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RESOLUCIJO
O DRUŽBENOEKONOMSKI POLITIKI
IN RAZVOJU SR SLOVENIJE V LETU
1981
1. Osnovne usmeritve in naloge v
družbenoekonomskem razvoju SR Slovenije v
letu 1981
Izhajajoč iz ocene pogojev gospodarjenja v letu 1981 ter
upoštevanj ugotovitve in sklepe Skupščine SR Slovenije ob
obravnavi poročila o izvajanju družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1976-1980 v letu 1980 s prvo oceno možnosti
razvoja v letu 1981 in opredelitev iz dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 bo
poglavitna usmeritev družbenoekonomskega razvoja v letu
1981 izvajanje politike ekonomske stabilizacije,.razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter v tem okviru
krepitev vloge združenega dela pri obvladovanju tokov družbene reprodukcije. Pri uresničevanju teh usmeritev se bodo
delovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih
in vsi drugi družbeni dejavniki v prihodnjem letu zavzemali zlasti za:
- doseganje skladnejših odnosov v devizno bilančnem in
plačilno bilančnem položaju republike s povečanjem izvoza
blaga in storitev kot osnovnega spodbujevalca rasti v letu
1981; uvoz naj bi hkrati omogočal najnujnejšo oskrbo z energijo surovinami, reprodukcijskim materialom, opremo in blagom široke potrošnje iz tujine;
- povečevanje proizvodnje in drugih dejavnosti ter dohodka predvsem z uč inkovitejšo izrabo obstoječih kadrovskih, materialnih, finančnih in drugih zmogljivosti;
- večjo in boljšo racionalno uporabo domačih virov energije ter nadomeščanje uvoza surovin, reprodukcijskega mate-

riala in opreme z domačo proizvodnjo povsod, kjer je to
racionalno;
- izboljšanje oskrbe občanov z boljšim izkoriščanjem domačih možnosti za proizvodnjo hrane in drugih osnovnih
življenjskih potrebščin;
- oblikovanje skladnejših razmerij v blagovno denarnih
odnosih, s povečanjem ponudbe in skladnejšim povpraševanjem ter na tej podlagi, ob večjem uveljavljanju tržnih zakonitosti, dosegli počasnejšo rast cen kot v letu 1980;
- krepitev deleža sredstev za razširitev materialne osnove
dela v doseženem dohodku in oblikovanje vseh vrst porabe
pod rastjo.dohodka;
- razvijanje in krepitev stimulativnejše delitve osebnih dohodkov v temeljnih organizacijah združenega dela, ustreznejše vrednotenje najbolj zahtevnega proizvodnega in ustvarjalnega dela, uvajanje in razvijanje ekonomskih motivov za
boljšo izrabo lastnih delovnih in ustvarjalnih sposobnosti, za
sodobnejšo organizacijo dela in poslovanja ter za racionalnejše gospodarjenje z minulim delom;
- zagotavljanje socialne in materialne varnosti delavcev in
občanov v okvirih'materialnih možnosti;
- preverjanje vseh sedanjih investicij in nameravanih investicij na podlagi kriterijev za prestrukturiranje gospodarstva,
sprejetih v dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije ter njihovo prilagajanje dejanskim materialnim možnostim;
- dograjevanje družbenega sistema informiranja, da bo
služil delovnim ljudem za doseganje boljših rezultatov pri
delu, poslovanju in upravljanju s sredstvi družbene'reprodukcije in za uč inkovitejše sodelovanje v procesu družbenega
planiranja in politič nega odločanja.
2. Materialne možnosti razvoja v letu 1981
V letu 1981 se bo SR Slovenija ša nadalje soočala s problemi nizke rasti proizvodnje. Morala bo povečati napore za
izboljšanje devizno bilančnega in plačilno bilančnega položaja republike. Na razvoj bo vplivala tudi recesija v svetu,
problemi pri oskrbi z nafto in njene naraščajoče cene in
težave v oskrbi z reprodukcijskim materialom in surovinami.
Hkrati bodo zmanjšane možnosti za uporabo dodatnih inozemskih sredstev.
Z nadaljnjimi prizadevanji delovnih ljudi Slovenije in vseh
družbenih subjektov za ekonomsko stabilizacijo, s Cepitvijo
materialne podlage združenega dela v družbeni reprodukciji

in s smotrnimi in pravočasnimi ukrepi tekoče ekonomske
politike bo v letu 1981 moč doseči naslednje razvojne okvire:
- nominalni družbeni proizvod bo narasel za 22,5%, realni
družbeni proizvod v celotnem gospodarstvu za 2,5%. Industrijska proizvodnja se bo predvidoma povečala za 2,5%.
Dobra polovica prirasta proizvodnje v letu 1981 bo usmerjena
v izvoz, nekaj manj kot polovica pa bo namenjena domači
porabi;
- izvoz blaga bo v letu 1981 realno porastel za okoli 8%. V
okviru plačilno bilančnih možnosti SR Slovenije, dogovorjenih v plačilni bilanci Jugoslavije za leto 1981, bo možno 3%
realno povečanje uvoza surovin in reprodukcijskega materiala (v to ni vštet dogovorjen uvoz nafte, derivatov in premoga za koksiranje)1);
- skromne možnosti za gospodarsko rast ter omejitve v
porabi zahtevajo še nadalje racionalno gospodarjenje z živim
in minulim delom na vseh področjih, zlasti pa še v dejavnostih
izven materialne proizvodnje. Zaposlenost v združenem delu
se bo povečala do 1,2%, tako da se bo na izpraznjenih in
novih delovnih mestih zaposlilo največ 23.000 delavcev. Hitrejša rast zaposlenosti bo možna le na manj razvitih območjih, medtem ko bo na razvitih območjih nižja od povprečja;
- v zaostrenih gospodarskih razmerah bo morala znašati
udeležba rasti produktivnosti dela v prirastu družbenega proizvoda vsaj 50%. Rast dohodka, zaposlovanja in produktivnosti v posameznih dejavnostih in posameznih organizacijah
združenega dela pa bo različ na, odvisno od možnosti ter
uspešnosti in učinkovitosti pri gospodarjenju in še posebej
pri izvozu;
- da bi uskladili investicije v osnovna sredstva z materialnimi možnostmi bo realni obseg investicij v osnovna sredstva
za okoli 6% manjši kot v letu 1980; na področju gospodarstva
bo manjši za okoli 3%; v stanovanjski gradnji bo ostal realno
na ravni leta 1980, v dejavnostih izven gospodarstva pa bo za
30% manjši kot v letu 1980. Delež investicij v osnovna sredstva v družbenem proizvodu se bo tako zmanjšal od 30% v
letu 1980 na 27,5% v letu 1981; 2
- sredstva za osebne dohodke bodo rasla za 5% počasnje
od rasti dohodka; z ukrepi ekonomske politike na vseh ravneh, zlasti izvajanjem politike cen bo potrebno zagotoviti, da
bodo realni osebni dohodki na zaposlenega ohranili raven iz
leta 1980; v skladu z rezultati, doseženimi v uresnič evanju
politike ekonomske stabilizacije, ter uresnič evanja predvidene politike zaposlovanja, bo dana možnost za njihovo
realno rast proti koncu leta. Sredstva za osebne dohodke v
družbenih dejavnostih bodo rasla v skladu z opravljenim
delom, vendar največ do rasti sredstev za osebne dohodke v
materialni, proizvodnji,
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb (razen sredstev invalidsko-pokojninskega zavarovanja ter starostnega
zavarovanja kmetov) bodo rasla za 10% počasneje od rasti
- dohodka. V tem okviru bo dogovorjena selektivna rast po
posameznih dejavnostih v skladu z dogovorjenimi prioritetami;
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Projekcijo plačilno bilančnih in devizno bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin v enotni projekci|l plačilne in devizne bilance Jugoslavije za leto
1981 pr<pravl|ajo. Zato so predložene kvantifikacije še preliminarne. Na osnovi
preliminarnih kvantifikacij bi bilo pokritje vsega uvoza blaga (brez uvoza nafte,
derivatov in premoga za koksiranje) z izvozom blaga okoli 78%.
2) Osnutek zvezne resolucije predvideva nekoliko drugačne usmeritve na
področju razporejanja dohodka, In sicer:
- sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu bodo rasla v skladu z rastjo
dohodka; realni osebni dohodki na zaposlenega booo rasli v okviru rasti produktivnosti dela; sredstva za osebne dohodke izven gospodarstva bodo rasla
počasneje kot v gospodarstvu;
- sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb (razen sredstev za usklajevanje
in izplačilo pokojnin, invalidnin, nadomestil za nezaposlene in nadomestil na
osnovi zdravstvenega in socialnega varstva) bodo rasla za 4 odstotne točke
počasneje od rasti dohodka;
- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki In občinah bodo
rasla za 5 odstotnih točk počasneje od rasti dohodka.
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- sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki in
občinah bodo rasla za 15% počasneje od rasti dohodka;
- ob zadrževanju domače porabe v zgoraj navedenih okvirih, ob ocenjenem gibanju proizvodnje ter ob pravočasnem
ukrepanju na tržišču za izboljšanje oskrbe bo v letu 1981
dosežena nižja rast cen kot v letu 1980,
Da bi dosegli razvoj v teh okvirih, bo potrebno aktivirati vse
razpoložljive materialne in ustvarjalne zmogljivosti, maksimalno izkoristiti dosežke dosedanjega razvoja ter znanje naših delavcev, njihovo poznavanje proizvodnih sredstev, tehnologije in tržišča ter uč inkovite;e povezati celotno inovacijsko verigo od znanosti, raziskovalnega dela, inženiringa do
neposredne proizvodnje.
3. Izvajanje projekcije deviznobilanč nega in
piač iino bilanč nega položaja SR Slovenije
3.1. Večjo usmerjenost organizacij združenega dela v izvoz
ter hitrejšo rast izvoza od rasti družbenega proizvoda bo SR
Slovenija v letu 1981 podpirala z naslednjimi ukrepi tekoče
ekonomske politike:
- v okviru davčne politike bo veljala progresivna lestvica
oprostitve pri davku na dohodek temeljne organizacije združenega dela;
- organizacije združenega dela, ki dosegajo večji delež
izvoza v celotnem prihodku, in organizacije združenega dela,
ki močneje povečujejo delež izvoza v celotnem prihodku,
bodo pri razporejanju dohodka lahko relativno hitreje povečevale osebne dohodke kot druge organizacije združenega
dela;
- temeljne banke bodo z medsebojnim dogovarjanjem zagotavljale zadostna sredstva ob ugodnejših pogojih (zlasti
nižje obrestne mere in ugodnejši roki odplačil) za vse oblike
izvoznega kreditiranja. Kreditirale bodo tudi tisti del prihodka,
ki ga predstavljajo izvozna povračila do njihovega izplačila;
- pri usmerjanju razpoložljivih sredstev bodo banke prvenstveno zagotavljale kreditiranje izvozno usmerjene proizvodnje;
- ob upoštevanju neposrednih in posrednih dohodkovnih
interesov svojih članic bodo banke zagotavljale sredstva za
kreditiranje izvoza opreme in za izvajanje investicijskih del v
tujini;
- pri združevanju sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko
nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo, ki se bodo zbirala v skladu federacije, bodo uveljavljene posebne olajšave
za izvoznike;
- organizacije združenega dela, ki dosegajo večji delež
izvoza v celotnem prihodku in organizacije združenega dela,
ki močneje povečujejo delež izvoza v celotnem prihodku,
bodo na podlagi sporazumov v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje združevale relativno
manjša sredstva za razširjeno reprodukcijo v teh dejavnostih
kot druge temeljne organizacije združenega dela;
- uporabniki in izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti se bodo dogovorili za naloge izvajalcav v letu 1981 pri pospeševanju celovite izvozne usmerjenosti SR Slovenije.
Za zagotovitev oziroma vzdrževanje devizne likvidnosti
bode banke v svojih samoupravnih aktih določile najnujnejšo
mejo likvidnosti deviznih sredstev, ki jih morajo imeti na
svojih računih v tujini ter opredelile ukrepe za pospeševanje
deviznega priliva. Po potrebi bodo zagotovile celodnevno
obratovanje menjalnic na vseh večjih mejnih prehodih ter
razširitev menjalniške službe v turistič ni sezoni.
3.2. Samoupravna interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino si bo prizadevala, da bo ob dograjevanju sistema pospeševanja izvoza v okviru Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino zagotovljeno
relativno večje pospeševanje izvoza blaga višje stopnje predeporoč evalec

