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SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG DRUŽBENEGA PLANA 

Socialistične republike Slovenije za 

obdobje 1981-1985   

Na podlagi četrte alinee 335. člena ustave SR Slovenije, v zvezi s 195. do 201. členom zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) in v skladu z dogovorom o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (Uradni list SRS, št. 1/81) ter dogovorov o temeljih 
družbenega plana SFR Jugoslavije za obdobje 1981-1988, je Skupščina SR Slovenije, dne sprejela 

DRUŽBENI PLAN SOCIA- 

LISTIČNE REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

1981-1985 

1.0. IZHODIŠČA ZA OPREDELITEV 
RAZVOJNE POLITIKE, SKUPNIH 
CILJEV IN NALOG DRUŽBENEGA 
RAZVOJA SR SLOVENIJE 

SR Slovenija je po stopnji gospodarske razvitosti dosegla 
raven srednje razvite industrijske dežele. Dosežen razvoj proi- 
zvajalnih sil in samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, 
drugi rezultati preteklega srednjeročnega obdobja ter pro- 
blemi in težave, ki nas bremenijo na začetku osemdesetih let, 
so hkrati izhodišča za opredelitev razvojne politike, skupnih 
ciljev in nalog družbenega razvoja SR Slovenije v tem 
petletnem obdobju. Pri opredeljevanju teh izhodišč je prav 
tako upoštevan doseženi razvoj v Jugoslaviji. Ocenjene so 
nadalje sedanje in predvidene gospodarske razmere v svetu. 
Na podlagi analitičnega, planskega in drugega gradiva in 
dokumentov ter razprave o njih v Skupšč ini SR Slovenije, v 
organih ZK Slovenije, SZDL, sindikatih, Gospodarski zbornici 
Slovenije, pri nosilcih planiranja v združenem delu in drugod 
so določena izhodišča, ocenjene razvojne možnosti in poli- 
tika v naslednjem petletju. V povezavi s tem se družbeni plan 
SR Slovenije pri opredeljevanju razvojne politike, skupnih 
ciljev in nalog družbenega razvoja neposredno opira na Do- 
govor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, v katerem je 188 udeležencev dogovora opredelilo 
skupne interese, ki so temeljnega pomena za razvoj Slovenije, 
ter prevzelo konkretne obveznosti in naloge, ki so tudi se- 

stavni del samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
njihovih planov. Nadalje upošteva skupne cilje in interese ter 
obveznosti in naloge iz dogovorov o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije. Prav tako izhaja iz doslej izoblikovanih 
planskih ciljev, nalog in materialnih možnosti v planskih aktih 
občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti. 

1.1 Na možnosti našega razvoja bodo vplivale zaostrene 
gospodarske razmere in neugodna gospodarska gibanja v 
svetu; ocenjuje se, da bodo za naslednja leta značilne nizke 
stopnje gospodarske rasti. Predvideva se nadalje naraščajoča 
nezaposlenost, predvsem v zahodnih državah, težave v oskrbi 
s hitro dražečo se energijo, počasnejša rast trgovinske me- 
njave in okrepljen protekcionizem kot posledica plačilno- 
bilančnih primanjkljajev. V industrijsko razvitih deželah so 
sproženi procesi prenove produkcijskih zmogljivosti in to v 
smeri uvajanja in širjenja propulzivnih industrijskih progra- 
mov, kot tudi revitalizacije tradicionalnih proizvodnih dejav- 
nosti z uporabo najsodobnejše tehnologije, vključno z roboti- 
zacijo proizvodnih procesov. Možnost intenzivnejšega vklju- 
čevanja v mednarodno menjavo in s tem možnost za več jo 
stopnjo gospodarske rasti bodo imele dežele, bogatejše s 
surovinami in še zlasti z energijo, in vse tiste, ki bodo pospe- 
šeno razvile tehnološko zahtevno visoko produktivno proi- 
zvodnjo in v izdelkih čimbolj ovrednotile surovinsko in ener- 
getsko sestavino. 

1.2 V Jugoslaviji smo ocenili, da je v novem srednjeročnem 
obdobju možna 4,5 odstotna stopnja gospodarske rasti, kar je 
za petino manj kot v preteklem petletju. Narekovali so jo 
spremenjeni pogoji in okolišč ine, še zlasti neravnovesje v 
menjavi s tujino in omejene možnosti nadaljnjega angažiranja 
tujih sredstev. Zato se bo treba bolj opreti na domačo akumu- 
lacijo in izvozne dosežke. Ta rast omogoča počasnejšo stop- 
njo rasti zaposlenosti - 2,5 odstotka ob 2% rasti produktivno- 
sti letno. 

Razvojni cilji SR Slovenije se pri tem opirajo na naslednje 
skupne razvojne cilje in naloge v SFR Jugoslaviji: 



- zagotavljanje odloč ilnega položaja združenega dela v 
razpolaganju z dohodkom in celotnimi sredstvi družbene re- 
produkcije, 

- uresničevanje usklajenih razmerij v tokovih reprodukcije, 
- zmanjšanje strukturnih neusklajenosti v gospodarstvu, 
- bistveno zboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih 

ekonomskih odnosih, 
- stalno povečevanje dohodka s produktivnostjo dela, 
- zagotavljanje višje tehnično-tehnološke ravni gospodar- 

stva, 
- skladnejši regionalni razvoj ter v tem okviru pospeševa- 

nje razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo, 
- rast produktivnega zaposlovanja, 
- zboljšanje življenjskih in delovnih pogojev in povečanje 

življenjske ravni ter socialne varnosti delovnih ljudi in obča- 
nov, 

- zboljšanje in zaščita življenjskega in delovnega okolja, 
- krepitev obrambnega in družbenosamozaščitnega delo- 

vanja in pripravljenosti, 
- uspešna obnova in izgradnja na potresnem območju v 

SR Črni gori. 
Ti cilji in naloge predpostavljajo nadaljevanje stabilizacijske 

politike kot ene poglavitnih usmeritev družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 1981-1985. 

1.3 SR Slovenija je v preteklem srednjeročnem obdobju do- 
segla pomembne razvojne rezultate, pri čemer je ekonomska 
nestabilnost postala značilen, najbolj zapleten in občutljiv 
problem našega razvoja. Ta negativno vpliva tako na kvaliteto 
gospodarjenja kot na uresničevanje samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov. Stabilizacijska politika je zato te- 
meljna prvina razvojne politike v tem srednjeročnem 
obdobju, ki naj prispeva k intenzivnejšemu in hkrati kvalitet- 
nejšemu gospodarskemu razvoju. Rezultati pri tem bodo v 
marsičem odvisni od doslednejšega uveljavljanja in uresniče- 
vanja samoupravnih aružbenoekonomskih odnosov, pri če- 
mer mora biti poudarek predvsem na utrjevanju samouprav- 
nega položaja ljudi kot osnovnih nosilcev družbenega ra- 
zvoja. 

Treba bo dati prednost boljši izrabi obstoječ ih zmogljivosti 
in postopnemu spreminjanju gospodarske strukture v prid 
dejavnostim, ki omogočajo intenzivno vključevanje v medna- 
rodno menjavo predvsem z več jim izvozom, hitro tehnično- 
tehnološko posodabljanje proizvodnje ter terjajo visok delež 
ustvarjalnega in visokokvalificiranega dela. Tohkrati pomeni 
prekiniti dosedanje dolgoročne tendence v strukturi proi- 
zvodnje, da se obstoječa ne bi reproducirala mimo perspek- 
tivnih usmeritev. 

Proces prestrukturiranja zajema še številna druga področ ja, 
kjer bi se morala spremeniti vsebina in kvaliteta delovnih 
programov, da bi s tem podprli kvaliteten razvoj. To velja za 
raziskovalno in inovacijsko dejavnost, ki kljub doseženim 
rezultatom še zdaleč ne ustreza sodobnim zahtevam, ki so 
najmočnejše prav na inovacijskem področju. Usmeritev razi- 
skovalnega dela ter izobraževanja mladine in že zaposlenih se 
mora bistveno bolj usklajevati z dolgoročnimi razvojnimi 
usmeritvami posameznih področ ij združenega dela. 

Ob pomanjkanju energetskih in surovinskih virov je po eni 
strani čedalje bolj pomembno varčevanje z energijo in surovi- 
nami, več ja in boljša finalizacija izdelkov, večje ovrednotenje 
porabljenih surovin in energije, pa tudi ponovna raba in 
predelava nekaterih proizvodov in odpadkov. Po drugi strani 
je aktualno pospešeno raziskovanje novih surovinskih in 
energetskih nahajališč in virov v republiki ter priprave za 
angažiranje dodatnih vodnih zmogljivosti. Sem sodijo tudi 
prizadevanja za trajno in stabilno zagotavljanje surovin in 
energije drugod v državi in tujini. Poseben pomen ima proi- 
zvodnja hrane. 

Ta razvojna usmeritev upošteva hiter razvoj predelovalnih 
industrijskih zmogljivosti v drugih republikah, ki bodo v veliki 

meri slonele na lastnih surovinskih virih, pa tudi na čedalje 
več ji sposobnosti za ponudbo vse bolj kakovostnih izdelkov. 

Povečana vlaganja za neodložljivo prestrukturiranje proi- 
zvodnje, nujnost infrastruktumih naložb, zmanjšanje tujih in- 
vesticijskih virov, večje potrebe za vlaganja v druge republike 
in na tujem, povečan delež obveznosti do federacije, obvez- 
nosti do gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
ter za obnovo potresnega območja v Črni gori, vse to v bilanci 
precej zmanjšuje delež razpoložljivih sredstev v družbenem 
proizvodu, ki jih bo moč uporabiti v republiki v tem pet- 
letju. To pomeni ob nižji gospodarski rasti in v danih pogojih 
gospodarjenja za združeno delo posebno razvojno omejitev 
in zahteva takšna delitvena razmerja, da bi lahko hkrati s 
krepitvijo akumulacije zagotovili tudi realno rast osebnih do- 
hodkov in življenjske ravni, ki bo spodbudna za ustvarjalno in 
boljše delo sploh. Vse to še bolj izpostavlja pomen selektivne 
razvojne in gospodarske politike v naslednjih letih. 

V okviru gospodarskega razvoja, prometnih tokov in še 
posebej izvozne usmeritve bo treba bolj izrabiti prednosti 
geostrateške lege Slovenije. 

Rezultati, ki so bili dosežem v letu 1980 predvsem na po- 
droč ju gospodarske menjave s tujino, nadalje z znatno ugo- 
dnejšimi delitvenimi razmerji in z zmernejšim zaposlovanjem, 
kažejo, da obstajajo realne možnosti za intenzivnejši gospo- 
darski razvoj. Nadaljevanje dosežkov in prizadevanj iz leta 
1980, zlasti na področ ju gospodarskih odnosov s tujino, bo 
omogočilo, da v drugi polovici uresničevanja srednjeročnega 
plana dosežemo hitrejši gospodarski razvoj in pridemo iz 
gospodarskih težav oziroma odpravimo omejitve, ki jih sedaj 
objektivno narekujejo gospodarske razmere. 

2.0. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA SR 
SLOVENIJE 

Upoštevajoč izhodišča za opredelitev razvojne politike, 
možnosti in pogoje razvoja SR Slovenije in zaostrene gospo- 
darske razmere, ki so se odrazile na prehodu v novo srednje- 
ročno obdobje, družbeni plan SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 določa naslednje temeljne cilje: 

2.1. Usmeritev v izvozno naravnano 
gospodarstvo 

Izvoz mora postati poglaviten in stabilen dejavnik gospo- 
darske rasti. To zahteva sistematično razvijanje proizvodnje, 
ki se mora po obsegu, kvaliteti, ceni in strukturi uveljavitr na 
tujem trgu. K izvozni naravnanosti morajo prispevati ukrepi 
tekoče ekonomske politike in zavestno ustvarjanje pripravlje- 
nosti, ki spodbuja materialna, tehnično-tehnološka, razisko- 
valna, kadrovska in organizacijska prizadevanja vse družbe, 
še posebno pa uč inkovito organiziranost združenega dela za 
preseganje avtarkičnih tendenc in za več jo vključenost v 
mednarodno delitev dela na enakopravnih podlagah. Ta 
usmeritev se ne nanaša le na izvoz blaga, ampak tudi na izvoz 
storitev. Poleg uresničevanja deviznobtlančnega in plač ilno- 
bilančnega položaja republike mora predvsem omogočiti, da 
se v gospodarstvu odločilno uveljavljajo kvalitetni dejavniki 
razvoja. 

Razvitost proizvajalnih sil v SR Sloveniji in ekonomsko- 
politični položaj Jugoslavije zahtevata, da uveljavimo 
intenzivnejše sodelovanje z deželami v razvoju, ki vključuje 
kreditiranje, skupnih vlaganj in izvoza, hkrati pa krepitev 
odnosov z razvitimi deželami na zahodu in vzhodu. 
2.2. Oblikovanje gospodarske strukture, ki 
omogoča dolgoročno ustvarjanje višjega 
dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva 

Gospodarstvo se mora postopno, vendar odločno preusme- 
riti na povečanje deleža proizvodnje blaga in storitev, ki je 
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razvojno-tehnološko intenzivna, značilna po veliki udeležbi 
visokokvalificiranega ustvarjalnega dela in avtomatizaciji 
proizvodnih procesov ter je osnova za modernizacijo in te- 
hnološki razvoj celotnega družbenega dela, je na trajnejših 
osnovah izvozno usmerjena, zagotavlja racionalno zaposlo- 
vanje in gospodarno porabo energije in surovin, varovanje 
okolja, racionalnejšo rabo prostora in smotrnejšo razporedi- 
tev proizvajalnih sil v prostoru. 
2.3. Usmerjanje znanosti in izobraževalnega 
dela v procese prestrukturiranja 

Raziskovalna dejavnost bo zagotovila trdnejšo znanstveno 
podlago naporom za kvalitativno preusmerjanje gospodar- 
stva. Raziskovalni programi bodo zagotovili hitrejši razvoj 
visokokvalitetnih tehnoloških znanj in razvoj domačih tehno- 
logij. Hkrati morajo povečati tudi sposobnost našega gospo- 
darstva za izbor, prilagoditev, uvajanje in nadaljnjo ustvar- 
jalno uporabo in razvoj tujega znanja in tehnologij. K uresni- 
č itvi teh ciljev bo prispevalo pomemben delež tudi usmerjeno 
izobraževanje, ki bo vplivalo na spremembo kadrovske struk- 
ture, usposobilo več  kadrov za proizvodno tehnične poklice in 
prispevalo, da se bo znanje bolj kot doslej uveljavilo kot 
proizvodni faktor. 
2.4. Povečanje proizvodnje hrane kot 
pomemben element stabilizacije 

V zaostrenih razvojnih razmerah bo pomenila povečana 
proizvodnja hrane pomemben element stabilizacije, zmanjša- 
nja odvisnosti od uvoza in izkoriščanja domačih naravnih virov. 
Razvoj družbenega sektorja kmetijstva in zadružništva kot 
organizacije združenih kmetov in njihovo povezovanje z indi- 
vidualnimi kmetijskimi proizvajalci bo tudi pomemben dejav- 
nik poglabljanja socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Posebne pozornosti bo deležna reproduk- 
tivna sposobnost primarne proizvodnje, rastlinska proizvod- 
nja za trg, bolj usklajen razvoj živilske industrije s primarno 
proizvodnjo, sodelovanje s proizvajalci v drugih republikah, 
zašč ita, pridobivanje in usposabljanje zamljišč na podlagi 
prostorskih planov in razvoj hribovskih kmetij. 

2.5. Razvoj gospodarskih infrastrukturnih 
dejavnosti 

Kot podlaga nadaljnjega razvoja in prestrukturiranja gospo- 
darstva je strateškega pomena nadaljnji razvoj gospodarske 
infrastrukture v skladu z gospodarskimi potrebami in zahte- 
vami osebnega in družbenega standarda ter realnimi mož- 
nostmi. Ključno pri tem je zagotavljanje zadostnih energet- 
skih virov, vlaganja v ekonomsko upravičeno pridobivanje 
surovin in reprodukcijskega materiala ter nadaljnji razvoj pro- 
metne infrastrukture in integralnega transporta. To naj zago- 
tovi redno oskrbljenost proizvodnje z energijo, surovinami, 
reprodukcijskim materialom in prometnimi storitvami. 

2.6. Boljši pogoji življenja in dela kot 
vzpodbude produktivnosti dela 

Življenjski standard in drugi pogoji življenja in dela se bodo 
zboljševali skladno z možnostmi, ki jih bo dajal ustvarjeni 
dohodek. Hkrati morajo v več ji meri pomeniti vzpodbudo za 
boljše delo in več jo odgovornost pri delu. V tem okviru mora 
imeti prednost: 

- uveljavljanje delitve osebnih dohodkov, ki bo v skladu z 
obsegom, kvaliteto in ustvarjalnostjo osebnega dela ter uč in- 
kovitostjo gospodarjenja z družbenimi sredstvi, bo zagotav- 
ljala boljše nagrajevanje zahtevnega fizičnega dela v proi- 
zvodnji ter prispevala k uč inkovitemu vodenju, organizaciji 
dela, delovni disciplini, boljši izrabi delovnega časa, smotr- 
nejši razporeditvi delavcev glede na njihovo usposobljenost, k 
produktivnemu zaposlovanju in k zmanjšanju administrativ- 
nega dela v vseh dejavnostih; 

- izboljšanje varstva pri delu, smotrnejša razporeditev de- 
lovnega časa, posebno dejavnosti, ki so namenjene občanom, 
razvoj storitvenih dejavnosti, ki razbremenjujejo zaposlene 
delavce, izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih s krepitvijo 
otroškega varstva in drugih oblik socialnega varstva, nadalje- 
vanje intenzivne stanovanjske gradnje ob ustvarjanju pogojev 
za več jo prostorsko mobilnost delavcev; 

- uč inkovitejše osnovno zdravstveno varstvo, predvsem s 
preventivno in higiensko epidemiološko dejavnostjo, izboljša- 
nje izobrazbene sestave, kulturne ravni in rekreacije delovnih 
ljudi. 

2.7. Smotrna raba prostora, izboljšanje 
človekovega okolja in skladnejši regionalni 
razvoj 

Vztrajno bo uresničevana usmeritev, da v SR Sloveniji ne 
sme biti zemljišča brez opredeljene funkcije v procesu druž- 
bene reprodukcije. Poglavitna je smotrnejša porazdelitev 
zemljišč za poselitev in za dejavnosti, odvisne od naravnih 
virov, varovanje naravnih virov ter naravne in kulturne dedi- 
šč ine. 

V tem okviru mora imeti prednost izboljšanje in varovanje 
za kmetijsko proizvodnjo sposobnih zemljišč ter nadaljnje 
intenziviranje rabe zemljišč , ki zaradi opuščanja ali neureje- 
nih vodnih razmer niso vključena v reprodukcijo, pa tudi 
zagotavljanje in opremljanje zemljišč za organizirano in str- 
njeno gradnjo naselij v skladu z zasnovo racionalnega poli- 
centričnega razvoja ter ohranjanje poselitve v hribovitem in 
gorskem svetu. 

Nadalje je treba dosledno odpravljati in preprečevati žari- 
šča onesnaženja z uvajanjem ustrezne tehnologije, z okoljem 
usklajeno razmestitvijo dejavnosti v prostoru in z varstvenimi 
območji za naravne vire. 

Gospodarski razvoj mora še bolj izenač iti pogoje življenja in 
dela, upoštevaje policentrično zasnovo družbenega razvoja 
Slovenije. Za to so poglavitnega pomena ekonomski interesi 
združenega dela na podlagi dohodkovnih odnosov ter usme- 
ritve, ki upoštevajo prednosti in omejitve posameznih obmo- 
čij, povezane s poselitvijo in razpoložljivimi delavci, gospo- 
darsko infrastrukturo in drugimi gospodarskimi zmoglji- 
vostmi, družbeno infrastrukturo in stanovanji, naravnimi viri; 
naravno in kulturno dedišč ino, geografsko lego in potrebo po 
uspešnem delovanju celotnega območja republike v vseh 
razmerah. S politiko skladnega regionalnega razvoja bo treba 
pospeševati razvoj manj razvitih in manj razvitih obmejnih 
območij, zagotavljati pogoje za njihovo integracijo v širši 
gospodarski in kulturni prostor ter reševati specifične pro- 
bleme razvitih območij. 

3. 0. MATERIALNA RAZMERJA V 
DRUŽBENI REPRODUKCIJI 

3.1. Nosilci planiranja bodo podpirali 
uresničevanje naslednjih razmerij in tokov v 
družbeni reprodukciji: 

- rast družbenega proizvoda bo v globalu za 3,5% po- 
prečno letno ob vsaj 50% udeležbi produktivnosti dela. Večja 
rast dohodka in produktivnosti dela v posameznih dejavno- 
stih in posameznih organizacijah združenega dela bo odvisna 
zlasti od uspešnejšega gospodarjenja z obstoječ imi zmoglji- 
vostmi, smotrne rabe energije in surovin, nadpoprečnega 
vključevanja v izvoz in povezovanja na enotnem jugoslovan- 
skem trgu; 

- ob več ji racionalnosti pri gospodarjenju z živim in minu- 
lim delom naj bi v popreč ju dosegli okoli 1,8% letno rast 
zaposlenosti v združenem delu; 

- rast družbenega proizvoda, zlasti še industrijske proi- 
zvodnje, bo v več ji meri pogojena z rastjo izvoza blaga, ki bo 
moral naraščati realno več kot dvakrat hitreje od rasti družbe- 
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nega proizvoda. Možnosti za rast uvoza pa bodo odvisne od 
doseženih rezultatov pri izvozu blaga in storitev; 

- investicije v osnovna sredstva gospodarstva na območju 
SR Slovenije se bodo v primerjavi z družbenim proizvodom 
znižale od okoli 20,2% v preteklem na okoli 17,5% v tem 
petletnem obdobju; Relativno se bodo znižala sredstva za 
naložbe v družbeni standard in upravne objekte, povečala pa 
se bodo sredstva za skupna vlaganja v druge republike in v 
tujino; 

- sredstva za osebne dohodke ter za zadovoljevanje skup- 
nih in splošnih potreb bodo v tem srednjeročnem obdobju 
realno naraščala za 10% počasneje od realne rasti dohodka, 
pri čemer bodo realni osebni dohodki na zaposlenega rasli v 
globalu v okviru rasti produktivnosti dela. 
Osnovni kazalci materialnih razmerij in tokov predvidenega 
razvoja v obdobju 1981-1985 (zaradi primerjave so dodani 
tudi podatki za preteklo petletno obdobje) so naslednji: 

Stopnje rasti v % 
Družbeni proizvod 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Razpoložljiva sredstva za 
porabo v SR Sloveniji 
Zaposlenost v združenem delu 
Produktivnost dela 
Delež produktivnosti v prirastu 
družbenega proizvoda v % 
Realni obseg izvoza blaga 
Realni obseg uvoza blaga 
Pokritje uvoza blaga z izvozom v% 
Osebna poraba 
v tem: 
- realni osebni dohodki na zapo- 
slenega 
Primerjava z družbenim proizvodom v % 
Sredstva za materialne naložbe 
v SR Sloveniji 
v tem: 
- investicije v osnovna sredstva 
gospodarstva 
- investicije v osnovna sredstva 
izven gospodarstva3' 
- prirast zalog in strateških 
rezerv 
Sredstva za materialne naložbe 
izven SR Slovenije v tem: 
- vlaganja v druge SR in SAP od tega: 
- obveznosti do gospodarsko manj 
razvitih SR in SAP Kosovo 
v tem skupna vlaganja 
- interesno združevanje sndstev 
v drugih SR in SAP 
- skupna vlaganja in kreditiranje 
blagovnih tokov v tujini 

Ocena Plan 
1976-80 1980-85 

4,8 
5,6 
3,2 

3.5 
3.6 
3,5 

4,4 2,6 
3,1 1,8 
2,1 1,8 

43,0 
4,5 

-5,0 

50,0 
8,0 
1,0 

64,0 95 oz.782' 
3,3 

1,1 

39,3 

20,2 

10,6 

8,5 

2,9 
2,3 

1,9 
0,0 

0,4 

0,6 

3,1 

1.3 

34,6 

17,5 

9,1 
8,0 

4,7 
3.4 

1,74' 
0,8 

1,7 

1,3 

3.2. Oblikovanje in delitev družbenega 
proizvoda in razpoložljivih sredstev 

3.2.1. Zaostreni pogoji gospodarjenja, zlasti problemi pri 
oskrbi z nafto in njenimi naraščajoč imi cenami, težave v 
oskrbi z reprodukcijskim materialom in surovinami, nizka 
gospodarska rast v svetu, izvajanje politike ekonomske stabi- 
lizacije, reševanje problemov devizne in plač ilne bilance in 
usmeritev v kvalitetnejši razvoj, bodo vplivali na umirjenejšo 
rast družbenega proizvoda v primerjavi s preteklim obdobjem. 

Osnovni nosilec gospodarske rasti bo tudi v tem srednje- 
ročnem obdobju industrijska proizvodnja, ki bo rasla v po- 
prečju za okoli 3,6% letno; kmetijska proizvodnja se bo pove- 
čevala za okoli 3,5% letno; doseč i bo treba hitrejšo rast 

1) brez uvoza nafte, derivatov in premoga za koksiranje; 2) pokritje uvoza z izvozom brez upoštevanja uvoza nafte in derivatov ter 
premoga za koksiranje bo znašalo 95%, z upoštevanjem celotnega uvoza pa 78%; 3) zajemajo investicije v družbene dejavnosti, stanovanjsko-komunaino de- javnost ter upravne in druge objekte; 4) delež v družbenem proizvodu družbenega sektorja znaša 1,83%; 

proizvodnje v prometu, gostinstvu in turizmu ter v drobnem 
gospodarstvu. Dobra polovica prirasta proizvodnje bo usmer- 
jena v izvoz, nekaj manj kot polovica pa bo usmerjena v 
povečanje porabe prebivalstva, razvoj družbenega standarda 
in vlaganja v nove zmogljivosti. 

3.2.2. Za zagotovitev povečanih potreb po energiji, surovi- 
nah in reprodukcijskem materialu, kakor tudi zaradi več jega 
vključevanja v jugoslovanski gospodarski prostor, bodo orga- 
nizacije združenega dela morale povečati skupna vlaganja z 
organizacijami združenega dela iz drugih republik in pokrajin 
in namenjati večja sredstva za kreditiranje prodaje opreme in 
pospeševanje blagovne menjave z drugimi republikami in 
pokrajinama. Z letnimi resolucijami bodo v okviru sredstev za 
materialna vlaganja v drugih SR in SAP opredeljena razmerja 
med vlaganji v osnovna sredstva in kreditiranjem prodaje 
opreme in blagovnih tokov. V tem petletju bo potrebno zago- 
toviti večja sredstva za pokrivanje splošnih družbenih potreb 
federacije (delež teh sredstev v družbenem proizvodu se bo 
povečal od 5,3% na 5,9%). Za pokrivanje obveznosti do go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo bo treba 
nameniti 1,86% družbenega proizvoda v združenem delu (od 
tega po oceni 0,03% kot posebni prispevek za hitrejši razvoj 
SAP Kosovo, o čemer dogovarjanje še poteka) v primerjavi z 
1,97% v obdobju 1976-1980, v tem srednjeročnem obdobju 
pa bo potrebno pokriti tudi več ji del obveznosti za odpravo 
posledic potresa v Črni gori, za kar bomo namenili okoli 0,4% 
celotnega družbenga proizvoda. V kreditnih odnosih s tujino 
bo prišlo do več jih odpač il za posojila iz preteklih let, kot 
bodo možnosti za dodatno zadolževanje, Hkrati bodo po- 
trebna dodatna sredstva za kreditiranje izvoza blaga, še zlasti 
proizvodov višje stopnje predelave. 

Navedene usmeritve in obveznosti se bodo odrazile v 
manjši rasti razpoložljivih sredstev za porabo v SR Sloveniji 
od rasti družbenega proizvoda in na zmanjšanju njihovega 
deleža v družbenem proizvodu od 92% v obdobju 1976-1980 
na 87,8% v tem petletnem obdobju tako, da bodo razpolož- 
ljiva sredstva za porabo naraščala za okoli 2,6% letno. 

3.2.3. Počasnejša rast razpoložljivih sredstev za porabo v 
SR Sloveniji zahteva, da vse oblike domače končne porabe 
rastejo počasneje od rasti družbenega proizvoda. 

Hkrati je nujno v politiki razporejanja dohodka zagotoviti 
hitrejšo rast in povečanje deleža lastnih sredstev organizacij 
združenega dela za izboljšanje in razširitev materialne osnove 
dela. Zato bo potrebno pri ugotavljanju dohodka in njegovem 
razporejanju zagotoviti naslednja razmerja: 

- da bi zagotovili realnejše in hitrejše obnavljanje osnovnih 
sredstev v materialni proizvodnji, zlasti opreme, bo amortiza- 
cija po minimalnih stopnjah rasla hitreje od dohodka; 

- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo v TOZD ter 
za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v republiki, 
bodo v celotnem srednjeročnem obdobju v globalu realno 
naraščala za 10% počasneje od realne rasti dohodka; 

- obseg sredstev, ki se bodo v delitvi dohodka izločala za 
stanovanjsko gradnjo, bo realno približno enak kot v obdobju 
1976-1980; zato bo možna nižja stopnja izločanja sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo kot v preteklem srednjeročnem ob- 
dobju; 

- skupna sredstva za razširjeno reprodukcijo in rezerve v 
združenem delu1 bodo rasla hitreje od dohodka in povečala 
svojo udeležbo v bruto dohodku vsaj za eno odstotno točko 
(od 15,8 v letu 1980 na 16,9 v letu 1985). 

3.3. Oblikovanje sredstev za reprodukcijo v 
materialni proizvodnji in njihova razporeditev 
po namenih financiranja 

Izvajanje tako opredeljene politike razporejanja dohodka 
bo omogočilo, da bodo temeljne organizacije združenega 
dela v prihodnjih petih letih oblikovale skupna sredstva za 
amortizacijo in akumulacijo v višini 311,2 mlrd dinarjev; nji- 
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hova rast bo znašaia poprečno letno 4,7%. Sredstva za razšir- 
jeno reprodukcijo iz drugih virov bodo rasla znatno poča- 
sneje. Dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala bank 
bodo po realnem obsegu manjša kot v preteklem srednjeroč- 
nem obdobju in bodo znašala okoli 48,6 mlrd dinarjev. Obseg 
proračunskih sredstev za investicije v okviru splošne porabe 
bo manjši kot doslej. 

Bolj kot doslej bodo pritegnjena dodatna domača sredstva 
za razvoj osnovne gospodarske infrastrukture. Nadaljevalo se 
bo z združevanjem dela potrebnih sredstev s samoprispevki 
za komunalno infrastrukturo in družbene dejavnosti. Pove- 
čana bo udeležba sredstev prebivalstva v stanovanjski gradi- 
tvi. 

V strukturi virov sredstev za reprodukcijo v materialni proi- 
zvodnji bo prišlo do znatnih sprememb. Bistveno se bo povečal 
delež lastnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela 
in sicer od 62,5%- v obdobju 1976-1980 na 76,6% v letih 
1981-1985, delež sredstev iz bančnih in tujih virov pa se bo 
zmanjšal do 27,1% na 11,8%. 

V združenem delu se bodo na teh osnovah oblikovala sred- 
stva za reprodukcijo v materialni proizvodnji v višini 406,3 
mlrd dinarjev. Od teh sredstev bo razpoložljivo za naložbe v 
osnovna sredstva v gospodarstvu SR Slovenije 228,6 mlrd 
dinarjev ali 56,2%, za prirast zalog in strateške rezerve pa 
111,5 mlrd dinarjev ali 27,5%, ostala sredstva v višini 66,2 mlrd 
dinarjev oziroma 16,3% od skupnih sredstev bo treba name- 
niti za dolgoročne plasmane in skupna vlaganja v druge 
republike in pokrajine in v tujino, za pokrivanje obveznosti do 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in za 
pokrivanje obveznosti za odpravo posledic potresa v Črni 
gori. 

Poleg sredstev iz združenega dela bo za naložbe v osnovna 
sredstva v SR Sloveniji oblikovano še okoli 16 milijard dinar- 
jev sredstev iz samostojnega osebnega dela, tako da bo za 
naložbe v osnovna sredstva gospodarstva in prirast zalog v 
SR Sloveniji v družbenem in zasebnem sektorju skupaj razpo- 
ložljivo 356,1 mlrd dinarjev oziroma 25,5% družbenega proi- 
zvoda. 

V strukturi proizvodnih investicij v osnovna sredstva v zdru- 
ženem delu se bo povečal delež vlaganj v kmetijsko proizvod- 
njo od 2,5% na 5,3%, v modernizacijo in povečanje proizvod- 
nje surovin in reprodukcijskega materiala v industriji od 7,8% 
na 10,8%, v strojegradnjo in elektroniko od 3,9% na 7,5% ter 
gospodarsko infrastrukturo od 23,1% na 29,1%. Bistveno pa 
se bo zmanjšal delež vlaganj v druge dejavnosti (od 62,7% na 
47,3%). 

Upoštevaje usklajevanje predelovalnih zmogljivosti z zago- 
tovljenimi surovinami, prehrambenimi in energetskimi viri in 
njihovo sofinanciranje z združenimi sredstvi bodo predvideni 
proizvodni programi in investicijski projekti ovrednoteni na 
osnovi kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva iz dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

Sredstva za vlaganje v dejavnosti izven gospodarstva bodo 
znašala okoli 125 mlrd dinarjev, oziroma 9,1% družbenega 
proizvoda. Od tega bo razpoložljivo za naložbe v stanovanj- 
sko in komunalno dejavnost okoli 85 mlrd dinarjev. Za na- 
ložbe v družbene dejavnosti pa bo razpoložljivih okoli 32,5 
mlrd dinarjev, kar pomeni, da bodo sredstva za investicije v 
družbene dejavnosti ter upravne in druge negospodarske 
objekte po realnem obsegu za okoli 7% manjša kot v prete- 
klem petletnem obdobju. 

