt, saj daje njego- 
va proizvodnja predvsem 
energetske derivate nafte. 
Tako je proizvodni program 
pri polni kapaciteti naslednji: 

- tekoči naftni plin 
37.700 t/leto 

- motorni in primarni ben- 
cini 415.700 t/leto 

- plinska olja 626.900 t/leto 
- kurilna olja 786,400 t/leto 

1,925.700 t/leto 

- lastna poraba (suhi 
plin) 44.300 t/leto 

- izguba (1,5%) 
2,000.000 t/leto 

Šele z načrtovano III. fazo 
izgradnje rafinerije lahko go- 
vorimo o proizvodnji baznih 
surovin za petrokemijo, ta pa 
naj bi se realizirala po letu 
1985. Torej bi šele za III. fazo 
izgradnje bilo bolj opravičeno 
razmišljati, ali se lahko vključi 
v področje bazne kemije, ne 
pa energetike. Enako stališče 
je zavzelo tudi splošno zdru- 
ženje za kemično in gumar- 
sko industrijo SR Slovenije. 

Na osnovi navedenega je 
jasno, da projekt II. faze razši- 
ritve rafinerije v Lendavi zno- 
traj panoge bazne kemije ne 
bi našel svojega mesta, saj bi 
pomenilo zbiranje 
1,300.000.000 dinarjev sred- 
stev, kolikor je za financiranje 
projekta potrebno, že samo 
po sebi nerešljiv problem, ob 
tem pa bi bilo onemogočeno 
realiziranje vseh drugih ra- 
zvojnih načrtov znotraj te pa- 
noge. Posledice morebitnega 
odstopa od realizacije rafine- 
rije v Lendavi pa bi bile na- 
slednje: 

- izgubljena bi bila že vlo- 
žena sredstva v milijonih di- 
narjev: izvršena izplačila: 

- Soustanoviteljski 
delež pri naftovodu 82,5 
- 15% avans 141,0 
- obrok interkalarnih 
obresti 20,1 
- lastna sredstva v 
pripravljalna dela 12,0 
Skupaj 255,6 

Materialne obveznosti na- 
pram inozemnemu partnerju 
(za kar so bile predane me- 
nice): 

v milijonih din 
- kredit (glavnica + 
obresti) 1.047 
- interkalarne obre- 
sti 3 obroki 93 

1.140 

- obveznosti, ki izha- 
jajo iz inozemskega 
finančnega kredita 
5,5 dolarjev (kredit + 
obresti) 260 
- materialne obvez- 
nosti, ki izhajajo iz 
fiksnih stroškov tran- 
sporta nafte po nafto- 
vodu (polno za praz- 
no) znašajo po zadnji 
reviziji 4.174 
Obveze skupaj 5.829,6 

Pripominjamo, da je bila 
gradnja II. faze rafinerije v 
Lendavi družbeno verificirana 
v naslednjih planskih doku- 
mentih: 

- dogovoru o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980, 

' - samoupravni sporazum o 
razvoju ISNAP 1976-1980 
leta, 

- razvojnem programu 
SOZD INA Zagreb, 

- razvojnih programih ob- 
čine Lendava in regije Po- 
murja, 

- razvojnem programu de- 
lovne organizacije INA-Nafta 
Lendava, 

- nahaja se tudi v družbe- 
nem dogovoru o razvojnih ra- 
finerijskih kapacitet SFR Ju- 
goslavije z objekti kontinui- 
tete. 

Na osnovi prikazanega sta- 
nja postavljamo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije 
naslednje vprašanje: 

1. Iz kakšnih razlogov je iz- 
gradnja II. faze rafinerije izlo- 
čena iz energetike in uvrščena 
v bazno kemijo? 

2. Kdo bo nosil posledice 
morebitne ustavitve nadaljnje 
gradnje rafinerije v Lendavi? 

Na vprašanje je odgovoril 
dr. Vladimir Fatur, namestnik 
predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko, indu- 
strijo in gradbeništvo: 

Povečanje zmogljivosti rafi- 
nerije INA-Nafta Lendava od 
600.000 na 2 mio ton letne ka- 
pacitete je ena od neizpolnje- 
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nih nalog iz iztekajočega 
planskega obdobja. Od vsega 
začetka je strateški cilj te de- 
lovne organizacije, da v konč- 
ni fazi svoje izgradnje obliku- 
je tak asortiman surovin, da 
predstavlja z enim delom 
osnovo za razvoj slovenske 
petrokemije, čeprav je več kot 
jasno, da dober del destilftov 
nafte ostaja še vedno ener- 
getski. Ni namreč mogoče pri- 
čakovati in ni bila predvidena 
taka proizvodnja, ki bo v celo- 
ti ali pretežno pomenila petro- 
kemično surovinsko osnovo. 

V iztekajočem srednjeroč- 
nem planskem obdobju za 
realizacijo tega cilja niso bila 
predvidena kakršnakoli sred- 
stva, ki bi se združevala po 
enotnih osnovah in merilih, 
torej s planskimi akti 
1976-1980 ni bilo predvideno 
in tudi ne izvajano obvezno 
združevanje sredstev za rea- 
lizacijo te naložbe. Bilo pa je 
večkrat poudarjeno, da je za 
to investicijo potrebno združi- 
ti sredstva zainteresiranega 
gospodarstva in bank. 

V znanih okoliščinah, v ka- 
terih so nastajali osnutki in 
predlogi dogovora o temeljih 
planov družbenega razvoja 
SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, je bil Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije prisi- 
ljen, zaradi znanih skromnih 
možnosti investiranja, ponov- 
no preverjati vse pomembnej- 
še projekte. Za objektivno 
presojo vseh investicijskih 
namer v SR Sloveniji se je in 
se bo tudi v bodoče Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
zavzemal za selektivni pristop 
in objektivizirane kriterije za 
usmerjanje sredstev družbe- 
ne lastnine. Kriteriji, zapisani 
v Predlogu družbenega dogo- 
vora o temeljih planov, so ti- 
sti, ki jih mora samoupravno 
združeno delo upoštevati pri 
investicijah vključno tudi z in- 
vesticijo v rafinerijo INA-Naf- 
ta Lendava. 

V začetku nastajanja osnut- 
kov samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov ISNAP 
je bila druga faza rafinerije 
nafte v Lendavi vključena kot 
ena od programskih postavk 
od leta 1985, istočasno pa so 
bila predvidena prva sredstva 
za kontinuiteto izgradnje (III. 
faza). V spremenjenih okoli- 
ščinah investiranja ob dej- 
stvu, da je v SFRJ zgrajenih 
26 milijonov ton rafinerijskih 
kapacitet, ki bodo po predlo- 
gu energetske bilance SFRJ 
za leto 1981 predelale le okoli 
15 milijonov ton in ob dejstvu, 
da je interesno združevanje 
za realizacijo te naložbe pote- 
kalo silno težko in v majhnem 
obsegu, je izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije imenoval 
posebno komisijo, ki je dobila 
nalogo, da prouči realnost 
predvidenega projekta, isto- 
časno pa predloži Izvršnemu 
svetu tudi eventualne stro- 
ške, ki bi nastali, če bi se 
gradnji rafinerije odpovedali 
ali bo jo programirali v dru- 
gačnih rokih. Komisija, ki je 
delala v hudi časovni stiski, je 
lahko nakazala nekatere 
možne variantne rešitve, ki 
same po sebi niso prejudici- 
rale nobne končne odločitve. 
Izkazalo pa se je, da kaže ra- 
čunati z večjo vrednostjo na- 
ložbe, na kar je komisija tudi 
posebej opozorila. Ker Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
na osnovi končnega poročila 
komisije ni mogel dokončno 
opredeliti svojega stališča, je 
naročil pri Inštitutu za eko- 
nomske raziskave posebno 
študijo, ki naj predvsem poka- 
že realno ceno investicije, 
vzporedno pa tudi obseg stro- 
škov, ki bi jih povzročila preki- 
nitev del. 