lave, pri katerem je moč doseči večje devizne učinke ob večji
uporabi domačih surovin, domačega znanja in tehnologije.
3.3. Temeljne organizacije združenega dela bodo prek dohodkovnega povezovanja in sklepanja samoupravnih sporazumov o udeležbi na skupno ustvarjenem devizmem prihodku
uveljavljale skupno planiranje, skupno odgovornost in
skupno tveganje pri poslovanju s tujino ter s tem dodatne
ekonomske motive za izvozno usmerjeno proizvodnjo. S samoupravnim sporazumom In dohodkovnim povezovanjem
bodo člani Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino usmerjali razpoložljive devize za
nekatere skupne ključ ne gospodarske potrebe.
3.4. V letu 1981 bodo organizacije združenega dela in drugi
dejavniki uresnič evali ekonomske odnose s tujino na podlagi
bolj razvitega in izpopolnjenega samoupravnega planiranja.
Izhajajoč iz samoupravnega sporazuma o temeljih planov
ekonomskih odnosov s tujino bodo organizacije združenega
dela v prvem trimečelju 1981 uskladile plane ekonomskih
odnosov s tujino ter z njimi sprejele svoje izvozne obveznosti
in ugotovile možnosti za uvoz ter prevzele svoj delež odgovornosti za uresnič evanje projekcije deviznobilančnega in plačilno bilančnega položaja SR Slovenije.
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino bo do konca marca 1981 sprejela plan skupnosti za leto
1981.
V letu 1981 bodo preoblikovane enote v okviru Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino, da bodo v posamezni enoti organizirani In
povezani tisti člani, ki v medsebojni proizvodni, prometni in
storitveni soodvisnosti ustvarjajo in uporabljajo skupni devizni prihodek.
3.5. V letu 1981 bo sedanji sistem3 deviznih pravic nadomeščen s sistemom razpolaganja z ustvarjenimi devizami in z
združevanjem deviz. Organizacije združenega dela bodo z
ustvarjenimi devizami prosto razpolagale na podlagi samoupravno usklajenih planov ekonomskih odnosov s tujino. V
planih bodo organizacije sporazumno določile delež deviz, s
katerimi bodo razpolagale za lastne potrebe. Merila, pogoje,
načine in postopke za dosego dogovorjenega obsega uvoza
blaga in storitev ter odliva deviz bodo člani skupnosti uredili s
samoupravnim sporazumom.
V letu 1981 bo imel pri usmerjanju deviz prednost potreben
uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za
izvoz, za ključne bazič ne dejavnosti in primarno kmetijstvo ter
uvoz oziroma proizvodnja blaga za osnovno oskrbo občanov
in za potrebe zdravstvenega varstva.
Uvoz opreme bo v letu 1981 manjši kot v letu 1980 in bo
potekal v skladu s kriteriji prestrukturiranja gospodarstva. V
tem okviru bo imel prednost uvoz rezervnih delov za potrebe
investicijskega vzdrževanja ter opreme za dokonč anje investicij za proizvodnjo za izvoz in za proizvodnjo, ki rešuje probleme energije in hrane. Pri tem bodo najpozneje do 30. 3.
1981 Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose
s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni republiški upravni organi ponovno ocenili izdana soglasja in potrjene uvozne prijave in v sodelovanju z organizacijami združenega dela opravili izbor v skladu s kriteriji za prestrukturiranje
gospodarstva.
3.6. V tujini se bodo lahko na novo zadolževale predvsem
organizacije združenega dela, ki povečujejo izvoz in ki bodo
sposobne prevzeti tudi polno odgovornost za vračanje najetih
kreditov iz ustvarjenih in združenih deviznih sredstev.
Člani Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za
ekonomske odnose s tujino bodo združevali devizna sredstva
za delno pokritje zapadlih deviznih obveznosti za potrebe
tistih družbenih in gospodarskih dejavnosti skupnega pomena, za katere zagotavljajo ali združujejo devizna sredstva,
3) dogovarjanje v federaciji še teče.
poroč evalec