3.4. Oblikovanje sredstev za zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in splošnih potreb 

V skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 bodo rasla sredstva za zado- 
voljevanje osebnih, skupnih in splošnih potreb počasneje od 
rasti dohodka. Konkretne usmeritve glede gibanja posamez- 

nih oblik porabe v posameznih letih bodo opredeljene vsako 
leto v resoluciji o politiki izvajanja družbenega plana in v 
družbenem dogovoru o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne odhodke in skupno porabo « 
3. 4.1. Sredstva za osebne dohodke bodo globalno realno rasla 
po stopnji 3,1 % letno. Ob porastu zaposlenosti v združenem 
delu za okoli 1,8%, bodo realni osebni dohodki nazaposlenega 
rasli po stopnji 1,3 % letno. Zaradi hitrejše rasti števila upravi- 
čencev bodo sredstva za pokojnine rasla nekoliko hitreje. 
Ostali prejemki prebivalstva bodo rasli počasneje tako, da se 
bo v strukturi skupnih osebnih prejemkov povečal delež pre- 
jemkov na osnovi tekočega dela in pokojnin. 

Počasnejšo rast realnih osebnih dohodkov in omejene 
možnosti najemanja potrošniških kreditov, bo spremljala tudi 
nekoliko počasnejša rast hranilnih vlog od rasti osebnih do- 
hodkov. 

Iz skupnih osebnih prejemkov bo prebivalstvo namenilo 
večja sredstva kot doslej za stanovanjsko izgradnjo. Predvi- 
doma bodo sredstva za osebno porabo v globalu rasla pri- 
bližno enako kot osebni dohodki. 

3.4.2. Sredstva za skupne potrebe, ki se oblikujejo s svobo- 
dno menjavo dela v okviru samoupravnih interesnih skupno- 
sti (razen sredstev skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov) bodo rasla 
po stopnji 3,1% poprečno letno. V okviru globalno opredelje- 
nih sredstev bo rast sredstev za posamezne družbene dejav- 
nosti različna glede na dogovorjene prioritete. Sredstva skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starost- 
nega zavarovanja kmetov, ki se oblikujejo s svobodno me- 
njavo dela, bodo zaradi povečanja števila upokojencev, uskla- 
jevanja pokojnin z realno rastjo osebnih dohodkov in zaradi 
postopnega povečevanja pokojnin kmetov raSla nekoliko hi- 
treje, to je po stopnji 3,7 % poprečno letno. Ob takih predvi- 
devanjih bodo celotna sredstva za skupne potrebe, obliko- 
vana s svobodno menjavo dela, naraščala po stopnji 3,3 % 
poprečno letno. 

Nekoliko se bo spremenila sestava sredstev za skupne 
potrebe po namenu porabe. Visoka vlaganja v objekte druž- 
benih dejavnostih v letih 1976-1980 bodo zahtevala v tem 
petletnem obdobju več ji obseg sredstev za redno dejavnost 
organizacij združenega dela, ki izvajajo storitve družbenih 
dejavnosti. Taka usmeritev v porabi razpoložljivih sredstev za 
družbene dejavnosti bo zahtevala zmanjšanje deleža sred- 
stev, namenjenih za investicije v družbenih dejavnostih. 

3.4.3. Pri pokrivanju splošnih potreb republike in drugih 
družbenopolitičnih skupnosti v republiki bo dana preclnost 
kvalitetnejšemu funkcioniranju organov družbenopolitičnih 
skupnosti, kar pa bo hkrati zahtevalo nadaljnje omejevanje 
vlaganj v upravne objekte. 

Prestrukturiranje virov sredstev za pokrivanje splošnih 
družbenih potreb federacije bo vplivalo na bistveno poveča- 
nje prispevka republike za te namene. Za potrebe federacije 
se bodo namenjala relativno več ja sredstva kot doslej; njihov 
delež v družbenem proizvodu SR Slovenije se bo povečal od 
5,3% na 5,9%. 

Zaradi visoke rasti obveznosti republike do zveznega prora- 
čuna bodo rasla celotna sredstva za splošno porabo (v repu- 
bliki in za potrebe federacije) za okoli 5% letno, v tem sred- 
stva splošne porabe na območju republike za okoli 3,1% 
letno. 
3. 5. Plač ilno-bilančni in devizno-bilančni položaj 
SR Slovenije 

V petletnem obdobju moramo v SR Sloveniji doseč i 8% 
poprečno letno povečanje realnega obsega izvoza blaga. K 
izboljšanju plač ilno-bilančnega ter devizno-bilančnega polo- 
žaja pa bo prispevalo tudi povečanje deviznega priliva od 

1) Vključena so sredstva amortizacije obračunane po stopnjah, ki so večje od predpisanih minimalnih stopenj, sredstva, ki se iz č istega dohodka razporejejo v poslovni sklad, za zboljšanje materialne osnove dela, za rezervni in druge sklade. 
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izvoza storitev. V tem okviru se bo zlasti povečal devizni priliv 
od turizma, transportnih storitev in investicijskih del v tujini. 

Ob taki izvozni usmerjenosti slovenskega gospodarstva na 
podlagi sedanjih pogojev ocenjujemo, da se bo povečala 
udeležba izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu 
združenega dela od okoli 25% v obdobju 1976-1980 na okoli 
31% v tem srednjeročnem obdobju. 

Ob uresničevanju predvidenega izvoza blaga in storitev bo 
moč doseč i v obdobju 1981-1985 poprečno letno 1% realno 
povečanje uvoza blaga2. V tem obdobju se bo povečal uvoz 
reprodukcijskega materiala za 2,5% letno, uvoz opreme bo 
realno manjši kot v prejšnjem srednjeročnem obdobju, realen 
obseg uvoza blaga široke potrošnje pa bo v letu 1985 pri- 
bližno enak obsegu uvoza v letu 1980. 

3.6. Zaposlovanje 
Zaradi zaostrenih pogojev gospodarjenja in prisotnih ka- 

drovskih nesorazmerij, omejenih zaposlitvenih in kadrovskih 
virov v SR Sloveniji, nujnosti hitrejše rasti dohodka na zapo- 
slenega se bodo v zaposlovanju uveljevljali kvalitetni premiki. 
Zaposlenost v združenem delu bo rasla poprečno letno za 
okoli 1,8% vendar tako, da v nobenem letu ne bo presegla 2% 
rasti. 

Na področ ju proizvodnje bo v industriji število zaposlenih 
raslo v poprečju na leto za 1,6% in v gradbeništvu za 1,3%, v 
storitvenih dejavnostih pa skupaj za 2,1% letno. V družbenih 
dejavnostih bo rast zaposlenosti možna le v zvezi z aktivira- 
njem novih ali razširjenih zmogljivosti ter z notranjim pre- 
strukturiranjem dejavnosti. Na področju šolstva bo poleg no- 
vih zmogljivosti tudi uveljavljanje usmerjenega izobraževanja 
terjalo rast števila zaposlenih. 

Bistveno nižja bo rast števila delavcev pri režijskih delih in 
opravilih v gospodarstvu ter v družbenih dejavnostih, možna bo 
le v primerih, ko gre za izboljšanje strokovne strukture 
režijskih služb na podlagi programov dela, ki jih določajo 
uporabniki oziroma pristojni organi. Število delavcev v orga- 
nih družbenopolitičnih skupnosti, v družbenopolitičnih in 
družbenih organizacijah, v strokovnih službah samoupravnih 
interesnih skupnosti in krajevnih skupnosti, kakor tudi delavci 
v organizacijah združenega dela, ki opravljajo administrativna 
dela in opravila, se bo zmanjšalo v skladu z dejanskimi druž- 
benimi potrebami s tem, da se bo hkrati povečevala kvaliteta 
in uč inkovitost dela administrativnih služb. 

Na manj razvitih in obmejnih območjih bo rast zaposlovanja 
-hitrejša od poprečja. V samostojnem osebnem delu bo dose- 
žena hitrejša rast števila zaposlenih, zlasti na območjih, kjer je 
delavcev še dovolj. 

V obdobju 1981-1985 se bo v združenem delu na novo 
zaposlilo okoli 73 tisoč , v samostojnem osebnem delu pa 
okoli 7 tisoč oseb. Za nadomestitev na izpraznjenih delovnih 
mestih pa bomo potrebovali okoli 80 tisoč delavcev. Od vseh 
novozaposlenih se bo okoli štiri petine usmerilo v gospodar- 
stvo, le približno petina v negospodarstvo, predvsem na po- 
droč je družbenih dejavnosti. Konec tega planskega obdobja 
bo v združenem delu in v samostojnem osebnem delu zapo- 
slenih okoli 870 tisoč oseb. S tem se bo razen v prvih letih 
tega srednjeročnega obdobja, zadržala polna zaposlenost 
prebivalstva. Delež zaposlenih bo znašal med 44 in 45%. 

4.0. RAZVOJNE NALOGE PO 
PODROČJIH 

4.1. Smeri prestrukturiranja gospodarstva in 
družbenih dejavnosti 

Intenzivnejši in funkcionalno bolj povezan razvoj gospodar- 
skih in družbenih dejavnosti se kaže kot edina možnost za 
uresničevanje nakazanega razvoja. 

Proces kvalitetne preobrazbe slovenskega gospodarstva in 
družbenih dejavnosti narekuje tele temeljne naloge: 

- skladno s temeljnimi razvojnimi kriteriji, sprejetimi v do- 
govoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, bo treba povečati delež proizvodnje izdelkov in 
storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega 
dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva. Zato bomo 
ob upoštevanju dolgoročno razpoložljivih naravnih virov in 
drugih proizvodnih faktorjev ter prostorsko-ekoloških pogo- 
jev za proizvodnjo načrtno pospeševali proizvodnjo izdelkov 
in storitve, pri katerih imajo strokovni kadri, tehnologija in 
znanje odloč ilno vlogo, zlasti še tiste, ki so hkrati posebnega 
pomena za dvig tehnološke ravni združenega dela in družbe v 
celoti; 

- proces prestrukturiranja in kvalitetnejše rasti gospodar- 
stva bo terjal in omogočal intenzivnejše vključevanje naše 
proizvodnje v mednarodno delitev dela predvsem s povečeva- 
njem izvoza blaga in storitev. Z načrtnim oblikovanjem in 
razvijanjem programov za izvoz ter na podlagi uspešno osvo- 
jene oziroma doma razvite tehnologije, se mora postopno 
zmanjševati tehnološko-razvojna odvisnost našega gospo- 
darstva od razvitejših deželin krepiti povezovanje z njimi na 
enakopravnih osnovah; 

- v skladu z razvojno strategijo jugoslovanskega gospo- 
darstva si bo potrebno trajno prizadevati za zaustavitev pro- 
cesa upadanja reprodukcijskega in tržnega sodelovanja orga- 
nizacij združenega dela v jugoslovanskem gospodarstvu 
(slabljenje enotnega jugoslovanskega trga) in za povezovanje 
jugoslovanskega gospodarstva v skupnih razvojno-tehnolo- 
ških naporih v delitvi proizvodnih programov pri izgrajevanju 
širših reprodukcijskih celot, zlasti še pri pospešenem razvoju 
moderne, razvojno-tehnološko intenzivne proizvodnje... 

4.1.1. Posebne razvojne pozornosti in spodbude bodo v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju deležne tiste razvojno- 
tehnološko intenzivne proizvodne usmeritve, ki so podlaga za 
modernizacijo in tehnološki razvoj vsega združenega dela ter 
hkrati pogoj za kvalitetnejšo gospodarsko rast in enakoprav- 
nejše vključevanje v mednarodno delitev dela. To so ključne 
usmeritve v naslednjih skupinah oziroma podskupinah indu- 
strije po enotni klasifikaciji dejavnosti: oprema v poklicne in 
znanstvene namene, motorji z notranjim izgorevanjem; elek- 
trični stroji in naprave; kmetijski stroji, stroji in naprave (brez 
električnih in kmetijskih); sestavni deli elektronskih aparatov 
in naprav; komunikacijski aparati in naprave; merilna in regu- 
lacijska oprema, sredstva za upravljanje in avtomatizacijo v 
industriji in prometu; neomejeni elektronski aparati in na- 
prave; akumulatorji in galvanski elementi; orodje; kotalni 
ležaji ter v proizvodnji nekaterih kemijskih in farmacevtskih 
surovin3. S prednostno obravnavo takšnih proizvodnih usme- 
ritev moramo zagotoviti njihovo kvalitetno in nadpoprečno 
rast. 

4.1.2. Novi kvalitetni proizvodni programi in preusmeritve 
tehnološko manj zahtevne in razvojno izčrpane proizvodnje v 
razvojno-tehnološko intenzivne programe bodo že v tem 
srednjeročnem obdobju prispevali k postopnemu izboljševa- 
nju kvalitete gospodarske strukture. 

Da bo razvojno-tehnološko intenzivna proizvodnja postala 
hrbtenica proizvodne in izvozne strukture, je treba pospešiti 
povezovanje znotraj združenega dela in doseč i delitev proi- 
zvodnih programov. Tako bi se usposobili za proizvodnjo 
zahtevnejših izdelkov, visokokvalitetne opreme in za ponudbo 
kompletnih objektov. Odločneje se velja usmeriti v izvajanje 
kompleksnega inženiringa, ki bo slonel na lastnih ali vsaj 
pretežno jugoslovanskih tehnoloških in razvojnih rešitvah ter 
proizvodnji. V okviru reprodukcijskih povezav bo treba na 
podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih skupnih planov 
2Brez nafte, derivatov in premoga za koksiranje. 3 Ključni proizvodni programi v okviru naštetih proizvodnih sektorjev »o opre- deljeni v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 
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in samoupravnih sporazumov o usklajevanju planov vzposta- 
viti sodelovanje med raziskovalci, projektanti, tehnologi, proi- 
zvajalci opreme, izvajalci gradbenih del in poslovno-tehničnih 
in drugih storitev. 

4.1.3. Upoštevaje našteta temeljna izhodišča in naloge bodo 
na posameznih področjih v ospredju naslednje razvojne 
usmeritve in programi: 

V strojni industriji: izgradnja ključnih naprav, kompletnih 
proizvodnih linij in kompletnih objektov, kot so: energetski 
objekti, procesni objekti in linije, transportno pretovorni si- 
stemi, proizvodni sistemi, sistem za zaščito okolja za čiščenje 
odpadnih voda in zraka, za globalno odvodnjavanje in navod- 
njavanje. 

V elektronski industriji: mikroelektronika in nove generacije 
profesionalnih elementov, optoelektronika, računalništvo, 
kompletni sistemi za nadzor in vodenje ter sodobni sistemi 
telekomunikacij, procesne opreme in informatike, sistemi za 
racionalno koriščenje energije, sistemi za pretvarjanje in pre- 
nos električne energije, tehnološke linije ter kvalitetno najza- 
htevnejši segmenti potrošnje elektronike in elektroindustrije. 

Farmacevtska industrija bo povečala proizvodnjo domačih 
surovin. V okviru intenzivne izvozne usmerjenosti bo po- 
membna izvozna postavka farmacevtske industrije tudi izvoz 
tehnologije: kompletne tehnološke linije, patenti, licence in 
objekti. V bazni kemiji bo dan poudarek na proizvodnji kemi- 
kalij, ki so najširša surovinska osnova za kemično industrijo in 
druge dejavnosti. 

4.1.4. Nadaljnji razvoj industrije gospodarskih cestnih vozil 
terja dolgoročno sodelovanje in delitev dela med slovenskimi 
proizvajalci in ostalimi jugoslovanskimi proizvajalci po agre- 
gatih oziroma tehnološko-proizvodnih zaključenih celotah. 
Usmeritev v proizvodno specializacijo nakazuje možnosti ra- 
zvoja in proizvodnje motorizirane gradbene mehanizacije in 
sredstev notranjega in zunanjega motoriziranega transporta. 

Domač i proizvajalci cestnih vozil bodo pri sodelovanju in 
delitvi dela upoštevali zlasti omejene zaposlitvene možnosti, 
lokacijske pogoje, finančna sredstva ter možnost oskrbe s 
surovinami in reprodukcijskim materialom, razširitev skup- 
nega kroga kooperantov, dolgoročne povezave s tujimi part- 
nerji in večjo stopnjo domače osvojenosti vozil, s tem pa tudi 
širše možnosti sodelovanja med domačimi proizvajalci kljub 
različnim tujim partnerjem. 

V razvoju vozil na motorni pogon bo pouoarjena usmeritev 
na izvedbe s čim manjšo porabo pogonskega goriva. 

V drugih predelovalnih dejavnostih bo poudarek na dolgo- 
ročnem zagotavljanju surovin in reprodukcijskega materiala, 
na izvozu, na boljšem koriščenju razpoložljivih zmogljivosti in 
ustvarjanju pogojev za dolgoročno povečanje dohodka na 
zaposlenega. S tem v zvezi bo treba postopoma opuščati 
proizvodnjo nizkoakumulativnih izdelkov in uvajati razvojno 
intenzivne proizvodne programe, uvajati izdelke značilne po 
visoki stopnji predelave, visoki kakovosti, racionalni rabi 
energije in surovin in hitrem prilagajanju tržnim zahtevam. V 
proizvodnjo bo treba hitreje uvajati procesno tehniko, več ji 
poudarek bo moral biti na specializaciji dela ter na substituciji 
deficitarnih surovin in reprodukcijskega materiala. Kjer bo 
pVišlo do preusmerjanja na nove proizvodne programe, bo 
smotrno to izvajati povezavi z več jimi in uspešnimi nosilci 
proizvodnje v teh dejavnostih, v skladu z njihovimi razvojnimi 
programi zaradi kompletnejše ponudbe, zlasti na zunanjem 
trgu, doseganja sodobne tehnologije in organizacije dela ter 
uvajanja lastne razvojno raziskovalne dejavnosti. 

Skladno s temi usmeritvami bo treba v. 
- kovinsko predelovalni industriji širiti in poglabljati koo- 

perantske odnose s finalisti ostalih dejavnosti, zlasti z nosilci 
ključnih komponent v strojegradnji, elektroniki, proizvodnji 
prometnih sredstev in drugih dejavnostih ter razvijati proi- 
zvodnjo zahtevnejših industrijskih orodij in fluidne tehnike: 

- elektroindustriji uvajati zahtevnejše proizvodne pro- 

grame z aplikacijo mikroelektronskih vezij ter nadomeščati 
elektromehanske sklope z elektronskimi; 

- tekstilni industriji osvajati modni sortiment in uvajati ne- 
konvencionalne proizvode, ki zadovoljujejo zahtevnejši trg, 
naravna vlakna uporabljati predvsem v zahtevnejših izdelkih; 

- usnjarsko-obutveni industriji dati več ji poudarek kvali- 
teti, modi, in pestrosti izdelkov ter specializaciji dela; 

- lesarstvu dati več ji poudarek kompletnejši ponudbi zlasti 
na zunanjem trgu (opremljanje objektov od stavbnega mizar- 
stva do celotne notranje opreme, gradnje hiš ipd ), izvajanju 
kompleksnega inženiringa na osnovi lastnega znanja in do- 
mače opreme ter boljšemu izkoristku lesne surovine, več ji 
uporabi ostankov lesa in nadaljnji substituciji lesa; 

- celulozno-papirni industriji uvajati tehnologije, ki omo- 
gočajo predelavo vseh vrst iglavcev in listavcev ter povečati 
uporabo lesnih ostankov in sekundarnih surovin; 

- grafični industriji poenotiti tehnologijo in razvijati drobno 
proizvodnjo za regionalne potrebe ter ustvarjati pogoje za 
razvoj te proizvodnje v okviru družbenega sektorja; 

- proizvodnji športne opreme nadaljevati z uveljavljanjem 
na svetovnem trgu brez posredništva in na osnovi lastnega 
marketinga. 

V okviru proizvodnih dejavnosti bo treba pospeševati razvoj 
namembne proizvodnje. 

4.1.5. V črni metalurgiji bo ob osnovni usmeritvi v proizvod- 
njo kvalitetnih jekel glavni poudarek na proizvodnji surovega 
jekla, posodobitvi tehnologije pridobivanja jekla in jeklenih 
izdelkov ob zagotovljenih potrebnih surovinah. Razvoj ferozli- 
tin bo usmerjen predvsem v kvaliteto, šibka surovinska 
osnova zahteva geološke raziskave rudnih rezerv barvastih 
kovin, večje izkoriščanje sekundarnih surovin in boljše kori- 
ščenje odkritega rudnega bogastva. V barvni metalurgiji bo 
poudarek na modernizaciji in razširitvi proizvodnje primar- 
nega in sekundarnega aluminija v okviru zagotovljenih suro- 
vin. Proizvajalci bodo v okviru realnih možnosti dajali pre- 
dnost posodabljanju predelave bakra, aluminija in plemenitih 
kovin, ki zagotavlja višjo stopnjo predelave in nadpovprečno 
rast dohodka. Pri pridobivanju in predelavi nekovinskih ru- 
dnin bomo naložbe usmerjali predvsem v modernizacijo proi- 
zvodnih zmogljivosti. Potrebe zahtevajo hitrejši razvoj proi- 
zvodnje stekla, izolacijskega materiala, abrazivov, umetnih 
brusov in ognjeodpornega materiala, zlasti zaradi zmanjšanja 
uvoza in razširitve sortimerrta. Naraščajoče pomanjkanje soli 
terja pospešeno prouč itev za zagotovitev te surovine z do- 
mačo proizvodnjo oziroma prek skupnih naložb doma ali v 
tujini. 

V bazni kemični industriji se bo poleg usmeritve v proizvod- 
njo kemikalij, ki predstavljajfi najširšo surovinsko osnovo za 
kemično industrijo in druge dejavnosti, potrebno usmeriti 
tudi v več jo proizvodnjo mineralnih gnojil in sredstev za 
zaščito rastlin. 

V gozdno-lesnem kompleksu je pomembna naloga usklaje- 
vanje proizvodnje in porabe lesa z razpoložljivo lesno suro- 
vino. Treba bo povečati obseg blagovne proizvodnje gozdnih 
sortimentov, povečati uporabo lesnih ostankov in doseč i višjo 
stopnjo predelave. Za povečanje blagovne proizvodnje goz- 
dnih sortimentov bo treba pospešiti že začeto združevanje 
sredstev proizvajalcev in porabnikov lesa za vlaganje v lesno 
proizvodnjo. Ob večjih lesnopredelovalnih zmogljivosti kljub 
več ji proizvodnji lesa oskrba v letu 1985 ne bo izboljšan*. 
Manjkajoč i del lesa bo predvidoma dobavljen iz drugih repu- 
blik in iz uvoza predvsem iz socialističnih dežel in dežel v 
razvoju. 

4.1.6. V gradbeništvu je treba uskladiti razvoj in doseč i 
tesnejše sodelovanje investitorjev z vsemi dejavniki v gradbe- 
ništvu že ob izdelavi prostorskih izvedbenih aktov prek pro- 
jektiranja, pridobivanja in opremljanja zemljišč do gradnje 

• V letu 1980 )e bilo i lasom Iz SR Slovenl|e pokrito 78% potreb domače predelovalne Industrije, v letu 1985 pa se predvideva 77%-no pokrit|e potreb. 
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tako, da bodo načrtovane investicije kvalitetne, realne glede 
rokov in da bodo načrtovani objekti racionalno zasnovani ob 
uporabi domačega materiala. To zahteva poslovno in dohod- 
kovno povezovanje med proizvajalci reprodukcijskega mate- 
riala, gradbeništvom in stanovanjsko dejavnostjo. Pospešiti je 
treba industrializacijo gradnje, zlasti zaključnih del, in uvaja- 
nje gradbene tehnologije, ki bo omogočala hitrejšo gradnjo, 
varčevanje z energijo in zmanjševanje vpliva hrupa. Odpraviti 
je treba dosedanji sistem oblikovanja cen v gradbeništvu ter 
ga uskladiti z novim zakonom. Uvajati bo treba nove metode 
potresnovarnega raditeljstva upoštevaje realno potrebno tve- 
ganje in ekonomiko gradnje. 

izboljšati je treba izkoriščanje obstoječ ih proizvodnih 
zmogljivosti gradbenega materiala, predvsem pri proizvodnji 
deficitarnega gradbenega materiala, kot je cement, nove vrste 
izdelkov v opečni industriji in pri izolacijskem materialu ter v 
skladu z realnimi možnostmi posodobiti.proizvodnjo. 

4.1.7. Temeljna usmeritev drobnega gospodarstva združe- 
nega dela in samostojnega dela s sredstvi, ki so v lasti obča- 
nov, bo razvijanje njegove vloge kot komplementarne dejav- 
nosti z industrijskimi in drugimi več jimi organizacijami zdru- 
ženega dela v gospodarstvu. To je potrebno predvsem zaradi 
več je specializacije proizvodnje, širjenja in zboljšanja po- 
nudbe izdelkov in storitev za domač i trg in izvoz, odpiranja 
zahtevnih delovnih mest, angažiranja sredstev prebivalstva v 
produktivne namene in jačanja obrambne sposobnosti. 

4.1.8. Družbeni kmetijski obrati se bodo še nadalje uveljav- 
ljali kot stabilizator tržne proizvodnje hrane, nosilec intenzifi- 
kacije in modernizacije kmetijske proizvodnje hrane in ce- 
lotne kmetijske proizvodnje. Osnove za nadaljnje uveljavljanje 
kmetijskega proizvajalca bodo zlasti v krepitvi njegovega po- 
ložaja v kmetijskih zadrugah in temeljnih organizacijah koo- 
perantov. Tako organizirana proizvodnja, v katero se vključu- 
jejo na podlagi dohodkovnega povezovanja porabniki kmetij- 
skih pridelkov in surovin iz kmetijstva (živilska industrija, 
trgovina, turizem), bo temelj hitrejši intenzifikaciji in rasti 
kmetijske proizvodnje, rasti produktivnosti dela in dohodka 
zaposlenih v kmetijstvu ter s tem podlaga hitrejšemu spreminja- 
nju agrarne in zemljiške strukture ter uč inkovitejši rabi proizvo- 
dnih potencialov. 

Temeljna naloga v kmetijstvu bo oblikovanje sodobnih veli- 
kih družbenih obratov in hitrejše oblikovanje skupnih zemlji- 
ških proizvodnih kompleksov v zadružnih organizacijah. Pod- 
laga te usmeritve bodo melioracije, komasacije, združevanje 
in nakup zemlje. Pri tem se kot posebej pomembna za pove- 
čanje pridelave hrane v SR Sloveniji štejejo kmetijska zemlji- 
šča, na katerih bodo izvedene melioracije v skladu s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana Zveze vodnih skupno- 
sti Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Z uvajanjem sodobnejše poljedelske proizvodnje in izvedbo 
setvenih načrtov bo povečana tržna proizvodnja pšenice, 
sladkorne pese in oljnic. Z boljšim koriščenjem njivskega in 
travnatega sveta bo zagotovljen več ji delež doma pridelane 
krme. 

V govedoreji bo poudarek na povečani vzreji krav, hitrej- 
šemu razvoju govedoreje v hribovskem svetu, gradnji novih 
družbenih obratov in obratov na osnovi skupnih vlaganj. 

Razvoj prašičereje bo temeljil na nadaljnji gradnji družbe- 
nih farm in na skupnih vlaganjih kmetov in njihovih organiza- 
cij ob zagotovljeni proizvodnji osnovne krme ter na vlaganjih 
v izgradnjo zmogljivosti v drugih republikah. Prireja perutnin- 
skega mesa bo usklajena z izvozom tako, da bo s pridoblje- 
nimi devizami zagotovljen uvoz reprodukcijskega materiala 
za perutninarstvo. Z interventnimi ukrepi in vlaganji bo omo- 
gočen ponoven razvoj črede konj in ovac, zlasti ovčereje v 
hribovitem svetu. Ulov in vzreja rib bosta podvojena. 

Za izboljšanje oskrbe in možnosti izvoza sadja ter izvoza 
hmelja, se bodo povečala vlaganja v sadovnjake in hmeljišča 
predvsem na družbenih obratih in na osnovi skupnih vlaganj v 

združenih organizacijah. Razvoj Vinogradništva bo odvisen 
od možnosti plasmaja vina na domačem tržišču in še zlasti v 
izvozu. Pospešen bo razvoj čebelarstva. 

Kmetijska proizvodnja v SR Sloveniji bo do leta 1985 zago- 
tovila 85%-no pokrivanje prehranskih potreb. Z dolgoročnim 
povezovanjem organizacij združenega dela iz SR Slovenije z 
organizacijami združenega dela v drugih republikah in pokra- 
jinah bo pokrit primanjkljaj hrane in surovin predvsem pše- 
nice, koruze, svinjskega mesa, olja in sladkorja. 

Kjer delavci in kmetje v okviru tržne menjave dobrin ne 
morejo zagotoviti reprodukcije oziroma razvoja (nakupi in 
ureditve zemljišč , združevanje zemlje, urejanje hribovskega 
sveta, intenziviranje rastlinske proizvodnje, skupne naložbe 
kmetov in kmetov v organizacijah združenega dela, prestruktu- 
riranje živinoreje, razvoj pospeševalne službe, razvoj ribištva, 
nadomestilo dela obresti pri kreditih hranilno-kreditnih služb, 
kritje kurznega rizika in obrambe pred točo), bo izedba pro- 
grama odvisna od sredstev, ki jih bodo zagotavljali porabniki 
hrane in družbenopolitične skupnosti v obsegu, ki je dogo- 
vorjen z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije 1981-1985. 

Razvoj živilske industrije bo na podlagi tržnih potreb uskla- 
jen z možnostmi dolgoročnega zagotavljanja surovin. Zato jo 
bo potrebno intenzivnejše povezovati s primarno kmetijsko 
proizvodnjo in trgovino, razviti velikoserijsko proizvodnjo na 
osnovi delitve dela in usklajenih programov pri Poslovni 
skupnosti za razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije. 

4.1.9. Upoštevaje splošno koristne funkcije gozdov se bodo 
racionalneje izrabljali naravni gozdni potenciali, kar zahteva 
uskladitev posekov lesa z zmogljivostmi gozdov. 

V ospredju bo izboljšanje gospodarjenja v zasebnih gozdo- 
vih s krepitvijo samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v temeljnih organizacijah kooperantov. Posebno pozornost 
bo treba nameniti uč inkovitejšemu varstvu gozdov pred po- 
žari. 

Lovstvo bo ohranjalo in izboljševalo naravno okolje ter 
aktivno varovalo avtohtone vrste divjadi. V okviru lovskih 
območ ij bo intenziviralo gospodarjenje z divjadjo, vendar 
upoštevanjem interesov drugih uporabnikov naravnega pro- 
stora, predvsem s kmetijstvom in gozdarstvom. 
4. 1. 10. V turizmu in gostinstvu se bomo usmerili predvsem v 
doseganje večjega neto deviznega priliva ter ustvarjanje bolj- 
ših pogojev za rekreacijo in preventivno zdravljenje delavcev. 

Organizacije združenega dela turizma in gostinstva bodo 
izboljšale organiziranost in poslovno sodelovanje. Izboljšale 
bodo kvaliteto gostinskih in turističnih storitev, uskladile in 
obogatile enotno ponudbo z vključ itvijo trgovine, agroživil- 
stva, servisne dejavnosti, domače in umetne obrti ter pro- 
meta. Za to bodo na temelju kooperacijskih odnosov združe- 
vale tudi zmogljivosti občanov in kmetov v okviru zadružnih 
organizacij ter skupno nastopale na domačem in zlasti na 
tujem tržišču. Redno in funkcionalno bodo izobraževale stro- 
kovne delavce, bolje organizirale delo in zmanjševale fluktua- 
cijd. 

Poleg smotrnejšega izkoriščanja zmogljivosti bodo dogra- 
jevale in kompletirale že obstoječe turistične centre, pri če- 
mer bo poseben poudarek na turistični infrastrukturi in grad- 
nji raznovrstnih manjših spremljajoč ih objektov. 

V sodelovanju z drugimi dejavniki bo turistično gospodar- 
stvo pospeševalo nekatere specifične oblike turizma, kot npr. 
mladinski in planinski turizem. 

Poseben poudarek je treba nameniti razvoju zimskega turi- 
zma s hitrejšim urejanjem novih smučišč s pripadajoč imi 
žičnicami - v tem okviru bo proučena možnost in začeto 
urejanje smučišč na območju Pokljuke - in kompletiranju 
obstoječ ih centrov. 

Z uresničevanjem razvojnih usmeritev in v skladu z obvez- 
nostmi v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 se predvideva, da bo inozemski turi- 
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stični promet naraščal poprečno 6% letno, devizni priliv 8% 
letno, domači turistični promet pa 3,5% letno. 
4. 1. 11. Pri izboljšanju ponudbe blaga in organiziranosti tega 
bodo imeie pomembno vlogo organizacije združenega dela 
trgovine, ki bodo nadaljevale z združevanjem dela in sredstev 
na trajni osnovi s proizvodnimi in drugimi organizacijami na 
enotnem jugoslovanskem trgu. Prednost bo imela moderniza- 
cija pretoka blaga od transporta do uskladiščenja ter gradnje 
drobnopodajnih zmogljivosti za promet z živili in drugimi 
predmeti vsakodnevne rabe. To še posebej velja za razširitev 
trgovinskega omrežja v novih naseljih. 

Za naselja, kjer družbeni sektor ni zainteresiran za razvoj 
prodajne mreže z dobrinami vsakodnevne rabe, bodo občine 
uresnič ile možnost, ki jo daje republiški zakon o blagovnem 
prometu glede opravljanja blagovnega prometa z osebnim 
delom in obrtni zakon. 

4.2. Vključevanje v mednarodno menjavo 
4.2.1. Izvoz blaga in storitev bo treba pospeševati ob zagotav- 
ljanju trajnejšega ekonomskega interesa organizacij združe- 
naga dela za izvoz. Izvoz je pogoj za razvoj sodobnega gospo- 
darstva. V njem se mora povečati delež proizvodov višje 
stopnje predelave, zlasti tistih, ki v več ji meri slonijo na lastnih 
tehnoloških rešitvah in na domačih surovinah. 

V izvozu industrije se bo hitreje povečeval izvoz strojne, 
kovinsko - predelovalne in elektroindustrije, v okviru posa- 
meznih skupin in podskupin industrijskih proizvodov pa se bo 
povečal zlasti izvoz: raznih vrst strojev in opreme (za energe- 
tiko, promet, agroživilstvo, gradbeništvo itd.), elektronskih 
elementov, sestavnih delov in naprav elektronike in elektroin- 
dustrije, telefonskih central, motornih vozil in delov, avtomo- 
bilskih prikolic, bele tehnike, nekaterih proizvodov bazne in 
predelovalne industrije, farmacevtskih surovin in izgotovlje- 
nih zdravil, gumijevih izdelkov, končnih lesnih proizvodov, 
papirja, izdelkov iz papirja, izdelkov grafične industrije, tek- 
stilnih izdelkov, obutve in usnjene konfekcije ter proizvodov 
živilske industrije (predvsem predelave mesa in rib). 

