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1. Izteka se četrto leto uresničevanja družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976-1980, ki je bil sprejet v ob- 
dobju intenzivnega prilagajanja gospodarstva in celotne 
družbe ustavi in zakonu o združenem delu. To je bil tudi čas, 
ko se je naše gospodarstvo soočalo z nakopičenimi dolgo- 
ročnimi strukturnimi problemi in globokimi spremembami v 
mednarodnih ekonomskih odnosih. Družbeni plan je dal 
osnovni poudarek tistim ciljem in nalogam družbenoeko- 
nomskega razvoja, ki naj bi zagotovili kvaliteten napredek v 
razvoju proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosom. 

2. Uresničevanje ciljev družbenega plana daje celotnemu 
tekočemu petletnemu obdobju obeležje globokih družbe- 
noekonomskih sprememb - pospešene vzpostavitve in kre- 
pitve novega samoupravnega položaja temeljne organiza- 
cije združenega dela in na tej osnovi kvalitetno novih od- 
nosov v celotni družbeni reprodukciji, s čimer naj bi se 
odpravili vzroki in preseglo odtujevanje dohodka od tistih, ki 
ga ustvarjajo. 

Družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoekonomskih 
osnov samoupravnih odnosov je bila v tem obdobju usmer- 
jena zlasti na področje samoupravnega družbenega plani- 
ranja, področje ustvarjanja, pridobivanje in razporejanje 
dohodka, uresničevanje svobodne menjave dela, preobra- 
zbe bančništva, preobrazbo stanovanjskega gospodarstva, 
poglabljanje dohodkovnih odnosov med proizvodnjo in trgo- 
vino ter uveljavljanje samoupravnega sistema na področju 
ekonomskih odnosov s tujino. Združeno delo vedno bolj 
prevzema odgovornost za uresničevanje dogovorjene poli- 
tike, izboljšana je njegova organiziranost in medsebojna 
povezanost, v samoupravne odločitve pa se vnaša nova 
vsebina in odgovornost. 

Vendar pa z doseženimi rezultati še ne moremo biti zado- 
voljni. V uveljavljanju samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov je še vse preveč formalnega pristopa, medtem ko 
vsebina pogosto ostaja v ozadju. Sistemska osnova novih 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov se posto- 
poma zaokrožuje; na ravni federacije je potrebno sprejeti še 
zakon o razširjeni reprodukciji, zakon o temeljnih sistema 
cen in zakon o kompenzacijah in zakon o pokojninskem 
sistemu; v republiki pa je bil v letošnjem letu sprejet zakon o 
svobodni menjavi dela, v razpravi pa so tudi osnutki zako- 
nov za posamezna področja družbenih dejavnosti. Osnutek 
zakona o sistemu družbenega planiranja je prav v tem času 
v razpravi. Izvajanje sistemskih rešitev v vsakdanjem življe- 
nju in delu pa še zaostaja, ker ponekod še niso v celoti 
razdelani mehanizmi za njihovo izvajanje, predvsem pa 
zato, ker še ni povsod prodrlo spoznanje, da uveljavljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov prispeva k 
bolj usklajenemu razvoju proizvajalnih sil in k uveljavljanju 
novega družbenoekonomskega položaja delavca, ki ima 

pravico in odgovornost, da odloča o vseh temeljnih vpraša- 
njih družbene reprodukcije. 

3. Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana SR 
Slovenije v prvih štirih letih njegovega izvajanja je potekalo 
v zelo zapletenih pogojih gospodarjenja, za katere so bili 
značilni zlasti odpravljanje nakopičenih neskladnosti v ra- 
zvoju materialnih In družbenih dejavnosti Iz preteklih let, 
izrazita nihanja v gospodarskih tokovih v posameznih letih, 
inflacijski pritiski na domačem tržišču, kot tudi nestabilne 
razmere v svetovnem gospodarstvu. 

Za preteklo obdobje so bila v tekočih gospodarskih giba- 
njih značilna močna konjunkturna nihanja, zlasti pod vpli- 
vom ukrepov ekonomske politike in korenitih sprememb v 
našem gospodarskem sistemu, katerih obseg in globina v 
prehodnem obdobju nista mogla ostati brez vplivov na ce- 
lotno gospodarsko ravnotežje. 

Izvršni svet ugotavlja, da se je že ob pripravah in spreje- 
manju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 pogosto postavljajo vprašanje, ali niso nekatere 
naloge in konkretne usmeritve za to srednjeročno obdobje 
preveč zahtevne. Analize izvajanja družbenega plana in 
dogovora o njegovih temeljih pa po treh letih oziroma sredi 
četrtega leta njegovega uresničevanja ponovno kažejo, da 
nekatere dogovorjene naloge, ki zahtevajo bistven preokret 
od dolgoročnih tendenc, presegajo realne možnosti tega 
petletnega obdobja in jih bo zato treba verificirati z vidika 
kriterijev za uveljavljanje ekonomske stabilizacije in jih pre- 
nesti v naslednje srednjeročno obdobje. 