kolikor za te namene ne bo moč pridobiti deviznih sredstev na
deviznem trgu. Za nove naložbe v teh dejavnostih bo moč
najemati tuje kredite na podlagi razvojnih programov, opredeljenih v dogovoru o temeljih družbenega plana Slovenije za
obdobje 1981-1985.
3.7. Osnovni namen dajanja kreditov tujim organizacijam
bo povečanje izvoza blaga in storitev, pospeševanje višjih
oblik gospodarskega sodelovanja, zlasti za pospeševanje
ekonomskega sodelovanja z neuvrščenimi deželami, z državami v razvoju in pospeševanjem obmejnega gospodarskega
sodelovanja.
3.8. Devizni razhodki organov in organizacij družbenopolitič nih skupnosti bodo naraščali počasneje od deviznih razhodkov organizacij združenega dela.
3.9. Organizacije združenega dela, ki se vključ ujejo v ekonomske odnose s tujino, bodo izpopolnjevale svojo organiziranost za enotno in uč inkovitejše nastopanje na tujih tržiščih,
za smotrno povezovanje izvoznih in uvoznih poslov ter za
nuđ enje kompleksnih objektov. Organizacije združenega dela
se bodo v okviru sekcij pri Gospodarski zbornici Slovenije in v
bankah dogovorile za racionalnejšo razmestitev vseh predstavništev v tujini in za zmanjšanje njihovih stroškov.
3.10. Organizacije združenega dela bodo okrepile gospodarsko sodelovanje z državami v razvoju, predvsem s povečanim izvozom blaga in storitev in z neposrednimi nakupi njihovega blaga, s pospeševanjem višjih oblik gospodarskega sodelovanja ter ustanavljanjem lastnih in mešanih podjetij v
državah v razvoju.
Organizacije združenega dela, interesne skupnosti za obmejno gospodarsko sodelovanje, Gospodarska zbornica Slovenije in družbenopolitič ne skupnosti bodo v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanja pospeševale proizvodno
usmeritev, industrijsko kooperacijo, skupna vlaganja, širjenje
sejemskih sporazumov ter sodelovale na področju turizma,
prometa, skupne uporabe voda, energetike in bančništva
Organizacije združenega dela si bodo prizadevale za povečanje izvoza v razvite zahodne države in za zmanjšanje odvisnosti od uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, opreme
in tehnologije iz teh držav ter za bolj usklajeno rast in večji
obseg menjave s socialistič nimi državami.
SR Slovenija bo nadaljevala z uresničevanjem svojih nalog
pri izvajanju osimskih sporazumov.
4. Pogoji pridobivanja dohodka v letu 1981,
zagotavijanje dinamike proizvodnje in
produktivnega zaposlovanja
V zaostrenih pogojih gospodarjenja bo moč doseči rast
celotnega prihodka in dohodka le ob racionalnejši in bolj
učinkoviti izrabi materialnih, kadrovskih, naravnih in drugih
proizvodnih pogojev.
Treba je pospešiti integracijske procese v avtomobilski industriji in računalništvu ter tudi na drugih področjih doseči
bolj smotrno delitev dela in povezovanje.
Da bi zagotovili realnejše in hitrejše obnavljanje osnovnih
sredstev (zlasti opreme), se bo SR Slovenija zavzemala za
revalorizacijo vrednosti osnovnih sredstev in povečanje
amortizacijskih stopenj.
4.1. Za varčevanje s surovinami, reprodukcijskim materialom in energijo bodo organizacije združnega dela pripravile
podrobnejše programe ukrepov za leto 1981 in za celotno
prihodnje petletno obdobje. V te programe bodo vključ ile tudi
potrebne rekonstrukcije in modernizacije za zmanjšanje porabe energije oziroma za nadomeščanje tekočih goriv z domačimi viri energije. Pri tem bodo upoštevale kriterije in
naloge za varstvo človekovega okolja. Banke bodo spodbujale tovrstne naložbe z ugodnejšimi pogoji (nižja obrestna
mera, daljši odplačilni roki), hkrati pa bodo stimulirale tudi
naložbe občanov v izboljšanje toplotne izolacije stanovanjskih zgradb. Povečane bodo davčne olajšave v proizvodnji in
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porabi pomembnejšega termoizolacijskega materiala in v
proizvodnji naprav, ki znatno zmanjšujejo porabo energije.
Uveden bo t. i. energetski znak, s katerimi bodo označene
naprave in oprema, ki izboljšujejo izkoristek energije. Oprema
za izkoriščanje nekonvencionalnih virov energije bo oproščena prometnih davkov.
Gospodarska zbornica Slovenije, splošna združenja in temeljne organizacije združenega dela bodo materialno in moralno spodbujale iskanje tehnič nih izboljšav za zniževanje
stroškov in prihranke materiala, za racionalnejšo porabo
energije pa tudi za preprečevanje škodljivih posledic na okolje. '
Ustrezne organizacije združenega dela bodo v letu 1981
povečale obseg zbiranja in izrabe odpadnih surovin in odpadkov in organizirale njihovo predelavo. Organizacije združenega dela bodo pospešeno uvajale takšno embalažo, ki jo je
moč neposredno predelovati.
4.2. Organizacije združenega dela bodo na podlagi dohodkovnih odnosov, s sporazumevanjem o cenah in o udeležbi
pri ustvarjanju deviznega prihodka obnovile, uč vrstile in razširile medsebojno povezovanje na celotnem jugoslovanskem
tržišču ter dosledno izvajale medsebojno dogovorjene naloge
in obveznosti. Za usmerjanje proizvodnje in obvladovanje
tokov družbene reprodukcije bodo v prvi polovici leta 1981
pripravljene materialne bilance za srednjeročno obdobje
1981-1985, razčlenjene po posameznih letih. Poleg energetske bilance bodo pripravljene bilance osnovnih surovin in
reprodukcijskega materiala ter prehranska bilanca, ki bodo
služile kot analitsko dokumentacijska podlaga za sporazumevanje in dogovarjanje med surovinsko in predelovalno industrijo v republiki in na enotnem jugoslovanskem tržišču. Nosilec te naloge bo Republiški komite za družbeno planiranje v
sodelovanju s pristojnimi združenji in Gospodarsko zbornico
Slovenije.
Inšpekcijske službe, družbeni pravobranilci samoupravljanja in drugi pristojni organi bodo dosledno odkrivali in obravnavali kršitve enotnosti jugoslovanskega tržišča ter pojave
neupravič enega enostranskega spreminjanja in neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti.
4.3. Za izboljšanje oskrbe občanov s hrano bodo bolj učinkovito izkoriščene domače možnosti za proizvodnjo hrane. V
letu 1981 je načrtovano 3,5% povečanje proizvodnje; povečana bo zlasti tržna proizvodnja mesa, žit in sladkorne pese,
kjer so največji primanjkljaji. Zaradi neugodnih vremenskih
razmer za jesensko setev bo treba povečati napore za večjo
spomladansko setev. Povečanje poljedelske proizvodnje bo
doseženo predvsem z učinkovitejšo rabo obstoječih zmogljivosti in s pospešeno melioracijo kmetijskih zemljišč. Za večjo
proizvodnjo mesa bo uresnič en program naložb v prašič erejo
in govedorejo, novih mesnopredelovalnih objektov pa v letu
1981 ni smotrno graditi.
. Zadružne organizacije si bodo prizadevale za povečanje
pridelkov, večji odkup deficitarnih proizvodov, za združevanje
dela, sredstev in zemljišč, za boljše in smotrnejše izkoriščanje
zemljišč ter za krepitev dohodkovne povezanosti združenih
kmetov med seboj in z organizacijami v predelavi in trgovini.
Z zakonom o intervencijah v kmetijstvu in porabi hrane
predvideni ustanovitelji bodo do konca marca 1981 ustanovili
samoupravne sklade za intervencije v kmetijstvu ter zagotovili
vire sredstev za njihovo delovanje. Ta sredstva se bodo uporabljala za ohranitev osnovne črede in povečanje proizvodnje
mesa, intenzifikacijo rastlinske proizvodnje pa tudi delovanje
pospeševalne službe in izgradnjo sistema obrambe pred točo.
Sredstva za naložbe bodo prioritetno usmerjena v pridobivanje in usposabljanje novih kmetijskih zemljišč in za povečanje
živinorejske proizvodnje.
Pristojni organi v republiki in občinah bodo sprejeli ukrepe
za racionalnejše koriščenje kmetijskega zemljišča in za omejitev izkoriščanja obdelovalnih površin za nekmetijske namene
ter za zmanjšanje neobdelanih površin.
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4.4. Z namenom, da znižajo strukturni delež transportnih
stroškov v celotnem prihodku, bodo organizacije združenega
dela uveljavile enotno metodologijo za prikazovanje transportnih stroškov v temeljnih organizacijah združenega dela,
ki jo bodo pripravili Gospodarska zbornica Slovenije in pristojni upravni organi.
4.5. V samoupravnih interesnih skupnostih s področja materialne proizvodnje bodo povsod, kjer *o še ni storjeno,
ustanovljeni odbori udeležencev za kontrolo izvajanja samoupravnih sporazumov, ki bodo spremljali poslovanje v teh
skupnostih in namensko uporabo združenih sredstev (za
kompenzacije izpadlega dohodka oziroma za razširjeno reprodukcijo). Hkrati bodo sprejeti ukrepi, ki bodo omogočili
hitrejše uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v teh dejavnostih ter večjo odvisnost celotnega prihodka in dohodka od opravljenega dela in uspešnosti gospodarjenja kakor tudi krepitev vpliva in kontrole uporabnikov.
Združevanje sredstev za investicije skupnega pomena v
elektrogodpodarstvu ter cestnem in luškem gospodarstvu je
za leto 1981 urejeno z zakoni. Z zakonom je urejeno tudi
združevanje sredstev za pokritje dela stroškov enostavne reprodukcije železniškega gospodarstva. Za tako združena
sredstva se ustrezno zmanjša obseg združevanja sredstev s
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov teh dejavnosti za
obdobje 1981-1985. Z aneksi k samoupravnim sporazumom o
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje bo v prvem trimesečju 1981 urejeno vprašanje enotnih osnov in meril za združevanje sredstev.
4.6. V vseh organizacijah združenega dela in v družbenopolitič nih skupnostih bodo pripravili plane zaposlovanja, ki jih
bodo delavci usklajevali v skupnostih za zaposlovanje. Politiko smotrnega zaposlovanja bodo izvajali pri zaposlovanju
novih in že zaposlenih delavcev. V nekaterih dejavnostih bo
prišlo do zmanjšanja števila zaposlenih, ki jih bo potrebno
preusmeriti v dejavnosti, kjer so še vedno potrebe po novih
delavcih. Zmanjševali bodo delež delavcev, zaposlenih pri
režijskih in administrativnih delih. To usmeritev bodo upoštevale tudi družbenopolitič ne skupnosti pri sprejemanju novih
predpisom in ukrepov ter pri spremembah dosedanjih predpisov, ki nalagajo neracionalna administrativna opravila.
Organizacije združenega dela in skupnosti za zaposlovanje
bodo zagotovile prednost pri zaposlovanju invalidov na delovnih mestih, kjer je to možno, ter sprejele programe njihovega usposabljanja.
Organizacije združenega dela bodo skrbele za izvajanje
programov pripravništva v svojih organizacijah, zaposlovale
štipendiste, s katerimi so sklenile pogodbe, omejevale vse
oblike dela po pogodbi ter le izjemoma podaljševale delovno
razmerje delavcem, ki bodo pridobili pravico do starostne
pokojnine. Po potrebi bodo združevale dodatna sredstva za
denarna nadomestila ali za potrebe nadaljnjega usposabljanja nezaposlenih delavcev.
4.7. V okviru skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1981 bo SR Slovenija
izvajala naslednje naloge in se zavzemala:
- da bo količ ina denarja v obtoku v skladu s cilji stabilizacije rasla največ do rasti nominalnega družbenega proizvoda,
- da bomo povečanje denarja v obtoku zagotavljali z
ustreznim uravnavanjem kreditnega potenciala bank, to je
predvsem s spremembami stopenj obvezne rezerve bank pri
Narodni banki Jugoslavije, s primarno emisijo in le izjemoma
z omejevanjem obsega plasmajev bank,
- da se bo selektivna kreditna politika izvajala s samoupravnimi sporazumi bank, s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje njihovih sredstev za dogovorjene selektivne namene ob
njihovem postopnem zoževanju, _
- da se bo primarna emisija uporabljala za kupovanje kratkoroč nih vrednostnih papirjev, ki jih bodo izdajale organizacije združenega dela na podlagi njihovih blagovno-denarnih
poroč evalec