Glede na komparativne prednosti, ki jih ima Slovenija za- 
radi svojega ugodnega geostrateškega položaja, se kažejo 
precejšnje možnosti za izvoz storitev, zato bo treba nameniti 
pozornost razvoju inozemskega turizma ter opravljanju stori- 
tev pri izvozu in uvozu blaga in v tranzitnem prometu. 
4.2.2. V skladu s skupno politiko razvoja v SFR Jugoslaviji 
bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju težili za uravno- 
teženo regionalno strukturo mednarodne menjave, ki bo 
ustrezala političnim in ekonomskim ciljem SR Slovenije in 
SFR Jugoslavije, upoštevaje sklepe konference v Colombu in 
Havani, še posebej kar zadeva krepitev medsebojnega sode- 
lovanja dežel v razvoju in uresničevanja nove mednarodne 
ekonomske ureditve. 

Sodelovanje z deželami v razvoju in z neuvrščenimi deže- 
lami bomo pospeševali z bolj organiziranim nastopom, izvo- 
zom proizvodov višje stopnje predelave, prenosom tehnolo- 
gije in izvajanjem investicijskih del v teh deželah, z dolgoroč- 
nim proizvodnimi kooperacijami, skupnimi vlaganji in s skup- 
nim nastopanjem na tretjih trgih. Zaradi pospeševanja našega 
izvoza in drugih oblik osodelovanja bomo leta 1985 podvojili 
blagovni uvoz iz teh dežel. 

Težili bomo k enakopravnejšemu sodelovanju z razvitimi 
zahodnimi državami. Predvsem z več jim izvozom - tudi na 
podlagi dodatnih izvoznih možnosti v Evropsko gospodarsko 
skupnost - bomo ob postopnem zmanjševanju naše tehnolo- 
ške odvisnosti dosegli boljše pokritje uvoza blaga z izvozom 
blaga. 

S socialističnimi deželami bomo dosegli na osnovi dolgo- 
ročnih programov usklajeno menjavo na višjem nivoju in 
razvijali višje oblike gospodarskega sodelovanja. 

Pospeševali bomo obmejno gospodarsko sodelovanje z 
višjimi oblikami gospodarskega sodelovanja in večanjem bla- 

govne menjave. Sporazumi o obmejni blagovni menjavi naj 
prerastejo v sporazume o širšem gospodarskem sodelovanju 
na obmejnem območju. 

4. 3. Energija, promet in vodno gospodarstvo 
Učinkovitejše gospodarjenje s tekočim in minulim delom, 

delno pa tudi spremembe v cenah, morajo postopoma omo- 
goč iti tak dohodek, ki bo zagotavljal enostavno in del razšir- 
jene reprodukcije v gospodarski infrastrukturi. To bo prispe- 
valo k racionalnejši uporabi storitev in uč inkovitejšemu go- 
spodarjenju. V dejavnostih kjer bo to neogibno se bodo 
interesenti sporazumeli za povrač ila. 
Postopoma se bodo povečevala lastna sredstva izvajalcev v 
skupnih virih sredstev za razširjeno reprodukcijo. Združeva- 
nje edstev po enotnih osnovah, virih in merilih bo uveljavljeno 
za vlaganja, ki so skupnega interesa za SR Slovenijo, za 
naložbe, kjer bo opredeljen interes posameznih organizacij 
združenega dela in skupnosti ter družbenopolitičnih skupno- 
sti, pa se bodo sredstva združevala interesno, zato se bodo 
sredstva bank in združena sredstva po enotnih osnovah, virih 
in merilih sorazmerno zniževala. 
4.3.1. Energetska politika SR Slovenije v letih 1981-1985 bo 
temeljila predvsem na: 

- dolgoročnem in zanesljivejšem zadovoljevanju osnovnih 
potreb po energiji, 

- zmanjševanju energetske odvisnosti od uvoza, večjem in 
boljšem izkoriščanju lastnih konvencionalnih in novih virov ener- 
gije ter povečani nabavi in zakupu energije v drugih republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah na načelih združevanja dela in 
sredstev, 

- uresničevanju racionalnega pridobivanja, pretvarjanja, 
transporta in porabe energije ter usmeritvi v proizvodnjo, ki 
rabi manj energije, in v smotrno gradnjo, 

- pospešenemu izvajanju geoloških raziskav domačih 
energetskih virov, zlasti premoga, nafte, plina in urana, ter 
sovlaganju v geološke raziskave v drugih republikah in avto- 
nomnih pokrajinah in v državah v razvoju, 

- obveznem optimiranju razvojnih programov, smotrni pripravi 
in izgradnji energetskih objektov, varstvu okolja in smotrni 
rabi prostora, 

- politiki cen za energijo, ki bo omogočila poleg pokrivanja 
stroškov enostavne reprodukcije tudi del stroškov razširjene 
reprodukcije in z upoštevanjem odnosov med posameznimi 
vrstam energije spodbujala varčno gospodarjenje in izkori- 
ščanje lastne energetske osnove, 

- razvoju samoupravne organiziranosti energetskega go- 
spodarstva. 

Poraba koriščene energije bo v tem petletju rasla poprečno 
letno z okoli 3,9%. Podatki, ki zadevajo proizvodnjo in rabo 
posameznih energetskih virov, bodo dokončno določeni z 
energetsko bilanco SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Po- 
raba električne energije bo naraščala po stopnji 7,1%, pre- 
moga po 6,9%, zemeljskega plina 9,3%, medtem ko bo rast 
porabe tekočih goriv upočasnjena in bo 1,2% poprečno letno. 

Neto poraba električne energije se bo povečala od 
7:875 GWh v letu 1980 na okoli 11.078 GWh v letu 1985. V ta 
namen bo do leta 1985 zgrajenih za 700 MW novih elektroe- 
nergetskih zmogljivosti, od tega 250 MW v drugih republikah 
in avtonomnih pokrajinah ter 12 MW v tujini. Zgrajeni bodo 
tudi potrebni prenosni objekti 380, 220 in 110 kV, objekti 
distribucije 110 kV ter rudnik urana Žirovski vrh. Za preskrbo 
z električno energijo po letu 1985 bomo že v tem srednjeroč- 
nem obdobju prič eli gradnjo proizvodnih objektov moč i okoli 
850 MW ter ustreznega prenosnega in razdelilnega omrežja. 

V obdobju 1981-1985 bodo končane tudi priprave za iz- 
gradnjo jedrske elektrarne Prevlaka kot skupne naložbe zdru- 
ženega dela SR Hrvatske in SR Slovenije. Pripravljena bo 
dokumentacija v smotrnosti izgranje jedrske elektrarne - 
toplarne Dolsko. V mestu Ljubljana se bo pristopilo k samou- 
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pravnim sporazum zaradi ureditve energetsko industrijske 
cone Dolsko. Boljša izraba domačih energetskih virov nare- 
kuje več je izkoriščanje hidropotencialov. Pri tem bo potrebno 
upoštevati družbenoekonomske in prostorske zahteve, opre- 
deliti namembnost vodotokov ter pospešiti priprave za izgrad- 
njo proizvodnih objektov na poreč jih Save, Soče (Idrijca) in 
Mure. Da bi poenostavili in skrajšali investicijske postopke ter 
hitreje in ceneje pripravljali predinvesticijske študije, je po- 
trebno dokončati ustrezne programe za cela poreč ja. Nadalje- 
vali bomo tudi gradnjo elektrarn na manjših vodotokih in 
ustreznega omrežja za zanesljivo delovanje elektroenerget- 
skega sistema v vseh razmerah. 

Zaradi nižje rasti porabe tekočih goriv in nadaljevanja dose- 
danje rasti porabe električne energije bo poraba premoga v 
SR Sloveniji rasla hitreje od proizvodnje. Premog bo še naprej 
osnovno gorivo v termoelektrarnah in termoelektrarnah-to- 
plarnah. V široki porabi, industriji in povsod tam, kjer to 
dovoljujejo tehnološki postopki in ne povzroča prekomer- 
nega onesnaževanja okolja, se bo pospešeno nadaljevala 
zamenjava tekoč ih goriv s premogom. Petletna poraba pre- 
moga v tem obdobju bo v SR Sloveniji znašala okoli 49 
milijonov ton. Proizvodnja domačega premoga bo 33 milijo- 
nov ton v v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah bomo 
zakupili okoli 9 milijonov ton premoga za proizvodnjo elek- 
trične energije ter na podlagi dolgoročnih aranžmajev naba- 
vili 7 milijonov ton premoga za industrijo in ostalo porabo. Za 
kar bo med porabniki in dobavitelji potrebno pravočasno 
skleniti ustrezne samoupravne sporazume, poleg tega bo za 
posebne potrebe industrije uvoženo okoli 0,5 mio ton črnega 
premoga. Kolikor v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah ne bo možno nabaviti zadostnih količ in premoga, bomo 
uvozili kvalitetnejši premog v obsegu manjkajočih količ in. 

Delež porabe tikoč ih goriv bo v skupni porabi koriščene 
energije vse manjši. Še naprej bodo tekoča in plinasta goriva 
pokrivala energetsko potrošnjo v industriji z visoko-tempera- 
turnimi procesi, v večjem delu prometa, v toplarnah za ogre- 
vanje naselij z izrazito ogroženostjo čistosti okolja, v bazni in 
petrokemični industriji, kmetijstvu ter v manjši meri tudi na 
ostalih področjih 2,5%, pri tem v neenergetske namene hi- 
treje kot v energetske. 

4.3.2 Skladnejši in uč inkovitejši razvoj prometa in zvez 
zahteva: 

- oblikovanje funkcionalno enotnega prometnega sistema, 
v katerem se bo vsaka prometna panoga usmerila na področje 
dela, ki ji po njenih tehnično-tehnoloških značilnostih in stop- 
nji gospodarnosti pripada. V tem okviru je zlasti pomembna 
delitev dela med cestnim in železniškim prometom; 

- pospešeno racionalizacijo pretoka blaga z uvajanjem intre- 
gralnega transporta; 
- racionalnejšo uporabo energije v prometu; 
- usposobitev domačih prevoznikov in prometnic za prev- 

zemanje potrebnega obsega izvoza in uvoza domačega go- 
spodarstva, za izkoriščanje komparativnih prednosti za tran- 
zit, kot tudi za izvajanje prometnih storitev med tretjimi deže- 
lami; 

- dograditev sistema razširjene reprodukcije na področju 
infrastrukturnih dejavnosti z namenom, da se bolj izenačijo 
pogoji poslovanja prometnih panog; 

- krepitev varnostne in obrambne sposobnosti in nadaljnji 
razvoj priprav za delovanje celotnega prometnega sistema v 
vseh pogojih; 

- pravočasno zagotovitev potrebnih prostorskih in ener- 
getskih pogojev ob zmanjšanju negativnega vpliva prometa 
na človekovo okolje. 

Na železnici bodo odpravljena najbolj kritična ozka grla, 
predvsem z modernizacijo magistralnih prog, vozlišč  in ranžir- 
nih postaj, remontom zgornjega in spodnjega ustroja prog 
ter z vgrajevanjem signalno varnostnih in telekomunikacijskih 
naprav. Posodobljena in povečana bodo tudi osnovna sred- 

stva prometne in vlečne dejavnosti. Z več jo stopnjo pokriva- 
nja enostavne reprodukcije s cenami transportnih storitev in z 
namensko porabo združenih sredstev za razvoj dogovorjenih 
zmogljivosti bodo podane osnove za gospodarno poslovanje. 

Pri gradnji in modernizaciji cestne infrastrukture bo pouda- 
rek na dokončanju začetih odsekov in obvoznic ter etapni 
gradnji prioritetnih odsekov na cesti Bratstva in enotnosti 
oziroma slovenskem cestnem križu. 

Razvoj prevoznih zmogljivosti javnih režijskih in zasebnih 
cestnih prevoznikov bo medsebojno bolj usklajen, prednost 
bo dana razvoju javnega cestnega prometa. Režijski in za- 
sebni cestni prevozniki se bodo usmerjali predvsem v do- 
stavni promet v okviru posameznih gospodarskih središč in 
za potrebe več jih gradbišč . Zasebni prevozniki bodo svoje 
razvojne usmeritve usklajevali znotraj zadrug avtoprevozni- 
kov. Javni mestni, primestni in medkrajevni potniški promet 
bo nadomeščal individualne prevoze. Na osnovi posebnih dogovorov zainteresiranih bodo rekon- 
struirane regionalne ceste strateškega pomena. 

Razvoj luške dejavnosti bo usmerjen v: nadaljnjo speciali- 
zacijo luke za integralni transport ter za pretovor sipkih tovo- 
rov; uvajanje sodobnih tehnoloških postopkov in opreme ter 
hitrejše obračanje transportnih sredstev (ladij in vagonov); 
funkcionalnejše pretovarjanje in skladiščenje blaga; odpravo 
ozkih grl ter povečanje tranzitnega prometa. 

Trgovska mornarica bo z izboljšano strukturo ladjevja, zla- 
sti s specializiranimi ladjami, omogočila kvalitetnejše pre- 
voze za domače gospodarstvo in več ji devizni priliv. 

Zračni prevoznik bo z boljšo poslovno povezanostjo in 
usklajenim povečanjem prevoznih zmogljivosti izboljšal redni 
in izredni potniški in blagovni promet in povečal devizni priliv. 

Boljša samoupravna organiziranost in dohodkovna poveza- 
nost med letališč i ter le-teh z zračnimi prevozniki in drugimi 
neposrednimi uporabniki bo omogočila večjo izkoriščenost 
zmogljivosti. 

Funkcionalna enotnost PTT sistema ter zadovoljevanje po- 
treb vseh uporabnikov PTT storitev terja hitrejši razvoj in 
gradnjo PTT zmogljivosti. V razvoju PTT prometa bo pouda- 
rek na izgradnji mednarodnih, magistralnih in tranzitnih TT 
zmogljivosti, zvez na obhodnih smereh, glavne ter vozliščnih 
in rajonskih avtomatskih telefonskih central, prenosnih siste- 
mov med glavnimi, vozliščnimi in končnimi avtomatskimi tele- 
fonskimi centralami, glavnega poštnega centra in poštnih 
centrov, PTT informacijskega sistema javnega omrežja za 
prenos podatkov, kakor tudi objektov na manj razvitih območ- 
jih in manj razvitih mejnih področ jih. 

Funkcionalni enotnosti PTT sistema bo prispevala tudi iz- 
gradnja regionalnih PTT zmogljivosti, katerih financiranje bo 
pretežno slonelo na združenih sredstvih neposrednih uporab- 
nikov. 

Razvoj integralnega trasnporta bo slonel na samoupravnem in 
dohodkovnem povezovanju tako med prometnimi panogami 
kot tudi z zainteresiranimi uporabniki tovrstnih storitev, 
špediterske organizacije bodo smotrno usmerjale blagovne 
tokove in racionalen izbor prometnih sredstev, upoštevaje 
primerjalne kalkulacije transportnih stroškov v sistemu »od 
vrat do vrat«. 

Razvoj blagovno-transportnih centrov bo slonel na tesnej- 
ših povezavah s proizvodnimi in trgovskimi organizacijami na 
posameznih območjih. 

»Vodno gospodarstvo bo zagotavljalo zadosti pitne in tehno- 
loške vode, varstvo pred škodljivim delovanjem voda, izboljša- 
nje kakovosti vodotokov, u rejanje glavnih odvodnikov na več jih 
melioracijskih območjih in sodelovalo pri ustvarjanju pogojev 
za č imvečjo izrabo hidroenergetskega potencialazaelektrogo- 
spodarstvo« Zato bo vodno gospodarstvo nadaljevalo z deli zai 
varstvo pred 100-letnimi vodami v več jih centrih in industrij- 
skih središčih, kjer to še ni zagotovljeno, postopoma pa pred 
50-letnimi in 25-letnimi visokimi vodami v manjših naseljih in 
na kmetijskih zemljišč ih, kjer se bo nadaljevalo z detajlno 
melioracijo in v njenem okviru usposobilo 15.000 ha zamoč- 
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virjenih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo. Nadaljevalo se bo 
z izgradnjo objektov za stabilizacijo strug hudournikov in 
erozijskih območ ij ter zadrževalnikov. 

Pri bogatenju in odkrivanju vodnih virov bo vodno gospo- 
darstvo v sodelovanju z drugimi skupnostmi zagotavljalo iz- 
gradnjo vodooskrbnih objektov tako, da bodo vključena v 
organizirano vodooskrbo naselja na manj razvitih, obmejnih 
in vododeficitarnih območjih. 

Vodno gospodarstvo bo usmerjeno na izboljšanje kakovosti 
vodotokov in drugih naravnih sprejemnikov s poudarkom na 
odpravo najbolj onesnaženih vodotokov ali odsekov vodoto- 
kov, ki so v IV. in lll/IV. kakovostnem razredu. Vodno gospo- 
darstvo bo soudeleženo pri gradnji skupnih komunalnih, či- 
stilnih in industrijskih naprav za zmanjšanje onesnaženja od- 
padnih voda. 

4.4. Stanovanjsko-komunalna dejavnost 
4.4.1. Gradnjo stanovanj bomo financirali iz čistega do- 

hodka in še nadalje nudili solidarnostno pomoč iz dohodka, 
bolj bomo angažirali osebna sredstva občanov, postopno 
prešli na ekonomske stanarine in racionalizirali stanovanjsko 
gradnjo. Na teh osnovah bodo ustvarjeni pogoji za izgradnjo 
65.000 stanovanj do leta 1985, od tega 60% v družbeni gradnji 
in 40% v individualnih hišah. 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti bodo za solidarnostne namene predvidene z zakonom, 
odvajale del dohodka.5 

Usmerjena stanovanjska gradnja bo pretežna oblika grad- 
nje. Pospeševanje zadružništva bo pomembna naloga samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti. 

Racionalnejšo in cenejšo gradnjo bomo dosegli z boljšo 
organizacijo, pravočasnim in kvalitetnim projektiranjem, pra- 
vočasnim odkupom in urejanjem zemljišč ter pripravo grad- 
nje, dohodkovnim povezovanjem med izvajalci in vključeva- 
njem pričakovalcev stanovanj v gradnjo. Zato mora potekati 
planiranje in gradnja stanovanj sočasno in usklajeno s plani- 
ranjem vseh potrebnih spremljajoč ih in drugih dejavnosti. Pri 
tem bo več pozornosti namenjeno zašč iti in varnosti. 

Prostorsko se bo stanovanjska izgradnja usmerjala v skladu 
z usmeritvijo policentričnega razvoja SR Slovenije. Glede na 
predvideno prostorsko razporeditev novih stanovanj v obč i- 
nah bo v prihodnjem planskem obdobju 80% vse stanovanj- 
ske graditve v območjih intenzivnega razvoja naselij in sicer 
vsa družbena blokovna gradnja in polovica vsejndividualne 
gradnje. 

4.4.2. Temeljni cilj v usmeritvi razvoja komunalnega gospo- 
darstva je uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov. 
Boljše samoupravno organiziranje in planiranje, sistem finan- 
ciranja na osnovi svobodne menjave dela ter dohodkovnega 
povezovanja ter izboljšanje strukture kadrov bo prispevalo k 
boljšim komunalnim storitvam, odpravljanju primanjkljaja pri- 
marnih in sekundarnih komunalnih naprav ter pravočasnem 
opremljanju stavbnih zemljišč . 

Za reševanja problemov hitre urbanizacije in gospodar- 
skega razvoja bomo izgrajevali sistem komunalne oskrbe v 
celotni republiki. S tem težimo k preskrbi s komunalnimi 
dobrinami čim večjega števila prebivalstva, dosegli pa bomo 
tudi boljšo izkoriščenost komunalnih objektov in naprav ter 
boljše gospodarjenje z njimi. 

Občine bodo pospešile ustanavljanje stavbnozemljiških 
skupnosti, ki bodo kot upravljalec stavbnih zemljišč v druž- 
beni lastnini s programi in samoupravnimi sporazumi z dru- 
gimi nosilci planiranja pravočasno zagotavljale urejena 
stavbna zemljišča za uresničevanje plana na območju občin. 
Komunalne skupnosti bodo zagotovile komunalno opremlja- 
nje zemljišč pretežno na zaokroženih površinah in s tako 
dinamiko, da bo nemoteno potekala gradnja stanovanj in 
drugih investicijskih objektov. 

Komunalne skupnosti in komunalne organizacije bodo kre- 

pile svojo pripravljenost za izvajanje nalog v vseh razmerah 
zlasti za oskrbo s pitno in požarno vodo, komunalno oskrbo 
za evakuacijo ter oskrbo z rezervnimi agregati za električno 
energijo na objektih pomembnih za delovanje komunalnih 
oskrbovalnih sistemov. 

Občine bodo pospešile ustanavljanje stavbnozemljiških 
skupnosti oziroma enot komunalnih skupnosti, ki bodo s 
samoupravnimi sporazumi in programi zagotovile ustrezna 
zemljišča za z družbenimi plani predvideno stanovanjsko 
gradnjo in druge investicije. 

4. 5. Prestrukturiranje družbenih dejavnosti 
4.5.1. Pri prestrukturiranju celotnega združenega dela bo- 

sta na področju družbenih dejavnosti imeli prednost usmer- 
jeno izobraževanje in raziskovalna dejavnost; v občinah pa bo 
imela prednost še odprava ozkih grl v osnovnem zdravstvu, 
zmanjševanje večizmenskega pouka v osnovnih šolah, širje- 
nje celodnevne šole in krepitev funkcionalnosti otroškega 
varstva. 

Ob hitrejšem uveljavljanju neposredne menjave dela med 
organizacijami združenega dela uporabnikov in izvajalcev bo 
imela prednost aplikativna raziskovalna dejavnost, preven- 
tivno zdravstveno varstvo zaposlenih ter izobraževanje ob 
delu in iz dela (prekvalifikacije in dokvalifikacije). V programih 
družbenih dejavnosti bodo imeli absolutno prednost zagotov- 
ljeni programi, 

Dogovorjeni, znatno zoženi materialni okviri na področ ju 
družbenih dejavnosti zahtevajo varčevanje, skrbno gospodar- 
jenje racionaliziranje programov; razpoložljiva sredstva, nove 
zaposlitve in gibanje osebnih dohodkov v družbenih dejavno- 
stih kladno z osebnimi dohodki v gospodarstvu pa zmanjša- 
nje deleža novih investicij od 6,3% na 4,9%, medtem, ko se bo 
delež materialnih Stroškov vključno z amortizacijo nekoliko 
povečal. 

Investicije v nove zmogljivosti bodo tudi po obsegu manjše 
kot v predhodnem petletnem obdobju. Za uč inkovitost inve- 
stiranja pa bodo upoštevana načela in kriteriji opredeljeni v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije. 

4.5.2. Nosilke povezovanja raziskovalnih organizacij in or- 
ganizacij združenega dela gospodarskih in drugih družbenih 
dejavnosti ter vključevanja raziskovalne dejavnosti v proces 
prestrukturiranja gospodarstva bodo posebne raziskovalne 
skupnosti. Zato se bodo ustrezneje organizirale in konstitui- 
rale kot mesto za usklajevanje potreb združenega dela po 
raziskovalni javnosti in svoje raziskovalne programe razvijale 
lajeno z dolgoročnimi usmeritvami razvoja SR Slovenije. 

V skladu s tako usmeritvijo se bo povečalo število razisko- 
valcev v raziskovalnih enotah v organizacijah združenega 
dela, v samostojnih raziskovalnih organizacijah pa število 
raziskovalcev, ki bodo opravljali neposredno uporabne zi- 
skave za gospodarstvo. V celotnem številu raziskovalcev se 
bo delež raziskovalcev, ki opravljajo raziskave za gospodar- 
stvo, povečal od 63% v letu 1979 na 71% v letu 1985. 

Raziskovalne skupnosti bodo pospešeno uveljavljale tak 
način dela, ki bo zagotavljal več jo uč inkovitost raziskoval- 
nega dela in presegel njegovo dosedanjo programsko, orga- 
nizacijsko in finančno razdrobljenost ter povečal prenos zna- 
nih in novih rezultatov raziskovalnega dela k uporabnikom. 

V organizacijah združenega dela se bo povečal vpliv nosil- 
cev raziskovalno razvojnega dela, hkrati pa bodo organizacije 
združenega dela sistematično vključevale zunanje razisko- 
valce s pripravo svojih razvojnih programov. Pospešile bodo 
vlaganja v aplikativne raziskave tako, da bodo ta naraščala 
znatno hitreje od dohodka, kar vfelja zlasti za tehnološko pro- 
dorna področja. Organizacije združenega dela bodo povezo- 
vale svoje potrebe po raziskovalnem delu v posebnih razisko- 
valnih skupnostih in z neposredno svobodno menjavo dela, 

B Predvidoma 0,47% dohodka. 
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katere delež se bo povečal v skupnih sredstvih za razisko- 
valno delo. 
To bo omogočilo boljšo delitev dela in specializacijo v razi- 
skovalnih organizacijah ter povezovanje manjših inštitutov v 
več jih raziskovalnih projektih. V raziskovalnih programih go- 
spodarstva bodo imele prednost raziskave, ki povečujejo de- 
lež domačega znanja, odpravljajo tehnološko odvisnost od uvoženih 
licenc in zmanjšujejo delež uvoženih surovin in energije 
ter raziskave za uvajanje sistemskih tehnik in informatike v 
gospodarstvu in družbenih službah. 

V občinskih raziskovalnih skupnostih bodo oblikovali pro- 
grame in zagotavljali sredstva predvsem za raziskave po- 
membne za usmerjanje demografskega, socialnega in pro- 
storskega razvoja v občinah. 

V raziskovalni skupnosti Slovenije bodo uporabniki in izva- 
jalci skrbeli za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti. Obliko- 
vali bodo programe in vzajemno zagotavljali sredstva 

- za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega pomena, 
kjer bodo prioritetne raziskave za odkrivanje energetskih in 
kovinskih mineralnih surovin; 

- za raziskovalne programe, ki imajo poseben nacionalni 
pomen ali so posebnega pomena za skladen razvoj razisko- 
valne dejavnosti. 

Skupna sredstva za raziskovalno delo bodo naraščala tako, 
da bo konec srednjeročnega obdobja znašal delež vlaganj v 
raziskovalno dejavnost v SR Sloveniji približno 2% družbe- 
nega proizvoda. 
4. 5. 3. Zaradi postopnega izboljšanja strukture dela v gospo- 
darstvu se bo zlasti v drugi polovici tega srednjeročnega 
obdobja povečala potreba po delavcih z višjo stopnjo strokov- 
nosti.7 Zato bo uvedba vzgojnoizobraževalnih programov, us- 
klajenih s potrebami združenega dela, osrednja naloga v tem 
obdobju. Ker bodo v naslednjih letih v delo vstopali pretežno 
delavci, ki si bodo pridobili izobrazbo v obstoječem sistemu 
izobraževala 1 ' _ _.ganizacije združenega dela pospeše- 
vale izobraževanje delu in iz dela predvsem v okviru proizvo- 
dnih poklicev s kritjem stroškov izobraževanja in zagotavlja- 
njem ugodnejših delovnih pogojev za študij. 

Da bi dosegli večjo usklajenost med izobraževanjem in 
potrebami združenega dela bodo organizacijezdruženegadela, 
z ustreznim vrednotenjem dela in tudi z diferenciranim uveljav- 
ljanjem pravic in obveznosti delavcev in štipendistov do izo- 
braževanja ter z aktivnim pridobivanjem delavcev s kadrov- 
skimi štipendijami, usmerjale v izobraževanje in zaposlitev 
delavce za deficitarne poklice. 
Posebne izobraževalne skupnosti8 bodo usmerjale vpis v vzgojno- 
izobraževalne programe tako, da bodo do konca tega obdobja pove- 
čano število vpisanih na tehničnih smereh. Pri tem bodo s 
štipendijami in dajanjem prednosti pri nastanitvah v domo- 
vih za učence in študente še posebej usmerjale mladino v 
strojegradnjo, elektroindustrijo, energetiko, bazno kemijo, 
agroživilstvo in informatiko. 

Pri oblikovanju mreže usmerjenega izobraževanja bodo po- 
sebne izobraževalne skupnosti upoštevale, da bo število udele- 
žencev v izobraževanju po posameznih vzgojno izobraževal- 
nih programih usklajeno s planiranimi potrebami po ustreznih 
kadrih na določenem območju, da se bodo udeleženci izobra- 
ževanja lahko vključevali v proizvodno prakso v stroki, za 
katero se izobražujejo, ter da bodo zagotovljene in usklajene 
nastanitvene zmogljivosti v domovih za učence in študente. 

Visoke šole bodo uskladile vsebino in število svojih vzgoj- 
noizobraževalnih programov s potrebami združenega dela, 
taodo uveljavile nove programe na podlagi zakona o usmerje- 
nem izoraževanju v vse prve letnike najkasneje v letu 1984. 
Prednostno bodo upoštevale razvojne potrebe tistih področ ij 
združenega dela, ki bodo v svoje proizvodne in delovne pro- 
cese intenzivno uvajale nove tehnološke dosežke. O usklaje- 
vanju razvoja in delitvi dela, posebej še o razvoju pedago- 
škega in raziskovalnega dela, se bodo visoke šole s sodelova- 

njem posebnih izobraževalnih in raziskovalnih skupnosti do- 
govarjale tudi v okviru univerze. 

4.6. Življenjski standard in socialna varnost 
Razvoj življenjskega standarda bo odvisen predvsem od 

uveljavljanja kvalitetnih elementov gospodarjenja, doseže- 
nega dohodka in produktivnosti dela, ter take politike social- 
nih pomoč i, ki bo upoštevala interese delavcev za ustvarjanje 
in pridobivanje dohodka. 

Predvideni materialni razvoj ter razmerja v delitvi družbe- 
nega proizvoda omogočajo, da bo v tem srednjeročnem ob- 
dobju rasel življenjski standard za okoli 2,7% letno. 

Aktiviranje investicij na področju družbenih dejavnosti iz 
preteklega petletnega obdobja bo vplivalo na hitrejšo rast 
tekočih izdatkov in s tem obsega storitev družbenih dejavno- 
sti, sredstva za nove investicije na teh področ jih pa bodo manj 
kot v preteklem petletnem obdobju, medtem ko bodo investi- 
ceje v stanovanjsko gradnjo naraščale za okoli 1% letno. 

4.6.1. V strukturi osebne potrošnje bo delež za stanarine, 
kurjavo in storitve naraščal. Intenziteta rasti maloprodajnih 
cen lahko močneje vpliva na relativne odnose v strukturi 
osebne potrošnje. 

Izboljšala se bo preskrba z blagom in storitvami na tistih 
področ jih, ki so ključnega pomena za življenjski standard. 
Trgovinskim organizacijam, ki oskrbujejo občane z osnovnimi 
življenjskimi potrebščinami, bo z republiškimi predpisi dolo- 
čena minimalna obvezna založenost. Oblikovane bodo bla- 
govne rezerve za intervencije v primerih motenj na trgu. 

Zaradi kvalitetnejše prehrane občanov bodo občine dale 
pobudo za sprejem usklajenih programov za zagotovitev or- 
ganizirane družbene prehrane delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela, gojencev vzgojnovarstvenih organiza- 
cij, dijaških, študentskih in drugih domov ter učencev v šolah, 
zlasti v srednjih šolah ter ostalih občanov. V okviru teh pro- 
gramov bodo pospeševale organiziranje centralnih obratov in 
industrijsko pripravo hrane. 

Prodajalne, glavni obrati družbene prehrane in servisne 
obrtne delavnice bodo prilagajali svoj obratovalni čas potre- 
bam občanov, pri čemer bodo odloč itve sprejemali na pobudo 
in v soglasju s sveti potrošnikov v krajevnih skupnostih. 

Zaostren bo sanitarni in tržni nadzor nad prehrano v obratih 
družbene prehrane, gostinskih lokalih in v trgovini z živili. 
Temu ustrezno bodo občinske skupščine usposobile inšpek- 
cijske službe in zagotovile njihovo permanentno delovanje. 

Krajevne skupnosti, občinske skupščine in banke bodo 
pospeševale razvoj storitvenih obrti, zlasti v novih stanovanj- 
skih naseljih. Prednost bodo dajale turističnim dejavnostim, ki se 
ukvarjajo s hišnimi popravili in storitvami v gospodinjstvu. S 
krajevnimi samoprispevki bodo delno financirane strotivene 
zmogljivosti v organizacijah, katerih ustanovitelj je krajevna 
skupnost. 

S prilagoditvijo delovnega časa družbenih dejavnosti in 
upravnih služb potrebam delavcev in delovnih ljudi bo zmanj- 
šana izguba delovnega časa za te namene. Administrativne 
postopke v teh organizacijah in v upravnih službah bodo 
poenostavili, vskladili in zmanjšali tako, da bo občan naenkrat 
deležen celovite storitve. 

• S tem bi bila struktura sredstev za zadovoljevanje skupnih potreb naslad- nja: 
1976-1980 1981-1985 - osebni prejemki 73,3 73,3% - materialni Izdatki 20,4% 21,8% - investicije 8,3% 4,9% 

7 Tako se bo do ieth 1985 povečal delež delavcev s srednjo (vključno s 
poklicnimi šolami), višjo in visoko izobrazbo od 53,8% (leto 1978) na 81,0%. Delež strokovnega kadra se bo povečal tako v gospodarstvu kot v negospo- darstvu: v gospodarstvu iz 49,8% (leta 1978) na 58,0% (leta 1985). Delež ozkega profila pa se bo zmanjšal v gospodarstvu iz 50,4% (leta 1978) na 42,0% v negospo- darstvu pa iz 25,8% (leto 1978) na 22,0%. 8 Posebne izobraževalne skupnosti bodo skladno z dogovorom o temeljih združ- 
benega plana v obdobju 1981-1985 na ovo vpisale v programe srednjega izobraževanja skupaj okoli 194.000 učencev, od tega v Izobraževanje pred vstopom v delo okoli 153.000 in v izobraževanje ob delu okoli 41.000 učencev. V 
programe višjega in visokega Izobraževanja pa bodo na novo vpisale skupaj okoli 84.000 študentov, od tega v izobraževanje pred vstopom okoli 45.500 in v izobraževanje ob delu okoli 18.500 študentov. 
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4.6.2. Skrb za življenjske in delovne razmere delavcev bodo 
v več ji meri prevzele neposredno OZD. Prednost bodo imeli 
tisti ukrepi in dejavnosti, ki neposredno izboljšujejo uč inkovi- 
tost dela in zagotavljajo boljšo izrabo delovnega časa. To bo 
možno zlasti z: 
- zagotavljanjem kvalitetnega, časovno in finančno najce- 

nejšega prevoza delavcev na delo in z dela z raznimi oblikami 
kolektivnega prevoza; 

- racionalnejšim organiziranjem družbene prehrane in 
izboljšanjem higienske ravni in fiziološke ustreznosti toplih 
obrokov: - analiziranjem vzrokov odsotnosti z dela po tipičnih skupi- 
nah delovnih mest glede na tehnologijo, organizacijo dela in 
sestav zaposlenih; 

- podpiranjem dejavnosti s področja tehnične kulture, kul- 
ture in telesne kulture v OZD. 