V tem obdobju smo dosegli sorazmerno ugodne kvantita- 
tivne rezultate, zlasti v pogledu dosežene gospodarske ra- 
sti. Tako bomo po ocenah v prvih štirih letih izvajanja druž- 
benega piana dosegli okoli 5,5% rast celotnega družbenega 
proizvoda, kar le sicer nekoliko nižje od predvidevanj druž- 
benega plana za celotno petletno obdobje (6,1 %), predvsem 
zaradi izredno nizke rasti v letu 1976, medtem ko je bila v 
letih 1977, 1978 in po ocenah tudi v letošnjem letu dinamika 
gospodarske rasti celo nekoliko višja od predvidene za 
posamezno leto. Dosežena je predvidena realna rast inve- 
sticij v osnovna sredstva gospodarstva in celo nekoliko 
presežena njihova udeležba v družbenem proizvodu. Orga- 
nizirana družbena aktivnost na samoupravni osnovi je kljub 
nekaterim problemom omogočila postopno opravljanje nes- 
kladnosti v regionalnem razvoju. Čedalje ostreje pa se izra- 
žajo nekateri dolgoročni problemi in negativne tendence, 
zlasti: 

- nižja rast produktivnosti dela in njen nezadosten pri- 
spevek k ustvarjenemu družbenemu proizvodu, 

- večji obseg zaposlovanja od planiranega na vseh po- 
dročjih združenega dela, 

- zaostajanje pri vključevanju našega gospodarstva v 
mednarodno menjavo in zmanjševanje njegove konkurenč- 
nosti na tujih trgih, 
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- zmanjševanje učinkovitosti investiranja, slab izkoristek 
proizvodnih zmogljivosti in znanja, 

- zaostrovanje problemov pri gospodarjenju s prostorom, 
zlasti z vidika opuščanja produktivne rabe kmetijskih zem- 
ljišč in varstva najbolj kvalitetne zemlje, 

- nizek delež lastnih sredstev za tekoče poslovanje in 
investicije in velika odvisnost procesa reprodukcije od dru- 
gih, zlasti domačih bančnih in inozemskih sredstev, 

- premajhna povezanost rasti osebnih dohodkov z rastjo 
produktivnosti dela in premalo spodbudna delitev osebnih 
dohodkov, 

- nerešena ostajajo nekatera najbolj pereča vprašanja 
onesnaževanja okolja, predvsem oskrba s pitno in tehnolo- 
ško vodo, onesnaženost zraka in problem odpadkov. 

Posledica tega je krepitev inflacijskih tendenc, ki so se 
zlasti v letu 1978 in na prehodu v letošnje leto odrazili tudi 
na dejanskem in vse hitrejšem naraščanju cen. 

4. Z doseženo rastjo zaposlovanja, ki je presegata dogo- 
vorjene okvire, smo sicer vzdrževati praktično polno zapo- 
slenost prebivalstva v republiki in prispevali k zmanjševanju 
nezaposlenosti v okviru celotne Jugoslavije, vendar pa so v 
politiki zaposlovanja prevladovale ekstenzivne tendence in 
ni prišlo do pričakovanih kvalitetnih sprememb. Novih zapo- 
slitev je bilo v vseh štirih letih po ocenah preko 170 tisoč, kar 
pa je več, kot bi bilo smotrno glede na doseženo rast 
proizvodnje in dohodka; preveč intenzivno je bilo zlasti 
zaposlovanje pri administrativnih, režijskih in upravnih delih 
in opravilih, k čemer je v veliki meri pogosto prispevalo 
preveč formalistično samoupravno organiziranje v družbe- 
nih dejavnostih in v gospodarstvu. 

Produktivnost dela, merjena z ustvarjenim družbenim pro- 
izvodom na zaposlenega, kot globalni sintetični kazalec 
kvalitete razvoja, se je v prvih štirih letih tega srednjeroč- 
nega obdobja po ocenah povečevala le za okoli 2,3% letno, 
medtem ko je bila v družbenem planu predvidena najmanj 
3,6% rast. Zaradi nižje rasti od predvidene je bil tudi prispe- 
vek produktivnosti k ustvarjenem družbenem proizvodu pre- 
cej manjši od predvidenega - v štirih letih je znašal le okoli 
40% nasproti 57%, predvidenih po planu. 