poslov, za dajanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi
vrednostnih papirjev in za dajanje kratkoročnih kreditov bankam na podlagi določenih listin, ki izvirajo iz blagovno-denarnih poslov organizacij združenega dela. Pogoji za uporabo
primarne emisije se bodo postopoma izenačevali,
- da bo samoupravno sporazumevanje bank o združevanju
sredstev pri Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko
sodelovanje za dopolnilno kreditiranje izvoza opreme in za
izvajanje investicijskih deJ v tujini na kredit temeljilo na dohodkovnih interesih,
- da bodo banke prouč ile in s samoupravnim sporazumom
sprejele tako politiko obrestnih mer, ki bo v večji meri ohranjala vrednost vloženih sredstev ter podpirala uresnič evanje
temeljnih ciljev srednjeročnih planov.
Za doseganje poglavitnih ciljev in nalog kreditne politike bo
Skupščina SR Slovenije z odlokom določila podrobne pogoje
in namene plasmajev sredstev družbenopolitič nih skupnosti,
ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije. Ta sredstva bodo
po pokritju že sprejetih obveznosti usmerjena v brezobrestno
kreditiranje republiških rezerv, v pospeševanje izvoza, kratkoročno kreditiranje zalog kmetijskih proizvodov, nujnih za
oskrbo in druge prednostne naloge. Občasno neuporabljena
sredstva bodo uporabljena za likvidnostno kreditiranje bank.
Za nadaljnjo preobrazbo odnosov pri gospodarjenju z denarjem bodo proučene in pripravljene potrebne spremembe
oblik uresničevanja bančnih funkcij.
Poslovne banke bodo v svojih planih oziroma drugih aktih
poslovne politike za leto 1981 predvidele ukrepe, ki bodo
pospeševali uveljavljanje dohodkovnih odnosov pri zagotavljanju denarnih sredstev za financiranje tekočega poslovanja
in razvojnih programov organizacij združenega dela. Prav
tako bodo proučile smotrnost obstoječega načina poslovanja
in sedanjo organiziranost, zlasti z vidika usklajevanja njihove
tekoče in razvojne dejavnosti ter uresnič evanja razvoja prednostnih dejavnosti v okviru SR Slovenije.
Organi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti bodo na podlagi sprejetih planskih dokumentov zagotovili, da se bodo pri izvajanju programov sredstva organizacij združenega dela uporabljala racionalno in da bodo ostajala v organizacijah - plačnikih prispevkov, dokler jih izvajalci
ne bodo potrebovali za izvedbo dogovorjenih programov.
Kratkoročno premoščanje razlik med dinamiko prilivov in
porabe sredstev v samoupravnih interesnih skupnostih družbenih dejavnosti bodo z uporabo načel solidarnosti zagotovile vse temeljne banke v SR Sloveniji.
To omogoča, da se v letu 1981 odpravijo podlage, na
katerih temeljijo odnosi med nosilci sredstev in uporabniki
teh sredstev, ki še niso prenesena iz združene banke na
temeljne banke.
4.8. Investitorji, sovlagatelji in banke bodo usmerjali razpoložljiva sredstva za investicije v dokonč anje že začetih objektov, ki so pomembni za skladnejšo strukturo in večjo izvozno
usmerjenost proizvodnje, revidirali predračunske vrednosti
investicij v teku, ugotovili prekoračitve in sprejeli ukrepe za
uskladitev investicij z realno razpoložljivimi sredstvi. V ta
namen bodo pripravili konkretne programe za dokonč anje
začetih objektov in za preložitev ali ustavitev izgradnje tistih
že začetih objektov, ki ne ustrezajo kriterijem prestrukturiranja gospodarstva.
Pri odločanju o novih in nameravanih investicijah bodo
dosledno upoštevani kriteriji prestrukturiranja iz dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985. Banke bodo zavračale obravnavo investicijskih
programov, ki zahtevajo bančna sredstva ali pomoč bank pri
združevanju sredstev, če investicijski programi ne bodo vsebovali kazalcev, na podlagi katerih bi lahko preverili, ali predloženi projekti ustrezajo kriterijem prestrukturiranja gospodarstva. Zato bodo v prvem trimesečju 1981 dopolnjeni predporoč evalec