V končnih razpravah o 
predlogu dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdob- 
je 1981-1985 je bilo treba 
upoštevati vrsto novih po- 
membnih okoliščin: 

- program razvoja, oprede- 
ljen v osnutku samouprav- 
nega sporazuma o temeljih 
plana ISNAP za obdobje 
1981-1985 je za realizacijo 
predpostavljal tudi preusme- 
ritev dela sredstev iz prodaje 
naftnih derivatov, kar je na 
predlog Zavoda za družbeno 
planiranje SRS Izvršni svet 
ocenil kot manj realno. Zato 
se je finančen obseg sredstev 
za razvoj v ISNAP skrčil In te- 
mu primerno se je moral krčiti 
tudi program razvoja; 

- Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je ob razpravi o 
skrčenem programu razvoja 
ISNAP menit, da mora poleg 
geoloških raziskav dobiti 
prioritetno mesto sanacija 
obstoječega plinovodnega si- 
stema. Zaradi znane finančne 
konstrukcije (91% sredstev za 
naložbo je delež neugodnih 
domačih in tujih bančnih kre- 
ditov) je energetska poraba 
plina v obdobju do leta 1985 
silno vprašljiva, ker finančno 
breme anuitet povzroča izje- 
men pritisk na ceno tega vira 
energije. Prenašanje celotne- 
ga bremena anuitet v ceno 
plina pomeni po eni strani iz- 
jemno močno in neustrezno 
finančno obremenitev upo- 
rabnikov plina (kjer je po- 
memben porabnik' tudi INA- 
Nafta Lendava), po drugi stra- 
ni pa ne stimulira dosedanjih 
potrošnikov mazuta, da se v 

okviru plinskih možnosti 
preorientirajo. 

- Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije je v poglobljeni 
razpravi presodil, da v bistvu 
V. poglavje dogovora o teme- 
ljih plana družbenega razvoja 
SRS v obdobju 1981-1985 
predstavlja osnovne razvojne 
usmeritve slovenske industri- 
je, tako v ključnih programih 
prestrukturiranja, kot tudi pri 
ključnih programih nadaljnje- 
ga razvoja lastne surovinske 
baze. Za vse surovinske pro- 
jekte je v osnovi pričakovati 
interesno združevanje upo- 
rabnikov določene vrste suro- 
vin, saj le usklajenost med 
surovinsko proizvodnjo in na- 
daljnjimi oblikami in stopnja- 
mi predelave pomeni otipljivo 
garancijo za nadaljnji razvoj 
določenega segmenta gospo- 
darstva. 

- Ker gre pri II. fazi izgrad- 
nje rafinerije tudi za izredno 
visoko postavko uvoza opre- 
me iz konvertibilnega področ- 
ja - v letu 1981 okoli 614 mili- 
jonov dinarjev in v letih 1982 
in 1983 okoli 158 milijonov di- 
narjev (po sedanjem tečaju) 
in ker je v prvi polovici sred- 
njeročnega obdobja 
1981-1985 treba računati z 
manjšim uvozom opreme, bo- 
do vsi projekti In tudi že spre- 
jete prijave za uvoz opreme 
podvržene ponovni presoji 
predvsem z vidika skladnosti 
s sprejetimi merili za pre- 
strukturiranje gospodarstva, 
kar pomeni, da je treba kakrš- 
nokoli dodatno naročanje 
opreme v tujini ali odpoklic v 

tujini že naročene opreme za 
rafinerijo v Lendavi odložiti 
do dokončnega sklepa. 

Po pripravi odgovora na po- 
stavljena vprašanja so pred- 
stavniki Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije opra- 
vili razgovor s predsednikom 
izvršnega sveta skupščine 
občine Lendava. Sporazumno 
je bilo ugotovljeno, da so ra- 
zlogi, podani v tem odgovoru 
utemeljeni in opravičeni, da 
se bodo pa Izvršni svet skup- 
ščine SR Slovenije, izvršni 
svet skupščine občine Lenda- 
va in INA-Nafta Lendava v ja- 
nuarju 1981 sestali in pred 
sprejemom družbenega plana 
SR Slovenije 1981-1985 opre- 
delili za končno varianto. V 
primeru, da bi od gradnje rafi- 
nerije odstopili, bodo skupaj 
opredelili obseg in nosilce 
stroškov za ta odstop in nado- 
mestni proizvodni program za 
INA-Nafto Lendavo. 

V teh okoliščinah je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
predlagal In presodil, da se 
naložba v INA-Nafta Lendavo 
uvrsti v V. poglavje. 

Dokončna odločitev o za- 
četku gradnje, obsegu inve- 
sticije in rokih pa mora teme- 
ljiti na objektivni oceni mož- 
nih posledic ene ali druge od- 
ločitve, spoštovanju sprejetih 
kriterijev in polne odgovorno- 
sti vseh samoupravnih sub- 
jektov pa tudi organov druž- 
benopolitičnih skupnosti in v 
tem okviru tudi Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slove- 
nije. 

- Kakšen je položaj naravoslovno- 
matematične usmeritve v srednjem 
usmerjenem izobraževanju? 

Delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodar- 
sko področje 5. okoliša iz No- 
ve Gorice: 

Skupščina občine Nova Go- 
rica je po sklepu, sprejetem 
na sestanku predstavnikov 
izvršnega sveta skupščin ob- 
čin SR Slovenije v Ljubljani, 
na pobudo mnogih temeljnih 
in drugih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti ter 
številnih posameznih delega- 
tov, občanov in delovnih ljudi, 
obravnavala osnutek družbe- 
nega dogovora o razmestitvi 
izvajanja vzgojnoizobraževal- 
nih programov usmerjenega 
izobraževanja In o predlogu 
razmestitve izvajanja vzgoj- 
noizobraževalnih programov 
in števila oddelkov prvega 
letnika srednjega usmerjene- 
ga izobraževanja v SR Slove- 
niji. Poleg tega pa je obravna- 

vala tudi stališča, predloge In 
pripombe, ki jih je, v zvezi z 
navedeno problematiko spre- 
jelo Predsedstvo občinske 
konference SZDL Nova Gori- 
ca 10. 11. 1980 in jih posredo- 
valo Izobraževalni skupnosti 
Slovenije kot povzetek raz- 
prave nekaterih občinskih or- 
ganov. 

Izredno zavzeta skupščin- 
ska razprava je izzvenela v 
soglasen sklep in zahtevo, da 
se tudi v Novi Gorici uvede 
naravoslovno-matematična 

usmeritev, sklicujoč se pri 
tem na že sprejeta stališča v 
okviru Predsedstva OK SZDL 
in Zbora združenega dela 
skupščine občine letos spo- 
mladi. Ta odločna zahteva 
skupščine po tej usmeritvi 
izhaja iz vsakoletnega števila 
absolventov osnovnih šol, ki 
je enako tovrstnemu številu 
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mladine vseh preostalih ob- 
čin v regiji, iz razpoložljivih 
prostorskih, materialnih in ka- 
drovskih zmogljivosti obstoje- 
čega srednjega šolstva v ob- 
čini, iz tradicije in slovesa no- 
vogoriške gimnazije, ki je po 
tekmovalnih rezultatih s po- 
dročja naravoslovnih in mate- 
matičnih ved na 3. mestu v 
Sloveniji, iz sedanje, še bolj 
pa iz bodoče družbenoeko- 
nomske strukture, ki po sred- 
njeročnem družbenem planu 
razvoja občine napoveduje 
med drugim nadaljnjo ek- 
spanzijo strojegradnje, kemi- 
je, elektronike, raziskovalno- 
razvojne dejavnosti ter raču- 
nalništva, kar še posebej na- 
rekuje zahtevo po kadrih z 
znanjem naravoslovnih in 
matematičnih znanosti, iz 
26.700 zaposlenih in 56S91 
prebivalcev občine v letu 
1981 in 3000 zaposlenih in 
61.000 prebivalcev v letu 1985 
in ne nazadnje iz vloge same- 
ga mesta Nove Gorice kot po- 
membnega obmejnega in re- 
gijskega središča, ki z never- 
jetno naglico vsestranskega 
razvoja in izrazitega življenj- 
skega utripa sprejema tisto 
vlogo, ki jo je v severnopri- 
morski regiji do 2. svetovne 
vojne imela Gorica. 