5. Kljub strateški usmeritvi družbenega plana v intenziv- 
nejše vključevanje našega gospodarstva v mednarodno 
menjavo, pa na tem področju izrazito zaostajamo za plan- 
skimi usmeritvami. Celotna mednarodna menjava poteka na 
občutno nižji ravni od predvidene, z izrazitimi nihanji v 
izvozu in uvozu v posameznih letih, zaradi česar se je tudi 
pokritje uvoza blaga z izvozom iz leta v leto spreminjalo 
oziroma na konvertibilnem področju padlo, kar je vplivalo na 
velik porast zunanjetrgovinskega deficita na tem področju v 
letu 1978. V letošnjem letu se blagovna menjava odvija na 
občutno višji ravni kot v preteklih letih. Medtem ko smo 
lahko zadovoljni z gibanjem izvoza, pa uvoz bistveno pre- 
sega planska predvidevanja ter vpliva na Izredno povečanje 
zunanjetrgovinskega deficita. Medtem ko sta se v preteklem 
3-letnem obdobju blagovna in neblagovna menjava odvijali 
na nižji ravni od predvidene, se je plačilno-bilančni položaj 
SR Slovenije v enotni plačilni bilanci Jugoslavije nekoliko 
izboljšal. Vendar to izboljšanje ni bilo doseženo s kvalitet- 
nimi in trajnimi premiki v strukturi proizvodnje in porabe, z 
optimalnejšo izrabo lastnih možnosti v okviru celotne Jugo- 
slavije ter z uspešnejšo in učinkovitejšo prodajo naših pro- 
izvodov na tuji trg, temveč predvsem z administrativnim, 
deloma pa tudi s samoupravno dogovorjenim omejevanjem 
uvoza. 

Izvršni svet ugotavlja, da so osnovni vzroki za nezadostno 
vključevanje našega gospodarstva na tuja tržišča zlasti 
naslednji: 

- vsebina samoupravnega sistema ekonomskih odnosov 
s tujino se še ni uveljavila in devizni dohodek ni sestavni del 
skupnega prihodka in zato ne vzpodbuja organizacij združe- 
nega dela k izvozu, 

- ukrepi tekoče ekonomske politike niso delovali v smeri 
zagotavljanja pogojev za večji izvoz, temveč so se ustvar- 
jale ugodnejše možnosti za prodajo na domačem trgu; še 
vedno pa nimamo zgrajene in dogovorjene politike pospe- 
ševanja izvoza, 

- ni še zaživelo uveljavljanje sistema planiranja na tem 
področju in s tem v zvezi sporazumevanje med temeljnimi 
organizacijami združenega dela o soudeležbi na skupno 
ustvarjenem deviznem prihodku, skupnem riziku ter skupno 
planiranje proizvodnih, izvozno usmerjenih programov, 

- še vedno je premajhna dohodkovna motiviranost za 
izvoz, saj Je med poglavitnimi razlogi za izvoz še vedno 
potreba po deviznih sredstvih za uvoz surovin in reproduk- 
cijskega materiala, ne pa povečanje celotnega obsega pro- 
izvodnje oziroma boljše koriščenje zmogljivosti ter tudi po- 
večanje celotnega dohodka temeljne organizacije združe- 
nega dela, 

- nizka reproduktivna in akumulativna sposobnost izvoz- 
nih proizvodnih organizacij združenega dela ni omogočala 
intenzivnih vlaganj v povečanje proizvodnje za izvoz, ki ob 
praviloma visoki tehnologiji zahteva tudi večje kapitalne 
naložbe. Povečevala se je proizvodnja, namenjena prodaji 
na domačem trgu, kjer je bilo moč doseči ugodnejše cene in 
dohodek; nadaljevala pa se je tudi rast proizvodnje, ki je 
sicer uvozno močneje odvisna, prodajo pa usmerja pre- 
težno na domači trg, 

- preoblikovanje in organiziranost zunanjetrgovinskega 
poslovanja doma in v tujini, ki bi zagotavljalo predvsem 
večji in učinkovitejši izvoz, povezovanje izvoznih in uvoznih 
poslov, prevzemanje izgradnje kompletnih objektov ter ra- 
zvijanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja, Je še ve- 
dno zelo počasno. 

6. Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva v dogo- 
vorjenih smereh kot eden izmed temeljnih dolgoročnih po- 
gojev za stabilizacijo gospodarstva in za odpravljanje neka- 
terih bistvenih dolgoročnih faktorjev nestabilnosti je sicer 
dolgoročen proces in se njegovi rezultati v obdobju treh let 
in pol še ne morejo izraziteje pokazati, vendar pa se procesi 
spreminjanja gospodarske strukture kot ena temeljnih stra- 
teških nalog odvijajo prepočasi. Res je, da je bila dinamika 
investicij v osnovna sredstva skozi celotno preteklo ob- 
dobje izredno visoka in bo po ocenah planirana udeležba 
investicij v ustvarjenem družbenem proizvodu celo prese- 
žena - skupne Investicije v osnovna sredstva kar za 3 
odstotne točke presegajo planirano udeležbo v družbenem 
proizvodu in so že dosegle zgornjo mejo absorbcijske spo- 
sobnosti gospodarstva za investicije. To pa vpliva na neus- 
klajenosti med povpraševanjem in ponudbo na področju 
investicij in s tem povezane visoke podražitve, visok uvoz 
opreme, pa tudi na hitro rast cen in organizacijske probleme 
na tem področju, kar vse vpliva na izrazito poslabševanje 
učinkovitosti Investicij. 