pisi o minimalni metodologiji za izdelavo investicijskih programov.
4.9. Za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v
republiki bodo gospodarske zbornice spodbujale in povezovale interese organizacij združenega dela za hitrejši gospodarski razvoj manj razvitih območij v SR Sloveniji na osnovi
samoupravnega združevanja sredstev in dela. V skladu s
samoupravnim sporazumom bodo banke usmerjale del razpoložljivega dolgoročnega kreditnega potenciala za naložbe
v osnovna in trajna obratna sredstva na manj razvitih in manj
razvitih obmejnih območjih v SR Sloveniji. V pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja se bodo še nadalje vključevale samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti.
Organizacije združenega dela se bodo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije dogovorile glede samoupravne organiziranosti in o skupnem nastopu ter pripravi projektov, s
katerimi bodo v skladu s svojimi interesi izpolnile naloge SR
Slovenije pri hitrejšem razvoju gospodarsko manj razvitih
republik in še posebej SAP Kosovo.
5. Razporejanje dohodka in oblikovanje
sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih
in splošnih potreb
5.1. Da bi zagotovili skladnejša razmerja med blagovnimi in
kupnimi skladi v reprodukciji in okrepili materialne osnove
združenega dela, bodo delavci v organizacijah združenega
dela pri razporejanju doseženega dohodka upoštevali usmeritev, da morajo v SR Sloveniji sredstva za osebne dohodke v
globalu naraščati za 5% počasneje od rasti dohodka. Raven
in rast osebnih dohodkov v posameznih organizacijah združenega dela pa se bo razlikovala glede na doseženo rast
dohodka v odvisnosti od prispevka živega dela ter od rezultatov pri upravljanju in gospodarjenju z družbenimi sredstvi.
Višjo rast osebnih dohodkov bo moč doseči v tistih organizacijah združenega dela, ki bodo nadpovprečno povečale produktivnost dela, merjeno s fizič nimi kazalci, in ki se bo odrazila tudi v nadpovprečnem povečanju dohodka in v tistih
organizacijah združenega dela, ki se bodo v večji meri usmerile v izvoz.
Sredstva za osebne dohodke delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti bodo rasla v
skladu z odpravljenim delom, kot to določajo samoupravni
sporazumi o svobodni menjavi dela, vendar največ do rasti
sredstev za osebne dohodke v materialni proizvodnji.
Sredstva za osebne dohodke v državni upravi, bankah in
zavarovalnicah, trgovini na debelo ter v delovnih skupnostih
skupnih služb organizacij združenega dela4), samoupravnih
interesnih skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah
in skupnostih bodo zaostajala za rastjo sredstev za osebne
dohodke v materialni proizvodnji.
Realni osebni dohodki na zaposlenega v temeljnih organizacijah združenega dela materialne proizvodnje in družbenih
dejavnostih bodo v globalu ohranili raven iz leta 1980. Osebni
dohodki delavcev v drugih organizacijah in skupnostih kakor
tudi osebni dohodki delavcev v delovnih skupnostih in na
režijskih delih bodo rasli počasneje od osebnih dohodkov v
materialni proizvodnji in ne bodo presegli realne ravni iz leta
1980.
Za izvajanje družbene usmeritve razporejanja dohodka in
osebnih dohodkov v letu 1981 bodo sprejeli Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, izvršni sveti občinskih
skupščin in Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji
Dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981
bo opredelil diferencirano oblikovnaje sredstev za osebne dohodke v delovnih
skupnostih skupnih služb glede na naravo njihovega dela in samoupravno
organiziranost.
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dogovor o uresnič evanju družbene usmeritve razporejanja
dohodka v letu 1981, ki bo zagotovil predvideno rast osebnih
dohodkov na selektivnih osnovah, zlati pa ustreznejše vrednotenje proizvodnega in najbolj zahtevnega ustvarjalnega
dela.
Če bo prišlo rned letom do bistvenih sprememb v gibanju
dohodka zaradi predvidene dopolnitve predpisov o amortizaciji ali drugih vzrokov oziroma do drugačnega gibanja cen
življenjskih stroškov ter bo s tem ogrožena realna raven
osebnih dohodkov, bo Izvršni svet predlagal spremembe in
dopolnitve dogovora.
Družbeni dogovor o skupnih osnovah za oblikovanje in
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo bo dal
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela skupna
izhodišča, pa tudi strokovne podlage za ugotavljanje delovnega prispevka in rezultatov dela, kar bodo uporabili za dograditev sistemov razporejanja čistega dohodka in delitve
osebnih dohodkov v svojih splošnih samoupravnih aktih. Na
podlagi programov aktivnosti, ki jih bodo sprejeli udeleženci
omenjenega družbenega dogovora za leto 1981, bodo zlasti
sindikati s svojimi pobudami prispevali k uveljavljanju delitve
osebnih dohodkov po delu in rezultatih dela.
Da bi opredelili samoupravno dogovorjene zajamčene
osebne dohodke v samoupravnih sporazumih in določili zajamčene osebne dohodke, ki naj zagotovijo socialno varnost
delavcev, bodo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter sindikati, opredelili v začetku leta 1981 seznam življenjskih potrebščin, na podlagi katerega bo Zavod SR Slovenije za statistiko
spremljal gibanje družbeno dogovorjenih minimalnih življenjskih stroškov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Izvršni sveti skupščin
občin bodo skupaj ž drugimi organi prouč ili gibanje prihodkov delovnih ljudi, ki opravljajo samostojno osebno delo, ter
drugih prejemkov občanov izven delovnega razmerja ter zagotovili učinkovitejše izpolnjevanje samoupravno dogovorjenih obveznosti in davčnih predpisov.
5. 2. Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, oblikovana
v odnosih svobodne menjave dela (razen sredstev skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja), bodo rasla za
10% počasneje od rasti dohodka. Na tej osnovi bodo z januarjem 1981 uveljavljene spremenjene prispevne stopnje, s katerimi bo zagotovljen priliv dogovorjenih sredstev. V tako opredeljenem okviru globalnih sredstev za zadovoljevanje skupnih
potreb bodo lahko nekoliko hitreje naraščala sredstva za
usmerjeno izobraževanje in raziskovalno dejavnost, vendar
največ do rasti dohodka. Sredstva skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja bodo rasla nekoliko hitreje zaradi
prič akovanega povečanja števila upokojencev v letu 1981;
pokojnine in invalidnine bodo valorizirane na osnovi rasti
osebnih dohodkov na zaposlenega v preteklem letu.
Izvajalci in uporabniki bodo namenili posebno skrb tistim
sestavinam programov in nalog v družbenih dejavnostih, ki
najpomembneje in dolgoročno vplivajo na rast družbene produktivnosti in na prestrukturiranje gospodarstva. V prvem
polletju bodo opravljene vsebinske, organizacijske in kadrovske priprave za prehod na nov sistem usmerjenega izobraževanja. Raziskovalne skupnosti bodo izoblikovale konkretne
programe in projekte za uporabno raziskovalno delo zlasti v
industriji, energetiki in prometu. V zdravstvu bo dan poudarek
vsem oblikam zdravstvene preventive in uveljavitvi neposredne svobodne menjave dela, zlasti na področju zdravstvenega
varstva delavcev. Na področju družbenega varstva otrok bo
dana prednost razvoju racionalnejših oblik vzgojnovarstvene
dejavnosti in neposredni svobodni menjavi deia.
Samoupravne interesne skupnosti na področju družbenih
dejavnosti bodo pri načrtovanju upoštevale omejene materialne možnosti tako, da v letu 1981 ne bodo širile svojih
programov. Veljavne normative In standarde izvajalcev storitev bodo ponovno preverile in jih glede na možnosti tudi
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racionalizirale, vendar tako, da ne bodo prizadele doseženega
družbenega standarda delovnih ljudi in občanov. Prav tako ne
bodo spreminjale obsega pravic. Investicijsko aktivnost v
družbenih dejavnostih bodo izvajali skrajno racionalno in
selektivno. Realni obseg investicij v teh dejavnostih bo za
okoli 30% nižji kot v letu 1980. Investicije iz samoprispevkov
bo moč izvajati le, če bo s samoprispevkom zagotovljena
najmanj tretjina vrednosti in bodo druga pot-ebna sredstva za
investicijo in njeno redno obratovanje zagotovljena s Samoupravnimi sporazumi o temeljih planov teh dejavnosti.
Samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, ki
delujejo na ravni občin oziroma republike, bodo po preteku
prvega trimesečja prouč ile ekonomski položaj posameznih
družbenih dejavnosti in ustrezno ukrepale.
5.3. Sredstva za zadovoljevanje splošnih potreb v republiki
in občinah bodo v globalu rasla za 15% počasneje od rasti
dohodka. Z družbenim dogovorom o izvajanju politike na
področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji bo
dogovorjena rast sredstev za splošno porabo v posameznih
občinah, pri tem bodo upoštevane tudi potrebe po nekoliko
hitrejši rasti splošne porabe v občini Maribor zaradi nalog pri
samoupravnem preoblikovanju občine. Sprejeti bodo ukrepi
za racionalizacijo poslovanja upravnih, pravosodnih in drugih
državnih organov na osnovi sodobnih metod dela. Število
zaposlenih v državnih organih in pravosodju se v letu 1981 ne
bo povečalo; sredstva za materialne izdatke bodo omogočala
ob racionalnejši porabi normalno redno dejavnost teh organov. Sredstva za negospodarske investicije iz proračunov
bodo nižja kot v preteklem letu.
Izvršni svet bo v prvem trimesečju leta 1981 pripravil analizo
delovanja sedanjega davčnega sistema z vidika uresničevanja
ustavnega načela, da k pokrivanju splošnih družbenih potreb
prispevajo več tisti, ki ustvarjajo večji dohodek.
5.4 Služba družbenega knjigovodstva bo tekoče spremljala
dinamiko priliva sredstev za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb in o tem obveščala samoupravne interesne skupnosti in pristojne družbenopolitič ne s';upnosti. V primeru
odstopanja od. dogovorjenega priliva sredstev bodo skupščine samoupravnih interesnih skupnosti rn družbenopolitič nih skupnostih ustrezno ukrepale.
6. Usmeritve na področ ju tržišč a in cen
V letu 1981 bodo na področju cen in tržišča prednostno
izvajane naslednje naloge:
- uveljavljati novi sistem oblikovanja in določanja cen ter
družbene kontrole cen v skladu z zakonom o temeljih sistema
cen in družbeni kontroli cen;
- v okviru doslednega izvajanja politike ekonomske stabilizacije doseči nižjo rast cen in življenjskih stroškov, kot je bila
v letu 1980;
- izboljšati oskrbo s surovinami in reprodukcijskim materialom v okviru proizvodnih vezi ter zagotavljati nemoteno
oskrbo občanov s prehrambenimi proizvodi in tistimi potrošniml dobrinami, ki so bistvene za zadovoljevanje osnovnih
življenjskih potreb.
6.1. Z uveljavljanjem novih zakonskih rešitev na področju
sistema cen in družbene kontrole cen bo povečana vloga in
odgovornost delavcev v temeljnih organizacijah združenega
dela pri oblikovanju, določanju in izvajanju politike cen. Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela bodo, izhajajoč iz medsebojne odvisnosti, povezanosti in odgovornosti v
proizvodnih procesih In celotni družbeni reprodukciji, urejali
vprašanja cen na podlagi razvijanja in utrjevanja samoupravnega sporazumevanja, in v tržnih odhosih.
Udeleženci družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov o skupnostih za cene bodo skrbeli In po potrebi
sprejemali ukrepe, da bodo republiška in občinske sktipnosti
za cene že v začetku leta 1981 v celoti prevzele svoje naloge.
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Republiška skupnost za cene, gospodarske zbornice in
splošna združenja bodo zagotovili, da bodo med drugim v
prvi polovici leta 1981 izoblikovana in uporabljena enotna
navodila za uporabo meril za oblikovanje cen, določenih v
zakonu o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen.
Pri oblikovanju in družbeni kontroli cen proizvodov in storitev za neposredno rabo delovnih ljudi in občanov bo povečana aktivnost organiziranih potrošnikov. Sodelovali bodo
tudi pri določanju politike cen drugih proizvodov in storitev,
ki so zanje pomembni.
Družbenopolitič ne organizacije bodo spodbujale ustanavljanje in delovanje potrošniških svetov in drugih oblik organiziranih potrošnikov v skladu z njihovo vlogo v samoupravnem
oblikovanju cen, pri dogovarjanju in urejanju problemov na
področju oskrbe.
6.2. Osnovna naloga pri oblikovanju in odločanju o cenah
bo zaustavljanje njihove hitre rasti. V vsaki organizaciji združenega dela se bodo usmerili v odpravljanje neracionalnosti
in slabosti v poslovanju, v varčevanje in smotrnejšo porabo
energije, surovin in reprodukcijskega materiala ter na večjo
produktivnost in boljše gospodarjenje s sredstvi.
Za uresnič itev teh ciljev bodo skupnosti za cene v republiki
skrbele, da bodo delavci v temeljnih in drugih samoupravnih
organizacijah združenega dela pri oblikovanju cen svojih izdelkov in storitev izhajali iz sprejete politike cen v tej resoluciji. V ta namen bodo skupnosti za cene tekoče spremljale in
analizirale gibanje cen in tendence v gibanju cen izdelkov in
storitev iz svoje pristojnosti, analizirale pogoje, ki vplivajo na
raven in medsebojna razmerja v cenah, ter s svojimi ukrepi
vplivale na pozitiven razvoj družbenoekonomskih odnosov na
tem področju. Če bodo ugotovile, da so na trgu nastopile
razmere, ki onemogočajo, da bi bi se cene gibale v skladu z
dogovorjeno politiko, bodo izvršnim svetom pristojnih družbenopolitič nih skupnosti predlagale ustrezne ukrepe, med
njimi tudi ukrepe neposredne kontrole cen.
Skupnosti za cene bodo skrbele, da se bo politika cen
izvajala selektivno in diferencirano, kar bo prispevalo k postopnemu odpravljanju najbolj izrazitih nesorazmerij med cenami in nesorazmerij v pogojih pridobivanja dohodka.
S politiko cen bo v večji meri kot doslej omogočeno pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje prek cene teh storitev.
V letu 1981 se bo nadaljeval proces postopnega prehoda na
ekonomske stanarine.
6.3. Za nemoteno oskrbo prebivalstva z osnovnimi življenjskimi proizvodi, zlasti živili, bodo organizacije združenega
dela - nosilke te proizvodnje pospeševale svojo proizvodnjo
ter ob dogovorjenih prioritetah pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala zagotavljale redno dobavo dogovorjenih
količ in osnovnih življenjskih proizvodov. Organizacije združenega dela v trgovini bodo povečevale svoje zaloge osnovnih
proizvodov za oskrbo občanov ter pospeševale dotok blaga iz
proizvodnje v potrošnjo. V primeru zastojev dobav ob zadrževanju blaga v proizvodnji ali ob povečanem povpraševanju, ki
bi utegnilo ogroziti normalno oskrbo z osnovnimi življenjskimi proizvodi, bodo sprejemale potrebne ukrepe in sproti
obveščale pristojne organe v občinah in republiki o stanju v
preskrbi.
Povečana bodo prizadevanja občanov za zagotavljanje nemotene oskrbe občanov s prehrambenimi proizvodi in potrošnimi dobrinami, ki so bistvene za zadovoljevanje osnovnih
življenjskih potreb. Izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije bodo za preprečevanje motenj v
oskrbi sproščali občinske in svoje rezerve ter sprejemali
ukrepe za intervencijski uvoz surovin in drugega blaga za
osnovno oskrbo občanov.
Za sljdadnejša razmerja med ponudbo in povpraševanjem
osnovnih živil in izdelkov, pomembnih za vsakdanjo rabo, se
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bo še nadalje krepila vloga tržnih rezerv. V skladu s sprejetim
programom bodo povečane republiške stalne rezerve, v katerih bodo poleg živil in živine postopno zbirali tudi nekatere
industrijske izdelke. Občine bodo oblikovale občinske rezerve
v skladu s sprejetimi programi.
7. Uresnič evanje nalog splošne ljudske
obrambe in družbene samozašč ite
7.1. V Letu 1981 se bo nadaljevalo podružbljanje in krepitev
obrambnega in družbeno samozaščitnega delovanja delovnih
ljudi in občanov, tako da bodo še v večjem obsegu neposredno odločali in se dogovarjali o obrambnih, samozaščitnih in
varnostnih pripravah, zlasti v krajevnih skupnostih, temeljnih
organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter v občinah. Sprejem in uveljavljanje
novega zaKona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti in zakona o notranjih zadevah bo prispevalo k neposrednejši udeležbi delovnih ljudi in občanov pri nalogah
obrambe, varnosti in zaščite.
Najširše aktivnosti vseh družbenih dejavnikov bodo usmerjene v razvoj in vsebinsko dopolnjevanje vseh že uveljavljenih
oblik obrambnega in družbeno samozaščitnega usposabljanja deiiovnih ljudi in občanov za obrambne priprave in za
naloge civilne zaščite, narodne zaščite ter drugih sestavin
splošne ljudske obrambe in oružbene samozaščite. Okrepljene bodo aktivnosti za usmerjanje mladine v vojaške šole in
za ureditev študijskih pogojev splošne ljudske obrambe ter
drugih organiziranih oblik te vrste usposabljanja.
Nadaljevali bomo napore za i.repitev in modernizacijo teritorialne obrambe in civilne zašč 'te. Poseben poudarek bo dan
urejanju prostora za obrambo in zaščito ter krepitvi priprav v
organizacijah združenega dela, ki so posebnega pomena za
splošno ljudsko obrambo. Nadaljevali bodo uresnič evanje
zastavljenih programov proizvodnje sredstev vojne tehnike.
Pri opremljanju enot civilne zaščite bo dana prednost zagotovitvi sredstev za zaščito in reševanje ob nesrečah, ki so
najpogostejše. Pospeševali bodo uresnič evanje stališč Skupščine SR Slovenije o delovanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti v primeru naravnih in drugih
hudih nesreč. Povečani bodo napori za organiziranje in izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje nesreč oziroma
zmanjševanje njihovih posledic.
Za izvršitev nalog splošne ljudske obrambe bodo namenjena sredstva v višini do 0,5% narodnega dohodka, ustvarjenega v letu 1981, ki se bodo uporabila z upoštevanjem načel
smotrnosti in varčnosti za najbolj pereče naloge, ki neposredno krepijo obrambno in samozaščitno pripravljenost družbe.
7. 2. Delovni ljudje in občani bodo v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter skupno z drugimi družbenimi dejavniki krepili družbeno samozaščitne aktivnosti in se usposabljali za opravljanje nalog narodne zaščite.
V okviru izvajanja samozaščitnih aktivnosti bodo organizacije in skupnosti dograjevale in izpopolnjevale sistem fizič nega in tehnič nega zavarovanja družbenega premoženja. Organi za notranje zadeve bodo v okviru svojih pooblastil še
zlasti krepili učinkovitost pri opravljanju varnostnih nalog, za
pravočasno odkrivanje in onemogočanje vseh oblik ogrožanja naše socialistič ne samoupravne družbe, delavcev in občanov ter zagotavljali strokovne pogoje za nadaljnje vključ evanje in uresnič evanje koncepta družbene samozaščite. Občine
in republika bodo v okviru svojih dejavnosti na tem področju
zagotavljale tudi sredstva za izpolnitev sistema zvez in informacijskega sistema organov za notranje zadeve, za modernizacijo tehnič ne opreme, oborožitve in delovnih prostorov ter
za razširitev in modernizacijo meddržavnih mejnih prehodov v
okviru sprejetih programov.
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8. Izgrajevanje družbenega sistema
informiranja
8. 1. V letu 1981 bodo upravni organi in organizacije, samouprave interesne skupnosti ter drugi udeleženci pri graditvi družbenega sistema informiranja z dogovorom uskladili
naloge, medsebojne obveznosti ter odgovornosti do posameznih baz podatkov ter njihovo racionalno organizacijo,tako
da bi postopoma v SR Sloveniji vsak pojav oziroma podatek
zajemali samo enkrat z večnamensko funkcijo.
Nosilec te naloge bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije ter službami
družbenega sistema informiranja Slovenije.
8. 2. V letu 1981 bodo vse službe družbenega sistema
informiranja v svojih bazah podatkov, vezanih na občana,
uvedle enotno matično številko, prek katere bodo povezani
tisti registri in podatki, ki omogočajo tudi celovito zbiranje
informacij za izvajanje politike socialnega varstva.
8. 3. Služba družbenega knjigovodstva in zavod SR Slovenije za statistiko bosta v prvem polletju 1981 zagotovila primerljive podatke ob prehodu na nov sistem združevanja sredstev za družbene dejavnosti in stanovanjske ter komunalne
interesne skupnosti.
8. 4. Začele se bodo priprave za izgradnjo skupnega
omrežja za prenos podatkov v SR Sloveniji.
8. 5. V letu 1981 bodo pripravljene zasnove in določeni
nosilci za oblikovanje ter delovanje posebnih informacijskih
podsistemov na področju planiranja, cen, prenosa tehnologije
in znanja ter investicijskih namer. Predložen bo tudi program
postopnega poenotenja tehnič nih osnov družbenega sistema
informiranja ter pripravljena dolgoročna strategija šolanja
kadrov in raziskovalnega dela za potrebe družbenega sistema
informiranja.
8. 6. SR Slovenija se bo zavzemala za uskladitev in tehnič no
standardizacijo na področju družbenega sistema informiranja, za oblikovanje skupnih elementov, osnov in standardov,
ta primerno organiziranost v federaciji ter za to, da se pospešeno omogoči premik in vračanje podatkov iz služb družbe-