4.6.3. Na osnovi dela in medsebojne solidarnosti si bodo 
delavci zagotavljali socialno varnost9. Višine socialnih dajatev 
se bodo letno usklajevale v skupnosti socialnega varstva z 
ekonomskimi gibanji10. 

Na področju invalidskega varstva se bo število invalidskih 
upokojitev zniževalo s tem, da bodo imele prednost pred 
invalidskimi upokojitvami vse oblike preventivnega varstva, 
aktivnega usposabljanja in rehabilitacije, za kar so odgovorne 
predvsem OZD. 

V letu 1981 bo Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja intenzivirala delo pri preverjanju seznama delov- 
nih mest in poklicev, katerim se priznava zavarovalna doba s 
povečanjem11. 

Borcem NOV, vojaškim invalidom in drugi vojnim udeležen- 
cem bodo skladno z materialnimi možnostmi zagotovljene 
zakonske in druge dogovorjene pravice in ustreznejši pogoji 
zlasti za njihovo zdravstveno varstvo, oskrbovanje z ortoped- 
skimi pripomočki in za ureditev nerešenih stanovanjskih vpra- 
šanj. 

4.6.4. V osnovnem šolstvu bo imel, prednost zagotovljeni 
program, predpisan z zakonom o osnovni šoli. V občinah 
bodo v skladu z materialnimi možnostmi dajali prednost razvi- 
janju celodnevne šole in ob tem še zlasti uveljavljali neposre- 
dno svobodno menjavo dela, vključevali v vzgojno izobraže- 
valno delo delavce in OZD in občane v KS ter tako razvijali 
osnovno šolo kot izobraževalno kulturno in telesnokulturno 
središče v krajevni skupnosti. 

Občinske izobraževalne skupnosti bodo združile sredstva 
za pospeševanje razvoja celodnevne osnovne šole v obsegu 
dogovorjenim s samoupravnim sporazumom o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti. Kadrovski in materialni nor- 
mativi, veljavni v preteklem planskem obdobju, se v prvih letih 
prihodnjega obdobja ne bodo spreminjali in se bodo šele v 
zadnjih dveh letih planskega obdobja postopoma približevali 
normativom, ki jih predvideva novi zakon o osnovni šoli. 

4.6.5. Gradnja vzgojnovarstveq,ih organizacij bo potekala 
počasneje kot doslej, zato bo potrebno pridobiti več možnosti 
za izvajanje organizirane vzgoje in varstva predšolskih otrok z 
novimi in cenejšimi oblikami varstva, z organiziranjem varstva 
v varstvenih družinah, z razvijanjem programa varstva in 
vzgoje v enotah samoupravnih interesnih skupnosti otro- 
škega varstva v okviru krajevnih skupnosti in TOZD. 

Del cene storitev v vzgojnovarstvenih organizacijah, kate- 
rega neposredno plačujejo starši, bo smel naraščati največ  do 
rasti cen na drobno. 

4.6.6. Zdravstvene skupnosti bodo zagotovile hitrejši razvoj 
osnovne zdravstvene dejavnosti. Ob več jem poudarku na pre- 
ventivi in neposrednem zdravstvenem varstvu bodo omogo- 
čile povečanje obsega in kvalitete storitev na področ ju epide- 

9 Socialne pravice, ki izhajajo iz dela In socialnovarstvene dajatve, so opre- 
deljene v Dogovoru o temeljih družbenega plana v č lenih: 80. točka 1,81., 82. in 83. ° V skladu z načeli opredeljenimi v 93. č lenu Dogovora o temeljih družbenega piana SR Slovenije za obje 1981-1985. 11 Spričo stalnega tehnoloikega razvoja se pogoji dela na takih delovnih mestih izboljšujejo in zato marsikje odpade potreba po taki ugodnosti. 

miologije in higiene, splošne medicine, medicine dela ter 
splošnega in mladinskega zobozdravstva. Delavci si bodo 
zagotavljali zdravstveno varstvo tudi z neposredno svobodno 
menjavo dela, zlasti na področ ju medicine dela in zobozdrav- 
stva. 

Z doslednim izvajanjem že sklenjenega samoupravnega 
sporazuma o delitvi dela v zdravstvu bo zagotovljena uč inko- 
vitejša izraba obstoječe opreme in kapacitet v zdravstvenih 
ustanovah, racionalizacija posteljnega fonda v bolnišnicah in 
racionalno dokončanje investicij. 

Izvajalci zdravstvenih storitev se bodo dogovorili za bolj 
enotne in strokovno utemeljene kriterije pri ocenjevanju zača- 
sne nezmožnosti zaradi bolezni in skupno z uporabniki v 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugod zaostrili 
odnos in odgovornost do primerov neopravičenega izostaja- 
nja z dela. 

4.6.7. Izvajalske organizacije socialnega skrbstva se bodo 
postopno kadrovsko krepile in usposobile, zlasti za ustrez- 
nejšo pomoč družinam in za razvijanje preventivne in sveto- 
valne dejavnosti. V tem smislu bo treba organizirati delo 
centrov za socialno delo in razvijati sodelovanje z organi 
krajevnih skupnosti ter spodbujati delovne organizacije zdru- 
ženega dela k sanaciji socialnih problemov delavcev. 

Splošni socialni zavodi se bodo organizirali tako, da bodo 
nudili uč inkovitejše oblike pomoč i ostarelim v svojem okolju 
(možnost prehrane, dnevno varstvo, različne interesne dejav- 
nosti itd.). V povezavi z humanitarnimi organizacijami in kra- 
jevnimi skupnostmi bodo skupnosti socialnega skrbstva in 
zdravstva razvijale pomoč ostarelim (mobilna socialna in 
zdravstvena patronažna služba itd.). 

4.6.8. Med kulturnimi dejavnostmi bodo imele prednost 
tiste, ki približujejo kulturne dobrine najširšemu krogu ljudi 
ali jim omogočajo njihovo aktivno udeležbo. 

Pospeševali bomo razvoj in primernejše vrednotenje 
ustvarjalnega umetniškega dela in hkrati urejali družbenoe- 
konomski položaj samostojnih umetnikov. 

Z rednim delovanjem bo začel Cankarjev dom, ki bo z 
novimi tehničnimi in organizacijskimi možnostmi povzroč il 
pomembne vsebinske in organizacijske premike v slovenski 
kulturi. 

Ob omejenih materialnih možnostih bomo namenili vso 
skrb razvoju raznih oblik sodelovanja med kulturnimi organi- 
zacijami in povezovanju poklicnih in ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. Pospeševali bomo sodelovanje kulturnih organi- 
zacij s šolami, v vzgojnoizobraževalnem procesu in pri razvi- 
janju kulturnih aktivnosti učencev, kar bo zahtevalo vso skrb 
raznim oblikam sodelovanja med kulturnimi organizacijami 
samimi, povezovanju vseh oblik poklicnih ljubiteljskih dejav- 
nosti ter sodelovanju teh organizacij s šolami pri vzgojnoizo- 
braževalnem procesu in pri razvijanju kulturnih dejavnosti 
študentov. Takšno povezovanje in sodelovanje med vsemi 
nosilci kulturnih aktivnosti bo tudi v terr obdobju omogočilo 
nadaljnji razvoj kulture. 

Kulturna skupnost Slovenije bo v svojem planu opredelila 
tudi naloge za razvoj kulturnih dejavnosti italijanske in mad- 
žarske narodnosti v SR Sloveniji in sodelovanje pri razvoju 
kulturnih dejavnosti slovenske narodne skupnosti v zamej- 
stvu. 

Občinske kulturne skupnosti bodo prednostno obravnavale 
dejavnost splošno izobraževalnih knjižnic in tako povečale 
dostopnost knjižnega fonda in pospeševale usposabljanje 
kadrov za razvoj in vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
ter z ustreznimi programi gostovanj omogočale boljšo izrabo 
večnamenskih dvoran in prostorov. 

Uporabniki in izvajalci v kulturnih skupnostih bodo pri 
uresničevanju zakona o svobodni menjavi dela na področ ju 
kulturnih dejavnosti namenili pozornost opredelitvi progra- 
mov, ki jih bodo sprejemali in zagotavljali v okviru občinskih 
kulturnih skupnosti in v sodelovanju med njimi ter vsebini in 

poročevalec 13 



obsegu kulturnih programov, za katere bodo uporabniki za- 
gotavljali sredstva v kulturni skupnosti Slovenije. 

4.6.9. Na področju telesne kulture bo dana prednost mno- 
žičnim športom, predvsem šolskim športnim društvom in 
društvom v organizacijah združenega dela. Razvijali bomo 
zlasti športne discipline kjer so možnosti za doseganje vrhun- 
skih rezultatov. 

Samoupravne interesne skupnosti bodo preuč ile možnosti 
za racionalnejšo izrabo že obstoječ ih telesnokulturnih objek- 
tov, ki morajo biti dostopni predvsem množičnemu telesno- 
kulturnemu udejstvovanju občanov. Pri novih naložbah bodo 
prvenstveno upoštevale racionalnost in večnamembnost ter 
gradile predvsem cenene, funkcionalne objekte. Občine bodo 
v svojih prostorskih planih zagotovile opremljene terenske 
površine za bodoč i razvoj telesnokulturne dejavnosti, zlasti za 
aktivnosti v naravi. 

4.6.10. SR Slovenija bo vzpodbujala nadaljnje uveljavljanje 
in krepitev družbene vloge časopisne dejavnosti pri obvešča- 
nju delovnih ljudi in občanov; iz republiškega proračuna bo 
nadomeščala razliko med proizvodno in prodajno ceno poli- 
tično-informativnih dnevnikov »Delo« v celoti, »Dnevnika« in 
»Večera« pa v višini 50 odstotkov. 

Zagotovljeno bo optimalno pokritje slovenskega nacional- 
nega prostora z osrednjimi radijskimi in televizijskimi pro- 
grami. Del sredstev za vzdrževanje in modernizacijo preno- 
snih RTV naprav bodo zagotovile SR Slovenija, občine in 
posebne družbenopolitične skupnosti, in sicer na podlagi 
dogovorov v okviru Skupščine SR Slovenije. 

Družbene dejavnosti se bodo organizacijsko, materialno in 
kadrovsko razvijale tako, da bodo uresničevale interese 
splošne ljudske obrambe in družbene samozašč ite v okviru 
svoje redne dejavnosti ter da bodo zadovoljevale osebne in 
skupne potrebe delovnim ljudem in občanom v vseh spreme- 
njenih razmerah. 

4.7. Družbeni sistem informiranja 
V SR Sloveniji bo potrebno graditi in poenotiti obstoječ i 

družbeni sistem informiranja; tako bo potrebno preseč i več- 
kratno zajemanje podatkov, določ iti standardizirane kazalce 
in enotne metodologije za skupne večnamenske baze podat- 
kov, ki naj bodo praviloma vodene kot registri. Tako bodo tudi 
statistične raziskave naslonjene bolj na registre, manj pa na 
globalne ankete. 

Sodobna tehnika naj bi nosilcem planiranja omogočala 
racionalno pridobivanje podatkov, sporoč il in informacij. Ob 
normativnih in drugih ukrepih bo potrebno upoštevati tudi 
informacijske vidike. Iz obstoječ ih baz podatkov družbenega 
sistema informiranja bodo grajeni posebni informacijski si- 
stemi (ekonomski odnosi s tujino, tehnologija, cene, planira- 
nje, kadri, prostor in okolje, zdravstvo, komunala, stanovanja, 
gospodinjstva ter podobno). 

Na ravni federacije se bomo zavzemali za prehajanje izvaja- 
nja statističnih in drugih raziskav ter odgovornosti za baze 
podatkov z zvezne na ožje ravni, kar bo omogočilo, na podlagi 
registrov, do konca srednjeročnega obja 1981-1985 zagoto- 
viti enkratno zajemanje podatkov ečino statističnih raziskav. 

V tem okviru si bomo tudi prizadevali za oblikovanje skup- 
nih osnov modernizacije zveznih, republiških oziroma pokra- 
jinskih in občinskih upravnih organov s sodobnimi sredstvi 
informatike, kar naj bi bistveno pripomoglo k dvigu produktiv- 
nosti dela v upravi. 

4.8. Pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja 

4.8.1. Nadaljevali bomo s politiko skladnejšega regional- 
nega razvoja v SR Sloveniji. Nosilci planiranja bodo oblikovali 
splošne razmere in pogoje, ki bodo, ob upoštevanju specifič - 
nosti posameznih območij, omogočili aktiviranje razvojnih 

možnosti v skladu z razvojnimi-interesi in usmeritvami SR 
Slovenije. Gradnja objektov gospodarske infrastrukture bo 
prispevala k ustreznejši povezavi med posameznimi območji 
in znotraj njih, oziroma k njihovi boljši oskrbi z infrastruktur- 
nimi storitvami. Skladnejši regionalni razvoj bo podpirala tudi 
gradnja objektov družbenega standarda. Z več jo mobilnostjo 
investicij bo hkrati z upoštevanjem kriterijev prestrukturiranja 
gospodarstva dosežena racionalnejša uporaba sredstev. Pri 
tem bodo upoštevane prednosti, ki jih imajo posamezna ob- 
močja v zvezi s prebivalstvom in možnostmi zaposlitve, narav- 
nimi bogastvi in drugimi viri, geografskim položajem ter pro- 
storskimi in drugimi možnostmi. 

Politiko policentričnega razvoja bo treba nadaljevati tako, 
da bi se izognili nekaterim težnjam tako pretirane koncentra- 
cije kot pretirane razpršenosti proizvodnih kapacitet in kapa- 
citet oskrbe prebivalstva. Zasledujoč ekonomsko uč inkovi- 
tost, enakopravnejše pogoje življenja in dela ter varstvo č love- 
kovega in naravnega okolja bo treba še naprej smotrno 
usmerjati razvoj omrežja naselij v občinah, s težiščem na 
občinskem središču in izbranih krajevnih središč ih v skladu z 
razvojnimi možnostmi in posebnimi krajevnimi pogoji. 

Smotrno bo treba usmerjati razvoj središč skupnega regio- 
nalnega pomena za več občin tako glede na njihovo vlogo 
zaposlitvenih središč kot glede na vlogo pri oskrbi prebival- 
stva. Upoštevajoč ustrezne raziskave, ki jih potrjuje praksa 
zadnjega desetletja, je v SR Sloveniji najmanj 14 takih središč 
(mest ali somestij) širšega skupnega regionalnega pomena, 
kjer bo treba tudi dolgoročneje nameniti pozornost usklaje- 
nemu razvoju oskrbnih in še posebej družbenih dejavnosti. To 
so zlasti središča, ki v svojih bolj ali manj zaokroženih zaledjih 
glede posameznih funkcij zajemajo nad 100.000 prebivalcev. 
Najpomembnejša med temi so poleg Ljubljane zlasti Maribor 
in dalje še Celje, Kranj, somestje Koper-lzola-Piran, Nova 
Gorica, Novo mesto in Murska Sobota. Spričo bolj oddaljene 
lege nekaterih območij od teh središč se uvrščajo med po- 
membnejša še nekatera druga središča, zlasti somestja Rav- 
ne-Slovenj Gradec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled 
-Radovljica, Trbovlje-Zagorje-Hrastnik, Velenje in Po- 
stojna, zaradi delitve nekaterih funkcij z Mariborom pa tudi 
Ptuj. 

4.8.2. V politiki skladnejšega regionalnega razvoja bo pou- 
darek na nadaljnjem pospeševanju razvoja manj razvitih ob- 
moč ij v SR Sloveniji. 

Pospeševanje gospodarskega razvoja na manj razvitih ob- 
moč jih bo temeljilo na združevanju dela in sredstev organiza- 
cij združenega dela. V več ji meri kot doslej bodo prisotna 
razvojno intenzivna vlaganja. Še vedno pa bo potrebno zago- 
toviti hitrejše odpiranje novih delovnih mest glede na po- 
prečje v SR Sloveniji, pri čemer bo osnova produktivno zapo- 
slovanje. 

Razvojna pospeševalna aktivnost in specializirana tržna 
proizvodnja v družbenem kmetijstvu in v kooperaciji pred- 
stavljata skupaj s širjenjem produktivnih delovnih mest v 
kmetijstvu pomembno osnovo za zadržanje delovno sposob- 
nega prebivalstva v kmetijstvu, saj imajo manj razvita ob- 
močja glede na ugodne prirodne pogoje pomembno vlogo v 
prehrambeni bilanci Slovenije. Vzpodbuda za hitrejši razvoj 
kmetijske proizvodnje bodo melioracije in komasacije, katerih 
pretežni del bo izveden na manj razvitih območjih. 

K hitrejšemu gospodarskemu razvoju manj razvitih območij 
bo prispeval tudi razvoj drobnega gospodarstva ter storitveni h 
dejavnosti, zlasti turizma, ki ga omogočajo ugodni prirodni 
pogoji in naravni viri. 

Racionalnejša lokacija gospodarskih in družbenih aktivno- 
sti ter smotrnejša raba prostora zahtevata, poleg prizadevanj 
nosilcev razvoja na manj razvitih območjih samih, tudi bolj 
organizirano in uč inkovitejše sodelovanje sosednjih občin, 
zlasti pri več ji dnevni migraciji delavcev. Občine bodo medse- 
bojno sodelovale pri pospeševanju razvoja manj razvitih geo- 
grafskih območ ij in usklajevale investicije v prometno, vodno- 
gospodarsko in drugo infrastrukturo lokalnega pomena, us- 
klajevale pospeševanje kmetijstva, drobnega gospodarstva in 
turizma ter socialno politiko. 

Pri pospeševanju razvoja bodo deležna intenzivnejših po- 
speševalnih ukrepov rpanj razvita obmejna območja in občina 
Lenart. To bo omogočilo zaustavitev ali vsaj zmanjšanje dose- 
danjega odseljevanja prebivalstva iz teh območij, dolgoroč- 
neje pa tudi krepitev poselitve12. 
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Pospeševanje razvoja spominskega območja Žum-Gor- 
janci, ki ga sestavljajo nekatere krajevne skupnosti iz občin 
Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Krško, Brežice, in krajevne 
skupnosti iz nekaterih občin SR Hrvatske, bo potekalo v 
skladu z družbenimi plani teh občin, plani samoupravnih 
organizacij in skupnosti v teh občinah ter plani nosilcev 
razvoja na republiški ravni. Potekalo bo upoštevaje družbeni 
dogovor o ustanovitvi skupnosti spominskega območja Žum- 
berak-Gorjanci in politiko skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji. 

. Politika regionalnega razvoja bo morala upoštevati tudi 
potrebo po reševanju določenih specifičnih vprašanj razvitih 
območij, ki se pojavljajo v vse bolj zaostreni obliki. 

Ti problemi so predvsem v protislovju med ekstenzivnim 
konceptom gospodarskega razvoja in že doseženo polno 
zaposlenostjo prebivalstva na teh območjih, v zaostajanju 
obsega in kvalitete gospodarske infrastrukture in nekaterih 
družbenih dejavnosti, stanovanjske gradnje, storitvenih de- 
javnosti za potrebe gospodinjstev in industrije ter v slabšanju 
kvalitete bivalnega okolja. To zahteva dodatna sredstva in 
ukrepe, kar bo treba upoštevati v investicijskih programih in 
planih krajevnih skupnosti. 

Urejanje prostora in varstvo okolja 
Na osnovi raziskanosti prostora in ovrednotenja družbenih 

potreb po namembnosti prostora bodo občine zavarovale 
naravne vire, pomembne za neposredno proizvodnjo, pred- 
vsem zemljišča trajno namenjena kmetijski proizvodnji, ob- 
močja za predvideno pridobivanje surovin, zaloge najpo- 
membnejših virov pitne vode, trase objektov osnovne pro- 
metne infrastrukture, območja pomembna za reprodukcijo 
narave (kot so ekosistemi, pomembni za naravno ravnotežje), 
območja naravne dedišč ine, površine, ki so pomembne za 
zmanjševanje negativnih uč inkov človekovih dejavnosti v 
okolju, predvsem gozdovi s posebej izraženimi varovalnimi in 
splošno koristnimi funkcijami. 

SR Slovenija bo zaradi nacionalnega pomena z normativ- 
nimi akti zavarovala pomembnejša krajinska območja, zlasti 
Triglavski narodni pflrk ter druge naravne in kulturne spome- 
nike v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije. 

Za izvajanje in spremljanje varstva okolja bodo v skladu s 
stališč i, sklepi in priporoč ili Skupščine SR Slovenije za reše- 
vanje problemov varstva dobrin splošnega pomena in vrednot 
človekovega okolja v SR Sloveniji, republika in občine zago- 
tovile z zakoni določene pogoje, zlasti pa: 

- vzpostavitev republiškega in dopolnilnega analitično- 
nadzornega sistema za spremljanje kakovosti zraka in voda 
ter 

- osnovno in dopolnilno mrežo merilnih postaj za varstvo 
zraka. 

V prihodnjem obdobju bo dan poudarek nastavitvi in vzdr- 
ževanju katastra virov onesnaženja ter evidenc o opravljenih 
sanacijah virov onesnaženja zraka ter o uporabljenih finanč- 
nih sredstvih. Osnova za uč inkovito ukrepanje ob kritičnih 
vrednostih onesnaženosti zraka bo tekoče spremljanje stanja 
onesnaženosti zraka in že predvideni ukrepi. 

12 Konkretnejše naloge v zvezi s pospeševanjem manj razvitih območij In v tem okviru še zlasti manj razvitih obmejnih območij ter občine Lenart so oprede- ljene v samoupravnih sporazumih o temeljih planov samoupravnih Interesnih skupnosti, bank in drugih skupnosti ter v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-0 1985. Interesna skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije bo na manj razvita območ|a usmerila 21,5% vseh sredstev za izbol|šan|e oskrbe z energijo. Repu- bliška skupnost za ceste bo za manj razvita območja namenila 23% sredstev za modernizacijo, ojač itve in rekonstrukcijo regionalnih in magistralnih cest. Zveza vodnih skupnosti Slovenije in območne vodne skupnosti bodo usmerile na manj razvita območja okoli 21% vseh sredstev. Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije bo za sofinanciranje gradnje kadrovskih stanovan| na manj razvitih območ- jih združevala sredstva v višini 0,025% bruto osebnih dohodkov Iz čistega dohodka (navedene samoupravne interosne skupnosti na področju materialne proizvodnje v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije teh obvezno- 
sti nimajo kvantificiranih, zato so številke prevzete Iz samoupravnih sporazumov o temeljih njihovih planov. 
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Zaradi zagotavljanja zdravega okolja bodo organizacije zdru- 
ženega dela, samoupravne interesne skupnosti in občine skle- 
pale dogovore in sporazume ter sprejele sanacijske programe. 
S tem bo bistveno omejena onesnaženost zraka, voda in tal, 
predvsem pa odpravljena glavna žarišča IV. stopnje in III. do IV. 
stopnje onesnaženosti vodaterlll. in IV. stopnje onesnaženosti 
zraka. 

Upravni organi družbenopolitičnih skupnosti bodo izdajali 
ustrezna dovoljenja le za objekte oziroma posege v prostor, ki 
vključujejo ukrepe za varstvo okolja. O posegih v prostor, kjer ne 
bo moč zagotoviti varstva okolja s tehničnimi sredstvi, bo 
potrebno prek izbire mikro lokacije zmanjšati negativne 
uč inke in hkrati predvideti ukrepe za sanacijo škode po opu- 
stitvi aktivnosti. To velja zlasti za pridobivanje in predelavo 
nekaterih rudnin in gradnjo prometnega omrežja. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije bo pripravil kriterije za selekcijo 
proizvodnih tehnologij, ki lahko predstavla potencialne vire 
onesnaženja zraka in jih uveljavil v metodologiji izdelave 
investicijske dokumentacije. 

Ohranjanje naravnih surovinskih in neobnovljivih energet- 
skih virov ter njihovo nadomeščanje s sekundarnimi surovi- 
nami zahteva organizirano zbirano sortiranje in predelava upo- 
rabnih odpadkov. Več je pridobivanje sekundarnih surovin bo 
omogočila gradnja objektov in naprav za predelavo uporab- 
nih odpadkov. 

Nezadostne strokovne podlage otežujejo sprejemanje odlo- 
čitev glede posameznih objektov, zlasti še njihove lokacije. 
Zato bo potrebno pospeševati raziskave, ki bodo olajšale 
usklajevanje vplivov posegov na okolje. Raziskovalna skup- 
nost SR Slovenije bo pospeševala raziskovalno delo, ki bo 
omogočalo objektivne ocene in kriterije za urejanje prostora 
in varstvo okolja. Občinske raziskovalne skupnosti bodo med 
prednostnimi raziskavami obravnavale tiste, ki se nanašajo na 
razvoj naselij in na rabo prostora, ter v ta nemen združevale 
sre stva za raziskave, ki se nanašajo na geografsko zaključena 
območja. 

Za proučevanje potresnih značilnosti našega prostora in 
urejanje zemljišč  v smislu potresne varnosti bodo uporabljeni 
izhodiščni seizmološki podatki, ki jih bo v sodelovanju z 
ostalimi republikami in sosednjimi državami zbirala merilna 
mreža seizmoloških postaj, vključenih v osrednjem observa- 
toriju, ki jo bo treba vzpostaviti v prihodnjem obdobju. 

Republika in občine bodo pospeševale nastavitev in zdru- 
ževanje osnovnih evidenc o stanju in spremembah v prostoru 
s tem, da bodo za vsako področje določile nosilce družbe- 
nega sistema informiranja. SR Slovenija in občine bodo zago- 
tovile s skupnim programom geodetskih del minimalni stan- 
dard obveznih skupnih evidenc v celotnem območju Slove- 
nije, z dodatnim programom geodetskih del v SR Sloveniji in 
občinah pa posebne teritorialno prirejene evidence. 

Samoupravne interesne skupnosti, zlasti s področja gospo- 
darskih dejavnosti, bodo pri pripravi projektov upoštevale 
varstvo naravnih virov in vrednost ter širše prostorske za- 
snove s stališča razvoja drugih dejavnosti. 

SR Slovenija bo v sodelovanju z drugimi republikami in 
sosednjimi deželami usklajevala elemente prostorskega ure- 
janja, ki so pomembni za skupen razvoj. 

4.10. Sodelovanje SR Slovenije z drugimi repu- 
blikami in avtonomnima pokrajinama 

SR 'Slovenija bo spodbujala in pospeševala vsestransko 
sodelovanje samoupravnih organizacij in skupnosti ter druž- 
benopolitičnih skupnosti na političnem, kulturnem, razisko- 
valnem, znanstveno-tehničnem, gospodarskem in drugih po- 
droč jih s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi ter 
družbenopolitičnimi skupnostmi na območju drugih republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Organizacije združenega dela bodo na območju drugih 
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republik in avtonomnih pokrajin povečevala zlasti dolgoročne 
plasmaje na osnovi samoupravnega združevanja sredstev in 
dela na dohodkovnih osnovah, zmanjševal pa se bo delež 
dolgoročnih plasmajev na osnovi kreditnega odnosa. V ta 
namen bodo organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije zlasti vlagale v geološke raziskave, proi- 
zvodnjo energije v hidroelektrarnah in termoelektrarnah, 
transport energije, rudnike premoga, primarno proizvodnjo 
hrane, objekte skladiščenja kmetijskih proizvodov, pridobiva- 
nje in proizvodnjo rudnin, kovin, nekovin in proizvodnjo 
bai.ne kemije. 

V skladu z razvojno usmeritvijo SR Slovenije na proizvodne 
usmeritve višjega tehnično tehnološkega nivoja ter v skladu z 
manjšim zaposlovanjem na območju SR Slovenije bodo orga- 
nizacije združenega dela sovlagale v delovno intenzivno proi- 
zvodnjo v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

V okviru izpolnjevanja obveznosti SR Slovenije za hitrejši 
gospodarski razvoj manj razvitih republik in SAP Kosovo 
bodo organizacije združenega dela iz SR Slovenije najmanj 
50% teh sredstev usmerile na podlagi samoupravnega zdru- 
ževanja dela in sredstev na dohodkovnih osnovah ob upošte- 
vanju razvojnih usmeritev SR Slovenije in manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

4.11. Splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita 

4.11.1. Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite kot oblike in vsebine obrambne organiziranosti naše 
socialistične samoupravne družbene skupnosti se bo nadalje 
uveljavljal kot sestavina socialističnega samoupravnega ra- 
zvoja in kot neloč ljiv del samoupravnih pravic, odgovornosti 
in družbenopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 
Temeljne naloge na področ ju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite so: 

- posodabljanje in razvoj teritorialne obrambe, zagotavlja- 
nje sodobne oborožitve in opreme s poudarkom na proti- 
zračni in protioklepni obrambi, zadostne količ ine streliva in 
minskoeksplozivnih sredstev z ustreznim skladiščnim prosto- 
rom, izvajanje vzgoje in urejanja enot in štabov teritorialne 
obrambe; 

- organiziranje, usposabljanje in opremljanje narodne za- 
šč ite v krajevnih skupnostih in OZD kot najširše oblike organi- 
ziranja delovnih ljudi in občanov za opravljanje določenih 
nalog družbene samozaščite in za vključevanje v splošni 
ljudski oboroženi odpor; 

- organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in šta- 
bov civilne zaščite, povečanje števila v civilno zaščito 
vključenih delovnih ljudi in občanov in krepitev preventivnega 
delovanja civilne zašč ite; 

- izpolnjevanje avtonomnega sistema vojnih zvez za or- 
gane in organizacije družbenopolitičnih skuposti ter nadaljnji 
razvoj sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje, 
opremljanje in usposabljanje za to potrebnih kadrov; 

- opremljanje, oboroževanje in usposabljanje organov in 
organizacij družbenopolitičnih skupnosti za delovanje v izre- 
dnih in vojnih razmerah in 

- vzgoja in izobraževanje delovnih ljudi, občanov in izven- 
šolske mladine za obrambo in zaščito v skladu s potrebami 
okolja, kjer delujejo in živijo, pridobivanje mladih za vojaške 
šole in obrambne poklice ter dodatno usposabljanje delavcev, 
ki delajo na obrambnih in samozaščitnih nalogah v organiza- 
cijah in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

4.11.2. Nadaljnji razvoj varnostne kulture delovnih ljudi in 
občanov, oblikovanje samozaščitnih kriterijev pri ocenjeva- 
nju varnostnih razmer, pri izdelavi varnostnih načrtov in nji- 
hovem uresničevanju ter razvijanju novih oblik dela vTOZD in 
krajevnih skupnostih mora izhajati iz aktualnih družbenopoli- 
tičnih, ekonomskih in varnostno-obrambnih potreb naše 
družbe. Ob tem sta varstvo samoupravnih pravic delovnih 
ljudi in občanov ter varstvo družbenega premoženja pred 
vsemi oblikami zlorab in odtujevanja temeljna naloga vseh 
uporabnikov družbenih sredstev, samoupravnih, poslovodnih 
in državnih organov ter strokovnih služb, ki se morajo uspo- 
sobiti za uč inkovitejše delo na tem področju, se ustrezno 
organizirati, medsebojno sodelovati in se delovno povezovati. 

Družbeni dejavniki, ki jim je družbeno premoženje zaupano 
v upravljanje, bodo izpopolnjevali fizično in tehnično varova- 

nje družbenega premoženja, skupnosti za varstvo pred poža- 
rom pa imajo posebne naloge pri kadrovskem in tehničnem 
izpopolnjevanju gasilskih enot, organiziranju centrov za od- 
stranjevanje posledic razlitja nevarnih snovi in dvigu požarno- 
varnostne kulture občanov. 

Organi za notranje zadeve bodo v okviru zakonskih poobla- 
stil in odgovornosti izvajali naloge v sistemu ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, pri čemer bodo zlasti: uč inkovito 
spremljali varnostne razmere in pravočasno odkrivali in one- 
mogočali ogrožanje naše socialistične samoupravne družbe, 
izpopolnjevali sistem sprotnega informiranja o aktualnih var- 
nostnih problemih; pomagali pri usposabljanju ljudi za delo- 
vanje v družbeni samozašč iti n pri usposabljanju narodne 
zašč ite; razvijali preprečevanje kriminalitete, kršitev predpi- 
sov o državni meji, javnega reda in miru, požarov in drugih 
škod na družbenem in zasebnem premoženju; izpopolnjevali 
svojo organizacijo in opremo; kadrovsko izpopolnjevali ope- 
rativne službe in intenzivneje strokovno izobraževali na sred- 
nji in visoki stopnji v izobraževalnem centru organov za notra- 
nje zadeve ter v povezavi z univerzo in drugimi organizacijami 
vzgoje in izobraževanja. 

4.12. Naloge splošne porabe na ravni 
republike in v občinah 

Poudarek bo na racionalnejšem poslovanju, uvajanju so- 
dobnih metod dela in tehničnih sredstev. Višina sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo, ki jih bodo kot dohodek 
pridobivali delavci delovnih skupnosti državnih organov, in 
sredstev za delo teh organov bo odvisna od pravočasnega in 
smotrnega opravljanja programiranih del. 

Za financiranje družbenopolitičnih organizacij bodo zago- 
tovljena sredstva v skladu z njihovim delovnim programom. 

Pri družbenih dejavnostih bo republika financirala obvez- 
nosti, ki izhajajo iz že sprejetih zakonov oziroma sklenjenih 
dogovorov; sofinancirala bo raziskave za upravne organe in 
organizacije ter za pravosodne organe na podlagi letnih pro- 
gramov in srednjeročnih planov. 