Premiki v strukturi naložb so bili precej počasnejši od 
predvidevanj. Eden od razlogov je nedosledno izvajanje 
sprejetih obveznosti z dogovorom o temeljh družbenega 
plana, kar se med drugim kaže tudi v poročilih udeležencev 
tega dogovora. Med vzroki za to so tudi nedoslednosti v 
uveljavljanju sistema planiranja in težnjah, da se prek dogo- 
vora o temeljih plena poizkuša doseči ugodnejše pogoje 
poslovanja. 

V poročilih so pogoste ocene, da dogovorjenih nalog ne 
bo moč uresničiti, hkrati s tendencami za prenašanje nalog 
v naslednje srednjeročno obdobje ob premalih naporih za 
ukrepe, ki bi omogočali maksimalno aktiviranje rezerv še v 
tem srednjeročnem obdobju. 

Po občutnem premiku v korist gospodarske infrastrukture 
predvsem pri izplačilih za vlaganja v energetiko v letu 1976 
se njen delež v letih 1977 in 1978 zmanjšuje. Večja odstopa- 
nja so na področju cestne infrastrukture in PTT omrežja, kar 
je posledica dejstva, da del programa izgradnje cestnega 
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omrežja ni imel čvrste finančne konstrukcije in je bil v planu 
postavljen pogojno, za Izgradnjo PTT omrežja pa so Izpadla 
samoupravno združena sredstva. Za planirano dinamiko 
zaostaja tudi obseg naložb v agrolndustrljskem kompleksu, 
zlasti na področju melioracij. Že dve leti In več kasnljo tudi 
vlaganja v surovinske dejavnosti, zlasti črno In barvasto 
metalurgijo. Povečuje pa se delež vlaganj v bazično kemijo, 
kjer Je v teku gradnja vrste pomembnih objektov. 

Ob zaostajanju vlaganj v dejavnosti posebnega pomena 
pa se v okviru dokaj visoke rasti skupnih Izplačil za Investi- 
cije v osnovna sredstva hitreje od planiranega razmerja 
povečujejo Investicije v ostalo gospodarstvo, za katere je 
značilna velika razdrobljenost Investicijskih objektov, maj- 
hen delež združenih sredstev v celotni predračunski vre- 
dnosti investicij In premajhna povezanost s surovinsko 
osnovo. 

Izvršni svet poudarja, da je eden izmed resnih problemov, 
ki ovira uveljavljanje novih odnosov na področju razširjene 
reprodukcije In zmanjšuje tudi učinkovitost Investiranja, 
Izrazito neugodna struktura virov sredstev za investicije, ki 
kaže na veliko odvisnost procesa razširjene reprodukcije od 
drugih, zlasti kreditnih virov. To se v pogojih velike odvisno- 
sti investicij od kreditnih virov v razmerah nerešenih sistem- 
skih vprašanj na področju razširjene reprodukcije kaže kot 
eden temeljnih vzrokov za zmanjševanje učinkovitosti Inve- 
sticij. Visoka udeležba dodatnih sredstev za Investicije Iz 
bančnih virov pomeni enega od stalnih virov ekonomske 
nestabilnosti. Povečuje se zadolženost gospodarstva. Vse 
to kaže, da v sistemu razširjene reprodukcije še vedno 
prevladujejo oblike zbiranja sredstev na osnovi kreditiranja, 
prepočasi pa se uveljavlja združevanje dela na osnovi do- 
hodkovne soodvisnosti in povezanosti. 