nega sistema informiranja na zvezni ravni uporabnikom v
republiki in občinah.
8. 7. Sredstva javnega obveščanja bodo v sodelovanju s
službami družbenega sistema informiranja tekoče spremljala
uresničevanje republiške in zvezne resolucije in v skladu s
svojo vlogo prispevala k izvajanju politike ekonomske stabilizacije ter o tem obveščala delovne ljudi in občane.
9. Naloge in ukrepe na posameznih področ jih
podrobneje opredeljujejo naslednji
spremljajoč i dokumenti:
1. Projekcija plačilno bilanč nega položaja SR Slovenije v
letu 1981, sprejeta v Skupščini SFR Jugoslavije
2. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1981
3. Dogovor o uresnič evanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1981
4. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1981
5. Plan zaposlovanja za leto 1981
Udeleženci dogovora o temeljih družbenega piana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 bodo v prvem trimesečju 1981
pripravili program izvajanja nalog za leto 1981, ki bo konkretiziral in operacionaliziral obveznosti iz tega dogovora.
Pripravljen bo tudi dogovor o uresnič evanju politike cen v
letu 1981.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo tekoče spremljal
izvajanje s to resolucijo dogovorjenih nalog in do 30. junija
1981 predložil Skupščini SR Slovenije poročilo o uresnič evanju resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR
Slovenije v letu 1982 ter prvo oceno razvojnih možnosti v letu
1982
Na podlagi stališč, ki jih bo sprejela Skupščina SR Slovenije
o tem poročilu, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravil osnutek resolucije o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1982 ter ga predložil Skuoščini SR Slovenije v oktobru 1981
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I