Skupščina občine Nova Go- 
rica se zaveda, da je vsako 
odstopanje od načelnih izho- 
dišč za sestavo predloga no- 
ve šolske mreže v SR Sloveni- 
ji v tem trenutku nesprejemlji- 
vo, zato s svojim zahtevkom 
po naravoslovno-matematič- 
ni usmeritvi v Novi Gorici v 
ničemer ne povečuje števila 
vpisa v 1. letnik srednjih šol v 
šolskem letu 1981/82, niti ne 
spreminja razmerja tega vpi- 
sa v odnosu 70 : 30 v korist 
proizvodnih dejavnosti. Skup- 
ščina občine predlaga, da bi 
vpis dveh oddelkov v naravo- 
slovno-matematične usmeri- 
tve v Novi Gorici bil na račun 
zmanjšanja števila enega od- 
delka trgovinske dejavnosti, 
katere število bi se tako 
zmanjšalo iz predvidenih 6 na 
5 oddelkov in enega oddelka 
upravnega programa, kar po- 
meni, da bi se vpis v ta pro- 
gram zmanjšal od planiranih 3 
oddelkov na 2 oddelka, kar je 
obenem povsem v skladu z 
dejanskimi potrebami po teh 
kadrih v regiji in tudi širše na 
Primorskem. 

V ostalem se Skupščina ob- 
čine strinja s predlogom gle- 
de razmestitve izvajanja 
vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov usmerjenega izobra- 
ževanja mreže šol v severno- 
primorski regiji s tem, da je v 
Ajdovščini gradbena usmeri- 
tev, usmeritev Industrije 

gradbenega materiala in di- 
slociran oddelek novogoriške 
družboslovne usmeritve, v 
Idriji naravoslovno matema- 
tična usmeritev in v Tolminu 
pedagoška usmeritev. S tako 
razmestitvijo posameznih 
usmeritev se strinjajo vse na- 
vedene občine. Sporna točka 
je torej v tem trenutku ob pre- 
hodu v usmerjeno izobraže- 
vanje in ob pogledu na dokaj 
začasen predlog nove šolske 
mreže v SR Sloveniji samo 
vprašanje naravoslovno-ma- 
tematične usmeritve v Novi 
Gorici, ki po mnenju Skupšči- 
ne občine in širokega kroga 
občanov zasluži vso pozor- 
nost, da se ugodno reši. 
Skupščina občine meni, da so 
prizadevanja za odstranitev 
še poslednjega regijskega 
nesoglas|a, na tej izredno 
smeli in revolucionarni vzgoj- 
noizobraževalni poti, velikega 
pomena za nadaljnjo, skladno 
in dogovorjeno rast šolske 
mreže in sploh šolstva v tej 
regiji. 

Skupščina občine Nova Go- 
rica se povsem zaveda nujno- 
sti spremembe obstoječe šol- 
ske mreže v smislu njene 
ustrezne redukcije, vendar se 
tudi zaveda težav, ki se ob 
tem pojavljajo v ljudeh ob po- 
rajajočem se občutku, da ne- 
kaj izgubljajo, pa čeprav se to 
kasneje izkaže za povsem 
drugačno. 

Osvojena startna šolska 
mreža za vstop v šolsko leto 
1981/82 gotovo ni in ne more 
biti nekaj stalnega. Tega se 
vsi prav dobro zavedamo. Ta 
se bo v naslednjih letih moč- 
no spreminjala, kajti združeno 
delo bo odslej kot še nikoli 
prej živo vpeto v proces 
usmerjenega izobraževanja 
in sredstva, ki jih bo le-to da- 
jalo šolstvu za njegov obstoj 
in razvoj, bodo nedvomno 
najboljši sprotni regulator ra- 
zmeščanja vzgojnoizobraže- 
valnih programov. Gotovo je 
torej, da se bo v bodoče šol- 
ska mreža urejala veliko bolj 
razumno in docela v skladu z 
dejanskimi potrebami družbe 
in njenega združenega dela. 
Zato so, kot vedno tudi v tej 
prelomnici, ko pada staro in 
se poraja novo, določene me- 
re razumevanja in sporazu- 
mevanja v družbi ne samo 
nujno zlo, pač pa tudi nepo- 
grešljiva korist za dosego 
trdno postavljene namere. 

Glede uvedbe računalniške 
usmeritve v Novi Gorici, kar 
izhaja iz že omenjenega do- 
kumenta Predsedstva OK 
SZDL Nova Gorica, Skupščina 
občine sodi, da bi, ob soglas- 
ju Izobraževalne skupnosti 
Slovenije, da se v Novi Gorici 

uvede naravoslovno-mate- 
matična usmeritev, ta predlog 
ne bil več umesten. S preo- 
stalo vsebino omenjenega 
dokumenta tega Predsedstva 
se Skupščina občine strinja in 
ga podpira. 

Ob tem se pojavlja vpraša- 
nje funkcije naravoslovno- 
matematične usmeritve v 
srednjem usmerjenem izo- 
braževanju. Profil kadra, ki ga 
daje ta usmeritev v srednjem 
usmerjenem izobraževanju, 
je razmeroma ozek, zato tudi 
potrebe po tako usmerjenih 
kadrih nikakor niso v skladu z 
vpisom (27 oddelkov). 

Zato vprašujemo: 
1. Kakšen je položaj nara- 

voslovno-matematične usme- 
ritve v srednjem usmerjenem 
izobraževanju in v kakšnem 
odnosu je do višjega in viso- 
kega usmerjenega izobraže- 
vanja? Kakšne so možnosti 
za prehajanje z naravoslov- 
no-matematične usmeritve 
na visoke in višje šole? 

2. Zakaj se je mreža šol s 
predvidenega števila oddel- 
kov povzpela na 27 oddelkov? 

Na vprašanje je bil posredo- 
van pismeni odgovor: 

1. Naravoslovno- 
matematična usmeritev je ena 
izmed 46 usmeritev, kolikor so 
jih skupščine PIS in skupščina 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije opredelile in sprejele v 
programskih zasnovah za vsa 
področja združenega dela, de- 
javnosti oziroma stroke. V ok- 
viru naravoslovno-matematič- 
ne usmeritve se razvrščajo 
vzgojnoizobraževalni progra- 
mi tako v srednjem kot tudi v 
visokem izobraževanju, ki bo- 
do omogočali pridobivanje in 
izpopolnjevanje strokovne izo- 
brazbe ter usposabljanje za 
dela vseh vrst in stopenj za- 
htevnosti v matematični, fizi- 
kalni in biološki, deloma pa tu- 
di v kemijski stroki; prav tako 
kot bodo vzgojnoizobraževalni 
programi na primer v zdrav- 
stveni, gozdarski, elektrote- 
hniški, metalurški ali drugih 
usmeritvah omogočali prido- 
bivanje in izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe ter uspo- 
sabljanje za dela in naloge 
vseh vrst in stopenj zahtevno- 
sti na teh področjih dela. 