7. čeprav Je zaradi sprememb v sistemu obračunavanja 
dohodka v preteklih letih težko ocenjevati razmerja v prvih 
treh letih tega srednjeročnega obdobja, pa Izvršni svet 
ugotavlja, da so bila v letu 1978 po podatkih Iz zaključnih 
računov ta razmerja nekoliko ugodnejša, saj je bila rast 
sredstev za obnovo In razširitev materialne osnove dela v 
tozd nekoliko višja od rasti osebnih dohodkov in sredstev za 
skupno porabo. Delež sredstev, namenjenih za razširjeno 
reprodukcijo na ravni temeljnih organizacij združenega dela 
pa je še vedno zelo nizek (9,2%), zlasti če ga primerjamo z 
deležem naložb v osnovna sredstva v razpoložljivih sred- 
stvih. Kljub temu, da se Iz delitve dohodka na ravni tozd' 
oblikujejo sorazmerno nizka sredstva za Investicije, pa Je 
prihajalo na osnovi prerazdelitev med gospodarstvom, ne- 
gospodarstvom In prebivalstvom ob ekspanzivni kredltno- 
monetarni politiki do oblikovanja znatno višjih sredstev za 
reprodukcijo celotnega združenega dela. To Je omogočilo, 
da so naložbe v osnovna sredstva v preteklih letih presegle 
predvideno udeležbo v družbenem proizvodu. Hkrati pa Je 
udeležba osebne porabe v družbenem proizvodu, kljub hi- 
trejši rasti osebnih dohodkov In drugih osebnih prejemkov, 
Iz leta v leto upadla, predvsem zaradi povečanih Izdatkov 
prebivalstva za tiste namene, ki ne predstavljajo osebne 
porabe (varčevanje, samoprispevki In davki občanov, vla- 
ganja v stanovanjski standard in dr.). Izvršni svet ugotavlja, 
da sredstva za zadovoljevanje skupnih In splošnih potreb 
povečujejo svoto udeležbo v družbenem proizvodu, kar 
kaže, da so se delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov družbe- 
nih dejavnosti dogovorHI za višja sredstva, ki presegajo 
razmerja predvidena v družbenem planu. Zaradi hitre rasti 
osebnih dohodkov v združenem delu, ki tvorijo velik del 
skupne porabe, Je delež sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb In Interesov v družbenem proizvodu presegel dogo- 
vorjene okvire. 

Sredstva za splošno porabo so v prvih dveh letih zaosta- 
jala za rastjo družbenega proizvoda, v letu 1978 pa so 
družbenopolitične skupnosti sprejele vrsto novih obvezno- 

sti in so zato uvedle nov vir dohodkovfdavek iz osebnega 
dohodka), kar je vplivalo na znatno višji porast sredstev za 
splošno porabo od rasti družbenega proizvoda. 

8. Na področju družbenih dejavnosti naj bi v skladu z 
usmeritvami družbenega plana In dogovora o njegovih te- 
meljih prišlo v tem srednjeročnem obdobju do pomembnej- 
ših premikov v strukturi: hitreje naj bi se razvijala tista 
področja, ki neposredno prispevajo k rasti proizvodnje in 
produktivnosti dela, tako da bi se povečal zlasti delež stro- 
kovnega znanja in raziskovalnega dela v družbenoekonom- 
skem razvoju. 

Izvršni svet ugotavlja, da se postopno uveljavlja spozna- 
nje, da so družbene dejavnosti pomemben faktor razvoja in 
da direktno ali Indirektno vplivajo na razvoj produktivnosti v 
združenem delu. Zaradi pomanjkanja meril za ugotavljanje 
prispevka družbenih dejavnosti kvalitetnejšemu in stabil- 
nejšemu razvoju na osnovi rasti produktivnosti dela In za- 
radi še ne razvite svobodne menjave dela pa se ta medse- 
bojna povezanost še ne uresničuje povsod. 

V prvih treh letih Izvajanja družbenega plana so - gledano 
skozi obseg rednih sredstev za posamezna področja - de- 
lavci v združenem delu v samoupravnih sporazumih izobli- 
kovali drugačno lestvico prednostnih nalog: hitreje od do- 
govorjenega obsega so rasla sredstva za socialno skrbstvo, 
zaposlovanje, otroško varstvo, za kulturo In telesno kulturo, 
počasneje pa so rasla sredstva za zdravstvo, Izobraževanje 
in raziskovalno dejavnost. Taka gibanja so na eni strani 
rezultat še vedno visokih nezadovoljenih potreb na teh 
področjih, na drugI strani pa tudi ekstenzivnega zaposlova- 
nja, hitre rasti osebnih dohodkov In življenjskih stroškov ter 
enostranskega gospodarskega razvoja in urbanizacije na 
nekaterih območjih. Zato so se v procesu samoupravnega 
sporazumevanja o temeljih planov družbenih dejavnosti, ki 
je potekalo šele po sprejetju družbenega plana, kot tudi z 
referendumi o samoprispevkih Iz osebnega dohodka obča- 
nov, Izoblikovale predvsem take prednostne naloge, ki pri- 
spevajo k hitrejšemu reševanju tako nastajajočih nasprotij. 

Ob tem pa Izvršni svet ugotavlja, da še ni uresničena 
reforma usmerjenega Izobraževanja, povezanost med razi- 
skovalno dejavnostjo In proizvodnjo In nI dosežena preu- 
smeritev v razvoju zdravstva na osnovno zdravstveno de- 
javnost, kar narekuje potrebo po odločnejšem izvajanju teh 
nalog v prihodnjem srednjeročnem obdobju. 