SEJE ZBOROV
SREDA, 22. OKTOBRA 1980
A. REPUBLIŠKI AKTI
1. Določ itev osnutka dopolnil k Ustavi
Socialistič ne republike Slovenije
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
★ ★ ★
2. Informacija o uveljavljanju metod in nač inov
dela Skupšč ine SR Slovenije,
njenih zborov in delovnih teles
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Obravnavajo tudi skupščine samoupravnih interessnih
Skupnosti
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitič ni sistem. V obravnavo naj bi se
vključ ila tudi druga delovna telesa skupščine in zborov.
V obravnavi sodeiujeta: Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator: podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob
★ ★ ★
3. Družbeni dogovor o skupnih osnovah za
oblikovanje in delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo
Družbeni dogovor o skupnih osnovah za
povrač ilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri
opravljanju določ enih de! in nalog

B. ZVEZNI AKTI
5. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o združevanju organizacij
združenega dela v splošna združenja in
Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora: odbora za družbenoekonomske odnose
Koordinator: vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Marko Bule

6. Osnutki drugih zakonov in drugih aktov, ki
jih bo predložil Skupšč ini SR Slovenije v
soglasje Zbor republik in pokrajin Skupšč ine
SFRJ
Po predlogu delovnega načrta Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ naj bi ta zbor na svoji seji 29. oktobra 1980
potrdil naslednje dogovore o temeljih družbenega plana
Jugoslavije za obdobje od lata 1S81 do leta 1985:
- o politiki in razvoju ekonomskih odnosov s tujino;
- o politiki in razvoju gospodarsko manj razvitih republik in
SAP Kosovo;
- o razvoju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- o usklajevanju in usmerjanju tokov družbene reprodukcije.
Pristojni:
t
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojni odbori: odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s
tujino
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Marko Bule

Dogovoroma bo priložena informacija o gibanju osebnih
dohodkov v letu 1980.
Pristojni:
Zbor združenega dela
Družbenopolitič ni zbor
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja
zakona o združenem delu, odbora za družbenoekonomske
odnose, Odbor za finance Zbora združenega dela
Koordinator: predsednica Družbenopolitič nega zbora Tina
Tomlje
★ ★ ★
4. Osnutek zakona o žič nicah in vleč nicah
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora: odbora za družbenopolitič ni sistem
Koordinator: predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
II
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SEJE ZBOROV
SREDA, 5. NOVEMBRA 1980

A. REPUBLIŠKI AKTI
1. Osnutek zakona o splošni ljudski obrambi
in družbeni samozašč iti
2. Predlog zakona o notranjih zadevah
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitič ni sistem
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob

★ ★ ★
3. Predlog zakona o pogojih in postopku za
ustanovitev, združitev ali spremembo območ ja
obč ine in o območ jih obč in
Pristojen:
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitič ni sistem
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

★ ★ ★
4. Pobudi skupšč in obč in Litija in Zagorje ob
Savi o uresnič evanju ustavnih določ il glede
materialne osnove oziroma sistema
financiranja krajevnih skupnosti z osnutkom
ugotovitev, stališč in sklepov
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
poroč evalec

5. Predlogi zakonov o posameznih
republiških družbenih svetih
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenopolitični sistem
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Ludvik Golob
★ ★ ★
6. Predlog zakona o vpisu v sodni register
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin Pristojna odbora:
odbora za družbenopolitič ni sistem
Koordinator:
predsednik Zakonodajno-pravne komisije Milan Gaspari

B. ZVEZNI AKT!.
7. Osnutek zakona o republikah in
pokrajinah, ki se štejejo za gospodarsko manj
razvite v obdobju od leta 1981 do leta 1985
8. Osnutek zakona o stalnih sredstvih sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1981 do
leta 1985
9. Osnutek zakona o delitvi sredstev sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 1981 do
leta 1985
10. Osnutek zakona o dopolniinih sredstvih
republik in avtonomnih pokrajin od leta 1981
do leta 1985
11. Osnutek zakona o spremembah zakona o
skiadu federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in
avtonomnih pokrajin
Predlagatelj:
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Marko Bule
H!

SEJE ZBOROV

SEJE ZBOROV

SREDA, 19. NOVEMBRA 1980

PONEDELJEK, 24.
NOVEMBRA 1980

1. Ocena samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov v samoupravnih interesnih
skupnostih materialne proizvodnje
2. Predlog za izdajo zakona o javnih cestah

A. REPUBLIŠKI AKTI

3- Prediog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih
posebnega družbenega pomena

1. Poroč ilo Izvršnega sveta Skupšč ine SR
Slovenije o pripravi dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1885

4. Osnutek zakona o energetskem
gospodarstvu
5. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gozdovih
6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah
7. Pobuda za spremembo in dopolnitev 16.
č lena zakona o samoupravnih interesnih
skupnostih za poštni, teiegrafski in telefonski
promet

Pristojni:
Zbor.združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojna delovna telesa:
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu,
odbori za družbenoekonomske odnose in politič ni sistem in
posebno delovno telo vseh zborov Skupščine SR Slovenije;
pri 3. točki še odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja
in varstvo okolja; pri 5. točki še odbor za agrarno politiko.
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje
Koordinator:
predsednica Družbenopolitič nega zbora Tina Tomlje

★ ★ ★
6. Prediog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju in oddajanju
stavbnih zemljišč
- informacija o preskrbi s pitno vodo.
Pristojna: Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
IV

2. Osnutek družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985
3. Osnutek resolucije o izvajanju družbenega
piana SR Slovenije za leto 1981
4. Izhodišč a za sestavo republiškega
prorač una za leto 1981
Pristojni:
Zbor združenega dela'
Zbor občin
Družbenopolitični zbor (razen za 4. točko)
Obravnavajo tudi:
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področja
družbenih dejavnosti
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in odbora za
finance
V obravnavi sodelujejo:
Republiški svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko,
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje
Koordinatorja:
podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik in
predsednik Zbora združenega dela Emil Tomažič
★ ★ ★
5. Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pospeševanju
skladnejšega regionalnega razvoja v SR
Sloveniji
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojni odbori:
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, samoupravne interesne skupnosti s področja
družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb
poroč evalec