Po dosedanjih opredelitvah 
se bo v naravoslovno-matema- 
tični usmeritvi oblikoval v 
srednjem izobraževanju en 
vzgojnoizobraževalni program 
srednjega izobraževanja, ki 
ima v sistemu usmerjenega 
izobraževanja enako mesto in 
položaj kot vzgojnoizobraže- 
valni programi srednjega izo- 
braževanja v vsaki drugi usme- 
ritvi. To pa pomeni, da ta pro- 
gram omogoča pridobivanje 

strokovne izobrazbe, potrebne 
za začetek dela v matematični, 
fizikalni, biološki in deloma 
kemijski stroki, hkrati pa omo- 
goča brez posebnih zahtev po 
dodatnih znanjih tudi nadalj- 
nje izobraževanje v vzgojnoi- 
zobraževalnih programih viso- 
kega izobraževanja, progra- 
mih za izpopolnjevanje ali v 
programih za usposabljanje v 
isti usmeritvi. 

V skladu z načelom vertikal- 
ne povezanosti vzgojnoizobra- 
ževalnih programov srednjega 
in visokega izobraževanja v 
posamezni usmeritvi pa bodo 
pridobljena znanja iz tega pro- 
grama omogočala vključeva- 
nje tudi v vzgojnoizobraževalni 
program v visokem izobraže- 
vanju drugih usmeritev, ven- 
dar bo moral kandidat pred 
vključitvijo v tak program ob- 
vladati razlike v znanju, po- 
trebne za nadaljnje izobraže- 
vanje. Takšno načelo pa v 
usmerjenem izobraževanju ve- 
lja za vse programe, zato v tem 
pogledu programi v naravo- 
slovno-matematični usmeritvi 
niso nobena izjema. 

2. Po predlogu vpisa za leto 
1981, ki ga je usklajevala in 
sprejela skupščina Izobraže- 
valne skupnosti Slovenije, bi 
to leto vpisali 1000 oddelkov v 
46 usmeritvah, ki štejejo od 
najmanj 4 oddelkov v pomor- 
ski do 211 oddelkov v kovinar- 
sko-predelovalni. Med temi'je 
31 oddelkov naravoslovno- 
matematične usmeritve, kar 
pomeni 3,1% predvidenega 
vpisa. 

Obseg in razmestitev tega 
izobraževanja so uporabniki, 
tako kot na vseh drugih po- 
dročjih, opredeljevali z vidika 
predvidenih potreb združene- 
ga dela in z vidika smotrne de- 
litve dela med izobraževalnimi 
organizacijami po posameznih 
območjih. Pri tem so upošte- 
vali potrebe oziroma zaposli- 
tvene možnosti, tako za delav- 
ce s srednjo, kot tudi za delav- 
ce z visoko izobrazbo navede- 
nih strok. Potek usklajevanja 
je pokazal, da marsikje - ver- 
jetno tudi glede na razvojne 
usmeritve in težnje po pre- 
strukturiranju proizvodnje - 
sorazmerno visoko ocenjujejo 
potrebe po kadrih, ki se izo- 
bražujejo v tej usmeritvi, kar se 
je izrazilo tudi v določenem 
povečanju vpisa glede na za- 
četne predloge. Ker gre za no- 
vo usmeritev, bi težko sedaj 
ocenjevali, ali so vse predvide- 
ne zmogljivosti trajno uteme- 
ljene, posebej še, ker so tudi v 
tem primeru prihajale do izra- 
za nekatere' lokalistične težnje. 
Vsekakor bodo uporabniki, ta- 
ko kot na vseh drugih področ- 
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jih, tudi vpis v to usmeritev pri- 
lagajali potrebam oziroma za- 
poslitvenim možnostim po po- 
sameznih območjih in v celot- 

ni SR Sloveniji in se o tem sa- 
moupravno sporazumeli v po- 
stopku usklajevanja svojih 
planskih odločitev. 

- Kaj je s spremembo zakona o 
spremembah jn dopolnitvah zakona o 
intervencijah v kmetijstvu in porabi 
hrane? 

ZBOR OBČIN - 29. 12. 1980  

- Kakšen je položaj naravoslovno- 
matematične usmeritve v srednjem 
usmerjenem izobraževanju? 

Skupina delegatov 1. okoli- 
ša kmetijske dejavnosti Škof- 
ja Loka je 17. 12. 1979 posre- 
dovala Izvršnemu svetu pred- 
log za spremembo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o intervencijah v kme- 
tijstvu in porabi hrane. 

Omenjeni predlog za izdajo 
zakona je Skupščina SR Slo- 
venije obravnavala 28. S. 
1980, ki pa ga ni sprejela. 
Vendar je s tem v zvezi Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije s sklepom za- 
dolžil Izvršni svet, da pripravi 
za srednjeročno obdobje 
1981-1985 predlog sistema in 
politike združevanja sredstev 
za razvoj kmetijstva. Navaja- 
mo 3. in 4. točko iz omenjene- 
ga sklepa. 

3. točka: Zbor združenega 
dela predlaga, da se pri obli- 
kovanju izhodišč za politiko 
cen v letih 1981-1985 skuša 
zagotoviti takšne pogoje, da 
bo kmetijski proizvodnji preko 
primarne delitve zagotovljena 
vsaj enostavna reprodukcija. 

4. točka: Izvršni svet mora 
v okviru svoje odgovornosti 
za pripravo dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 
pripraviti predlog sistema in 
politike združevanja sredstev 
za razvoj kmetijske proizvod- 
nje v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Sprašujemo: 
Kako daleč je Izvršni svet s 

pripravo omenjenih doku- 
mentov? 

Na vprašanje je bil posredo- 
van pismeni odgovor: 

1 Temeljna načela o zago- 
tavljanju pogojev reprodukcije 
v kmetijski proizvodnji so 
opredeljena v zakonu o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. 

V določilih tega zakona je 
opredeljeno, da se s cenami 
spodbuja razvoj proizvajalnih 
sil, kar glede na zastavljene ra- 
zvojne načrte na področju 
kmetijstva in proizvodnji hra- 
ne, ki temeljijo na potrebah po 
hrani, pomeni, da cene zago- 
tavljajo najmanj enostavno re- 
orodukcijo. 

V tej zvezi pripravlja Zvezni 
izvršni svet v skladu z 31. čle- 
nom zakona o temeljih sistema 
cen in družbeni kontroli cen 
predlog dogovora o določanju 
kmetijskih in prehranskih pro- 
izvodov, ki so posebnega 
družbenega pomena in za ka- 
tere se bodo določale posebne 
oblike cen. Predlog tega dogo- 
vora je v postopku medrepu- 
bliškega dogovarjanja. 

Istočasno pa je Izvršni svet 
upošteval sklep Skupščine SR 
Slovenije, ki govori o izhodi- 
ščih politike cen na področju 
kmetijstva s tem, da je v pred- 
logu dogovora o temeljih pla- 
na in v osnutku družbenega 
plana SR Slovenije predlagal v 
naslednjem srednjeročnem 
obdobju uveljavitev takšnih ra- 
zmerij v primarni razdelitvi, ki 
bodo na ključnih usmeritvah iz 
tega dogovora postopno omo- 
gočile pokrivanje enostavne 
reprodukcije v kmetijstvu in 
krepitev njegove akumulativ- 
nosti. 

2. V predlogu dogovora o 
temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1981-1985 je podan predlog 
obsega sredstev, ki so potreb- 
na za izvedbo planskih nalog 
preko sistema in politike inter- 
vencije. 