Izvršni svet pozitivno ocenjuje dosežene premike pri ure- 
sničevanju soHdarnostl na nekaterih področjih družbenih 
dejavnosti, zlasti na področju osnovnega šolstva, družbe- 
nega varstva otrok, zdravstva In socialnega skrbstva. S temi 
premiki Je prišla do Izraza tesnejša soodvisnost med obse- 
gom uresničevanja skupnih potreb In interesov ter dohod- 
kovnih možnosti združenega dela v občini. Ugotoviti pa je 
treba, da na nekaterih dogovorjenih področjih še ni obliko- 
van program In niso Izdelana merila za solidarnost, kar 
vpliva na ohranjanje proračunskih odnosov pri zadovoljeva- 
nju nekaterih skupnih potreb. 

9. Eno od osnovnih strateških usmeritev tekočega sred- 
njeročnega plana predstavlja stabilizacija tokov družbene 
reprodukcije kot globalni odraz in rezultat politike skladnej- 
šega razvoja na osnovi kvalitetnih dejavnikov gospodarje- 
nja. Analize izvajanja družbenega plana v preteklih letih so 
že večkrat ugotavljale, da so bili pri obvladovanju Inflacij- 
skih gibanj v prvih treh letih tekočega srednjeročnega ob- 
dobja sicer doseženi nekateri uspehi, ki se kažejo v znatno 
nižji rasti cen In življenjskih stroškov kot v preteklem ob- 
dobju. TI rezultati pa so Mil doseženi predvsem kot posle- 
dica restriktivne politike cen, manj pa so temeljili na dejan- 
skem obvladovanju dolgoročnih faktorjev, ki vplivajo na 
gospodarsko nestabilnost In inflacijo. Vpliv kvalitetnih ele- 
mentov, kot so zlasti povečanje produktivnosti dela in učin- 
kovitosti gospodarjenja, ki bi zagotavljali tudi dolgoročnejšo 
stabilizacijo gospodarskih tokov, je bil znatno manjši od 
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predvidevan]; k nezadovoljivemu uresničevanju stabilizacij- 
skih ciljev plana pa prispeva tudi prepočasno vsebinsko 
uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na vseh področjih. 

Skozi vse obdobje so bili prisotni močni pritiski na rast 
cen, ki so se ob koncu leta 1978, zlasti pa na prehodu v 
letošnje leto ob nekoliko bol'j sproščeni politiki cen odrazili 
tudi na dejanskem In vse hitrejšem naraščanju cen. Izvršni 
svet ocenjuje, da so osnovni vzroki za ponovno krepitev 
inflacijskih tendenc v tem, da se ukrepi tekoče ekonomske 
politike medsebojno premalo povezujejo in podrejajo poli- 
tiki ekonomske stabilizacije; hitrejša rast denarne mase od 
nominalne rasti družbenega proizvoda povzroča neskladje 
med blagovnimi in denarnimi tokovi, posredno pa omogoča 
tudi ohranjanje delitvenih razmeri!, ki ne stimulirajo prizade- 
vanj za večjo produktivnost deta In za uveljavljanje drugih 
kvalitetnih dejavnikov razvoj*. Obseg celotnega povpraše- 
vanja presega možnosti, ki Jih daje proizvodnja, in tako 
dodatno vpliva na rast cen, ki Izvira iz povečanih stroškov 
proizvodnje in Iz povečanja osebnih dohodkov kot posledice 
naraščanja življenjskih stroškov. 

Hitra rast cen v letošnjem letu In zlasti okrepljeni pritiski 
na cene pa so deloma tudi posledica visoke rasti cen neka- 
terih surovin in reprodukcijskega materiala na svetovnem 
tržišču. 

II. 
1. Izvršni svet je v svojih dosedanjih aktivnostih in usme- 

ritvah imel v ospredju stališča in sklepe Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1979, 
ki so izmed številnih nalog resolucije opredelili kot pogla- 
vitne elemente politike razvoja v letu 1979 zlasti: uveljavlja- 
nje samoupravnega družbenega planiranja, zagotavljanje 
stabilnejše gospodarske rasti na osnovi kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja, učinkovitejše vključevanje v mednarodno me- 
njavo, dograjevanje sistema In opredeljevanje osnov In me- 
ril za razporejanje čistega dohodka In uresničevanje sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v družbeni re- 
produkciji. 