Za varstvo borcev NOV in socialno varstvo se bodo zagotav- 
ljala sredstva v skladu s pravicami, ki izhajajo iz ustave in 
zakonskih predpisov za naslednje namene: razlike v pokojni- 
nah borcev NOV, dodatek zaposlenim udeležencem NOV, 
zdravstveno varstvo borcev NOV, dopolnilno varstvo vojaških 
invalidov, varstvo civilnih invalidov vojne, varstvo borcev za 
severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev, stroški dela 
komisije po 82. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov 
zavezniških in drugih tujih armad, republiške priznavalnine, 
pokojnine in varstveni dodatek kmetom-borcem NOV, izje- 
mne pokojnine rudarjev in preživnine dimnikarjev. 

Za krepitev varnosti, družbene samozaščite in obrambne 
pripravljenosti bo SR Slovenija skupno z občinami, poseb- 
nimi družbenopolitičnimi skupnostmi, organizacijami združe- 
nega dela in drugimi nosilci nalog in obveznosti zagotovila 
sredstva za naloge teritorialne obrambe, civilne zaščite, 
obrambne vzgoje, vojnih zvez, za nekatere posebne naloge 
gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki se nanašajo na rav- 
nanje ljudi in njihovo obrambno sposobnost, ter za blagovne 
rezerve in gradnjo skladišč za naftne derivate. 

V zvezi z dopolnjevanjem občin bodo zagotovljena dopol- 
nilna sredstva občinam, ki bodo na podlagi novih kriterijev, ki 
jih bo pripravil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, oprede- 
ljene kot dopolnjevane občine. 

Za ureditev položaja slovenske narodne skupnosti v zamej- 
stvu bo SR Slovenija še nadalje zagotavljala sredstva in pokri- 
vala tudi tiste obveznosti do dvojezičnega poslovanja, ki 
sodijo v pristojnost republike. 

Za financiranje zveznih obveznosti, prenesenih na repu- 
blike in avtonomni pokrajini, bo SR Slovenija še naprej zago- 
tavljala sredstva za odplač ilo inozemskih kreditov Narodni 
banki Jugoslavije, Jugoslovanski investicijski banki, Skladu 
solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju ter 
za vse tiste obveznosti, ki so posledica teh prenosov. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo ločeno obravna- 
vana poraba proračuna za potrebe na nivoju republike in za 
obveznosti do financiranja federacije. SR Slovenija se bo 
zavzemala, da se bo rast splošne porabe na ravni federacije 
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gibala v skladu z možnostmi rasti celotne splošne porabe po 
posameznih letih naslednjega srednjeročnega obdobja. 

Z družbenimi dogovori in programi bodo sredstva splošne 
porabe v občinah usmerjena po enotnih osnovah in merilih za 
izvajanje nalog organov družbenopolitičnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij, ljudske obrambe in družbene sa- 
mozašč ite, za zagotavljanje občinskih priznavalnin borcem 
NOV, delovanja delegatskega sistema v krajevnih skupnostih, 
drugih v skladu z ustavo in zakoni določenih splošnih družbe- 
nih potreb v ,občinah ter s tem planom opredeljenih nujnih 
intervencij v gospodarstvu. 

Med intervencijami v gospodarstvu se v občinah zagotav- 
ljajo sredstva splošne porabe za oblikovanje občinskih bla- 
govnih rezerv, za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane in 
občinskih kompenzacij. 

Občine bodo med letom ugotavljale skladnost gibanja 
splošne porabe z družbenimi usmeritvami. Pri tem bodo upo- 
števane potrebe po nekoliko hitrejši rasti splošne porabe v 
Mariboru zaradi preoblikovanja obč ine, če bodo ob enotnem 
izvajanju davčne politike ustvarjena sredstva od davkov, taks 
in drugih davščin presegla dogovorjeno raven, bodo občine 
zagotovile, da bodo presežki povrnjeni gospodarstvu v obliki 
nujnih gospodarskih intervencij, opredeljenih s tem planom, 
ali za izvajanje skupnih nalog splošne porabe v okviru medob- 
činskega sodelovanja v tistih občinah, ki imajo visoko rast 
dohodka gospodarstva in nizko rast sredstev splošne porabe. 

5.0. SMERI IN OKVIRI ZA 
SPREJEMANJE UKREPOV RAZVOJNE 
POLITIKE 

S tem družbenim planom so opredeljene smernice in okviri 
za sprejemanje ukrepov za izpolnjevanje nalog skupnega 
pomena za razvojno politiko SR Slovenije. Ukrepi temeljijo na 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki so jih sprejele 
samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti v samoupravnih sporazumih in dogovorih o teme- 
ljih planov, ter na pristojnostih republike za ukrepe, ki jih 
sprejema sama ali v neposrednem sodelovanju z drugimi 
republikami oziroma v okviru dogovarjanja o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije. 

5.1. Pri ukrepih za uresničevanje proizvodne orientaci|e, 
opredeljene v tem družbenem planu, bo poudarek na uveljav- 
ljanju kriterijev prestrukturiranja gospodarstva, sprejetih v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985 ter podrobneje razčlenjenih v samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov bank, sestavljenih organizacij zdru- 
ženega dela in drugih asociacij združenega dela. 

Ti kriteriji so: 
- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 

nje blaga in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja zna- 
ten pozitivni plač ilnobilančni uč inek; 

- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje blaga in 
storitev, za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije 
proizvodnih procesov in visoka udeležba visokokvalificira- 
nega ustvarjalnega dela; 

- gospodarna raba energije in surovin; 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja; 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporedi- 

tev proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regional- 
nega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne 
možnosti posameznih območij. 

Za usmerjanje proizvodnje in porabe energije ter zagotav- 
ljanje stabilne in kvalitetne oskrbe z energijo bodo na podlagi 
srednjeročnih energetskih bilanc Slovenije in Jugoslavije v 
skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SFRJ, naj- 
kasneje do 20. decembra vsako leto opredeljene letne ener- 
getske bilance za naslednje leto, v republiki pa bo le-ta 
izdelana v septembru za vsako leto. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, občine in repu- 

blike bodo ukrepale za racionalno porabo in varčevanje z 
energetskimi surovinami, zlasti z naftnimi derivati in zemelj- 
skim plinom. V ta okvir sodi tudi nadomestitev porabe tekočih 
goriv s premogom in drugimi domačimi energetskimi viri, kjer 
je to tehnološko izvedljivo, narodno gospodarsko upravičeno 
in ekološko dopustno. 

Novih termoelektrarn na tekoča goriva ne bomo gradili, 
obstoječe zmogljivosti pa bomo koristili le, če električne in 
toplotne energije ne bo možno zadovoljiti iz drugih zmogljivo- 
sti. Do izgradnje novih ter nadomeščanja dotrajanih agrega- 
tov za pokrivanje potreb po toploti v industriji in široki potroš- 
nji bo prišlo le, če bo to družbenoekonomsko in ekološko 
upravičeno. 

Zainteresirane organizacije združenega dela ter samo- 
upravne interesne skupnosti s področja energetike in razisko- 
valnega dela bodo sklenile z ustreznimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi v drugih republikah samoupravni 
sporazum o financiranju in izvajanju raziskav energetskih 
virov doma in v tujini ter uporabe novih virov energije. 

Sklenjena bosta medrepubliška dogovora o razvoju energe- 
tike v Jugoslaviji do leta 2000 in o razvoju in uporabi nu- 
klearne energije do leta 2000. 

Dogovor o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
na področju kmetijstva, živilstva in ribištva bo podrobno us- 
kladil proizvodnjo hrane, posebno glede investicij. 

Upoštevaje plane samoupravnih organizacij in skupnosti 
bosta z ustreznim samoupravnim sporazumom srednjeročno 
bilančno opredeljeni tržna proizvodnja in poraba osnovnih 
prehrambenih proizvodov ter oskrba z nekaterim reprodukcij- 
skim materialom za kmetijstvo. Najpozneje do septembra 
vsakega leta bodo oblikovane letne bilance, ki bodo anali- 
tična osnova za pravočasno dogovarjanje o proizvodnji in 
dobavah za domače potrebe in izvoz. Bodo tudi analitična 
podlaga za opredeljevanje interventnih ukrepov v kmetijstvu v 
republiki in občinah. 

Občine bodo sprejele predpise, s katerimi bodo najpozneje 
do konca leta 1981 zagotovile izdelavo bilanc primarne rabe 
zemljišč . Pri tem bodo upoštevale kriterije racionalne rabe 
površin in druge elemente rabe prostora iz dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije 1981-1985. V tem okviru 
bodo oblikovane tudi.bilance kmetijskih površin. 

Zemljišča, ki so z dogovori o temeljih družbenih planov 
občin namenjena za trajno kmetijsko proizvodnjo, bodo ob- 
čine zavarovale s predpisi do konca leta 1981. Za druga 
zemljišča bodo občine in kmetijske zemljiške skupnosti opre- 
delile začasno namembnost in njihove koristnike. 

SR Slovenija in občine Jjodo prilagajale ukrepe varstva 
kmetijskih zemljišč tako, da bodo z usposobitvijo novih kme- 
tijskih zemljišč postopoma popolno nadomeščena uničena 
kmetijska zemljišča. 

SR Slovenija bo s predpisom uredila oblikovanje sredstev 
za financiranje razširjene gozdnobiološke reprodukcije. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo organizirala zbiranje in 
uporabo sekundarnih surovin iz koristnih industrijskih in ko- 
munalnih odpadkov. Predlagala bo gradnjo objektov tovrstne 
predelave in zbiralnega omrežja ter zagotovila tekoče obve- 
ščanje o razpoložljivih tovrstnih surovinah. Poraba stranskih 
proizvodov in odpadkov v kmetijstvu in živilski industriji bo 
potekala po programu predelave teh odpadkov v živinsko 
krmo. 

V prometu in zvezah bo poudarek na izvajanju sprejetih 
samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov, stališč in 
ukrepov na ravni republike in federacije, ki urejajo racionali- 
zacijo pretoka blaga, delitev dela med prometnimi panogami, 
razvoj in uporabo sredstev integralnega transporta, tranzit 
blaga in razvoj telekomunikacijskih sistemov zvez. 

Za nove sporazume pa si bo potrebno prizadevati pri sode- 
lovanju jugoslovanskih luk in letalskih prevoznikov ter pri 
nakupu in gradnji ladij, kjer se bo SR Slovenija zavzela, da se 
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domačim ladjarjem omogoč i nabava ladij iz domačih ladje- 
delnic ob ekonomsko sprejemljivih pogojih in zamenjava do- 
trajanega ladjevja tudi z uvozom ladij. 

V federaciji si bomo prizadevali za standardizacijo sredstev 
in opreme za integralni transport ter za dogovor o tipizaciji in 
unifikaciji transportnih sredstev in opreme v okviru Gospo- 
darske zbornice Jugoslavije. Za pospeševanje integralnega 
transporta bo ustanovljena poslovna skupnost za integralni 
transport. 

Organizacije združenega dela bodo uveljavile enotno meto- 
dologijo za prikazovanje transportnih stroškov v temeljnih 
organizacijah združenega dela, ki jo bo pripravila Gospodar- 
ska zbornica Slovenije. Za štednjo goriva v prometu bodo 
izdelani normativi porabe goriva, ki jih bodo morali upoštevati 
domač i proizvajalci motornih vozil. 

5.2. Ukrepom za vzpodbujanje tehnološkega napredka bo 
namenjena osrednja pozornost. Sem sodijo aktivnosti samo- 
upravnih organizacij in skupnosti, zlasti pri organizaciji dela, 
usmerjanju in izobraževanju kadrov, združevanju dela in sred- 
stev, investicijah, razporejanju dohodka, delitvi osebnih do- 
hodkov in kreditni politiki bank, ter davčni, zunanjetrgovinski 
in devizni ukrepi družbenopolitičnih skupnosti. Ti ukrepi raz- 
nih dejavnikov morajo biti stabilni in dolgoročno zasnovani. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov, 
predvsem delovnih organizacij in sestavljenih organizacij 
združenega dela, bodo temeljne organizacije združenega 
dela združevale delo in sredstva za uresničevanje skupnih 
programov razvojnih raziskav. Temeljne organizacije bodo v 
svojih splošnih aktih o delitvi sredstev za osebne dohodke 
vzpodbujale razvojno delo, kar bo prispevalo k temu, da bo to 
delo postalo privlačnejše za ustvarjalne kadre. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Ljubljanske 
banke - Združene banke bodo temeljne banke z območja SRS 
usmerjale del svojega kreditnega potenciala za dolgoročne 
naložbe za aplikativno razvojno in raziskovalno delo ter uvaja- 
nje njegovih dosežkov. 

Predpisi, ki v republiki urejajo investicije, bodo dopolnjeni 
tako, da bo investicijska dokumentacija ocenjevana tudi z 
vidika alternativnih tehnologij glede na narodnogospodarske 
cilje in kriterije ter z vidika njene sodobnosti in perspektiv- 
nega razvoja. To presojo bo opravljala posebna institucija, ki 
bo pritegnila k sodelovanju tudi ustrezne strokovnjake z uni- 
verz in raziskovalnih organizacij ter druge. 

SR Slovenija se bo zavzemala za takšne dopolnitve predpi- 
sov, ki bodo omogočale prednosten nakup tuje tehnologije le, 
če organizacije združenega dela zagotavljajo tudi razvijanje 
uvožene tehnologije z lastnimi ali drugimi domačimi razvoj- 
noraziskovalnimi kapacitetami. Takšne kriterije bo ob več ji 
konkretizaciji na podlagi samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih svojega plana izvajala tudi Samoupravna interesna skup- 
nost SRS za ekonomske odnose s tujino. 

V Gospodarski zbornici Slovenije bo ustanovljena služba za 
pravno pomoč, ki bo organizirala tudi usposabljanje kadrov v 
zvezi s proizvodno-tehničnim sodelovanjem organizacij zdru- 
ženega dela s tujimi partnerji. 

V SR Sloveniji bo Raziskovalna skupnost Slovenije v sode- 
lovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in v povezavi s 
podobnimi prizadevanji v drugih republikah vzpostavila infor- 
macijski sistem za spremljanje razvoja znanosti in tehnologije 
doma in v svetu. 

Z medrepubliškim dogovorom o strategiji tehnološkega ra- 
zvoja bodo določeni kriteriji in pogoji za transfer tehnologij iz 
tujine, za njihovo izpopolnjevanje in prilagajanje domačim 
potrebam zaradi ustvarjanja več jih možnosti za domače te- 
hnološke inovacije. 

V okviru politike vzpodbujanja tehnološkega napredka bo 
uvoz opreme za raziskave, ki jih pri nas ne proizvajamo, še 
naprej deležen carinskih olajšav. 

Za uvoz licenc, patentov in drugih tehnoloških znanj bo 

treba prouč iti možnost uvedbe posebne dajatve republiki, pri 
čemer bo treba ugodneje obravnavati proizvodne programe, 
ki so podlaga za dvig tehnološke ravni vsega združenega 
dela. 

Olajšave organizacijam združenega dela pri davku na doho- 
dek bodo spodbujale vlaganja v raziskovalno in razvojno delo, 
vlaganja v raziskovalno opremo in v pridobitev materialnih 
pravic domačega izvora. 

Temeljne organizacije združenega dela bodo za proizvod- 
njo, ki sodi v proizvodne skupine oziroma podskupine in 
razvojno-tehnološko intenzivne proizvodnje, opredeljene v 
Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985, v prvih petih letih proizvodnje deležne olajšav pri 
davku na dohodek. 

Da bi dosegli bolj organizirano in strokovno skrb za širjenje 
lastnih tehnoloških znanj bo potrebno, da gospodarske zbor- 
nice in sindikati vzpodbujajo ustrezno organiziranje skupnih 
strokovnih služb in poslovodnih funkcij v organizacijah zdru- 
ženega dela. Oblikovana bodo samoupravna telesa, ki bodo 
zbirala inovacijske pobude ter skrbela za materialno in mo- 
ralno priznanje zaslug delavcev. 

Izobraževalna skupnost Slovenije, posebne izobraževalne 
skupnosti in drugi bodo zagotavljali denarna sredstva za 
organizacije tehnične kulture kot pomembnega dejavnika po- 
klicnega usmerjanja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo 
izvajanje koordinirane politike na področ ju tehnološkega na- 
predka poveril ustreznemu medresorskemu telesu. 

5.3. V zvezi z oblikovanjem sredstev za razilrltev mate- 
rialne osnove dela v gospodarstvu je treba z vsakoletnimi 
dogovori o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja 
dohodka opredeljevati počasnejšo realno rast sredstev za 
tekočo porabo od rasti dohodka tako, da bo združeno delo 
vsako leto zagotovilo v poprečju vsaj za 1 odstotno točko 
večjo udeležbo sredstev za razširjeno reprodukcijo v doseže- 
nem dohodku. Organizacije združenega dela bodo na podlagi 
samoupravnih sporazumov o temeljih svojih planov obliko- 
vale samoupravno dogovorjeno minimalno akumulacijo, ki je 
potrebna za njihov trajnejši razvoj. Organizacije združenega 
dela, ki imajo v virih sredstev velik delež bančnih kreditov, 
bodo pri razporejanju dohodka namenjale sorazmerno več 
sredstev za krepitev materialne osnove dela. 

SR Slovenija se bo zavzemala za spremembe zveznih pred- 
pisov, s katerimi bi zagotovili hitrejšo realno rast minimalne 
amortizacije v gospodarstvu od dohodka predvsem za hi- 
trejšo obnavljanje opreme, upoštevaje tehnološko raven in 
opremljenost dela. 

5.4. Organizacije združenega dela bodo na podlagi samo- 
upravnih sporazumov o temeljih svojih planov uresničevale 
skupne naloge z združevanjem dela In sredstev. Opredelje- 
vale bodo konkretne pravice in obveznosti glede razporejanja 
skupnega dohodka ter vzdrževanja realne vrednosti vloženih 
sredstev udeležencev skupnih vlaganj. 

Za izvajanje Zakona o združenem delu in da se uveljavi 
uč inkovitejše planiranje, bodo asociacije združenega dela, 
zlasti delovne organizacije in sestavljene organizacije, pogle- 
dale in izpopolnile svoje samoupravne sporazume o združitvi 
in druge splošne akte glede pogojev za uresničevanje skup- 
nih razvojnih interesov in v zvezi s tem zlasti določ ila o 
združevanju sredstev. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo banke še naprej dajale ugodnosti pri financira- 
nju investicij, za katere več organizacij združenega dela zdru- 
žuje svoja sredstva s tem, da bodo pri skupnih vlaganjih 
zagotavljale dopolnilna sredstva, organizirale ustrezne oblike 
povezovanja med organizacijami združenega dela (konzorcije 
itd.) in uvajale še druge oblike vzpodbujanja skupnih vlaganj. 

Pospeševati bo treba uporabo obveznic kot instrumenta za 
koncentracijo sredstev za posamezne projekte, ki so v inte- 
resu ene ali več ih organizacij združenega dela. 
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Za pospeševanje skupnih vlaganj, zlasti na novih lokacijah, 
bo potrebno dopustiti možnost, da partnerji za potrebne ka- 
dre skupno zagotovijo stimulativnejše pogoje pridobivanja 
osebnih dohodkov. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti za družbene dejavnosti je 
treba zagotoviti, da bodo temeljne organizacije združenega 
dela združevale svoja sredstva amortizacije za uč inkovitejše 
skupno urejanje investicijskega vzdrževanja in zamenjave. 

5.5 Smotrnejše gospodarjenje z denarnimi sredstvi terja 
hitrejše organiziranje internih bank in posebnih finančnih 
služb povsod, kjer medsebojno povezane temeljne organiza- 
cije združenega dela tako lahko racionalizirajo svoje poslova- 
nje z denarnimi sredstvi. 

S samoupravnimi sporazumi v delovnih in sestavljenih or- 
ganizacijah združenega dela ter temeljnih bankah bo treba 
določ iti normative gospodarjenja z vsemi vrstami obratnih 
sredstev ter enotna merila za ugotavljanje kreditne in investi- 
cijske sposobnosti. 

Potrebno bo oblikovati predloge za spremembo predpisov, 
ki urejajo plačilni promet, tako, da bo odpravljeno neracio- 
nalno kroženje denarnih sredstev. 

Kreditno-depozitne odnose bodo temeljne banke na pod- 
lagi zveznih predpisov uravnavale tako, da bo dosežena večja 
skladnost med viri sredstev in naložbami. 

Za krepitev denarnega varčevanja prebivalstva je potrebno, 
da banke postopno razvijejo sistem elastičnih obrestnih mer 
in nadomestil za ohranjanje realne vrednosti varčevalnih vlog 
in glavnice posojil ter da z diferenciranimi obrestnimi merami 
izpopolnijo namensko varčevanje. Za to se bo treba zavzemati 
v medbančnih odnosih v Jugoslaviji. 

5.6. Možnosti za zadolževanje organizacij združenega 
dela v tujini bodo v globalu zmanjšane in pogojene s sposob- 
nostjo oziroma odgovornostjo posojilojemalcev za devizno 
odplač ilo kreditov. SR Slovenija se bo pri dogovarjanju o 
globalnih možnostih zadolževanja po republikah in avtono- 
mnih pokrajinah v okviru posebnega dogovora o kriterijih, 
razporedu pravic in obsegu zadolževanja republik in avtono- 
mnih pokrajin zavzemala za take rešitve, ki bi zagotovile 
postopno znižanje stopnje zadolženosti v primerih, ko znat- 
neje presega jugoslovansko stopnjo tako, da se bodo po tem 
nosilci zadolževanja v vseh republikah in pokrajinah lahko v 
prihodnje zadolževali le do dogovorjene jugoslovanske stop- 
nje. 

Organizacije združenega dela bodo na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o merilih in postopkih za uresničevanje 
kreditnih odnosov s tujino v okviru Samoupravne interesne 
skupnosti SRS za ekonomske odnose s tujino, usmerjale 
najemanje kreditov za naložbe tako, da bodo prispevale k 
povečanju neto deviznega preliva. 

Predlagati bo treba ustrezne ukrepe za odpravo vzrokov 
upadanja interesa za skupna vlaganja tujih in domačih part- 
nerjev. 

5.7. Ukrepi samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti, ki direktno ali posredno zade- 
vajo investicijsko politiko, bodo izhajali iz kriterijev prestruk- 
turiranja gospodarstva v asociacijah združenega dela in pri 
usmerjanju kreditne politike bank. Temu bo podrejena tudi 
uporaba inozemskih sredstev. V tem okviru bo treba najprej 
dokončati začete gospodarske investicijske objekte. 

Zagotovili bomo zmanjšanje deleža neproizvodnih investicij 
v celotnih investicijah, razen v stanovanjsko gradnjo. 

Pri finančnih konstrukcijah naložb bo udeležba bank ome- 
jena na največ 30%, razen v primerih, ki so vskladu s temelj- 
nimi razvojnimi usmeritvami SR Slovenije posebej določeni v 
samoupravnih sporazumih o temeljih planov bank. Pri infra- 
strukturi bo zaradi njenega značaja udeležba bank pri dolgo- 
ročnih kreditih postopno zmanjšana na premostitvene kre- 

dite, banke pa bodo še naprej dajale garancije za investicije v 
infrastrukturo. 

Združevanje sredstev v samoupravnih interesnih skupno- 
stih za gospodarsko infrastrukturo po enotnih osnovah, virih 
in merilih bo namenjeno izključno vlaganjem, ki so skupnega 
pomena za SR Slovenijo, in to po namenih in obsegu, ki so 
podrobneje opredeljeni v dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. 

Z dogovorom o uresničevanju plana razvoja kmetijstva, 
živilske industrije in ribištva v obdobju 1981-1985 bodo dolo- 
čeni kriteriji in pogoji vlaganj ter nač in združevanja sredstev 
za razvoj proizvodnje hrane. Prek samoupravnih skladov za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane v občinah in repu- 
bliki zagotavljamo 2,1 mlrd din za izvedbo tistih nalog v 
razširjeni reprodukciji, ki imajo značaj kmetijske infrastruk- 
ture (nakup in melioracije kmetijskih zemljišč , pospeševanje 
skupnih naložb v zadružnih organizacijah). 

Prek samoupravnih sporazumov o temeljih planov Ljubljan- 
ske banke - Združene banke in drugih bank bodo zagotov- 
ljeni ugodni kreditni pogoji za investicije v turistične in go- 
stinske objekte, ki so namenjeni predvsem tujskemu turizmu. 

Banke bodo sodelovale pri realizaciji sanacijskih progra- 
mov za III. in IV. območje onesnaženosti zraka ter dajale 
ugodnejše kreditne pogoje pri vlaganjih v opremo za varstvo 
okolja. 

Investicije v izobraževalne zmogljivosti se bodo izvajale v 
skladu z normativi in mrežo šol, opredeljenimi v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti izobraževanja. 

Na podlagi posebnega medrepubliškega dogovora bo vpe- 
ljano enotno evidentiranje in spremljanje investicijskih na- 
mer. 

Pri razvoju metodologije planiranja bo treba nameniti po- 
sebno pozornost nadaljnjemu razvijanju sistema vrednotenja 
družbenih koristi in stroškov investicij ter povezovanju plan- 
skih odločitev o investicijah na projektni, sektorski in druž- 
beni ravni. 

5.8. Na področ ju kreditno-monetarne politike si bo SR 
Slovenija prizadevala za dosledno uveljavljanje ustavnih na- 
čel denarne politike tako, da se emisijska politika omeji na 
njene temeljne naloge, to je na odgovornost za dogovorjen 
obseg denarja v obtoku, za likvidnost bančnega sistema ter za 
nemoten plač ilni promet doma in s tujino. Denarno kreditna 
politika mora biti usklajena z usmeritvami na drugih ekonom- 
skih področjih, ki posredno ali neposredno vplivajo na de- 
narno-kreditna razmerja. Z denarno-kreditno politiko bo 
treba zagotoviti dinamično spremljanje blagovnih tokov z 
monetizacijo vrednostnih papirjev združenega dela. 

SR Slovenija se bo zavzemala, da se v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju postopno, vendar v celoti prenesejo naloge 
selektivnega kreditiranja iz Narodne banke na poslovne 
banke, ki morajo prek usklajevanja planov na ravni republik in 
avtonomnih pokrajin zagotoviti nemoten potek financiranja 
selektivnih namenov. 

SR Slovenija se bo zavzemala za politiko postopne uvedbe 
takih obrestnih mer, ki bodo upoštevale ohranjanje realne 
vrednosti depozitov in plasmajev in ki bo prispevala k uresni- 
čevanju temeljnih ciljev razvoja. 

SR Slovenija se bo še naprej zavzemala proti financiranju 
deficita zveznega proračuna in drugih oblik končne porabe s 
primerno emisijo. Primarna emisija se bo lahko uporabljala za 
odpravo posledic elementarnih nesreč , vendar le z vrač ilnim 
rokom največ do enega leta. 

Z medbančnim sporazumom in ob upoštevanju dohodkov- 
nih interesov članic bodo banke zagotavljale sredstva za 
kreditiranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v 
tujini. Poleg tega bodo poslovne banke v SR Sloveniji združe- 
vale sredstva za kreditiranje prodaje opreme na domačem 
trgu. V ta namen bo uporabljen tudi del sredstev Poštne 
hranilnice. 
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Denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti v SR Slove- 
niji, ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije, bodo upo- 
rabljena za kritje že sprejetih obveznosti, za kratkoročno 
brezobrestno kreditiranje republiških rezerv, za kratkoročno 
kreditiranje z družbenim planom SR Slovenije določenih 
prednostnih nalog, zlasti izvoza in zalog kmetijskih proizvo- 
dov, nujnih za oskrbo. O razmerjih usmerjanja teh sredstev se 
bodo sporazumevale temeljne banke oziroma bodo določena 
z odlokom Skupšč ine SR Slovenije, če do sporazuma ne bo 
prišlo. 

5.9. Poleg z dogovorom o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene repro- 
dukcije opredeljenih nalog na področju trga in cen bo treba 
tudi z drugimi ukrepi ekonomske politike prispevati k stabili- 
zaciji ter odpravljanju avtarkičnih in monopolnih tendenc. 

Pomembno je uveljavljanje dohodkovnih povezav na enot- 
nem jugoslovanskem trgu tako med soodvisnimi proizvajalci 
kot med proizvodnjo in trgovino. Gospodarska zbornica Slo- 
venije in pristojni republiški upravni organi bodo morali 
vzpodbujati aktivnosti tako, da bo do konca leta 1983 več ina 
odnosov med proizvodnjo in trgovino temeljila na trajnejših 
poslovnih odnosih ter usklajenih oziroma skupnih planih. 

Za gospodarsko infrastrukturo, za katero prek samouprav- 
nih interesnih skupnosti teče združevanje sredstev po enotnih 
virih, osnovah in merilih, bomo na podlagi dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije postopno zagotovili, da 
bodo uč inkovitejše gospodarjenje in cene omogočili pokriva- 
nje stroškov enostavne reprodukcije. Pokrivanje stroškov 
enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu pa bo 
poleg tega uresničeno s povrač ili na osnovi združevanja sred- 
stev temeljnih organizacij združenega dela. 

Občine in stanovanjske skupnosti bodo skladno z vsako- 
letno politiko cen v republiki postopno uresničevale politiko 
ekonomskih stanarin v mejah predvidenega deleža stanarin v 
osebni porabi. 

Na ravni republike se bodo oblikovale zaščitne cene, po 
potrebi pa tudi proizvajalčeve prodajne cene, za pomemb- 
nejše kmetijske proizvode, kjer tega ne bo storila federacija. 
To velja predvsem za mleko in krompir. 

Za stabilnost proizvodnje in trga bodo določene zaščitne 
cene za osnovne kmetijske proizvode, za katere je opredeljen 
skupen interes v dogovoru o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene repro- 
dukcije, in to za vsako leto do 1. septembra za naslednje leto. 
Organi, odgovorni za blagovne rezerve, bodo po teh cenah 
odkupili vse količ ine vnaprej pogodbeno dogovorjenih kme- 
tijskih proizvodov, ki so v režimu zaščitnih cen, če se po teh 
cenah ne morejo prodati. 

Za uresničevanje povečanja družbeno organizirane kmetij- 
ske proizvodnje do ravni, ki je dogovorjena z dogovorom o 
temeljih družbenega plana SRS 1981-1985, bo prek samo- 
upravnih skladov za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane 
- razen za naloge, ki imajo značaj kmetijske infrastrukture - 
zagotovljeno 4,9 mlrd din. Sredstva se bodo v skladu z letnimi 
programi skladov uporabila za stimuliranje govedoreje, ovče- 
reje, ulova rib, za intenziviranje poljedelske proizvodnje, za 
delovanje kmetijske pospeševalne službe, za nadomestilo 
dela obresti, pri kreditih hranilno-kreditnih služb, za kritje 
tečajnih razlik pri kreditih iz sredstev Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj v združenih organizacijah, za obrambo pred 
točo in za stimulacijo proizvodnje hrane v hribovskih območ- 
jih Slovenije. 

Za izboljšanje oskrbe občanov z osnovnimi živili, predvsem 
s kmetijskimi pridelki, bodo republika in občine vzpodbujale 
organiziranje interesnih in poslovnih skupnosti za preskrbo. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo zagotavljali sredstva 
za oblikovanje republiških in občinskih blagovnih rezerv ter 
za izgradnjo skladiščnih prostorov v skladu s programom 
oblikovanja republiških in občinskih blagovnih rezerv. Za 

izboljšanje oskrbe z naftnimi derivati bo poleg v planskih 
aktih interesne skupnosti za nafto in plin predvidenih sredstev 
za oblikovanje rezerv naftnih derivatov in za zagotovitev 
ustreznejših skladiščnih zmogljivosti potrebno zagotoviti do- 
datna sredstva z interesnim združevanjem in iz drugih virov. 
Občine, ki v preteklem srednjeročnem obdobju niso realizi- 
rale svojih blagovnih rezerv, jih bodo pospešeno oblikovale. 

S posebnim dogovorom federacije, republik in avtonomnih 
pokrajin bodo določeni trajni in stabilni viri financiranja re- 

.zerv in izgradnje skladišč iz davka na promet, združevanja 
sredstev organizacij združenega dela in sredstev rezervnega 
sklada organizacij združenega dela. Ob zaključku srednjeroč- 
nega obdobja bo v republiki treba doseč i približno enako 
udeležbo obveznosti zagotavljanja sredstev iz vseh teh virov. 

5.10. Ukrepi politike regionalnega razvoja bodo usmerjeni 
v celovito reševanje problema manj razvitih območ ij in v 
reševanju določenih specifičnih vprašanj razvitih območij. 

SR Slovenija bo sodelovala pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij: z zmanjšano davčno osnovo za plač ilo 
davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki 
vlagajo na manj razvitih območjih; davčna osnova bo v več ji 
meri znižana pri investicijah na manj razvitih obmejnih ob- 
močjih in v občini Lenart; z znižanjem obveznosti plač ila 
davka na dohodek temeljnih organizacij združenega dela, ki 
imajo sedež na manj razvitih območjih in so pričele z dejav- 
nostjo na podlagi novih vlaganj; v proračunu SR Slovenije 
bodo zagotovljena sredstva za sofinanciranje izdelave razvoj- 
nih programov in projektov, pomembnih zg hitrejši razvoj 
manj razvitih območij, z refundiranjem dela stroškov izdelave 
projektne dokumentacije za naložbe na manj razvitih obmej- 
nih območjih in v občini Lenart in za sofinanciranje komasacij 
kmetijskih zemljišč  na teh območjih; z dopolnilnimi proračun- 
skimi sredstvi za izenačevanje pogojev na področju splošne 
porabe. 

Na ravni republike bo sklenjen družbeni dogovor o mladin- 
skih delovnih akcijah v obdobju 1981-1985, vsako leto pa 
ustrezni samoupravni sporazumi, na podlagi katerih bodo 
mladinske delovne akcije zveznega in republiškega pomena, 
ki bodo organizirane na območju SR Slovenije, potekale 
predvsem na manj razvitih območjih. 