V okviru predloga zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 
1981 so predvidena sredstva 
za izvedbo intervencij v kmetij- 
stvo za I. polletje 1981. V tem 
času se bodo lahko tudi v okvi- 
ru občin sredstva za interven- 
cije povečala za 15%, Nato se 
bodo sredstva v skladu z zako- 
nom o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane zagotav- 
ljala v okviru samoupravnih 
skladov v občinah oziroma re- 
publiki. 

Zato je Izvršni svet v predlo- 
gu resolucije za leto 1981 med 
temeljnimi sistemskimi nalo- 
gami v okviru republike in ob- 
čin predlagal, da se ustanovi 
samoupravni sklad za inter- 
vencije v kmetijstvu in porabi 
hrane v republiki in občinah in 
da se istočasno zagotovijo tudi 
viri sredstev. 

V zvezi s položajem naravo- 
slovne-matematične usmeritve 
v srednjem usmerjenem izo- 
braževanju je bilo tako kot v 
Zboru združenega dela tudi v 
Zboru občin postavljeno ena- 
ko vprašanje, ki ga je postavila 
delegatka Florjana Nušič iz 

Nove Gorice. Enak odgovor 
kot je bil posredovan na Zboru 
združenega dela je dala Majda 
Poljanšek, članica Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
in predsednica republiškega 
komiteja za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo. 

- Vzroki in odgovornost za tehnični 
razpad elektroenergetskega sistema 

Tov. Stane Božič, delegat 
občine Kranj, je na seji Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
dne 16. 12. 1980 postavil dele- 
gatsko vprašanje o vzrokih in 
odgovornostih za tehnični 
razpad elektroenergetskega 
sistema dne 8. decembra 
1980 ob 16.05 uri, o škodi, ki je 
pri tem nastala ter o ukrepih, 
ki bodo sprejeti za prepreči- 
tev podobnih dogodkov, ka- 
kor tudi o izkušnjah, ki smo jih 
ob tem pridobili za bodoče ak- 
cije »Nič nas ne sme prese- 
netiti«. 

Na zastavljeno vprašanje je 
odgovoril Matko Pohar, samo- 
stojni svetovalec v Republi- 
škem komiteju za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo: 

Čeprav posebna komisija 
strokovnjakov jugoslovanske- 
ga elektrogospodarstva, ki ra- 
ziskuje vzroke omenjenega 
razpada omrežja, še ni posre- 
dovala svojega zaključnega 
poročila, ugotavljajo, da je 
vzrok v spremenjenih tokovih 
energije (in ne izpad neke veli- 
ke elektrarne, kot so prvotno 
domnevali) ob zelo napetem 
režimu obratovanja električne- 
ga omrežja, kot posledici sov- 
padanja naslednjih okoliščin: 

- obratovanje je pred mot- 
njo potekalo brez potrebne re- 
zerve, ker so bile zaustavljene 
znatne zmogljivosti v termoe- 
lektrarnah v Srbiji (zaradi de- 
fetkov), v Kosovu (zaradi po- 
manjkanja premoga) ter v Hr- 
vatski in Makedoniji (zaradi 
štednje tekočih goriv), 

- nenormalne konfiguracije 
superponiranega 380 kV in 
220kV prenosnega omrežja. 
Zaradi novembrske katastro- 
falne zaledenitve so še vedno 
porušeni daljnovodi med Diva- 
čo in Rijeko ter med Rijeko in 
Splitom, tako da je prekinjen 
južni krak jugoslovanske 380 
kV zanke in se iz energija iz 
Dalmacije preusmerja preko 
Bosne, 

- poraba električne energije 
je bila izredno visoka, namreč 

20 % nad lansko v tem času, 
odnosno 10 % nad načrtova- 
no, zlasti v vzhodnih delih dr- 
žave, 

- zaradi navedenih okoli- 
ščin je bil uvoz električne 
energije izredno visok, tako, 
da smo razen iz Albanije, Mad- 
žarske in Romunije uvažali še 
500 MW iz Avstrije in Italije. 

Ob takem stanju je bil ener- 
gijski tok, ki je sicer običajno 
usmerjen iz jugovzhodnih pre- 
delov države proti severozaho- 
du obrnjen, da je lahko pokril 
manjkajočo proizvodnjo ter- 
moelektrarn in povečano po- 
rabo v vzhodnem flelu države. 
Ob naglem porastu obtežbo 
pred večerno konico je prišlo 
do preobremenitve omrežja 
med energetsko suficitarnim 
jadranskim območjem in pa- 
sivnim kontinentalnim območ- 
jem, kar je neizogibno povzro- 
čilo preobtežbo posameznih 
daljnovodov in nato izpad naj- 
bolj obremenjenega daljnovo- 
da ter s tem ločitev jugoslo- 
vanskega omrežja. Območje 
Dalmacije, Bosne in Hercego- 
vine ter Črne gore, razen izpa- 
da nekaj elektrarn ni bilo pri- 
zadeto, primanjkljaj v ostalem 
delu pa je povzročil preobre- 
menitev in izpad zveznih dalj- 
novodov z Avstrijo in Italijo. S 
tem so bile elektrarne v preo- 
stalem delu jugoslovanskega 
omrežja preobremenjene do te 
mere, da so kljub znatni ra- 
zbremenitvi omrežja po pod- 
frekvenčni zaščiti verižno iz- 
padle ena za drugo in je ostalo 
omrežje Slovenije, Hrvatske, 
Srbije in Makedonije ob 16.05 
uri brez napetosti. Podrobnejši 
potek dogodkov in redosled 
izpadov bo ugotovila omenje- 
na strokovna komisija, ki na 
zahtevo ZIS pospešeno deluje 
in bo v kratkem izdelala poro- 
čilo. 

V Sloveniji sta ostali v obra- 
tovanju samo elektrarni Me- 
dvode in Moste, ki sta po izvr- 
šeni avtomatski razbremenitvi 
potrošnje napajali lokalno 
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preostali del potrošnikov Go- 
renjske. Po 15 minutah smo 
prejeli napetost iz Italije, kar je 
omogočilo zagon najprej hi- 
droelektrarn, nato pa postopo- 
ma še termoelektrarn. Zaradi 
razumljivih tehnoloških razlo- 
gov je zagon toplotnih elek- 
trarn trajal neprimerno dalj kot 
vodnih, tako da je bila zadnja 
priključena Toplarna Ljubljana 
v zgodnjih jutranjih urah na- 
slednjega dne. Ker termoelek- 
trarne niso mogle takoj prev- 
zeti obtežbo, so bile kljub naj- 
večjemu možnemu uvozu iz 
Avstrije in Italije in zagonu 
plinskih elektrarn potrebne 
omejitve porabe slovenskih 
kot tudi jugoslovanskih porab- 
nikov. Zadnji porabnik v Slove- 
niji je bil oskrbljen ob 20.46 
uri. Zaradi omejitev ni bilo do- 
bavljenih potrošnikom okoli 2 
milijona kWh električne ener- 
gije, kar predstavlja 7,7 % 
dnevnih potreb. Zvezni izvršni 
svet je v razpravi o razpadu 
jugoslovanskega elektroener- 
getskega sistema ugotovil, da 
obstoja razkorak med nara- 
ščajočimi potrebami in mož- 
nostjo proizvodnje električne 
energije, ki je zlasti občuten v 
zimskem času, čeprav smo v 
letih 1976-1980 izgradili v 
SFRJ okrog 5.000 MW moči v 
novih elektrarnah, da nekateri 
premogovniki niso v zadostni 
meri spremljali izgradnje elek- 
trarn, ki jih oskrbujejo s pre- 
mogom ter da smo izgradili 
1523 MW elektrarn na tekoča 
gradiva, kar je 12 % vseh 
zmogljivosti, katerih oskrba z 
gorivom je zaradi znanih okol- 
nosti nezanesljiva. 