S svojimi sklepi je Skupščina SR Slovenije še posebej 
opozorila nosilce razvojnih nalog na njihovo odgovornost za 
izvajanje prevzetih obveznosti In dogovorjenih usmeritev. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da smo v 
okviru pristojnosti republike oziroma združenega dela začeli 
.z izvajanjem omenjenih sklepov skupščine SR Slovenije In z 
aktivnostjo za izvajanje usmeritev resolucije in družbenega 
plana takoj po sprejemu resolucije. Osnovno Izhodišče te 
aktivnosti v SR Sloveniji je bilo uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije v povezavi s krepitvijo samoupravnega 
položaja delavcev v' družbeni reprodukciji in njhove odgo- 
vornosti za razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov. Dosedanja gospodarska gibanja kot tudi tendence v 
razvoju na nekaterih področjih kažejo, da bo moč nekatere 
od obstoječih problemov rešiti le v daljšem razdobju, in z 
vztrajanjem na doslednem Izvajanju ukrepov In aktivnosti, 
ob aktivnem medsebojnem povezovanju gibanj na področju 
materialne proizvodnje in družbenoekonomskih odnosov. 
Ukrepi in delovanje tekoče ekonomske politike v letošnjem 
letu so le prva faza dolgoročnejšega programa ekonomske 
stabilizacije. Druga faza tega programa predstavlja delo na 
predlogih za nadaljnjo preobrazbo gospodarskega sistema, 
pa tudi izdelavo izvedbenih predpisov na tistih področjih, ki 
so sistemsko že usklajena z ustavo in zakonom o združe- 
nem delu in mora potekati vzporedno s pripravljanjem sred- 
njeročnih planov za obdobje 1981-1985. Tretjo fazo dolgo- 
ročnega programa stabilizacije pa predstavlja vgrajevanje 
novih sistemskih rešitev v srednjeročne plane, kot instru- 
ment za uresničevanje planskih nalog, tako da bodo tvorile 
skupaj z razvojnimi orientacijami in nalogami za prihodnje 
S-letno obdobje celoto. 

3. V okviru tekoče ekonomske politike je treba posvetiti 
posebno pozornost zlasti: 

- odločnejšemu uveljavljanju načela produktivnega za- 
poslovanja, 

- večjemu vključevanju v mednarodno menjavo, zlasti s 
povečanjem izvoza blaga in storitev, 

- doslednejšemu gibanju vseh oblik porabe v okviru 
ustvarjenega dohodka, 

- varovanju tekoče finančne likvidnosti gospodarstva s 
preprečevanjem nepotrebnega odtoka sredstev na račune 
samoupravnih Interesnih skupnosti in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev, 

- zaostrovanju odgovornosti za uresničevanje dogovor- 
jene politike cen. 

V dosedanji aktivnosti pri izvajanju politike ekonomske 
stabilizacije v SR Sloveniji Je bilo v ospredju zlasti zagotav- 
ljanje skladnejših razmerij v delitvi dohodka in oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke ter skupno porabo. 

4. Družbenopolitična akcija, ki je potekala pred sprejema- 
njem zaključnih računov za leto 1978 in se nadaljuje tudi v 
letu 1979 in ki je imela namen, da delavci v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela celovito in kritično ocenijo rezul- 
tate gospodarjenja in možnosti za razporejanje celotnega 
prihodka, dohodka In čistega dohodka, že kaže prve rezul- 
tate. Že v letu 1978 so se razmerja v delitvi dohodka izbolj- 
šala v korist sredstev za razširitev materialne osnove dela, 
vendar ob skromni rasti amortizacije; te spremembe pa je 
številčno težko prikazati zaradi velikih sprememb v sistemu 
ugotavljanja In delitve dohodka. Prvi podatki Iz četrtletnih 
obračunov poslovanja organizacij združenega dela s po- 
dročja gospodarstva v letu 1979 prav tako kažejo, da je 
prišlo do nadaljnjega izboljševanja razmerij v razporejanju 
dohodka. 

Omenjeni rezultati kažejo, da Je pomen družbenopolitične 
aktivnosti pri obravnavi zaključnih in periodičnih obračunov 
predvsem v tem, da poveča odgovornost delavcev v združe- 
nem delu pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi In pri 
razporejanju dohodka In na ta način prispeva k izvajanju 
dogovorjenih usmeritev. 

Glede na dosedanja gibanja v razporejanju dohodka oce- 
njuje Izvršni svet, da Je v letu 1979 potrebno: 

- nadaljevati z družbenopolitično aktivnostjo in zagoto- 
viti, da samoupravni organi In delavci v vseh temeljnih, 
delovnih in sestavljenih organizacijah In delovnih skupno- 
stih tudi ob periodičnih obračunih v teku leta 1979 in ob 
zaključnih računih za leto 1979 vsestransko proučijo In oce- 
nijo dosežene rezultate dela In poslovanja ter uskladijo 
razporejanje dohodka s temi rezultati ter z razmerji v razpo- 
rejanju dohodka, določenimi v njihovih planih; 

- Intenzivirati delo pri družbenem dogovoru o skupnih 
osnovah In merilih za oblikovanje sredstev za osebne do- 
hodke In za prisvajanje osebnih dohodkov ter družbenem 
dogovoru o osebnih prejemkih iz materialnih stroškov. 