Banke bodo v skladu s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih svojih planov: uveljavile ugodnejšo obrestno mero in 
dajale druge kreditne olajšave investitorjem na manj razvitih 
območjih, pri čemer bodo obrestne mere in druge kreditne 
olajšave ugodnejše za investicije na manj razvitih obmejnih 
območjih in v občini Lenart; pri tem bodo imela prednost 
skupna vlaganja; obvezno usmerjale sredstva za kreditiranje 
naložb na manj razvitih območjih, pri čemer bodo banke z 
aneksom k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana do- 
loč ile del razpoložljivega potenciala za naložbe v osnovna in 
trajna obratna sredstva za te namene, dajale kreditne olajšave 
za investicije za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč , ki 
so neposredno povezana z uresničevanjem predvidenih go- 
spodarskih vlaganj. 

Občine na manj razvitih območjih bodo: opredelile manj 
razvita območja na svojem teritoriju in v okviru medobčin- 
skega povezovanja (poleg območij, ki izpolnjujejo kriterije 
republiškega zakona); z davčnimi olajšavami pospeševale ra- 
zvoj kmetijstva in drobnega gospodarstva; opredelile cone za 
razvoj industrije in vzpodbujale druga vlaganja z urbanistično 
in lokacijsko politiko ter z drugimi ukrepi. 

Na gospodarsko razvitejših območjih, kjer se zaradi močne 
koncentracije prebivalstva in gospodarskih aktivnosti, omeje- 
nih prostorskih možnosti in ekoloških problemov, povečujejo 
stroški za razvoj gospodarske in družbene infrastrukture, 
bodo občine predpisale pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
investitorji na teh območjih, zlasti glede strukture vlaganj in 
glede prevzemanja obveznosti v zvezi z izgradnjo dela infra- 
strukture v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. 
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5.11. SR Slovenija bo z zakonom razporedila obveznost 
organizacij združenega dela na svojem območju do Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
man| razvitih republik in SAP Kosovo v višini 1,83% družbe- 
nega proizvoda združenega dela SR Slovenije. Pri določanju 
obveznosti organizacij združenega dela bodo upoštevane ra- 
zvojne usmeritve in problemi, s katerimi se bo srečevalo 
gospodarstvo SR Slovenije v obdobju 1981-1985. 

Glede na to, da bo možno 50% obveznosti do Sklada 
federacije usmeriti za skupna vlaganja, bo SR Slovenija z 
zakonom opredelila način izpolnjevanja teh obveznosti. 

SR Slovenija bo samoupravno združevanje dela in sredstev 
iz stalnih sredstev Sklada federacije in drugih sredstev za 
skupna vlaganja v manj razvitih republikah in SAP Kosovo še 
naprej pospeševala z davčnimi olajšavami in sicer z znižano 
osnovo od davka na dohodek temeljnih organizacij združe- 
nega dela, pri čemer je davčna olajšava za skupna vlaganja za 
SAP Kosovo ugodnejša. 

Banke bodo pospeševale skupna vlaganja v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo z ugodnejšimi kreditnimi pogoji, 
pri čemer bodo pogoji za SAP Kosovo ugodnejši. 

5.12. Glede življenjskega standarda bodo ukrepi, ki jih 
nalaga razvojna in predvsem stabilizacijska politika, zlasti 
naslednji: pri razporejanju čistega dohodka bomo zagotavljali 
razmerja, po katerih bi realna rast sredstev za osebne do- 
hodke, skupno in splošno porabo v globalu za 10% zaostajala 
za realno rastjo dohodka. 

Zakon o zajamčenem osebnem dohodku bo določal višino 
zajamčenega minimalnega osebnega dohodka, ki bo zaposle- 
nim zagotavljal materialno in socialno varnost upoštevaje 
rešitve, za katere se bomo dogovorili v medrepubliškem do- 
govoru o skupnih osnovah za oblikovanje zajamčenih oseb- 
nih dohodkov, obsega drugih zajamčenih pravic in načina 
njihovega reševanja. 

Vsako leto bomo sprejeli dogovor o uresničevanju druž- 
bene usmeritve razporejanja dohodka, pri katerem sodelujejo 
izvršni svet skupščin občin, Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije in Republiški svet zveze 
sindikatov Slovenije in s katerim bomo realizirali srednje- 
ročne proporce, upoštevaje konkretne vsakoletne pogoje in 
možnosti, opredeljene v resolucijah o uresničevanju družbe- 
nega plana SR Slovenije. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo uresničevali tudi druž- 
beni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, ki bo vzpod- 
bujal k odpravljanju uravnilovskih tendenc in usmerjal k več ji 
materialni vzpodbudi na podlagi produktivnosti, ustvarjalno- 
sti in kvalitete dela. 

Treba bo sproti ukrepati, da se ne poslabša socialna var- 
nost delovnih ljudi, zlasti tistih z minimalnimi osebnimi do- 
hodki, štipendistov in tistih, ki prejemajo socialne prejemke, 
hkrati pa vse to uravnavati v obsegu, ki upošteva dejstvo, daje 
mogoče uresničevati uč inkovito socialno politiko le z veča- 
njem dohodka na podlagi rasti produktivnosti dela. Obenem 
pa bo v prihodnjem obdobju potrebno preveriti vse socialne 
pravice tako, da ne bodo destimulativno vplivale na produk- 
tivnost. 

Socialne pravice se v tem srednjeročnem obdobju ne bodo 
širile, razen pravic s področ ja starostnega zavarovanja kme- 
tov ob pogoju ustrezne zakonske ureditve. Občinske skupno- 
sti socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, stanovanjske 
skupnosti in skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja se bodo dogovorile o prerazporeditvi stroškov oskrbe v 
splošnih socialnih zavodih. 

SR Slovenija se bo zavzela, da bo na zvezni ravni čimprej 
sklenjen družbeni dogovor o oblikovanju cen zdravil in sani- 
tetnega materiala, v katerem bodo sodelovale tudi zdrav- 
stvene skupnosti. Lekarne in zdravstvene ustanove v SR Slo- 
veniji bodo stalno zagotavljale minimalno zalogo zdravil. Sez- 

nam in količ ino zdravil, ki morajo biti obvezno na zalogi, bo 
predpisal Republiški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo. 

Uskladili bomo družbeni dogovor in samoupravne spora- 
zume na področju štipendijske politike z načeli usmerjenega 
izobraževanja in upoštevali tudi socialni položaj učencev in 
študentov. 

5.13. V okviru politike zaposlovanja bo združeno delo 
usklajevalo svoje potrebe po novih zaposlitvah z dejanskimi 
kadrovskimi možnostmi občin in širšega območja ter dohod- 
kovnimi možnostmi za pokrivanje celotnih družbenih stro- 
škov zaposlovanja. V ta namen bodo temeljne organizacije 
združenega dela v okviru skupnosti za zaposlovanje na ravni 
obč in in med občinami ter v zvezi skupnosti na ravni repu- 
blike sprejemali letne načrte zaposlovanja, upoštevaje druž- 
bene plane in smernice iz resolucij, v katerih bodo konkretizi- 
rali usmeritve za zaposlovanje ter sprejemali obveznosti in 
ukrepe. 

V obdobjih in na območjih, kjer se bodo v ostrejši obliki 
kazala nesorazmerja med prilivom kadrov iz šol in možnostmi 
za zaposlovanje, bodo skupnosti za zaposlovanje ob pomoč i 
skupščin občin, občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije 
in posebnih izobraževalnih skupnosti ukrepale za reševanje 
nastalega položaja, predvsem z izpopolnjevanjem znanj in 
uposabljanjem brezposelnih delavcev in njihovo ponovno 
vključ itvijo v delo. Prednost pri zaposlovanju bodo imele za 
delo usposobljene invalidne osebe in mladina, ki se bo po 
potrebi pripravljena dodatno izobraževati in prekvalificirati za 
prosta dela. Nezaposleno mladino bo potrebno usmerjati tudi 
v začasno zaposlitev na prosta dela in opravila, ki terjajo nižjo 
raven izobrazbe. 

Organizacije združenega dela bodo pravočasno urejale 
vprašanje presežka svojih delavcev tako, da bodo v sodelova- 
nju z ustreznimi vzgojnoizobraževalnimi skupnostmi in skup- 
nostmi za zaposlovanje pripravljale in izvajale programe za 
prekvalifikacijo v skladu s potrebami drugih temeljnih organi- 
zacij združenega dela v občini in na širšem območju. 

Z izvajanjem družbeno dogovorjenih minimalnih standar- 
dov pri zaposlovanju delavcev bodo organizacije združenega 
dela izboljševale socialni položaj svojih delavcev. Sredstva za 
pokrivanje stroškov družbenega standarda delavcev morajo 
biti zagotovljena vsaj v obsegu, kot ga predvideva družbeni 
dogovor o minimalnih standardih oziroma ustrezni samou- 
pravni sporazumi. 

Posebna pozornost bo v tem srednjeročnem obdobju na- 
menjena organiziranemu vračanju in zaposlovanju naših de- 
lavcev na začasnem delu v tujini. Za to bodo skupščine občin 
in skupnosti za zaposlovanje organizirale skupne informa- 
tivne službe, da bodo ti delavci lahko urejali vprašanja, pove- 
zana z njihovo vrnitvijo in zaposlitvijo. 

5.14. Projekcija plač ilno-bilančnega in devizno-bilančnega 
položaja SR Slovenije bo vsako leto opredeljena tako, da se z 
njenim izvajanjem ne zagotavlja le potrebna likvidnost in 
izboljšanje pokritja uvoza z izvozom, temveč v skladu s cilji in 
nalogami družbenega plana na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino tudi intenzivna preorientacija gospodarstva na 
izvoz. Temeljni pogoj za to so ukrepi za izboljšanje konku- 
renčne sposobnosti za nastopanje v tujini, začenši s tistimi v 
organizacijah združenega dela samih, do tistih, ki jih v okviru 
prizadevanj za stabilizacijo sprejemamo v federaciji, vklju- 
čno z izvajanjem politike realnega tečaja dinarja. 

Organizacije združenega dela bodo v okviru asociacij zdru- 
ženega dela razvijale notranje sisteme za vzpodbujanje 
izvoza, razvijale dohodkovno povezavo ustvarjalcev in porab- 
nikov deviz oziroma udeležbo temeljnih organizacij združe- 
nega dela pri skupno ustvarjenem deviznem prilivu, skupnem 
riziku in odgovornosti. 

S Samoupravnim sporazumom o temeljih plana ekonom- 
skih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 bodo organiza- 
cije združenega dela na podlagi materialnih razmerij, določe- 
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nih v tem planu, v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino opredelile sred- 
njeročne plane izvoza in uvoza, prilivov in odlivov ter kredit- 
nih odnosov s tujino in z vsakoletnim aneksom najpozneje do 
31. 3. tekočega leta na podlagi vsklajenih planov sprejele 
svoje konkretne izvozne obveznosti in opredelile možnosti za 
uvoz. 

V obdobju 1981-1985 bodo člani Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino v 
skladu s Samoupravnim sporazumom o temeljih plana eko- 
nomskih odnosov s tujino združevali devizna sredstva za 
nekatere namene skupnega pomena, opredeljene z Dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. 

S samoupravnim sporazumevanjem in dohodkovnim pove- 
zovanjem bodo člani samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino usmerjali razpoložljive devize za 
potrebe proizvodnih in drugih dejavnosti, ki so skupnega 
pomena za uresničevanje prednostnih nalog družbenega 
plana SR Slovenije, da bi zagotovili nemoteno proizvodnjo v 
teh dejavnostih in s tem gospodarstva kot celote. Združevali 
bodo tudi devizna sredstva za delno pokritje zapadlih deviz- 
nih obveznosti za potrebe družbenih in gospodarskih dejav- 
nosti skupnega pomena. V okviru Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino bodo 
za odplač ilo obveznosti v zvezi s krediti za nakup opreme za 
drobno gospodarstvo na dohodkovnih osnovah zagotovljene 
potrebne devize. 

Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo v okviru Interesne 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino zagotov- 
ljeno pospeševanje izvoza blaga višje stopnje predelave in 
blaga, pri katerem je moč doseč i več je devizne uč inke ob več ji 
uporabi domačih surovin, domačega znanja in tehnologije. 

Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino si bo na zvezni ravni prizadevala za 
zadostna sredstva, ki naj zagotove ažurno izplačevanje izvoz- 
nih stimulacij. 

Banke bodo kot za dinarska sredstva zahtevale tudi doku- 
mentacijo o zagotovitvi deviznih sredstev. V okviru Interesne 
skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino bo po- 
trebno določ iti skupne kriterije in oceno investicijskih progra- 
mov, ki se financirajo iz inozemskih kreditov, in za oceno 
sposobnosti organizacij združenega dela za odplačevanje 
tujih kreditov. V okviru Samoupravne interesne skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino bo zagotovljeno, da bodo po- 
membnejše nabave uvozne opreme in tehnologije pogojene s 
trajnejšim izvozom. 

Osnovni kriterij za oceno upravičenosti skupnih vlaganj s 
tujimi partnerji bo razvoj proizvodnje in napredek domače 
tehnologije na podlagi specializacije zaradi trajnejšega pove- 
čevanja izvoza in krepitve konkurenčne sposobnosti s tem, da 
so skupna vlaganja v montažo in sestavljanje proizvodov iz 
uvoženih delov in sklopov možna le, če se zagotovi izvoz 
najmanj v vrednosti celotnega potrebnega uvoza in odplač il 
obveznosti iz skupnih vlaganj v konvertibilnih valutah. To bo 
veljalo tudi za dolgoročne proizvodne kooperacije in po- 
slovno-tehnično sodelovanje. 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov bodo poslovne banke z uporabo kriterijev za prestruk- 
turiranje gospodarstva iz dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije zagotavljale prednost investicijskim pro- 
gramom za v izvoz usmerjeno proizvodnjo blaga in storitev, 
usmerjale del sredstev za finaciranje investicij v pretežno 
izvozne zmogljivosti, nudile ugodnejše kredite za naložbe, ki 
pospešujejo sodelovanje z deželami v razvoju in z obmejnimi 
območji, v kratkoročni kreditni politiki dajale prednost kredi- 
tiranju priprave proizvodnje za izvoz in izvoza ter za to dajale 
ugodnejše kreditne pogoje. 

Poslovne banke bodo določile najnižje meje likvidnih deviz- 
nih sredstev, ki jih morajo imeti na svojih računih v tujini, 
izboljšale menjalniško službo in sprejele še druge ukrepe za 
pospeševanje deviznega priliva. Učinkovitost menjalniške 
službe bodo povečale tudi organizacije združenega dela turi- 
zma, gostinstva in trgovine. 

SR Slovenija bo še naprej zagotovila vzpodbujanje izvoza 
tako, da bodo organizacije združenega dela deležne olajšav iz 
davkov na dohodek temeljnih organizacij združenega dela po 
progresivni lestvici v skladu s svojo izvozno usmerjenostjo. 

Temeljne organizacije združenega dela, ki so pomembnejši 
izvozniki, bodo združevale relativno manj za razširjeno repro- 
dukcijo gospodarske infrastrukture, od drugih organizacij 
združenega dela. V samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti se bodo dogovorili za naloge pri pospe- 
ševanju celovite izvozne usmerjenosti SR Slovenije. 

SR Slovenija bo v sodelovanju z drugimi republikami, avto- 
nomnima pokrajinama in federacijo ukrepala za uresničeva- 
nje Osimskih sporazumov. 

V Gospodarski zbornici Slovenije bo v sodelovanju z Repu- 
bliškim komitejem za mednarodno sodelovanje pripravljen 
program srednjeročnih ukrepov za uč inkovito uresničevanje 
pravic in obveznosti iz sporazumov z Evropsko gospodarsko 
skupnostjo. 

Pospeševali bomo koncentracijo jn specializacijo zunanje 
trgovine z združevanjem dela in sredstev trgovskih organiza- 
cij s proizvodnimi organizacijami združenega dela, večjo ra- 
cionalizacijo zunanjetrgovinske mreže v tujini s preverjanjem 
njene izvozne usmerjenosti in stroškov poslovanja. Posebna 
skrb bo namenjena izobraževanju za zunanjetrgovinsko po- 
slovanje. 

Tako bo potrebno začeti z izvajanjem Družbenega dogo- 
vora o vzpostavitvi in delovanju informacijskega sistema za 
ekonomske odnose s tujino, ki so ga sklenili Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Narodna banka Slovenije. 

5.15. Ukrepi davčne politike bodo podpirali cilje in naloge 
tega družbenega plana. To velja zlasti za davek iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela in republiški prometni 
davek, medtem ko bodo davčni ukrepi občin podpirali cilje in 
naloge iz družbenih planov občin. Z medrepubliškim dogovo- 
rom bo zagotovljeno nadaljnje usklajevanje sistema in poli- 
tike davkov iz pristojnosti republik in pokrajin. 

Pri republiškem davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela bodo olajšave dosledno izhajale iz ciljev 
prestrukturiranja gospodarstva in drugih ciljev razvoja SR 
Slovenije. Olajšave iz davkov na dohodek bodo odobrene za 
pospeševanje izvoza blaga in storitev, za uvajanje programov 
razvojno-tehnološko intenzivne proizvodnje, za proizvodnjo 
izolacijskih materialov ter za pospeševanje skupnih vlaganj 
na manj razvitih območjih in v deželah v razvoju. Davčnih 
olajšav iz tega oziroma drugih republiških in občinskih dav- 
kov bodo deležna še vlaganja V opremo za varstvo okolja, v 
razvoj drobnega gospodarstva, vlaganja občanov v gostinske 
in turistične objekte ter v gradnjo stanovanjskih in komunal- 
nih objektov, združevanje kmetov v razne skupne oblike proi- 
zvodnje ter razvoj kmetijske proizvodnje na hribovitih in ob- 
mejnih območjih. Postopno bo izpeljan prehod na obdavče- 
nje po dejanskem dohodku, v tem okviru tudi po dejanskem 
dohodku kmetov, vendar tako, da bo davčna politika pospe- 
ševala boljše koriščenje naravnih virov. 

Občine bodo v sodelovanju z republiko prouč ile možnost 
udeležbe temeljnih organizacij združenega dela v sredstvih, ki 
se ustvarijo s prometnim davkom pri prodaji alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač , na podlagi ustvarjenega deleža deviz- 
nega prihodka v celotnem prihodku. Tako pridobljena sred- 
stva morajo služiti širitvi dejavnosti turističnih organizacij za 
povečanje deviznega priliva. 
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S politiko republiškega prometnega davka bomo stimulirali 
proizvodnjo, ki je zasnovana na domačih surovinah in proi- 
zvodnjo, ki ima pomen za stabilizacijo trga. S politiko davka 
na promet nepremičnin bomo vzpodbujali zgsebno stano- 
vanjsko gradnjo, zlasti zadružno, in olajšali promet s stanova- 
nji pod določenimi pogoji. 

5.16. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo okolja bodo 
zajemali zlasti: celovito rabo prostora, s katero bodo uskla- 
jene potrebe družbenega razvoja v prostoru, upoštevajoč 
dolgoročno varstvo neobnovljivih in racionalno izkoriščanje 
obnovljivih naravnih virov; sanacijo več jih žarišč  onesnaženja 
okolja ter preurejanje obstoječe in uvajanje nove tehnologije, 
ki bo zagotavljalo ohranitev ustreznega okolja. 

V okviru teh ukrepov, ki temeljijo na odločitvah o prostoru, 
prikazanih v priloženih kartah, ki so sestavni del tega plana, 
bodo realizirane naslednje naloge: 

Več ja žarišča onesnaževanja okolja bomo sanirali z dogo- 
vori, ki jih bodo sklepali onesnaževalci, prizadeti in ogroženi, 
družbenopolitične skupnosti in drugi nosilci planiranja. 

Dogovori bodo sklenjeni o sanaciji kakovosti vode reke 
Save na odsekih' Jesenice-HE Moste, Trbovlje-Radeče in 
Krško-republiška meja, za sanacijo kakovosti vode v Savinji 
na odseku Celje-Laško-izliv, v Muri na odseku Šentilj-Gornja 
Radgona, v Soč i na odseku Kanal-državna meja in sanacijo 
Blejskega jezera. 

Izvršena bo dopolnitev že obstoječega samoupravnega 
sporazuma za sanacijo vode reke Reke. Z republiškimi pred- 
pisi bo določena obveznost sanacijskih programov za vse 
več je onesnaževalce. 

Na podlagi dogovorov o skupnih temeljih svojih planov 
bodo občine izdale odloke o zavarovanju vodozbirnih obmo- 
č ij, zlasti naslednjih, za oskrbo s pitno vodo posebej po- 
membnih območij: podtalnice Murskega, Dravskega, Ptuj- 
skega, Krško-Brežiškega, Mengeškega in Sorškega polja, 
podtalnica v Celjski kotlini, več ji kraški izviri, območja Savinj- 
ske, Dolenjske, Notranjske in Primorske. 

Občine bodo z odloki razvrstile območja onesnaženosti 
zraka v I., II., III. in IV. območje. Sprejele bodo odloke o varstvu 
zraka in o izvajanju izrednih ukrepov v primerih, če so preko- 
račene kritične vrednosti onesnaženosti zraka. Začasno bodo 
prepovedale gradnjo stanovanj, šol, bolnic in drugih objektov 
družbenega standarda ter industrijskih objektov na območjih 
IV. stopnje onesnaženosti zraka, ki so pogosto ali trajneje 
onesnažena nad kritično mejo, dokler ne bodo sprejeti sana- 
cijski programi. Kjer tega še niso storili, bodo v občinah 
ustanovili samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka. 

Občine bodo sprejele posebne ukrepe za preprečevanje in 
omejevanje hrupa na območjih, ki so jih namenile za stanova- 
nja, zdravilišča, vzgojnoizobraževalne, socialnovarstvene in 
raziskovalne ustanove, rekreacijo in turizem, narodne in kra- 
jinske parke ter naravne rezervate. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo konec leta 1981 predlo- 
žila potencialnim udeležencem osnutek dogovora o ravnanju 
s posebnimi odpadki. 

Občine bodo začasno zavarovale površine za morebitne 
akumulacije na naslednjih območjih: Trebuša, Planina, Cer- 
kniško jezero, Radovljica, Padež, Bolehnič ič i in Vrbica. Na- 
membnost teh območij bo opredeljena do konca leta 1985. 

Občine bodo na podlagi planov s posebnimi predpisi zava- 
rovale območja in objekte naravne dedišč ine. 

Republika ter občine Jesenice, Radovljica in Tplmin bodo 
zavarovale kot narodni park osrednji del Julijskih Alp s pripa- 
dajoč imi alpskimi dolinami. 

Republika in občine bodo na podlagi dogovorov o skupnih 
temeljih družbenih planov s predpisi zavarovale območja, 
posamezne objekte ali skupine objektov, ki zaradi kulturnega 
in zgodovinskega pomena predstavljajo nepremično kulturno 
dedišč ino. 

Občine, kulturne skupnosti in medobčinske gospodarske 

zbornice bodo sklenile dogovor o vzdrževanju, sanaciji in 
aktiviranju kulturnih in gospodarskih dobrin, zlasti tistih tipič - 
nih ali ključnih objektov, ki so na osnovi strokovnega vredno- 
tenja ali družbenega interesa v prostoru SR Slovenije nenado- 
mestljivi in najvišji dosežki ali najznačilnejši primeri arheolo- 
ške umetnostne, arhitekturne, etnološke, zgodovinske in te- 
hnične dejavnosti ter objekti ali kraji zgodovinskih dogodkov. 

Na zavarovanih območjih in objektih bodo občine omejile 
ali onemogočile razvoj dejavnosti in posege, ki vplivajo na 
spreminjanje njihovih naravnih ali kulturnih značilnosti. Ome- 
jile bodo zlasti pozidavo, spremembe v rabi tal, ki pomemb- 
neje spreminjajo naravne znač ilnosti, in emisije. 

Občine bodo omogočile hitrejše sprejemanje urbanističnih, 
zazidalnih in drugih načrtov, ki so osnova za pripravo doku- 
mentacije za posege v prostor. Da bi poenostavili in pospešili 
pridobivanje soglasij in dovoljenj zlasti za organizirano grad- 
njo, bodo soglasja dana v okviru sprejemanja prostorskih 
izvedbenih aktov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z izvršnimi sveti 
skupščin obč in, Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, Republi- 
ško skupnostjo za ceste, Interesno skupnostjo elektrogospo- 
darstva SR Slovenije in geodetskimi organizacijami združe- 
nega dela sklenil dogovor o uresničevanju srednjeročnega 
programa geodetskih del za obdobje 1981-1985. 

5.17. Nadrobnejši ukrepi na področju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite so opredeljeni v prilogi 
družbenega plana SRS oziroma so te naloge vključene v vsa 
področja razvoja, opredeljena v tem planu. 

Sredstva za izvajanje nalog splošne ljudske obrambe in 
družbene samozašč ite se bodo oblikovala v višini do 0,5% 
narodnega dohodka SR Slovenije ustvarjenega v obdobju 
1981-1985. S tem bo zagotovljen razvoj teritorialne obrambe, 
civilne zašč ite, vojnih zvez in sistema za opazovanje, obvešča- 
nje in alarmiranje, oboroževanje, opremljanje in usposabljanje 
organov in organizacij družbenopolitičnih skupnosti, 
obrambnega usposabljanja in za druge naloge. V okviru sred- 
stev za splošno ljudsko obrambo se bodo občine po načelu 

. vzajemnosti dogovorile za izvajanje obrambnih priprav skup- 
nega pomena. Še naprej bodo veljale stopnje prispevkov za 
financiranje zaklonišč . V te namene bodo tudi banke zagoto- 
vile ustrezna kreditna sredstva. 

Občine in republike bodo iz proračunov zagotavljale sred- 
stva za dograditev informacijskega sistema organov za notra- 
nje zadeve, ki bo - povezan s pravosodnim informacijskim 
sistemom - tvoril samostojni podsistem v okviru družbenega 
informacijskega sistema, za funkcionalne prostore organov 
za notranje zadeve, za izpopolnjevanje in modernizacijo te- 
hnične opreme, oborožitve in sredstev zvez, za izgradnjo in 
modernizacijo mednarodnih in meddržavnih mejnih preho- 
dov, za dograditev izobraževalnega centra, za izvajanje 
obrambnih priprav in za sofinanciranje izgradnje stanovanj za 
delavce organov za notranje zadeve. 

5.18. V tem srednjeročnem obdobju bodo sprejeti še neka- 
teri sistemski zakoni razvojnega pomena. 

Na ravni federacije bodo sprejeti zakon o razširjeni repro- 
dukciji, zakon o temeljih družbenega sistema informiranja in 
zakon o industrijski lastnini. 

V republiki so z razvojnega vidika pomembni predvsem 
naslednji zakoni, ki urejajo osnove za uveljavljanje družbe- 
noekonomskih odnosov na določenih področjih materialne 
proizvodnje in načela za samoupravno organiziranje samou- 
pravnih interesnih skupnosti na naslednjih področjih: ener- 
gija, javne ceste, PTT zveze, komunalne dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, gozdovi in vode. 

Z razvojnega vidika so pomembni tudi sprejem oziroma 
spremembe in dopolnitve zakonov, ki bodo urejali zaposlova- 
nje, družbeni sistem informiranja, urejanje prostora, stano- 
vanjska razmerja, turistično dejavnost in investicijsko gradi- 
tev. 
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5.19. Nujne potrebe družbene reprodukcije, od katerih je 
odvisno uresničevanje temeljnih ciljev tega družbenega plana, 
so: 

a) družbene usmeritve glede temeljnih razmerij delitve do- 
hodka za tekočo porabo in razširitev materialne osnove zdru- 
ženega dela; 

b) likvidnost v plačevanju s tujino ter izboljšanje plačilnobi- 
lančne in deviznobilančne pozicije republike; 

c) oskrba z energijo; 
d) zagotavljanje hrane, zdravil in rezerv; 
e) zašč ita vodnih virov; 

. f) infrastruktura v prometu; 
g) zagotavljanje z zakonom določenih pravic na področju 

skupne in splošne porabe; 
h) temeljne naloge ljudske obrambe in družbene samoza- 

šč ite. 
Če s samoupravnimi sporazumi med organizacijami zdru- 

ženega dela ter drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi ne bo moč zagotoviti sredstev in drugih potreb- 
nih pogojev za izvrševanje nalog na navedenih področjih 
družbene reprodukcije, bo SR Slovenija v skladu s 25. in 89. 
členom ustave SR Slovenije z zakonom in drugimi predpisi 
začasno omejila razpolaganje z' delom sredstev družbene 
reprodukcije, določila obvezno združevanje sredstev v ta na- 
men in določila druge ukrepe za izvršitev teh nalog. 

Na področju infrastrukture v energetiki in v prometu bo SR 
Slovenija na gornji nač in ukrepala v obsegu in za namen,13 

kot je to na osnovi združevanja sredstev po enotnih osnovah, 
virih in merilih predvideno z Dogovorom o temeljih družbe- 
nega plana SRS 1981-1985. 

★ ★ ★ 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti bodo redno spremljale uresničevanje svojih 
srednjeročnih planskih aktov. Z letnimi planskimi akti bodo 
razdelale naloge za uresnič itev srednjeročnih usmeritev, s 
tega vidika pa bodo preverjale tudi svoje tekoče ukrepanje. V 
primerih, ko svojih planskih aktov še niso medsebojno uskla- 
dile, bodo to storile v prvem polletju 1981 in jih do konca leta 
1981 ustrezno dopolnile. 

" zagotovitev potrebna električne energl)e, vlaganja v naftno-pllnako gospo- daratvo ter v železniško, luško in cestno infrastrukturo. 
Izvršni svet Skupščine SRS bo na podlagi analiz o uresniče- 

vanju družbenega plana SRS 1981-1985 Skupščini SRS vsako 
leto do 15. junija predložil poročilo o uresničevanju družbe- 
nega plana SRS, ki bo vsebovalo predvsem ocene in stališča 
Izvršnega sveta o uresničevanju družbenega plana SRS in 
dogovora o njegovih temeljih v preteklem obdobju, ocene 
možnosti in smeri uresničevanja družbenega plana SRS in 
dogovora o njegovih temeljih v naslednjem letu ter smeri 
ukrepov razvojne politike, ki jih bo treba sprejeti za uresniče- 
vanje družbenega plana SRS v naslednjem letu. 
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MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI 

REPRODUKCIJI 

(izbor osnovnih tabel iz dokumentacije k predlogu 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985) 

Predložene tabele predstavljajo kvantitativno opredelitev osnovnih usmeritev in proporcev razvoja, vsebo- 
vanih v tretjem poglavju predloga družbenega plana SR Slovenije, ki zajema materialna razmerja v družbeni 
reprodukciji v obdobju 1981-1985. 

Izračuni, ki se nanašajo na preteklo obdobje, to je vključno do leta 1979, temeljijo na uradnih virih podatkov, 
ki jih objavljajo Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba družbenega knjigovodstva, Narodna banka in druge 
informacijske službe. Izračuni za leto 1980 predstavljajo deloma uradne končne podatke, deloma še ocene, 
izdelane na osnovi razpoložljivih podatkov o tekočih družbenoekonomskih gibanjih v letu 1980. Izračuni za 
obdobje 1981-1985 pa so rezultat strokovnih projekcij Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje na osnovi 
usmeritev in predpostavk, opredeljenih v predlogu družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Vrednostni kazalci za preteklo srednjeročno obdobje so prikazani v tekočih cenah, njihove projekcije za 
obdobje 1981-1985 pa v cenah leta 1980. 
Na osnovi novejših statističnih podatkov in doseženih rezultatov v gospodarjenju v letu 1980 ter na osnovi 
dokončnih opredelitev v družbenem planu Jugoslavije in razprave ob predlogu družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 bo dokumentacijska osnova družbenega plana še dopolnjena in usklajena do 
sprejema družbenega plana. 

Tabela 1 

PROJEKCIJA REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA PO PODROČJIH V 
OBDOBJU 1981-1985 _ v miiij.din 

- cene 198o 

198o 1985 Skupaj Pop.letna Pop.letna 
1981-85 stop.rasti stop.rasti 
 '  1976-80 1981-85 

GOSPODARSTVO 25o.l39 297.o87 1,388.3(>9 4,8 
- združeno delo 23o.l89 273.874 1,278.979 4,9 
- samoseb.delo 19.95o 23.213 lo9.33o 2,9 
Industrija 1o9.2o7 13o.4o2 6o7.914 5,6 
Kmetijstvo 12.126 14.397 67.287 3,4 
- združeno delo 3.554 4.46o 2o.412 9,7 
- sam.oseb.delo 8.572 9-937 46.875 1,3 
Gozdarstvo 3.198 3.453 16.755 1,1 
Vodno gospodarstvo 81o 987 4.571 3,7 
Gradbeništvo 26.311 3o.997 145.366 4,1 
- združeno delo 23.857 28.125 131.868 4,3 
- sam.oseb.delo 2.454 2.872 13.498 2,7 
Promet 18.826 23-375 lo7.398 4,9 

združeno delo 16.621 21.o57 96.o37 5,1 
-1 sam.oseb.delo 2.2o5 2.318 11.361 3,6 
Trgovina 48.252 56.61o 265.917 4,5 
Gostinstvo 7-573 9-133 42-441 t-, 3 
- združeno delo 6.643 H.o'23 37.2^5 4,3 
- sam.cseb.delo 93o l.llo 5.176 4,3 
Obrt 12.766 15.483 71.792 5,2 
- združeno delo 6.977 8.5o7 39.372 5,3 
- sam.oseb.delo 5-789 6.976 32.42o 5,1 * 
Druge dejavnosti ll.o7o 12.25o 58.868 2,6 

3,5 
3.5 
3.1 
3.6 

3.5 
4.6 
3,o 

1.5 
4,o 

3,3 
3.3 
3.2 
4.4 
4,8 
1,0 
3.2 
3.8 
3.3 
3.6 

3.9 
4,o 
3,8 
2,0 



RAST ZAPOSLENOSTI V ZDRUŽENEM DELU Tabela 2 
- v tisočih 

198o 1985 0 letna stopnja rasti 
ocena 1976-198o 1981-1985 

■ Zaposleni skupaj 

Gospodarstvo skupaj 
v tem: 

proizvodne dejavnosti 
v tem: - industrija 

- os,talo 
druge gospodarske dejavnosti 
v tem: - trgovina 

- ostalo 

Negospodarstvo skupaj 
v tem: - družbene dejavnosti 

773,' 844,4 

655,6 714,8 

44o, 9 
348,3 
92,6 

214,7 
77,-4 

137,3 

118,2 
9o, 3 

- družb, organizac. in skupnosti 27,9 

476,1 
376,9 
99.2 

238,7 
85,6 

153,1 

129,6 
loo ,3 
29.3 

3,2 

2,9 

1,8 
2,o 
1,2 
5,2 
M 
5.8 

4.9 
4,7 
5,7 

1,8 

1.7 

1.5 
1.6 
1,4 
2.1 
2,o 
2.2 

1.8 
2,o. 
o , 9 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV V OBDOBJU 1981-1985 Tabela 3 

- v mili j. din 
- cene 198o 
- 1$= 27,3o din 

Ocena Skupaj Struktura Poprečne let 
198o 1985 1981-1985 1981,-1985 stopnje ra- 

v % sti 1981-85. 