Zato je potrebno, da vse re- 
publike podvzamejo učinkovi- 
te ukrepe za pospešitev iz- 
gradnje elektrarn in premo- 
govnikov v skladu z Dogovo- 
rom o izgradnji elektroener- 
getskih objektov v obdobju 
1976-1980, kakor tudi da po- 
spešijo priprave za začetek iz- 
gradnje potrebnih novih elek- 
trarn v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. Enake ukrepe je 
potrebno sprejeti tudi na zvez- 
ni ravni. 

Izhod iz napetega elektroe- 
nergetskega položaja je treba 
iskati predvsem: 

- v zagotovitvi visoke obra- 
tovalne pripravljenosti in oskr- 
be z rezervnimi deli elektrarn 
in premogovnikov, 

- v zagotovitvi za maksimal- 
no proizvodnjo termoelektrarn 
na premog, največje možne 
proizvodnje hidroelektrarn in 
proizvodnje električne energi- 
je iz elektrarn na tekoča gori- 
va, kadar to zahtevajo energet- 
ske razmere v elektroenerget- 
skem sistemu, 

- v zagotovitvi operativnega 

usklajevanja porabe in proiz- 
vodnje električne energije v 
vsaki republiki in pokrajini ter 
obveznem držanju potrebne 
rezerve, tudi za ceno omejitev 
porabe električne energije, 

- v učinkovitih ukrepih za 
usklajeno delovanje elektroe- 
nergetskega sistema v okviru 
Skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva, kakor tu- 
di za paralelno delovanje z 
evropskim električnim omrež- 
jem, 

- v zagotovitvi tehnološke 
enotnosti proizvodnje in pre- 
nosa električne energije v ok- 
viru Skupnosti jugoslovanske- 
ga elektrogospodarstva z na- 
menom koordiniranega delo- 
vanja in optimalnega izkori- 
ščanja elektroenergetskih 
zmogljivosti na celotnem ob- 
močju SFRJ. 

V Sloveniji bomo v okviru 
naštetih ukrepov dokončali 
gradnjo elektroenergetskih 
objektov iz obdobja 
1976-1980, predvsem v na- 
slednjem letu jedrsko elektrar- 
no Krško, do leta 1985 pa še 
hidroelektrarni Solkan in Mav- 
čiče, Toplarno Ljubljana II ter 
zakupljene zmogljivosti v BiH 
in SAP Kosovo (TE Ugljevik in 
TE Kosovo B). Pospešiti pa bo 
potrebno priprave za pričetek 
gradnje elektrarn, ki naj bi pri- 
čele obratovati po letu 1985, 
da bi zagotovili kontinuirano 
pokrivanje porabe električne 
energije. Prav tako slovensko 
elektrogospodarstvo intenziv- 
no pripravlja posodobitev re- 
publiškega dispečerskega 
centra in vodenja elektroener- 
getskega sistema, kar bo omo- 
gočilo boljši pregled nad obra- 
tovanjem in učinkovito ukre- 
panje v primeru potrebe, še 
posebej bo potrebno izboljšati 
komuniciranje med dispečer- 
skim centrom in objekti, kot 
tudi med objekti samimi. 

Ti ukrepi pa predstavljajo 
samo tisti del problematike, ki 
izvira iz proizvodnje električne 
energije. Drugi, prav tako po- 
memben del je na strani po- 
trošnje. Poraba električne 
energije v Jugoslaviji je bila v 
začetku decembra 1980 okrog 
20 % večja kot v istem obdobju 
lani (v Sloveniji 8,2 %), kar ka- 
že na to, da so se porabniki v 
večji meri usmerili na korišče- 
nje električne energije, zlasti 
za ogrevanje. 

Ob predvide'ni podražitvi te- 
kočih gotiv je upravičeno pri- 
čakovanje, da se bo pritisk na 
porabo električne energije še 
stopnjeval. Zato bo potrebno 
nesorazmerja med korišče- 
njem posameznih energetskih 
virov usklajevati tudi z ustrez- 
no politiko cen. 

V sedanjem položaju pa mo- 

rajo vsi porabniki električne 
energije z njo kar najbolj var- 
čevati, saj še vedno nismo iz- 
koristili vseh možnosti za nje- 
no racionalnejšo uporabljanje. 

To je namreč edini možni krat- 
koročni ukrep za razbremeni- 
tev elektroenergetskega siste- 
ma v zimskem obdobju, to je v 
času največje porabe. 

- Zakaj spremenjen vrstni red gradnje 
hidroelektrarn na Savi med Litijo in 
Suhadolom? 

Tovarišica Nataša Omahne 
je v imenu delegacije občine 
Zagorje za Zbor Skupščine SR 
Slovenije postavila delegat- 
sko vprašanje o utemeljeno- 
sti spreminjanja vrstnega re- 
da gradnje hidroelektrarn na 
Savi med Litijo in Suhadolom 
v planskih dokumentih v ob- 
dobju od leta 1977 do 1980, in 
sicer na račun gradenj na 
drugih območjih z nezadostno 
motivacijo, da to pogojuje ne- 
razrešen problem plovnosti 
reke Save na omenjenem od- 
seku. 

Na zastavljeno vprašanje je 
odgovoril Matko Pohar, samo- 
stojni svetovalec v Republi- 
škem komiteju za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo: Po- 
rečje reke Save nudi še obilo 
možnosti za izkoriščanje vo- 
dne energije, saj je doslej izko- 
riščeno le 7,85% razpoložljive 
energije (v nasprotju z reko 
Sočo, ki je izkoriščena 15,50% 
in Dravo s celo 83,50%). Zato 
je elektrogospodarstvo Slove- 
nije že pred časom pristopilo k 
proučevanju možnosti izrabe 
reke Save, zlasti na odseku 
Renke-Krško. Vendar se vse 
do letošnjega leta ni pristopilo 
k izgradnji nadaljnjih vodnih 
elektrarn na Savi. Šele letos je 
pričela izgradnja hidroelek- 
trarne Mavčiče nizvodno od 
Kranja, ki bo predstavljala čel- 
no akumulacijsko elektrarno 
bodoče »verige« elektrarn na 
Savi. 

Najnovejše študije o ener- 
getski izrabi Save obravnavajo 
tri karakteristične savske od- 
seke: 

- zgornjesavski odsek do 
sotočja z Ljubljanico, 

- srednjo Savo od izliva 
Ljubljanice do Savinje ter 

- spodnjo Savo od izliva Sa- 
vinje do meje SRH. 

V nasprotju s prvotnim načr- 
tovanjem, ki je predvidevalo 
postopno izgradnjo hidroelek- 
trarn od Renk proti Krškemu 
so Viovejše študije pokazale, 
da je po izgradnji HE Mavčiče 
najsmotrneje pričeti izgrajeva- 
ti odsek spodnje Save nizvo- 
dno od Savinje. Za tako zapo- 
redje navajajo zlasti naslednje 
razloge: 

1. Višja proizvodnja elek- 
trične energije zaradi večjega 
pretoka Save, h kateremu 
znatno prispeva Savinja (letna 

proizvodnja HE Vrhovo bo npr. 
126 GWh, He Trbovlje pa 99 
GWh). 

2. Neproblematična izgrad- 
nja glede na zahtevo po plov- 
nosti Save. Ne glede na še ve- 
dno nejasno načrtovanje plov- 
ne poti Donava - Jadran bo pri 
prostorskih rešitvah gradnje 
savskih elektrarn neizogibno 
potrebno upoštevati možnost 
kasnejše izgradnje plovne po- 
ti. Na spodnjesavskem odseku 
ni v tem pogledu nobenih za- 
držkov, ker je mogoče elek- 
trarno projektirati tako, da se 
omogoči kasnejša dogradnja 
splavnic. 