★ ★ ★
B. ZVEZNI AKTI
6. Osnutek družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1981 do leta 1985**
7. Osnutek resolucije o politiki uresnič evanja
družbenega piana Jugoslavije za obdobje od
leta 1981 do leta 1985 v letu 1981
8. Osnutek odloka o skupni devizni politiki
Jugoslavije za leto 1981
9. Osnutek odloka o ciljih in nalogah emisijske
in denarne politike in skupnih temeljev
kreditne politike za leto 1981
10. Osnutek projekcije plač ilne bilance
Jugoslavije za leto 19S1
11. Osnutek projekcije devizne bilance
Jugoslavije za leto 1981
12. Osnutek zakona o skupnih prorač unskih
odhodkih federacije za leto 1981
13. Osnutek odloka o določ itvi prihodka od
carin in drugih uvoznih davšč in, ki se v letu
1981 odstopajo interesni skupnosti Jugoslavije
za ekonomske odnose s tujino
14. Osnutek odloka o določ itvi celotnega
zneska deviz za potrebe federacije v letu 1981

Pristojni:
- za točki 6 in 7:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Obravnavajo tudi:
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti
-za točke 8 do 13:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj in.odbora
za finance
V obravnavi sodelujejo:
Republiški svet za. gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije,
samoupravne interesne skupnosti s področja materialne proizvodnje
Koordinator:
vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik
in pokrajin Marko Bule
"Kolikor zvezni akti ne bi bili pravočasno predloženi, bo potrebno določiti datum
seje zborov v prvi polovici decembra.
poroč evalec

SEJE ZBOROV
SREDA, 10. DECEMBRA 1980

1. Predlog zakona o stanovanjskem
gospodarstvu
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije
2. Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojni odbori:
odbori za stanovanjsko-komunalna vprašanja in odbori za
družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije,.
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator: predsednica Zbora občin Silva Jereb
★ ★ ★
3. Osnutek zakona o urejanju prostora
Pristojna:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Pristojna odbora:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja in pdbor zbora združenega dela za agrarno politiko
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

★ ★ ★
4. Predlog zakona o sprejemanju zač asnih
ukrepov za družbeno varstvo samoupravnih
pravic in družbene lastnine
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Pristojni odbori:
odbor za družbenopolitič ni sistem in Komisija za izvajanje
zakona o združenem delu
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije,
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
Koordmator:
Predsednica Družbenopolitič nega zbora Tina Tomlje
V

SEJE ZBOROV
ČETRTEK, 11. DECEMBRA
1980

1. Predlog zakona o svobodni menjavi dela na
področ ju kulturnih dejavnosti
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitični zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni,odbori:
Odbori za družbenopolitič ni sistem in družbenoekonomske
odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitič nega zbora Tina Tomlje
*

*

★

2. Predlog zakona o varstvu naravne in
kulturne dedišč ine
3. Predlog zakorta o Triglavskem narodnem
parku
4. Predlog zakona o spominskem parku Trebč e
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo
okolja in odbori za družbenoekonomske odnose
V obravnavi sodeluje:
Republiška konferenca SZDL Sovenije
Koordinator:
predsednica Zbora občin Silva Jereb

★ * *

SEJE ZBOROV
PONEDELJEK, 29.
DECEMBRA 1980

1. Predlog družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1981-1985
2. Predlog resolucije o izvajanju družbenega
plana SR Slovenije za leta 1981
3. Predlog zakona o prorač unu SR Slovenije
(republiškem prorač unu) za leto 1981
Pristojnosti in vse druge navedbe enake
kakor pri sejah zborov 24. november.

* * *
4. Predlog o kompenzacijah
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Pristojna delovna telesa:
odbori za družbenoekonomske odnose, odbora za
finance, Komisija za spremljanje izvajanja zakona o
združenem delu
V obravnavi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije
Koordinator:
Podpredsednik Skupščine SR Slovenije Jože Globačnik
5. Predlog zakona o splošni ljudski obrambi in
družbeni samozašč iti
Pristojnosti in vse druge navedbe enake
kakor pri sejah zborov 5. novembra.

6. Osnutek programa dela zbora združenega
dela, zbora obč in in družbenopolitič nega zbora
skupšč ine SR Slovenije za leto 1981

5. Poroč ilo o poteku priprav za postopno
uvajanje izobraževanja za pridobitev
strokovne izobrazbe po zakonu o usmerjenem
izobraževanju
Pristojni:
Zbor združenega dela
Zbor občin
Družbenopolitič ni zbor
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije
Pristojni odbori:
posebna delovna skupina delegatov vseh treh zborov
V obrambi sodelujejo:
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški svet
Zveze sindikatov Slovenije
Koordinator:
predsednica Družbenopolitič nega zbora Tina Tomlje
VI

poroč evalec

OPOMBE:

poroč evalec

VII

OPOMBE:

n m o^VIII

poroč evalec
'

-

OPREDELITVE NEKATERIH PROSTORSKO POMEMBNIH
ELEMENTOV DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA
Priloga je bila obravnavana skupaj z osnutkom družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1981-1985 v Izvršnem svetu Skupšč ine SR Slovenije.
Zaradi tehnič nih priprav in zahtevnosti tiska pa ni bilo možno vključ iti to
prilogo v predhodni številki Poroč evalca Skupšč ine SR Slovenije, kjer je bil
objavljen osnutek družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985.
S sprejetjem zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije se je formalno pravno integriral prostorski vidik z ekonomskim, socialnim in drugimi vidiki v sistem družbenega planiranja. S
sprejetjem odloka o obvezni enotni metodologiji in obveznih enotnih kazalcih za pripravljanje, spremljanje in uresnič evanje planov ter na njegovi
osnovi izdanih »Navodil za uporabo obveznih enotnih kazalcev« se je pristopilo k uvedbi enotnih kartografskih osnov za potrebe planiranja v obč ini
(karta 1:25 000) ter za potrebe nosilcev planiranja na nivoju republike (karte
1:25 000 in karte SR Slovenije 1:250 000). Pripravljeni so bili tudi grafič ni
znaki za del prostorskih kazalcev družbenih planov. Vse te normativne
rešitve in metodološki pripomoč ki so omogoč ili, da se je kvalitetnejše vsebinsko pristopilo k pripravi planskih dokumentov.
Ponudba in izmenjava prostorsko relevantnih elementov med posameznimi nosilci planiranja na nivoju republike ter obč inami je potekala z različ no
intenzivnostjo in kvaliteto. V fazi priprave osnutka dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije in družbenega plana SR Slovenije ni bila v
celoti opravljena izmenjava prostorsko relevantnih planskih elementov v
dogovorjeni obliki in vsebini, zlasti na kartah 1:25 000. Da bi lahko do
sprejetja planskih aktov pospešili izmenjavo planskih elementov, smo na
enotnih kartah SR Slovenije 1:250 000 skupno s posameznimi nosilci planiranja na nivoju republike pripravili na osnovi njihovih osnutkov samoupravnih
sporazumov in dogovorov o temeljih planov kartografski pregled ponujenih
in še neusklajenih elementov.
Prostorsko izražene planske namere naj bi omogoč ile, da se bodo v
podrobnejših planskih aktih, zlasti še v družbenih planih obč in, operativno
integrirale posamezne rabe prostora in s tem zagotovilo njihovo nemoteno
izvajanje. Analiza razmestitev omrežja središč s stopnjo njihove opremljenosti z oskrbnimi in družbenimi dejavnostmi, naj bi pripomogla k racionalnejšemu dopolnjevanju s temi dejavnostmi in k nadaljnjemu razvijanju policentrič nega omrežja s posebnim poudarkom na zmanjševanje razlik med posameznimi regionalnimi območ ji pa tudi znotraj njih. Konkretizacija usmeritev
v prostoru pa naj bi pripomogla tudi k uspešnejšemu ocenjevanju uresnič evanja skupnih planskih ciljev in usmeritev v prostoru.
Karte obravnavajo štiri različ na vsebinska področ ja:
- razmestitev območ ij in objektov naravne in kulturne dedišč ine, pregled
naravno najboljših kmetijskih zemljišč , varovanih gozdov in gozdov s posebnim pomenom, podtalnic in izvirov ter potencialnih prostorov možnih vodnih
zadrževalnikov, ki so jih predlagali za zavarovanje odgovorni upravni organi
na podlagi dokumentacije republiških strokovnih organizacij;
- alokacijo pomembnejših investicij v energetsko in prometno infrastrukturo
ter č istilne naprave, opredeljene v dosedanjem postopku priprave planskih
dokumentov v samoupravnih interesnih skupnostih;
- omrežje več jih središč , kategorizirano glede na stopnjo njihove opremljenosti z oskrbnimi in družbenimi dejavnostmi, ter pregled manj razvitih
območ ij v SR Sloveniji;
- dokumentacija, ki zajema pravno stanje urbanistič nih programov, organiziranost strokovnih služb, ter stanje dnevnih delovnih migracij.
Vsebina posameznih pripravljenih tematskih kart 1:250 000 se je za
objavo v Poroč evalcu Skupšč ine SR Slovenije priredila merilu kart
1:1,000.000.
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