IZVOZ RLAGA IN STORITEV 
Izvoz blaga 
Izvoz storitev 

67.723 95.451 
50.32315 73-732 
17.4oo 21.719 

433-416 
319.584 
113.832 

loo, O 
73,7 
26,3 

7,1 
8,0 
4,5 

UVOZ BLAC.A IN STORITEV (vključno z energetskimi 
surovinami) 

Uvoz blaga (brez energetskih surovin) 
v tem: - reprodukcijski material 
Uvoz nafte, naftnih derivatov in premoga 
za kokdiranje 
Uvoz blaga skupaj (z energetskimi surovinami) 
Uvoz storitev 
UVOZ BLAGA IN STORITEV (brez energetskih surovin) 

9o.33o 432.078 

67.236 7o.665 
48.1881' 54.413 

12.217 
82.882 

6.800 7.448 
74.036 78.113 

336.399 
26o.lo4 

56.562 
392.961 
39.117 

375.516 

loo, o 

77.8 
60, 2 

13,1 
9o, 9 
9,1 

86.9 

1, o 
2,5' 

4, o 

1,8 
1,1 

2) 

1) realizacija 

1981 (v letu 1980'uvo^enerzpf^l^h111 surovin.'s® nanaša na obdobje 1982-1985, kjer je osnova leto 
položaja SR in SAP^ n*>?o! fno^ f m bremenil plačilnobilančnega in devi^nobilančnega 
pričakovane hitrp-uš rast energetskih surovin po nominalnih vrednostih bo dejansko večji zaradi pričakovane hitrejše rasti cen na tem področju od poprečne ra#ti uvoznih cen. 
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Tabela 4 
RAZPOREJANJE BRUTO DOHODKA TOZD MATERIALNE PROIZVODNJE V 
OBDOBJU 1981-1985 - v milij.din 

- cene 1980 

cinirMi -i Popr. letna 
"85 1981-85 s^ga 

Ocana 1) 
1980 

j£££i£i£&&a- 
BRUTO DOHODEK 
Amort.po predpisanih minim. 
stopnjah 

225.486 267.924 1,252.008 

v tem: oprema 
pstalo 

DOHODEK (doseženi) 

Del skupn.doh.za druge OZD, 
kmete in tuje osebe 

Izguha (zaradi nedos.dohodka) 

DOHODEK (razporejeni) 

SKUPNA PORABA 
v tem: 
- SIS izobraževanja 
- SIS raziskoval.dej. 
- SIS drugih družb.dej. 
- SPIZ in star.zavar.kmet. 

STANOV.PRISPEVEK - SOLIDARNOST 

SPLOŠNA PORABA 
od -tega: 
davek iz dohodka TOZD 

Obresti od kreditov 
Amort.iznad predp.stopenj 
Del dohodka za,: 
1) delovne skupnosti 
2) bančne st., zavarovalnine, 

članarine^ itd. 
5) druga plačila * 

ČISTI DOHODEK 

20.961 

10.355 
10.628 

25.811 
13.188 
12.625 

118.938 

59.951 
58.987 

204.525 242.113 1,133.070 

845 

2.688 

206.368 

1.003 

3.116 

244.226 

15.713 18.624 

3.515 
756 

7.652 
5.810 

1.728 

1.772 

1.766 

13.710 

4.633 

18.682 

4.575 
9.881 

4.175 
874 

8.871 
4.704 

1.643 

2.064 

2.057 

16.680 
5.502 

21.765 
5.327 

11.775 

4.689 

14.698 

1,143.079 

87.096 

19.508 
4.084 

41.845 
21.659 

8.384 

9.719 

9.687 

77.228 

25.713 

102.464 
25.081 

54.952 

155.676 160.848 752.442 

3,5 

4.3 
5,0 
3,5 

3,5 

3,5 

3,0 

3,5 

3.4 
1 

3.5 
3,5 
3.0 
4,3 

-1,0 

3.1 

3,1 

4.0 

3.5 

3.1 
3,1 
3.6 

3,5 

i) Zaradi primerljivosti z leti 1981-1985 je^ocena za leto 1980^prilagojena 
novim razmerjem v delitvi. Pri tem je upoštevano, da bo doseženi dohodek 
nižji zaradi prenosa dela stroškov za prehrano in prispevka za električ- 
no energijo v materialne stroške. V delitvi dohodka bo zaradi povečanega 
zajemanja sredstev za zdravstvo iz dohodka prišlo do znižanja bruto 
osebnih dohodkov, prav tako p^i se bo tudi del sredstev za stanovanjsko 
gradnjo (solidarnost) zagotavljal iz dohodka in ne kot doslej iz čistega 
dohodka. 
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- v milij.din 
- cene 1980 

Ocena 
1980 

korigir. 
1985 Skupaj ^°PJ.letna 

1981-85 

CISTI DOHODEK 

OSEBNI DOHODKI 
od tega: 
- neto OD 
- prisp. SIS družb.dejav. 

v SRS 
- davki DPS 
- prisp.solid.za Č.G. 

Skupna poraba na ravni TOZD 

Stanovanjski prispevek - 
vzajemnost, kom.infrastr. 
sred.TOZD 

Sred.za razš.materialne 
osnove dela, poslovni sklad 
in rezerve 

155.676 160.848 

66.779 
20.206 

2.055 
684 

77.792 

23.735 
2.394 

797 

752.442 

90.568 105.700 497.298 

,366.261 

111.389 
11.270 
3.752 

8.282 9.601 45.288 

5.668 5.755 28.596 

31.158 39.794 181.260 

3,5 

3.2 

3,1 
3.3 
3,1 
3,1 

3,0 

0,3 

5,0 

Sredstva za razširjeno 
reprodukcijo 
zmanjšana za izgube 

55.105 42.180 192.275 5,0 

Delež sredstev za razširjeno 
reprodukcijo (zmanjšana za 
izgube) v doseženem 
dohodku v % 16,2 17,4 17,0 

1) Zajeta sredstva za razširitev materialne osnove dela in 
poslovni sklad, amortizacija obračunana po stopnjah iznad 
predpisanih minimalnih stopenj in sredstev rezerv. 
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OBLIKOVANJE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V SR SLOVENIJI Tabela 6 

ocena 
1976-1980 1981-1985 

Znesek v Udeležba Znesek v Udeležba 
milj. v druž- v milj. v druž- 
din benem din benem 
tekoče proiz- coiw proiz- 
eene vodu 1980 vodu 

OBLIKOVANJE BRUTO SREDSTEV 
1. Družbeni proizvod 
2. Anuitete iz sklada za 

manj razvite 
3. Skupna vlaganja tujih 

partnerjev, inozemska 
posojila in anuitete 
od posojil, danih v tujino 

SKUPAJ BRUTO SREDSTVA 

803.474 

1 .95o 

Uo.43o 

845.860. 

100,0 1.388.309 loo,o 

0,2 5.152 0,4 

•),o 59.006 4,2 

lo5,2 1.452.467 lo4,6 

II. ODLIVI SREDSTEV IZVEN SLOVENIJE 
1. Obveznosti do zveznega 

proračuna (kotizacija in 
prometni davek) 42.647 

2. Obveznosti do gospodarsko 
manj razvitih SR in SAP 
Kosovo 14 .75o 

3. Prispevek za odpravo posle- 
dic potresa v Črni gori "2.296 

4. Dolgoročni plasmani in skup- 
na vlaganja v druge SR in 
SAP 3:536 

5. Kreditiranje izvoza 
in odplačila tujih „Q 
pOSOjil, 

6. Skupna vlaganja v tujini - jo3 
7. Prispevki iz OD, plačani 

v druge SR in SAP po mestu 
stalnega bivališča 3-o24 

SKUPAJ ODLIVI ■ t lo6.287 

III. RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 

5, ^ 

1.8 

o, 3 

o,4 

4.9 
o,l 

o,4 
13, 2 

82.186 

24.ol9 

5.431 

23.132 

91.516 
1. 7oo 

1) 

5,9 

1,7 

o,4 

1,7 

6,6 
o, 1 

4.778 o,4 
232.789 16,8 

739.573 92,o 1.219.678 87,8 

1) Vključu-'o bruto obveznost do Sklada za pospeševanje razvoja manj 
razvitih Sh in SAP v višini 1,83 % DP družbenega sektorja in poseben 
prispevek za SAP Kosovo v višini o,o3 % DP družbenega sektorja. 

* 
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RAZPOREDITEV RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V SR SLOVENIJI Tabela 7 

Ocena 
1976-1980 

Znesek 
v milj. 
din 
tekoče 
cene 

Udeležba 
v družbe- 
nem pro- 
izvodu 

1981-1985 
Znesek 
v milj, 
din 
cene 
198o 

Udeležba 
v družbe- 
nem pro- 
izvodu 

« 
1 

DRUŽBENI PROIZVOD 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA 
PORABO V SR SLOVENIJI 
1. Osebna potrošnja 

v tem: 
- osebni dohodki 

2. Materialni izdatki skupne 
porabe 

3. Investicije v družb.standard 
v tem: 
- investicije v družbene 

dejavnosti 
- investicije v stanov.komu- 

nalno dejavnost 
v tem:-družbeni sektor 

-zasebni sek,tor 
- ostale investicije v 

družbeni standard 
4. Investicije v gospodarstvo 

v tem: 
-investicije v osnovna 
sredstva 

od tega: 
-družbeni sektor 
-zasebni sektor 

-prirast zalog 
-strateške rezerve 

5. Splošna poraba 
v tem: 
-materialni izdatki spi. 
porabe 

-investicije v upravne 
objekte 

6. Ostalo (nerazporejena sredstva, 
časovne razmejitve, prenosi ne- 
porabljenih sredstev v nasle- 
dnje leto, računska odstopanja 
in drugo 

8o3.474 100,o 1.388.3o9 loo,o 

739, 
351. 

573 
737 

36 
80 

,858 
,o52 

24.235 

54, 
25. 
28, 

1. 
231. 

,162 
354 

, 808 

,655 
,654 

153, 
9, 

68 

993 
006 
655 

29.217 

23 

5 

,499 

,718 

92,o 
43,8 

289.381 36,0 

4,6 
9,9 

3.0 

6,7 
3.1 
3,6 

o,2 
28,7 

162.999 2o,2 

lo.o55 

19,1 
1,1 
8,5 

"3^6 

2,9 

o,7 

1,4 

1.219.678 
583.088 

465.7o4 

67.76o 
12o.o94 

32.54o 

85.169 
38.960 
46.2o9 

2.385 
355.963 

244.43o 

228.58o 
15.85o 
98.619 
12.914 
5o.658 

45.83o 

4.828 

42.115 

t 
87,8 
42,o 

33,5 

4,9 
8,7 

2,4 

6,1 
2,8 
3,3 

o,2 
25,5 

17,5 

16,4 
1,1 
7,1 
o,9 
3,7 

3,3 

o,4 

3,o 
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Tabela 8 

GLOBALNI PREGLED SREDSTEV ZA MATERIALNE NALOŽBE V SR SLOVENIJI IN 
NJIHOVA UDELEŽBA V DRUŽBENEM PROIZVODU 

1976-1980 ocena 
Znesek v Udeležba 
milij.din v družb, 

tekoče cene proizvodu 
   

1981-1985 Plan 
Znesek v Udeležba 
milij.din v družb, 
cene 1980 proizvodu 
 v % 

MATERIALNE NALOŽBE V 
SR SLOVENIJI (1+2) 

v tem: 

1. INVESTICIJE' V 
OSNOVNA SREDSTVA 
(1.1. + 1.2.) 

od tega: 

317.424 39,3 480.885 34,6 

248.769 

1.1. Gospodarske in- 
vesticije skupaj 162.999 
- družbeni 

sektor 
- zasebni sektor 

153.993 
9.006 

1.2. Negospodarske 
investicije 
skupaj 

v tem: 

85.770 

- družbene dejav- 
nosti 24.235 

- stanovanj sko- 
komunalna de- 54.162 
javnost 

- ostale investi- 
cije v družbeni 1.655 
standard 

- upravni in drugi 
objekti 5«718 

30,8 

20,2 

19,1 

1,1 

10,6 

3,0 

6,7 

0,2 

0,7 

369.352 

244.430 

228 . 580 

15.850 

124.922 

32.540 

85.169 

2.385 

4.828 

26,6 

17,5 
16,4 

1,1 

9,1 

2,4 

6,1 

0,2 

0,4 

2. PRIRAST ZALOG IN 
STRATEŠKE REZERVE 68.655 8,5 111.533 8,0 
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Tabela 9 

GLOBALNI PREGLED SREDSTEV ZA MATERIALNE NALOŽBE IZVEN SR 
SLOVENIJE (V DRUGIH SR IN SAP TER V TUJINI) 

1976-198o ocena I98I-I985 plan 

znesek v udelež- znesek v udelež- 
milj.din ba v milj.din ba v 
tekoče cene družb. cene 1980 družb. 

proizv. proizv. 
v % v % 

DOLGOROČNI PLASMANI IN SKUPNA 
VLAGANJA IZVEN SR SLOVENIJE 
SKUPAJ (1+2) 23.o79 
v tem: 

1. DOLGOROČNI PLASMANI IN SKUPNA 
VLAGANJA V DRUGE SR IN SAP 18.286 
od tega: 

1.1. - interesno združevanje 
sredstev v drugih SR in 
SAP 3.536 
v tem: 
- naložbe v osnovna 

• sredstva1 3- 000 
- kreditiranje prodaje 

opreme in blagovnih 
tokov 536 

1.?. - obveznosti do gospodarsko 
manj razvitih SR in SAP 
Kosovo 1^.750 
v tem: 

•- skupna vlaganja ' 87 

2. SKUPNA VLAGANJA IN KREDITIRANJE 
BLAGOVNIH TOKOV V TUJINI ^.793 
od tega:, 

2.1. - skupna vlaganja v osnovna 
sredstva 583 

2.2. - kreditiranje izvoza 4.210 

2,9 65.151 *+,7 

2,3 V?.151 3,*+ 

o,k 23.132 1,7 

0,3 15-o2o 1,1 

o,l 8.112 0,6 

1,9 2^.0I9 1,7 

0,0 II.800 0,8 

0,6 18.000 1,3 

0,1 I.700 0,1 

0,5 16.300 1,2 

l) Vključuje bruto obveznost do sklada za manj razvite SR in SAP in poseben 
prispevek za SAP Kosovo 
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Tabela 10 
OCENA NAMENSKE STRUKTURE PROIZVODNIH INVESTICIJ V OSNOVNA 
SREDSTVA ZDRUŽENEGA DELA V OBDOBJU 1976-1980 IN 1981-1985 

Ocena ust- 
varjenih in- 
vesticij v 
SR Sloveniji 
v obdobju 
1976-198o 
(milj.din, 
cene 1980) 

Struktura ustvar- 
jenih investicij 
v obdobju 
1976-198o 
(v %, v tekočih 
cenah) 

v SR 
siove,- 

- . • C. ) m;ii 

z upošte- 
vanjem 
medrepub- 
liških 
sovlaganj 

Razpoložljiva 
sredstva za pro- 
izvodne investi- 
cije v obdobju. 
1981-19851 ) 

v mlrd struktu- 
din ra v % 
cene 
1980 

PROIZVODNE INVESTICIJE SKUPAJ 264.37*4 loo.o loo,o 267,4' 

1. Gospodarska infrastruktura 7o.792 25*4 23,1 77,7 

1.1. Energetika 44.546 15,o 12,^ ^4,4 

1.1.1. Elektroenergetika 35-o66, 11,5 8,9 27,o 

1.1.2. Premogovništvo 3.421 1,3 1,3 lo,l 

1.1.3. Naftno plinsko gospo- 
darstvo 6.059 2,2 2,2 7,3 

1.2. Prometna infrastruktura 25-196 lo,o lo,3 31,2 

1.2.1. Železnice 4.630 1,8 1,8 9,7 

1.2.2. Luka 1.911 0,9 o,9 2,4 

1.2.3- Ceste (novogradnja) 13.427 5,3 5,^ 11,6 
1.2.4. PTT 4.543 1,8 1,9 7,3 

1.2.5. Letališča 685 o,2 o,3 0,2 

1.3. Vodno gospodarstvo I.050 o,4 o,4 2,1 

2. Industrija brez energetike 1o7.874 4l,8 43,1 95,6 

2.1. Surovinske dejavnosti"^ 2o.255 7,4 7,8 28,9 

2.2. Strojna industrija 6.195 2,6 2,6 lo,8 

2.3. Elektronika 3.1ol 1,2 1,3 9,3 
2.4. Druga industrija 78.323 3°,6 31,4 46,6 

3. Kmetijstvo 6.303 2,4 2,5 14,2 

4. Gozdarstvo 2.594 1,6 l,o 3,7 

5. Gradbeništvo 14.532 5,5 5,7 lo,7 

■H 

6) 

loo, O 

29,1 
16.6 

1=0,1 

3,8 

2,7 

11.7 

3.6 

o,9 
4.4 

2.7 

o,l 

0,8 

35.7 
10.8 

4,o 

3.5 
17,4 

5.3 

1.4 

4,o 
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Tabela 10/1 

Ocena ust- 
varjenih in- 
vesticij v 
SR Sloveniji 
v obdobju 
1976-198o 
(milj.din, 
cene 1980) 

Struktura ustvar- Razpoložljiva 
jenih investicij sredstva za pro- 
v obdobju izvodne investi- 
I976-I980 cije v obdobju 
(v v tekočih I98I-I985 
cenah) 

v SR z upošte- v mlrd 
Slove- vanjem din 
niji medrepub- cene 

liških 1980 
sovlaganj 

struktu- 
ra v % 

6. Promet (brez infrastruk- 
ture) 23-o58 

7. Trgovina 15.627 
8. Gostinstvo in turizem 6.571 

9. Obrt (proizvodni del) 3«24o 
10. Komunalna dejavnost 

(proizvodni del) 9-ol8 

11. Tehnične in poslovne sto- 
ritve in ostalo ^.765 

8,5 
6,1 

2,4 

1,3 

3,7 

1,9 

8,8 

6,3 

2,5 

1,3 

3.8 

1.9 

23,5 

15,3 
8,2 

4,0 

11 ,b 

2,8 

7) 

8.8 

5,7 
3,o 

1,5 

4,4 

1,1 

1) Namenska struktura investicij za obdobje 1981-1985 je 
z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije uskla- 
jena za področje gospodarske infrastrukture ter za področje 
kmetijstva, gozdarstva in turizma, vendar so po dogovoru v 
celoti zagotovljena sredstva le za gospodarsko infrastrukturo 
in kmetijstvo. Za ostale dejavnosti pa ima predvidena namenska 
struktura investicij značaj projekcije. 

2) Uppštevana celotna NE Krško . 

3) Brez hrvaškega dela pri NE Krško in z upoštevanjem sovla- 
ganj v druge SR in SAP. 

4) Razpoložljiva sredstva za naložbe v osnovna sredstva v pro- 
izvodnih dejavnostih zajemajo sredstva, ki so po bilanci 
sredstev razpoložljiva v združenem delu za investicije v 
osnovna sredstva gospodarstva in za skupna vlaganja v osnov- 
na sredstva v druge SR in SAP. Poleg tega pa vključujejo tu- 
di sredstva, razpoložljiva za komunalni del infrastrukture. 
Ne vključujejo pa skupnih vlaganj v osnovna sredstva v tujini. 

5) Zajema področja črne metalurgije, pridobivanja rud barvastih 
kovin, proizvodnjo barvastih kovin, predelavo barvastih ko- 

vin, pridobivanje nekovinskih rudnin, proizvodnjo bazičnih 
kemičnih izdelkov»in proizvodnjo gradbenega materiala. 

6) Družbena sredstva, brez sovlaganj v druge SR in SAP. 

7) Družbena sredstva. 
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Komentarji k opredelitvam nekaterih 

prostorsko pomembnih elementov 

družbenoekonomskega razvoja 

prikazanih na kartah  

Na osnovi predlogov samoupravnih sporazumov o temeljih planov posameznih samoupravnih interesnih 
skupnostih, dogovorov o temeljih družbenih planov občin in nekaterih drugih planskih aktov ter strokovnega 
gradiva in dokumentacije dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije je izdelanih 14 tematskih kart. 
Osnovni namen komentarjev h kartam je pojasniti vsebino kart ter opozoriti na stanje in nekatere razvojne 
probleme v prostoru. Karte objavljamo v srednjem delu Poročevalca. 

Kartografska obdelava in priprava komentarjev je bila izdelana v sodelovanju z nosilci planiranja na ravni 
republike. 

POPRAVKI H KARTI OBMOČJA IN OBJEKTI VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE 
- v legendi sta zamenjani grafični oznaki (rastra) kolone P in Pl za narodne, regijske in krajinske parke. 

Črtani raster omejuje območja opredeljena v predlogih dogovorov o temeljih družbenih planov občin za 
obdobje 1981-1985; točkovni raster pa območja po predlogu Zavoda SR Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dedišč ine; 

- v karti ni vrisan zavarovani spomenik oblikovane narave Alpinetum Julijana v Trenti. 

Komentar h karti: 
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

Na karti so prikazana kmetijska zemljišča kot naravna danost in jih je na osnovi strokovnega gradiva 
opredelil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Na karti ni bilo možno opredeliti zemljišč  za potrebe 
kmetijstva na osnovi določ il 10. člena zakona o kmetijskih zemljišč ih, ker več ji del nosilcev planiranja s 
področja kmetijstva na ravni občin še ni izpolnil določ il tega člena, ki nalaga občinam obveznost, da 
opredelijo območja zemljišč , ki so trajno namenjena kmetijstvu. 

Nadalje so na karti prikazana območja hidromelioracijskega urejanja kmetijskih zemljišč ter komasacij 
kmetijskih zemljišč , skladno s samoupravnim sporazumom o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti 
in Zveze vodnih skupnosti Slovenije, na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva 
Slovenije (predlog) ter predlogom komasacijskih del na osnovi srednjeročnega programa geodetskih del na 
območju SR Slovenije za obdobje 1981-1985 - skupni program SR Slovenije in občin - dodatni program SR 
Slovenije. 

Prikazana so pomembnejša najprimernejša več ja območja kmetijskih zemljišč , ki so po svojih naravnih 
lastnostih, primernosti za uporabo sodobne tehnologije in možnostih za oblikovanje več jih kompleksov za 
družbeno ali družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo in primernosti za različne kulture, bistvenega 
pomena za proizvodnjo hrane in kmetijskih surovin v SR Sloveniji. 

V planskih aktih, v nadaljnjem procesu družbenega planiranja, naj bi se pri določ itvi namembnosti rabe 
zemljišč  za poselitev in infrastrukturo na eni ter za kmetijstvo na drugi strani, za nekmetijske rabe ta, naravno 
najboljša kmetijska zemljišča, uporabila le v vsestransko družbeno utemeljenih primerih, sicer pa naj bi se v 
največ ji možni meri namenila in varovala za kmetijsko rabo. Te komplekse tvorijo, kot kaže karta, ravninska ali 
blago nagnjena zemljišča na kvalitetnih tleh ter tudi vinogradniška in sadjarska zemljišča ter hmeljišča na 
posebej ugodnih legah. Skupna površina teh kompleksov znaša 218.000 ha ali le 23% vseh kmetijskih zemljišč  
in zaradi tega moramo vključevati v sodobno kmetijsko proizvodnjo tudi manj primerna ter gorska in hribovita 
območja SR Slovenije. 

Zaradi velikega obsega mokrotnih zemljišč (približno 170.000 ha), na katerih ni možna intenzivna kmetijska 
proizvodnja brez predhodnih hidromelioracij, bo v tem planskem obdobju pomembno tudi nadaljnje intenzivi- 
ranje kmetijske rabe s hidromelioracijami. V planskem obdobju 1976-1980je bilo melioriranih skupno 9200 ha 
zemljišč . Po načrtu melioracij za plansko obdobje 1981-1985 je predvidena usposobitev in intenziviranje 
kmetijske proizvodnje na nadaljnjih 15.000 ha zemljišč , ki so na karti prikazane. Nosilci izvajanja tega 
programa so kmetijske organizacije in skupnosti kmetov v sodelovanju z vodnogospodarskimi skupnostmi. 
Prednost pri teh posegih naj bi imela manj razvita območja severovzhodne Slovenije, zlasti tista, ki bodo 
prispevala k zagotovitvi surovinske osnove za proizvodnjo sladkorja. Največ površin bo zato, upoštevajoč  
pripravljene programe, melioriranih, kot je razvidno tudi iz karte, na vodnih območjih Mure-4500 ha in Drave 
,-4700 ha. Na drugih vodnih območjih pa gre več inoma za melioracije v manjšem obsegu, od 500 do 1500 ha. 

Šele po letu 1977 se je pristopilo k pomembnejšim komasacijam. Do leta 1980 so se izvedle komasacije na 
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skupni površini komaj 5000 ha. V planskem obdobju 1981-1985 se predvidevajo komasacije kmetijskih 
zemljišč na površini 15.620 ha. Največ ji del komasacij se, kot kaže kartografski pregled, predvideva na 
območju severovzhodne Slovenije ter zemljišč ih, ki bodo zboljšana z melioracijami. 

Opredelitve v zvezi namembnosti rabe zemljišč , na katerih je opuščena kmetijska raba ali je ta v opuščanju, 
so odnosno bodo prikazane v družbenih planskih dokumentih na ravni obč in. Predvsem velja poudariti interes 
za zemljišča, ki jih je možno in nujno ponovno usposobiti za kmetijsko proizvodnjo, skladno z družbenimi 
potrebami in možnostmi v zvezi pridobivanja hrane ter tudi zagotavljanjem neproizvodnih funkcij kmetijstva v 
prostoru, predvsem v gorskih in obmejnih območjih republike, kakor tudi potreb splošne ljudske obrambe. 

Komentar h karti: 
GOZDARSTVO 

Na osnovi zakona o gozdovih se v rednem letnem ciklusu izdelujejo obnove gozdnogospodarskih načrtov 
gospodarskih enot in ob zaključku desetletja gozdnogospodarski načrti za (celotna) območja. S temi načrti se 
ureja gozdni prostor, razvršča gozdove po družbenogospodarskem pomenu z ozirom na funkcije, ki jih vršijo 
in ugotavlja rastiščni potencial gozdov in primernost gozdnega prostora za sočasno rabo. 

Karta je izdelana na podlagi gozdnogospodarskih načrtov za območja veljavnih za preteklo desetletje 
(1971-1980). Prikazane so le osnovne družbeno-gošpodarske kategorije gozdov: 

a) lesnoproizvodni gozdovi, ki združujejo vse gozdove, ne glede na produktivnost rastišč , kjer ni posebnih 
omejitev za pridobivanje lesa; 

b) trajno varovalni gozdovi, ki so izločeni iz pridobivanja lesa, ker bi bil s tem ogrožen njihov obstoj in 
varovalne funkcije. Sem so vključeni predvsem gozdovi v ekstremnih rastišč ih, v območju hudournikov, na 
zgornji gozdni meji in gozdni pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, zameti in plazovi; 

c) gozdovi s posebnim namenom, kjer so določeni posebni režimi aH omejitve v gospodarjenju zaradi 
določenih družbenih namembnosti ali vrednot kot so: deli narodnih ali krajinskih parkov, gozdni rezervati, 
zeleni pas naselij ali zdravilišč , izletišča, znanstveno-raziskovalni objekti, obore za gojitev divjadi ipd. 

Na karti so prikazani tudi gozdovi s posebnim namenom, za katere je izdelan (leta 1978) predlog, da se jih 
razglasi kot gozdne rezervate in izvzame iz gospodarjenja. 

Po gozdnogospodarskih načrtih za območje je bilo v začetku preteklega desetletja v Sloveniji 1,008.526 ha 
gozdov. Tekom desetletja je bilo z obnovami načrtov za gospodarske enote ugotovljeno povečanje gozdnih 
površin za 37.593 ha ali 3,7%, tako da je koncem leta 1979 znašala skupna površina vseh gozdov 1,046.119 ha, 
kar predstavlja 51,6% gozdovitost Slovenije. V tej površini gozdov je 43.699 ha (4,2%) trajno varovalnih 
gozdov in - upoštevaje že novi predlog za gozdne rezervate-48.914 ha (4,7%) gozdov s posebnim namenom. 
Gozdov, ki so vključeni v pridobivanje lesa brez posebnih omejitev je 953.506 ha, ali za 14.861 ha (1,5%) več , 
kot v preteklem desetletju. 

Več je gozdne površine so ugotovljene predvsem na kraškem gozdnogospodarskem območju in v kraških 
predelih mejnih območij Tolmin in Postojna, in sicer tu za 28.026 ha. To so pretežno zelo nizko produktivna 
rastišča na plitvih suhih tleh, ki so bila v preteklosti namenjena paši drobnice. Manjša povečanja ali 
zmanjšanja gozdnih površin pa so ugotovljena tudi v vseh ostalih gozdnogospodarskih območjih. 

Ker so za vse gozdove Slovenije, razen za Kraško območje, izdelani gozdnogospodarski načrti in vanje 
vključena vsa zemljišča, ki so po zakonu o gozdovih gozd, bo nadalje povečevanje ali zmanjševanje gozdnih 
površin tesno povezano z urejanjem gozdov na Krasu in družbenimi plani, kjer bo podrobneje opredeljena 
namembnost zemljišč , v skladu z razvojnimi plani drugih gospodarskih panog. 

Komentar h karti: 
OBMOČJA ZA PRIDOBIVANJE RUDNIN 

Na karti prikazana pomembnejša pridobivalna območja mineralnih surovin temelje na Dogovoru o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985; obstoječa pridobivalna območja pa so opredeljena na 
osnovi izdanih dovoljenj za pridobivanje rudnin. 

Na karti so prikazana nahajališča mineralnih surovin, ki so v eksploataciji, ali pa so predvidena za 
eksploatacijo v planskem obdobju 1981-1985. 

Skupna površina zemljišč , na katerih se vrši eksploatacija mineralnih surovin, znaša okoli 20.000 ha. 
Od energetskih mineralnih surovin ima največ ji pomen premog, v planskem obdobju se bo eksploatacija 

vršila pretežno na obstoječ ih pridobivalnih prostorih v Velenju, Zasavju, Laškem, Kanižarici in Senovem. 
Pridobivanje bo v glavnem podzemno, edino v Zasavju se predvideva delno odkopavanje ob izdankih z 
dnevnim kopom (Lakonce in Ojstro). Predvideno je odpiranje rudnika Krmelj in rudnika Trobni dol vzhodno od 
Laškega. Nadalje je predvideno odpiranje jame Kotredež-zahod, to je območje med jamo Kisovec in Kotredež 
v^Zagorju, znotraj že odobrenega eksploatacijskega polja. 
' Na območju Žirovskega vrha je predviden začetek eksploatacije urana v letu 1982. 

Od kovinskih rudnikov bo v eksploataciji samo rudnik svinca in cinka v Mežici. Ponovna oživitev in obseg 
eksploatacije v rudniku živega srebra v Idriji sta trenutno še vprašljivi. 
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Po količ ini in prostorskem obsegu pridobivalnih območij bodo posebej pomembne nekovinske mineralne 
surovine in mineralne surovine, ki se uporabljajo v industriji gradbenega materiala (pesek in prod, tehnični 
kamen in opekarske gline). Na karti so označeni samo najpomembnejši kamnolomi, ki imajo širši pomen. V 
celoti je registriranih v SR Sloveniji preko 150 kamnolomov, od katerih več ina nima možnosti širitve. V 
naslednjem obdobju ni predvidena razširitev in odpiranje novih gramoznic, predvsem pa se bo težilo k 
nadomeščanju proda in peska z agregati iz kamnolomov. 

Od ostalih nekovinskih mineralnih surovih bodo najpomembnejši: rudnik kaolina Črna in peskokopi 
kremenčevega peska in proda (za potrebe steklarstva, livarstva in kemične industrije in industrije gradbenega 
materiala) na območju Moravč , širše okolice Novega mesta, na območju Globoko-Bizeljsko ter v širši okolici 
Puconc v Prekmurju. 

Komentar h karti: 
OBMOČJA VARSTVA VODNIH VIROV 

Vsebina karte temelji na Dogovoru o temeljih družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in 
hkrati na predlogu samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za 
obdobje 1981-1985. Prikazane naloge so vsebovane tudi v predlogih dogovorov o temeljih družbenih planov 
ustreznih obč in. 

Strokovni podatki soglašajo tudi z Vodnogospodarsko osnovo Slovenije (1978). 
Na karti so prikazana varstvena območja za zavarovanje vodnih črpališč v podtalnicah. Navedena so tista 

območja, ki še niso zavarovana z odloki, vendar so po svoji legi, zmogljivosti in kakovosti podtalnic 
predvidena za regionalno oskrbo s pitno vodo. To so predvsem podtalne vode na Sorškem, Dravsko-ptujskem, 
Murskem, Krško-Brežiškem polju in v Celjski kotlini. Podtalnica Ljubljanskega polja pa je z veljavnim Odlokom 
0 varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 18/77) že zavarovana. 

V karti je prikazana tudi razporeditev več jih vodnih izvirov, ki so že zajeti aH so predvideni za zajetja 
vodovodov in ki napajajo ali so namenjeni za oskrbo z vodo prostorsko širših območ ij, ki večinoma presegajo 
teritorij ene občine. 

Posebej so prikazani rečni odseki, kjer se predvidevajo ukrepi za izvedbo umetne infiltracije vode v 
1 podtalnice. Ti odseki zahtevajo posebne varstvene ukrepe za zagotovitev ustrezne količ ine in kakovosti za 
infiltracijo potrebne vode. 

Opredeljena so tudi območja, za katera naj bi se do leta 1985, ko bodo izdelane manjkajoče študije in 
presoje o možnostih uskladitve interesov po prostoru, proučila možnost gradnje raznonamenskih vodnih 
zadrževalnikov. 