Na odseku srednje Save, zla- 
sti v kanjonskem delu nizvo- 
dno od Renk so tehnične reši- 
tve elektrarn zahtevnejše in 
bolj odvisne od zahtev plovno- 
sti, tako da bo ev. potrebno 
elektrarne graditi v kavernah. 

3. Hitrejša, cenejša in manj 
zahtevna izgradnja elektrarn 
na odseku spodnje Save. Pro- 
storske razmere dopuščajo tu 
gradnjo elektrarn v »suhi grad- 
beni jami« z začasno preusme- 
ritvijo toka Save, preusmerjeni 
odsek pa je možno kasneje 
uporabiti kot dostop do splav- 
nice. Tak način omogoča bi- 
stveno hitrejšo gradnjo. 

4. Stanje pripravljalne do- 
kumentacije. Na osnovi verifi- 
cirane študije energetske izra- 
be Save se je pristopilo k razi- 
skovalnim in pripravljalnim de- 
lom za izgradnjo elektrarn na 
odseku spodnje Save. V izde- 
lavi je idejni projekt HE Vrho- 
vo, opravljena so nekatera ra- 
ziskovalna dela (seizmološke 
raziskave, geodetski posnetki, 
itd.) za HE Vrhovo ter delno za 
HE Boštanj, za kar so bila vlo- 
žena že znatna sredstva. Na 
osnovi tega je upravičeno pri- 
čakovati, da bo potrebna inve- 
sticijska dokumentacija pravo- 
časno pripravljena, tako da bo 
v postopku optimizacije mo- 
goče pravočasno opredeliti 
upravičenost in rok izgradnje 
navedenih elektrarn. 

Iz navedenega torej izhaja, 
da se prvotno predvideni vrstni 
red gradnje savskih hidroelek- 
trarn nI spremenil izključno 
zaradi problematike plovbe, 
ampak da govore za spremem- 
bo tehtni razlogi na osnovi no- 
vejših poglobljenih študij, 
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SAMOUPRAVNA SKUPNOST ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR SLOVENIJE 

SKLEPI 

Skupščine SIS za žele 

promet SR Slovenije 

usklajevanjem planskih 

srednjeročno obdobje 1981-1985 

V zvezi s sprejemanjem planskih dokumentov za srednje- 
ročno obdobje 1981-1985 in njihovim medsebojnim usklaje- 
vanjem je Skupščina SIS za železniški in luški promet na 
svojem 10. zasedanju dne 24. 12. 1980, sprejela naslednje 
ugotovitve in sklepe: 

1. Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški 
promet SR Slovenije pristopa k Dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in s tem 
prevzema tiste obveze in naloge iz dogovora, ki jih podpiše. 

2. Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije 
ugotavlja, da so med Samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana SIS za železniški in luški promet za področje železni- 
škega prometa za obdobje 1981-1985 in Dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 še 
nekatere razlike, ki jih bo potrebno uskladiti v procesu konti- 
nuiranega planiranja: 

- ločeno bo potrebno prikazati program, ki je opredeljen v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije (infra- 
struktura, integralni transport ter promet j n vleka v skupnem 
znesku 18,7 milijard dinarjev) in ločeno ostali del celotnega 
programa (vzdrževalne in ostale dejavnosti v skupnem znesku 
2,3 milijard dinarjev); 

- z namenom, da se poudari širši družbeni interes po 
povečevanju obsega prevozov po železnici, bo potrebno za 
obdobje 1981-1985 predvideti poprečno letno stopnjo rasti 
obsega dela v notranjem blagovnem prevozu 5% namesto 
sedaj planiranih 4%; za uresničitev tega cilja pa bo potrebno, 
tudi z ukrepi družbenopolitičnih skupnosti, realizirati začr- 
tano prometno politiko, na mreži jugoslovanskih železnic pa 
zagotoviti usklajen in tekoč tehnološki proces prevozov po 
železnici: 

- načela in cilji iz samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana bodo bolj pojasnjeni in kvantificirani v posebnem Akcij- 
skem programu ukrepov za povečanje učinkovitosti poslova- 
nja in za zmanjšanje stroškov poslovanja v integralnem želez- 
niškem transportu za obdobje 1981-1985, ki bo sestavni del 
planskih dokumentov SIS za železniški in luški promet SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije ob 
tem ugotavljaL da bodo povračila za del stroškov enostavne 
reprodukcije ŽG Ljubljana za leto 1981 zagotovljena s posob- 
nim »Zakonom o prispevku za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije železniškega gospodarstva v Ljubljani v 
letu 1981". 

Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je 
glede na te ugotovitve sprejela sklep, da bo z aneksom k 
Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana SIS za železni- 
ški in luški promet za področje železniškega prometa za 
obdobje 1981-1985, v prvem polletju 1981 usklajen program 
in sredstva v samoupravnem sporazumu z Dogovorom o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
in istočasno razrešeno vprašanje enotnih osnov, meril in virov 
za zagotovitev sredstev v srednjeročnem planu. 

3. Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije 
ugotavlja, da so med Samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana SIS za železniški in luški promet za področje luškega 
prometa za obdobje 1981-1985 in Dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 še 
nekatere razlike, ki jih bo potrebno uskladiti v procesu konti- 
nuiranega planiranja: 

- ločeno bo potrebno prikazati program, ki je opredeljen v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije, to je 
predvsem za področje splošne luške infrastrukture, kontej- 
nerski terminal, tehnološko opremo in razvojne raziskave ter 
za terminal za sipke tovore in premog v skupni vrednosti 2,3 
milijard dinarjev od ostalega dela celotnega programa (ob- 
jekti, skladišča, vzdrževalne dejavnosti, pogoji dela, družbeni 
standard, kadri); pri tem bo potrebno ločeno prikazati Zdru- 
žena bančna sredstva in druga bančna sredstva; 

- načela in cilji iz samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana bodo bolj pojasnjeni in kvantificirani v srednjeročnem 
planu in v letnih planih. 

Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije ob 
tem ugotavlja, da bodo sredstva za zagotovitev kontinuitete 
financiranja gradnje luških objektov v letu 1981 zagotovljena 
s posebnim »Zakonom o združevanju sredstev za nadaljeva- 
nje gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981«. 

Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je 
glede na te ugotovitve sprejela sklep, da bo z aneksom k 
Samoupravnemu sporazumu o temeljih plana SIS za železni- 
ški in luški promet za področje luškega prometa za obdobje 
1981-1985, v prvem polletju 1981 usklajen program in sred- 
stva v samoupravnem sporazumu z Dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in 
istočasno razrešeno vprašanje enotnih osnov, meril in virov 
za zagotovitev sredstev v srednjeročnem planu. 
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA 

SKLEP 

Skupščine SIS za nafto in plin v SR 

Sloveniji v zvezi s pre 

Samoupravnega spora 

samoupravnih planov ISNAP v obdobju 

1981-1985 

S predvideno pridobitvijo namenskih sredstev iz malopro- 
dajnih cen naftnih derivatov namerava Samoupravna intere- 
sna skupnost za nafto in plin realizirati razširjeni program 
izgradnje dodatnih najnujnejših rezervoarskih zmogljivosti za 
tekoča goriva in pline ter za gradnjo rafinerije za regeneracijo 
odpadnih motornih in industrijskih olj. Razširjeni program, ki 
naj poveča zanesljivost in kvaliteto preskrbe in izboljša s tem 
pogoje pridobivanja dohodka v celotnem združenem delu, 
podaljša trajanje zalog naftnih derivatov na do 20 dni po- 
prečne porabe, dosega naslednje naložbe: 

Zadeva: Sklep 3. zasedanja skupščine ISNAP 

25. člen 

Delegati skupščine ISNAP sprejmejo predlog Samouprav- 
nega sporazuma o temeljih samoupravnih planov ISNAP v 
obdobju 1981-1985, ki je bil objavljen v Poročevalcu Skup- 
ščine SR Slovenije dne 4. 12. 1980 s tem, da se 25. člen 
spremeni tako, da se pravilno glasi: 

Z DODATNIM INTERESNIM ZDRUŽEVANJEM SREDSTEV 
PORABNIKOV IN IZVAJALCEV, S PRITEGNITVIJO 
PARTNERJEV IZ DRUGIH SR IN SAP TER IZ 
INOZEMSTVA, S POVEČANJEM NAMENSKIH SREDSTEV 
ZA RAZVOJ NAFTNO-PLINSKEGA GOSPODARSTVA V 
OBDOBJU 1981-1985 IZ MALOPRODAJNIH CEN NAFTNIH 
DERIVATOV IN Z DRUGIMI UKREPI, SI BO ISNAP 
PRIZADEVALA REALIZIRATI TUDI DOPOLNILNI 
PROGRAM INVESTICIJ. OBSEG DODATNIH INVESTICIJ 
BO ODVISEN OD DEJANSKIH POSEBNIH 
SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV O INTERESNEM 
ZDRUŽEVANJU SREDSTEV ZA VSAK DOPOLNILNI 
OBJEKT IN OD DEJANSKO RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 
IZVEN SREDSTEV, PREDVIDENIH PO TEM 
SAMOUPRAVNEM SPORAZUMU. 

Skupna vlaganja 
v milj. din 

OBJEKTI DOBAVITELJEV OZ. DISTRIBUTERJEV 
NAFTNIH DERIVATOV IN ENERGETSKIH PLINOV IZ 
DOPOLNILNEGA PROGRAMA GRADITVE V OBDOBJU 
1981-1985, SO ENERGETSKI OBJEKTI PLANA ISNAP. 

5. Razširitev terminala za tekoči naftni 
plin v energetsko industrijski coni Koper 

Glasovanje je bilo Izvedeno ločeno po zborih in je 
naslednje: 

za doda t ni h 20.000 m3 oz. 10.000 ton TNP 284 (358) 
6. Zgraditev rezervoarskih zmogljivosti 
za naftne derivate v energetsko industrij- 
ski coni Dolsko-Ljubljana za 20.000 ton 266 (335) 
7. Zgraditev rafinerije za regeneracijo 

Zbor uporabnikov: (od skupno 85 vseh delegatov v zboru) 
45 delegatov za predlog, proti nihče, zdržanih glasov ni 
bilo. 

odpadnih motornih in industrijskih olj v 
Zbor dobaviteljev: (od skupno 16 vseh delegatov v zboru) 
11 delegatov za predlog, 2 delegata proti, zdržanih glasov 
ni bilo. 

Mariboru z letno zmogljivostjo 25.000 ton 450 (567) 
Skupna vlaganja v dopolnilni program 1000 (1.260) 
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST PTT PROMETA SR SLOVENIJE 

SKLEPI 

Skupščine SIS ptt v z 

temeljih družbenega plana SR Slovenije 

1981-1985 

1. Samoupravna interesna skupnost PTT prometa Slovenije 
pristopa k dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1981-1985 in s tem prevzema tiste obveze in naloge 
razvoja ptt sistema iz dogovora, ki jih podpiše. 

2. Skupščina SIS ptt prometa Slovenije pooblašča za pod- 
pis dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985 tov. CIRILA KAUČIČA, namestnika predsednika 
skuščine SIS PTT prometa Slovenije. 

3. Skupščina SIS PTT prometa Slovenije ugotavlja, da so 
med Samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja 
SIS ptt prometa Slovenije 1981-1985 in dogovorom o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 še 

nekatere razlike. Te razlike (struktura kreditov, znižanje ob- 
sega vlaganj v ptt zmogljivosti skupnega pomena, znižanje 
kreditov domačih bank) bodo v procesu kontinuiranega dela 
usklajene. 

4. Skupščina SIS ptt prometa Slovenije bo s Samoupravnim 
sporazumom o spremembah in dopolnitvah SaS o temeljih 
plana razvoja SIS ptt prometa Slovenije 1981-1985 v roku 6 
mesecev uskladila program in sredstva v Samoupravnem spo- 
razumu z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije 
1981-1985 in istočasno razrešilo vprašanje enotnih osnov, 
meril in virov za zagotavljanje sredstev v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. 
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OPOMBE: 
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Časopisni zavod URADNI LIST SRS priporoča 

dr. Stojan Cigoj: OBLIGACIJSKA RAZMERJA (zakon s 
komentarjem) 
dr. Stojan Cigoj: TRANSPORT - sinteza 
dr. Stojan Cigoj: MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 1. 
knjiga SPLOŠNI NAUKI, 2. knjiga POSAMEZNA PRAVNA 
RAZMERJA 
dr. Stojan Cigoj: KONTRAKTI IN REPARACIJE 
Bavcon-Šelih: KAZENSKO PRAVO - splošni del 
dr. Alojzij Finžgar: DRUŽBENA LASTNINA 
dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukič: 
PRAVNI POSTOPEK 
dr. Vilko Androjna: UPRAVNI POSTOPEK - UPRAVNI 
SPOR 
Tone Hren: INVESTICIJSKA GRADITEV SVOBODNO OD- 
LOČANJE O ROJSTVU OTROK USTAVO SR SLOVENIJE 
z ustavnim zakonom 
USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in madžarščini 
Slavko Kocjan: KMETIJSKA ZEMLJIŠČA (zakon z obšir 
nim komentarjem) 

ZBIRKE PREDPISOV 
STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALID- 
SKEGA ZAVAROVANJA V SRS 
ZAKONSKA ZVEZA IN DRUŽINSKA RAZMERJA 
DEDOVANJE 
O GRADITVI OBJEKTOV 
O GEODETSKI SLUŽBI 
O VARSTVU PRI DELU IN O INŠPEKCIJAH 
O GOSTINSKI DEJAVNOSTI 
O LOVSTVU IN RIBIŠTVU 
STAROSTNO ZAVAROVANJE KMETOV 

SODNE TAKSE IN TARIFA O NAGRAJEVANJU ODVET- 
NIKOV STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti 
STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon o go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
(hišni sveti) z obsežnim komentarjem in zakon o stano- 
vanjskih zadrugah 
ZDRUŽEVANJE KMETOV LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽ- 
BENA SAMOZAŠČITA ZAKON O UPRAVNIH SPORIH s 
komentarjem in sodno prakso 
Marija Grčar: SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
SISTEM DRŽAVNE UPRAVE 

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI: 
KAZENSKI ZAKON SFR JUGOSLAVIJE 
KAZENSKI ZAKON SR SLOVENIJE 
ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU 
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU 
ZAKON O GOSPODARSKIH PRESTOPKIH 
SODIŠČA ZDRUŽENEGA DELA 
ORGANIZACIJA IN PRISTOJNOST REDNIH SODIŠČ V 
SFRJ 
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O PREKRŠKIH 
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI ZAKON O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZA VAROVANJU 
PRAVNA POMOČ 
POSTOPEK ZA UVELJA VLJANJE PRA VIC IZ POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU 
ZDRA VSTVENIH DELA VCEV IN O PRIPRA VNIŠTVU IN O 
STROKOVNIH IZPITIH ZDRA VSTVENIH DELA VCEV 
PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI DELAVCEV NA PO- 
DROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
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