Z realizacijo na karti predvidenih ukrepov bomo zavarovali ca. 6,0 m3/s dinamičnih zmogljivosti podtalnic, 
63 pomembnih vodnih izvirov in prouč ili 8 lokacij možnih zadrževalnikov. 

Komentar h karti: 
DEGRADIRANA OBMOČJA 

Vsebina karte temelji na Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, na 
predlogu samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije na temelju 
skupno usklajenih osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za obdobje 1981-1985 ter hkrati s tema 
dokumentoma usklajenimi nalogami v predlogih samoupravnih sporazumov območnih vodnih skupnosti in 
obč inskih komunalnih skupnosti za obdobje 1981-1985. 

Za stanje leta 1980 je v karti prikazano kakovostno stanje več jih oziroma pomembnejših vodotokov v 
Sloveniji, označeno s kakovostnimi razredi od I. (č iste vode) do IV. (močno onesnažene vode). Vrisane so tudi 
obstoječe čistilne naprave, ki že delujejo in tiste, ki so v gradnji. Upoštevane so le večje oziroma pomembnejše 
komunalne oziroma komunalno-industrijske čistilne naprave. 

V obdobju 1976-1980 še ni bila dosežena zastavljena planska naloga, zmanjšati onesnaženje vodotokov v 
Sloveniji za najmanj 1/3 od obsega onesnaženja v letu 1976. Komunalne in skupne komunalno-industrijske 
čistilne naprave, zgrajene v obdobju 1976-1980, niso omogočile zadostnega izboljšanja kakovosti na nekate- 
rih odsekih vodotokov, ki so v najslabšem kakovostnem razredu, predvsem zaradi neprečiščenih odpadnih 
voda industrijskih obratov, ki na takih odsekih predstavljajo več ji delež bremena onesnaženosti. 

Za plansko obdobje 1981-1985 so prikazani odseki vodotokov, kjer bo potrebno prvenstveno zmanjšati 
onesnaženje, to so najbolj onesnaženi odseki IV. in IV./III kategorije, razen tega pa tudi odseki, kjer bo treba 
očuvati ali izboljšati kakovostno stanje, ker se te vode nizvodno v sosednjih območjih koristijo za oskrbo s 
pitno vodo (Drava, Soča). 

Na tej osnovi je v obdobju 1981-1985 predvidena izgradnja ali začetek gradnje skupno 43 komunalnih ali 
skupnih komunalno-industrijskih čistilnih naprav. V tem številu niso upoštevane čistilne naprave tistih 

poročevalec 39 



industrijskih obratov, ki jih ni možno priključ iti na skupne komunalne čistilne naprave, oziroma drugi 
tehnološki ukrepi, ki jih je potrebno izvesti v proizvodnih obratih za zmanjšanje onesnaženja odpadnih voda. 

Na karti prikazana razporeditev čistilnih naprav hkrati s sedanjo kakovostjo vodotokov kaže, da so v 
planskem obdobju čistilne naprave predvidene skoraj na vseh najbolj ogroženih odsekih vodotokov (razen na 
Ledavi in Ščavnici). Vendar to do leta 1985 še ne zagotavlja odprave vseh odnosov IV. in IV./III. kakovostnega 
razreda, ker do tedaj vse naštete čistilne naprave še ne bodo dokončno zgrajene. Poleg tega po dosedaj 
zbranih podatkov še ne bo možno do konca leta 1985 urediti dispozicije odpadnih voda vseh industrijskih 
obratov, ki v več ji meri poslabšujejo kakovost voda. 

Na karti so prikazana območja onesnaženosti zraka III. in IV. stopnje na osnovi odloka o razvrstitvi območ ij v 
SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Uradni list SRS, št. 21/75), za katera 
morajo občine izdelati in sprejeti sanacijske programe. Naloga je dogovorjena v 109. členu Dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Komentar h karti: 
OBMOČJA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE 

Na karti so prikazana območja in objekti varstva naravne dedišč ine, opredeljeni v dogovorih (v nekaterih 
primerih v predlogih dogovorov) o temeljih družbenih planov občin za obdobje 1981-1985 ali v Dogovoru o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Iz karte je hkrati razvidna primerjava teh območ ij z območji, ki so zajeta v strokovnih podlagah oziroma v 
inventarju najpomembnejše naravne dediščine Zavoda SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine. 

Izmed pokrajinskih območij, ki predstavljajo najvrednejše, najbolj značilne ali ogrožene dele naravne 
dedišč ine in še niso zavarovana, je na osnovi teh aktov predvidena proglasitev narodnega parka v Julijskih 
Alpah; od drugih več jih parkov je predvidena proglasitev posameznih območ ij zavarovanja v delu predlaga- 
nega regijskega parka v Kamniških Alpah in vzhodnih Karavankah (robni vzhodni in zahodni del), v delu 
predlaganega regijskega parka v območju notranjskih kraških polj (severni del) in v delu potencialnega 
regijskega parka na matičnem Krasu (manjši skrajni južni del). 

Od naravnih rezervatov in naravnih spomenikov _so zaradi majhnega obsega na karti površinsko dimenzioni- 
rana le zavarovana območja: Mala Pišnica, Rakov Škocjan, Notranjski Snežnik, Mlinarica-Razor in Škocjanske 
jame; vsi ostali pa so lahko prikazani le s simboli. 

Komentar h karti: 
OBMOČJA IN OBJEKTI VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE 

Na karti so označeni kulturni spomeniki oziroma območja, na katerih se bodo v obdobju 1981-1985 izvajala 
varstvena in konservatorska dela. Gre za tiste naloge, ki so zajete v samoupravnem sporazumu v okviru 
Kulturne skupnosti Slovenije, kar pomeni, da niso navedene naloge, ki bodo potekale na osnovi morebitnih 
drugih virov oziroma sporazumov (npr. na osnovi sporazumov v okviru občinskih kulturnih skupnosti, direktno 
s strani organizacij združenega dela aH na osnovi posebnih medobčinskih sporazumov). 

I/ SR Sloveniji je evidentiranih blizu 20.000 objektov in območ ij, ki imajo vrednost kulturne dedišč ine, okrog 
800 pa je tako imenovanih kulturnih spomenikov in območij I. kategorije, ki so tipični in ključni primeri v svojih 
zvrsteh. Kulturni spomeniki na karti sodijo v I. vrednostno kategorijo in so hkrati med vsemi spomeniki v SR 
Sloveniji najbolj ogroženi, zato je njihova sanacija in (v nekaterih primerih tudi) prezentacija najbolj nujna. 

Kulturni spomeniki in območ ja, prikazana na karti, so bila razen nekaterih izjem predmet varstvenih del tudi 
v prejšnjem srednjeročnem obdobju, torej gre za kontinuirane akcije oziroma za dokončanje že začetih del, ki 
v nekaterih primerih trajajo že eno ali dve desetletji (Franja, Kostanjevica, spomeniki meščanske arhitekture v 
Kopru, Izoli, Piranu, gradovi in grašč ine, sakralna arhitektura itd.). 

Komentar h karti: 
CESTNO OMREŽJE 

Karta prikazuje izgradnjo cestnega omrežja v SR Sloveniji na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih 
srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od 
leta 1981-1985 (predlog)1. 

Prikazano je obstoječe omrežje magistralnih, avtomobilskih in regionalnih cest ter novogradnja in rekon- 
strukcija od 1981. do 1985. leta. Niso pa prikazani odseki tras, kjer se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje, 
modernizacija, ojač itve in nekatera druga dela ter posamezni cestni objekti. 

Samoupravni sporazum o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regional- 
nih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 v svojem 10. členu opredeljuje še nekatera dela 
(novogradnje, rekonstrukcije, modernizacije, ojač itve) na osnovi ocene možnega povečanja virov sredstev. Te 
investicije na karti niso prikazane. 
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Ne glede na to, ali so bila pričeta dela pred aH po letu 1981, bo v SR Sloveniji na novo zgrajenih 73,1 km 
avtomobilskih cest in hitrih cest (1/2 AC), 7,6 km magistralnih cest in 40,3 km regionalnih cest. Rekonstruirano 
bo 22,7 km magistralnih cest in 46,2 km regionalnih cest, ojačano bo 15 km avtomobilskih cest, 85,5 km 
magistralnih cest in 122 km regionalnih cest, modernizirano pa bo 81,6 km regionalnih cest. V primerljivih 
fizikalnih količ inah je teže opisati investicijsko vzdrževanje ter posamezne objekte, zato jih tu ne navajamo. 

Na območju Slovenije bo v srednjeročnem obdobju 1981-1985 redno vzdrževano 90 km avtocest, 110 km 
hitrih cest, 1065 km magistralnih cest in 3731 km regionalnih cest. 

Za izgradnjo cest po Samoupravnem sporazumu o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje 
magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 je zagotovljeno: 

- načelo kontinuiranosti planiranja glede na naložbe začete v preteklem srednjeročnem obdobju, 
- realizacija razvojnih usmeritev SR Slovenije in SFR Jugoslavije, kot tudi medrepubliških sporazumov ter 

meddržavnih obveznosti, 
- še nadaljnje pospeševanje razvoja manj razvitih in obmejnih območ ij. 

Komentar h karti: 
ŽELEZNIŠKO OMREŽJE 
LETALIŠČA IN LUKE 
BLAGOVNO-DISTRIBUCIJSKI CENTRI 

Karta prikazuje vlaganja v železniško omrežje na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet na področju železniškega prometa za obdobje 
1981-1985 - (predlog), vlaganja v letališke objekte na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih srednje- 
ročnega plana Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije (predlog) in vlaganja v luške 
objekte na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za področ je luškega prometa (predlog). Karta prikazuje 
tudi vlaganja v blagovno-distribucijske centre, čeprav so le-ti opredeljeni šele z začasnimi delovnimi dogovori 
v sklopu delovne skupine pri GZS, Splošnem združenju prometa in zvez Slovenije, ki je začela z aktivnostmi za 
izpolnitev nekaterih nalog iz 50. člena Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Te naloge se nanašajo na razvoj integralnega transporta v SR Sloveniji in s tem v zvezi tudi na 
ustanovitev poslovne skupnosti (v letu 1981). 

Prikazano je obstoječe stanje magistralnih, glavnih in stranskih prog, ter modernizacija do leta 1985. 
Novogradnje se ne predvidevajo, prikaz pa ne vsebuje tudi tras, za katere se bodo v obdobju do 1985 pripravili 
samo nač rti. Obstoječe stanje prometnih terminalov ni prikazano, temveč samo modernizacija do leta 1985. 

Prikazana so obstoječa javna in športna letališča, luke in marine, vlaganja pa le v primerih, ko pomenijo tudi 
spremembo statusa objekta, v katerega se investira (sprememba statusa športnega letališča v javno). Z 
grafičnim znakom se ljubljansko in mariborsko letališče razločujeta od drugih manj pomembnih. 

V vseh obstoječ ih blagovnih distribucijskih centrih se predvideva razširitev (in se prikazuje samo le-ta, brez 
prikaza stanja samega). S strani delovne skupine pri Splošnem združenju prometa in zvez Slovenije rangiranje 
na primarne centre in subcentre ni bilo izvršeno. Ti centri naj bi se razvijali v skladu s potrebami in možnostmi, 
ter glede na gospodarsko aktivnost regij. Razvoj, specializacijo in delitev dela bi narekovala širina predmeta 
dela posameznih centrov in struktura blagovnih tokov. Potrebe koncentracije blagovnih tokov pa vendarle 
omogočajo določeno regionalno grupiranje in na tej osnovi oceno večje vloge nekaterih centrov: 

- Ljubljana, Novo mesto, Kranj, Jesenice; 
- Maribor, Murska Sobota, Dravograd; 
- Celje, Velenje; 

- Koper, Sežana, Nova Gorica. 
Po Samoupravnem sporazumu o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 

promet (predtog) so v prihodnjem planskem obdobju mogoče le najnujnejše modernizacije nekaterih odsekov 
magistralnih in glavnih prog, potniških in tovornih postaj, razširitev nekaterih industrijskih tirov in pomemb- 
nejših kontejnerskih terminalov, (obnova) naprav za pretovarjanje palet; v blagovno-transportnih centrih, 
osnovno vzdrževanje in obnova prog in vozil ter najnujnejša razširitev teh kapacitet. Več je modernizacije prog 
so po projekciji predvidene: na 3 odsekih proge Ljubljana-Trebnje-Sevnica (78 km), kjer bo rekonstruirano 6 
postaj in zgrajenih 12 km novih tirov; na 2 odsekih Jesenice—Nova Gorica—Sežana (130 km), kjer bo obnovlje- 
nih 10 postaj in zgrajeno 25 km novih tirov; na progi Ljubljana-Pivka-Sežana (Reka) (165 km), kjer. bo 
obnovljenih 15 postaj in 13 postajališč ter zgrajenih 28,8 km novih tirov. Modernizirana in z novimi tiri bodo 
opremljena vozlišča Jesenice, Maribor—Tezno, Celje, Sežana, Ljubljana, Divača, Koper in ranžirna postaja 
Zalog. Poleg obstoječih linij odprtega prometa bo v tem obdobju uveden tudi odprti prevoz tovorov od 
Ljubljane dalje proti Zagrebu. Z novo hitro progo na poteku predor Karavanke-Ljubljana-Dobova bodo do leta 
1985 opredeljene dokončne trase, postaje in priključki na druga prometna omrežja ter bo pripravljena 
tehnična dokumentacja za njeno gradnjo kot tudi za progo Ormož-Murska Sobota-Srebrni breg. 

V obdobju do 1985. leta bo letališče v Slovenj Gradcu pridobilo status javnega letališča, letališče Portorož 
usposobljeno za javni letališki promet malih letal (STOL avijacija), letališče Maribor vključeno v integralni 
transport preko zbirnega blagovnega centra in izpopolnjeno za nudenje kakovostnih in varnih letaliških 
storitev z ustrezno tehnologijo, na letališču Ljubljana pa se bo pričelo s pripravami za izgradnjo južnega 
terminala. 
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Za področje luškega prometa je predvidena dograditev obstoječ ih in izgradnja novih luških zmogljivosti v 
luki Koper. 

Za področje pretovorne, skladiščne in špedicijske dejavnosti se predvidevajo vlaganja v modernizacijo in 
razširitev že citiranih centrov. 

Komentar h karti: 
PTT OMREŽJE 

Karta je izdelana na osnovi evidenčnih podatkov o obstoječem stanju telefonskih in telegrafskih kapacitet 
ter Samoupravnega sporazuma o temeljih plana razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1981-1985 
(predlog). 

Karta obravnava obstoječe zmogljivosti glavnih in vozliščnih avtomatskih central ter predvidena povečanja 
do leta 1985. Podane so tudi predvidene prekvalifikacije ranga central ter obstoječe in načrtovane kapacitete 
medkrajevnih spojnih zvez. Pri tem je upoštevana razširitev obstoječ ih prenosnih sistemov, ter izgradnja novih 
medkrajevnih spojnih poti, ki bo izvedena z radiorelejnimi in koaksialnimi kabelskimi sistemi. 

Pregledna karta prikazuje stanje in razvoj telekomunikacijskega omrežja; medtem ko razvoj poštnega 
prometa grafično ni prikazan, razen samih poštnih objektov, ki so skupni s telekomunikacijskimi. 

Najpomembnejši telekomunikacijski sistemi, ki se bodo razširjali odnosno gradili v naslednjem obdobju so: 
- Medkrajevni kabli: koaksialni kabelski sistem Maribor-Murska Sobota III. faza, koaksialni kabelski sistem 

Ljubljana-Kranj, zamenjava obstoječega linijskega sistema na koaksialnem kablu Ljubljana-Center-Maribor, 
medkrajevni koaksialni kabel Ljubljana-Kočevje-Dolenjske toplice-Črnomelj-hrvaška meja z odcepi Dolenj- 
ske Toplice-Novo mesto in Kočevje-Postojna, mednarodni koaksialni kabel Ljubljana-Bregana, zamenjava 
obstoječega linijskega sistema na koaksialnem KaDiu LjuDijana-Koper; 

- Radio-relejni sistemi in radio-relejne postaje: razširitev RR postaje Boč , RR sistem Ljubljana-Trbovlje, RR 
sistem Ljubljana-Zagreb, RR sistem Ljubljana-Nanos, Nanos-Koper, Nanos-Postojna, Nanos-Nova Gorica, 
RR sistem Maribor-Murska Sobota, RR sistem Ljubljana-Maribor; 

- Visokofrekvenčna oprema: razširitev spojnih poti na relacijah Ljubljana-Postojna, Ljubljana-Koper, 
Ljubljana-Nova Gorica. 

- Ostali telekomunikacijski objekti: mobilno avtomatsko telefonsko omrežje. 

Komentar h karti: 
PROMETNO OMREŽJE LETA 1985 

Karta prikazuje planirano zgrajenost prometnega omrežja v letu 1985, torej skupaj današnji in z novograd- 
njami do 1985 leta razširjeni fond objektov in naprav glavnih prometnih sistemov: cestnega, železniškega, 
letališkega in luškega. Osnova so podatki o stanju prometnih naprav in objektov in samoupravni sporazumi o 
temeljih planov, ki zadevajo te dejavnosti (glej komentarje h kartam: cestno omrežje, železniško omrežje, 
letališča in luke). . . . , . . 

Prikaz se je (v odnosu na citirane karte) omejil na pomembnejše objekte in naprave, zato se ne prikazujejo 
stranske proge, prometni terminali, športna letališča, marine (in tudi ne blagovno-distribucijski centri). 
Prikazana so tudi območja naselij oziroma koncentracija poselitve. 

V letu 1985 osnovna slovenska avtocestna hrbtenica še ne bo zgrajena v celoti tako v smeri Stajerska-Pri- 
morska kjer bodo nedograjene povezave z obalo, sosednjo Istro in Italijo, ter zveza Ljubljane s Štajersko, 
kakor v smeri Gorenjska-Dolenjska, kjer bodo zgrajeni posamezni prednostni odseki. Magistralne m regio- 
nalne ceste bodo zgrajene skladno z dogovorjenim prednostnim potrebam regionalnega značaja. 

Potrebi po enakomerni razporejenosti prometnih zmogljivosti glede na dominantne prometne tokove bo 
zgrajenost magistralnega železniškega omrežja v letu 1985 zadostila bolje kot zgrajenost osnovnega cestnega 
omrežja. Pač pa bo regionalnim potrebam po razvitosti prometnih zmogljivosti z zgrajenostjo glavnih (m 
stranskih) prog zadoščeno manj uč inkovito, kot jim bo zadoščeno z zgrajenostjo regionalnega cestnega 
omrežja. Za razporejenost in osposobljenost letališke mreže velja, da bo zadostitev regionalnim potrebam in 
specifikam nova kvaliteta. 

Vsled različne stopnje zgrajenosti posameznih omrežij, njihove teritorialne razporejenosti in usposobljeno- 
sti, bodisi za potrebe daljinskih prometnih tokov, bodisi za regionalne potrebe, ter glede na nujno dopolnjeva- 
nje prometnih sredstev, je integracijski potencial blagovno-distribucijskih centrov premalo izražen. Racio- 
nalna zasnova omrežja le-teh, prioriteta vlaganj, rangiranje, delitev dela in specializacija se bodo morali 
trdneje opredeliti v naslednjih letih skladno nalogam, ki izhajajo na tem področju in 50. člena Dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985.   

Planirana zgrajenost prometnega omrežja v letu 1985 odraža potrebe, ki izhajajo iz sistema poselitve v SR 
Sloveniji in strategijo policentričnega in skladnejšega regionalnega družbeno ekonomskega razvoja. Pripo- 
mogla bo k uč inkovitejšem in enakomernejšem usmerjanju blaga in potnikov, še posebej, če bodo izkoriščeni 
tudi integracijski potenciali pretovorne dejavnosti in izpeljana delitev dela med prometnimi dejavniki. V okviru 
možnosti je storjen korak k uresnič itvi širšega družbenega interesa, ki se odraža v manjši in racionalni uporabi 
energije, v zniževanju deleža transportnih stroškov v končni ceni proizvodov gospodarstva, v povečanju 
deviznih uč inkov ter zmanjševanju negativnih vplivov na č lovekovo okolje. 
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Komentar h karti: 
ENERGETSKO OMREŽJE 

Na karti je prikazano energetsko omrežje na osnovi Samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuiteti do I. 1990, 
(predlog), Samoupravnega sporazuma o temeljih samoupravnih planov Samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 (predloga) ter Samoupravnega sporazuma o urejanju 
medsebojnih razmerij in povezovanju v Skupnost združenega dela za medsebojno plansko in poslovno 
sodelovanje pri razvoju proizvodnje in porabe premoga v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 (predloga). 

Sprejeta načela dolgoročne energetske politike SR Slovenije opredeljujejo poleg zmanjšane uvozne 
odvisnosti Slovenije bistveno povečanje izrabe lastne energetske osnove za optimalno eksploatacijo domačih 
(jugoslovanskih) energetskih virov na podlagi smotrne priprave in racionalne izgradnje energetskih objektov 
in omrežja. 

Karta prikazuje stanje pri izkoriščanju in transportu energije in sicer samo pomembnejših virov (nahajališča 
uranove rude in premoga, elektrarne nad 10MW), omrežja (daljnovodi nad 110 kV, magistralni in priključni 
plinovodi) in razdelilnih transformatorskih postaj. 

V obravnavanem srednjeročnem obdobju naj bi se bruto poraba električne energije dvignila od 8042 GWh v 
letu 1980 na 11.538 GWh v letu 1985. V elektrarnah bo zgrajenih 706 MW novih zmogljivosti, od tega 74 MW v 
hidroelektrarnah in 632 MW v termoelektrarnah, od slednjih v ostalih republikah za potrebe SR Slovenije 250 
MW. Poraba surove nafte naj bi v srednjeročnem obdobju narasla od 2302 mio ton v letu 1980 na 2,679 mio ton 
v letu 1985, poraba zemeljskega plina pa od 560 mio Nm3 v letu 1980 na 840 mio Nm3 v letu 1985. Poraba 
premoga naj bi se povečala od 6,380 mio ton v letu 1980 na 6,610 mio ton v letu 1985. 

Iz karte je razvidno sorazmerno majhno število lastnih (več jih) energetskih virov. Nakazana tendenca je v 
veliki meri opazna na predvidenem stanju do leta 1985. Slovenija namreč v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ne bo mogla realizirati več kot dve hidroelektrarni (Solkan, Mavčiče), eno toplarno ter nekaj 
priključnih daljnovodov in plinovodov (380 kV - 183 km, 110 kV - 364 km, priključni plinovodi - 45 km). V tem 
obdobju bo energetika močno odvisna od vlaganj v energetske objekte v ostalih republikah in od ustreznih 
povezav z njimi. 

Vsi predvideni objekti predstavljajo plane interesnih skupnosti, so prostorsko definirani ter jih bo glede na 
prostorske možnosti in določ ila prostorskih izvedbenih dokumentov mogoče v celoti realizirati na predvidenih 
lokacijah. Organizacije združenega dela, ki jih posamezne investicije zadevajo, so že pripravile potrebno 
investicijsko dokumentacijo. 

Na karti niso prikazani objekti in naprave, za katere bo že v sedanjem srednjeročnem obdobju potrebno 
pripraviti vso prostorsko>in gradbeno dokumentacijo tako, da bodo realizirani po letu 1985. Gre za vrsto 
lastnih energetskih kapacitet na rekah in premogovnike ter za tako razvejano omrežje, ki bo vsem potrošni- 
kom omogočalo sprejem kvalitetne električne energije in plina. 

Komentar h karti: 
FUNKCIONALNA OPREDELITEV IN VELIKOST POMEMBNEJŠIH NASELIJ V SR SLOVENIJI 

Stanje omrežja pomembnejših naselij je prikazano na karti glede na velikost in funkcijo pomembnejših 
središč , predvsem mest, kot glavnih žarišč družbeno gospodarskega razvoja. Prikaz (opredelitev velikosti in 
funkcijskih tipov mest) zajema stanje ob koncu planskega obdobja 1976-1980 in premike, ki jih je mogoče v 
smislu planskih usmeritev predvideti do leta 1985. Pripravljen je po veljavni obvezni enotni metodologiji in 
obveznimi enotnimi kazalci. Spričo tega, da so zajeti kazalci zelo globalni in prirejeni predvsem za potrebe 
dolgoročnih planov in zaradi razmeroma kratkega obdobja petih let, v procesu prestrukturiranja omrežja 
naselij (ki je po naravi stvari zelo dolgoročni proces), ocenjujemo, da do leta 1985 zlasti v funkcijah 
pomembnejših naselij ne more priti do bistvenejših premikov oziroma sprememb. Predvidevanja občin 
oziroma rezultati razvojnih usmeritev, kakor so nakazani v osnutkih družbenih planov obč in oz. v dogovorih o 
temeljih družbenih planov občin in republike, kakor tudi v samoupravnih sporazumih (ki so po več ini 
lokacijsko le malo konkretni), pa - posredno ali tudi neposredno - do neke mere le nakazujejo smeri razvoja 
do leta 1985. Le-te ocenjujemo z vidika policentričnega razvoja omrežja pomembnejših in drugih občinskih 
središč , kot proizvodnih in oskrbnih središč , glede na vlogo, ki jo imajo oziroma jo bodo imela, z vidika 
regionalnega razvoja. 

V zadnjih letih iztekajočega se srednjeročnega obdobja je okrepljena tudi težnja k skladnejšemu regional- 
nemu razvoju, zaradi česar se postopoma zmanjšujejo strukturna neskladja, ki so bila pred desetimi leti 
izrazitejša, čeprav so še vedno prisotna. 

V sklopu pomembnejših urbanih žarišč razvoja ostaja Ljubljana slejkoprej najpomembnejše proizvodno in 
storitveno središče v SR Sloveniji, kjer pa gre usmeritev bolj v kvalitetnejše oblike razvoja kot pa v 
demografsko rast. Industrializacija pa krepi vlogo zaposlitvenih središč tudi pri drugih, celo manjših mestih, 
zlasti občinskih središč ih, kar je najbolj oč itno na manj razvitih območjih. Obenem se krepi vloga nekaterih 
občinskih središč kot oskrbnih središč za širša območja, tako glede določenih družbenih dejavnosti (npr. 
zdravstvo, usmerjeno izobraževanje) kot glede oskrbe z dobrinami in drugimi storitvami (trgovina s predmeti 
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trajnejše potrošnje, trgovina na debelo, specializirane obrtne in poslovne storitve). To se dogaja tudi v 
središč ih (mimo Kranja, Celja, Maribora, Trbovelj), kjer so bile te funkcije prej slabše razvite: Nova Gorica, 
Koper, Novo mesto, Ravne in Slovenjgradec na Koroškem, Murska Sobota. Ta središča postajajo vse 
pomembnejša tudi zaradi razvoja novih industrijskih proizvodnih zmogljivosti; v tem pogledu relativno še 
zaostaja Murska Sobota. Pospešeni industrijski razvoj je uvrstil tudi prej pretežno rudarski kraj Velenje med 
pomembnejša industrijska središča Slovenije. 

Okvirna opredelitev funkcionalnega profila pomembnejših središč na karti že nakazuje razvoj v smeri bolj 
racionalnega omrežja. Vrsta strokovnih podlag in študij, izdelanih v zadnjem desetletju, kakor tudi stvarne 
potrebe pri medobčinskem usklajevanju razvoja - zlasti še v dolgoročnem smislu - kažejo, da so za 
zagotovitev policentričnega razvoja spričo vozliščne prometne lege in objektivnih lokacijskih pogojev za 
razvoj gospodarstva, proizvodnih in storitvenih dejavnosti najprimernejša kot glavna razvojna središča 
sledeča mesta in somestja oziroma urbane aglomeracije: Ljubljana, Maribor v povezavi s Ptujem, Celje, 
somestje Koper-lzola-Piran, Kranj, Nova Gorica, Novo mesto ter Murska Sobota kot najpomembnejša in 
somestje Jesenice-Bled-Radovljica, somestje Krško-Brežice, somestje Ravne-Slovenjgradec-Dravograd, 
somestje Trbovlje-Zagorje-Hrastnik, ter Postojna in Velenje kot druga pomembnejša središča. 

Komentar h karti: 
RABA PROSTORA LETA 1985 

Na karti so sintetizirane nekatere pomembnejše funkcije obstoječe rabe prostora, hkrati s spremembami in 
dopolnitvami, ki bodo uresničene na osnovi sprejetih planskih nalog za obdobje 1981-1985. 

Prikazana je bazična infrastruktura in sicer osnovno prometno in energetsko omrežje kot pomemben 
lokacijski in hkrati integracijski razvojni dejavnik znotraj SR Slovenije in v odnosu do sosednjih jugoslovan- 
skih in tujih regij. 

V okviru kmetijske in gozdne rabe prostora so dimenzionirana območja varstva najpomembnejših podtalnih 
voda, objektov in območij naravne dedišč ine ter več jih pridobivalnih prostorov rudnin. Na osnovi strokovnih 
podlag so opredeljena tudi območja, ki so po svojih naravnih lastnostih najbolj primerna za kmetijsko 
proizvodnjo. 

Soočenje omrežja bazične infrastrukture (kot pomembnega porabnika prostora) in na osnovi naravne 
primernosti in družbenih potreb posebej pomembnih in prostorsko omejenih območij naravnih virov in 
vrednot kaže znač ilno zgoščevanje v dolinskih območjih. Koordinirana in celovita razmejitev prostora za 
prikazane funkcije in hkrati tudi za poselitev je v specifičnih slovenskih prostorskih razmerah pogoj za 
nadaljnji uspešen razvoj v prostoru. 

Prostorizirani elementi bodoče rabe prostora so bili v postopku priprave planskih dokumentov vključeni v 
postopek priprave planov obč in, da bi se z njihovo podrobnejšo uskladitvijo zagotovili prostorski pogoji za 
uresničevanje planskih nalog in s tem za celovito ureditev prostora. 
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OPOMBE: 

Izdajata Skupičlna 8R Slovani)« In Skupščina SFRJ • Uradni ik I odbor gfaalla Skupščina SR Slov« nI j«: Ludvik Oolob (pradaadnlk), Marko Harman, Anton Jaroviak, Oojmlr Komar, dr, Franca Patrič , Franjo Turk, Drago Vraanlk, Erika Vrhunac, Janat Zaje In Marijan Qo§ala - Odgovorni uradnik: Marijan Oogala - Naslov uradnlitva. Skupščina SR Slovanlja, Ljubljana, Subičava 1, talafon (081) 22 741 • Uradnlikl odbor glaalla Skupščina SFRJ: Vukailn Mlčunovlč  (pradaadnlk), Marija Oakalovaka, Ulja Balantovtč , Rudi Bragar, Fazll Kajtazl, Hidžat Ramadani, Edina Raildovlč , Marija Romlč-Skandarovlč , Milka Ščapanovlč , Krata Čalovakl, dr. Patar Vajovlč , Alakaandar Patkovlč In Taodor Ollč - Glavni in odgovorni uradnik: Taodor Ollč - Naalov uradnlitva: Skupičlna SFRJ, Baograd, Trg Markaa I Engalsa 13, talafon (011) 334-149 • Tlak ČOP Dalo - Cana potamaznaga izvoda 5 din - Latna naročnina 120 din - Žiro račun: Skupič lna SR Slovanlja, Ljubljana, 50100-045-50204 - Naročnlnska zadava: talafon (001) 20-500 



OPREDELITVE NEKATERIH PROSTORSKO POMEMBNIH 
ELEMENTOV DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA NA 
KARTAH 

Osnovni namen tematskih kart je prikazati razporeditev pomembnejših plan- 
skih nalog v prostoru ter njihov odnos do obstoječega stanja. 

Prostorsko opredeljeni elementi omogočajo vzajemni in celovit pregled med 
pomembnejšimi funkcijami, ki tvorijo osnovo sedanje in v planskem obdobju 
dopolnjene prostorske ureditve SR Slovenije. 

Tako prikazane naloge omogočajo posameznim nosilcem tudi boljši medse- 
bojni vpogled nad sprejetimi odloč itvami v prostoru in imajo pomemben vpliv 
na nadaljnje delo v procesu kontinuiranega planiranja in izvajanja planov. 

Struktura in vsebina kart je prikazana na osnovi zakona o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) 
ter je v skladu z obvezno enotno metodologijo in obveznimi enotnimi kazalci, 
ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list 
SRS, št. 27/79). 

Na kartah so prikazane prostorsko opredeljene naloge iz dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 ter predlogov samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
oziroma iz drugih planskih aktov nosilcev planiranja na nivoju republike. 
Hkrati so tudi prikazane nekatere naloge drugih nosilcev planiranja, ki so 
posebej pomembne za uresničevanje skupnih ciljev razvoja v prostoru, za 
varstvo naravnih virov in dobrin splošnega pomena. 

Za potrebe delegatske skupšč ine sta vsebina in kartografski nač in prikazova- 
nja posameznih tematik prilagojeni kartografski zmožnosti kart v merilu 
1:750 000 in 1:1 000 000. 

Osnova za izdelavo tematskih kart 1:750 000 in 1:1 000 000 so sektorske 
karte v merilu 1:250 000, ki jih je potrebno po razpravi in sprejemu družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 dopolniti in objaviti. 
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VIR: Kulturna skupnost Slovenije 1981 

ZaložihSkupSCInaSR Slovenije Kartografska obdelava : Zavod za družbeno planiran jeSRS -sektor za prostorsko planiranje, januar 1""' Tehnična obdelava:0\ IGF Naklada:30000 izvodov Tisk :ČGP Delo 1981 

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE 
1981 -1985 -PREDLOG 
9064 OBMOČJE IN OBJEKTI 

VARSTVA KULTURNE 
DEDIŠČINE 

geol. paleontoloSkl 
geomorfološki 
hidrološki 
dendroloSki 
park 

P-dogovori o temeljih družbenih planov občin za obdobje 1981 -1985 - predlogi Pl-predlog Zavoda SRS za varstvo naravne in kulturne dediš 

VIR: Kulturna skupnost Slovenije 

ZaložihSkupSčina SR Slovenije Kartografska obdelava :Zavod za družbeno planiranjeSRS -sektor za prostorsko planiranje, januar 1981 Tehnična obdelava:Ov IGF Naklada:30000 izvodov Tisk :ČGP Delo 1981 

DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE 
1981 -1985 -PREDLOG 
9063 OBMOČJA IN OBJEKTI 

VARSTVA NARAVNE 
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