- v občinskih skupščinah in v njihovih organih spremljati 
dosežena razmerja v razporejanju dohodka oziroma v delitvi 
sredstev za osebne dohodke v organizacijah združenega 
dela In tekoče ugotavljati motnje v poslovanju ter predlagati 
ukrepe za varstvo samoupravnih odnosov in družbene last- 
nine, za katere so pooblaščeni z zakonom o združenem 
delu, 

- v okviru občinskih skupščin in njihovih organov obrav- 
navati ob periodičnih obračunih poslovanje vseh organiza- 
cij združenega dela, ki prekoračujejo sredstva za osebne 
dohodke glede na doseženi dohodek in svoje planske cilje. 

5. Ker Je priliv sredstev za skupno porabo v globalu pre- 
segel sredstva, dogovorjena z aneksi k samoupravnim spo- 
razumom o temeljih planov družbenih dejavnosti, je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela sklep o uskladitvi obveznosti 
temeljnih organizacij združenega dela z dogovorjeno višino 
sredstev, samoupravne interesne skupnosti družbenih de- 
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javnosti pa sprejele sklepe o znižanju prispevnih stopenj In 
na ta način poračunale okoli 1190 milijonov dinarjev presež- 
kov. Ker pa dosedanji način poračunavanja presežkov na 
zaključku leta ni dovolj učinkovit in se na žiro račune sa- 
moupravnih interesnih skupnosti med letom steka preveč 
sredstev, so v teku proučevanja rešitev, ki bi omogočile, da 
bi samoupravne interesne skupnosti na svoje žiro račune 
prejemale le sredstva v dogovorjenem obsegu in dinamiki. 

6. Na področju investicij so bile že v resoluciji podane 
naloge, ki naj bi zagotovile predvideni obseg, strukturo in 
učinkovitost naložb. Ena od najpomembnejših nalog je 
zmanjševanje odvisnosti procesa razširjene reprodukcije 
od kreditnih virov in povečanje deleža lastnih in združenih 
sredstev. Ob hitri rasti investicij v zadnjih dveh letih pa 
združevanje sredstev na osnovi dohodkovnih odnosov zao- 
staja za pričakovanim. Razlog za to je nizka materialna 
osnova za združevanje sredstev in dejstvo, da so v medse- 
bojnih odnosih, urejenih s samoupravnimi sporazumi, še 
zelo nedograjena določila o namenu, osnovah, pravicah in 
dolžnostih pri združevanju sredstev, oziroma odgovornosti 
za neizvajanje obveznosti. 

Da bi spremenili dosedanje stanje, ko je odločanje o 
razširjeni reprodukciji še vedno močno odmaknjeno od de- 
lavcev v združenem delu, povezano pa Je s kreditnomone- 
tarno politiko, s primarno delitvijo, izvozno-uvoznim instru- 
mentarijem in z zadolževanjem v tujini, bi morale še v 
letošnjem letu organizacije združenega dela in banke po- 
spešiti aktivnost za združevanje dohodka na načelih ude- 
ležbe v skupno ustvarjenem dohodku vseh temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, ki dohodek združujejo In poskrbeti 
za večjo atraktivnost skupnih vlaganj (preko zagotovljene 
dobave surovin, polizdelkov ali energije). Temeljne banke 
pa bodo morale pospešiti združevanje sredstev na ta način, 
da bodo prvenstveno kreditirale tiste programe, ki ustrezajo 
razvojnim kriterijem, dogovorjenim v družbenem planu in 
zagotavljajo večjo udeležbo lastnih ali združenih sredstev. 

Zaradi prekoračevanja predračunskih vrednosti in zaka- 
snitev pri izvajanju programov predlagamo, da vse samo- 
upravne interesne skupnosti pripravijo podrobne ocene in 
ukrepe o stanju pri delu in o pritoku in porabi finančnih 
sredstev za programe velike Infrastrukture z obrazložitvami 
za vsako odstopanje od dogovorjenega programa in z njimi 
seznaniti tozde, ki združujejo sredstva za realizacijo teh 
programov. 

Sedanje izkušnje v realizaciji razvojnih infrastrukturnih 
programov kažejo, da bo potrebno proučiti In primerno do- 
polniti celovit sistem združevanja sredstev za razvojne pro- 
grame v Infrastrukturi v prihodnjem srednjeročnem raz- 
dobju. 

7. Devizni režim v letu 1979 v SR Sloveniji določa v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino dogovorili o merilih, pogojih, načinih In postopkih za 
dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter 
odliva deviz za leto 1979. S tem sporazumom naj bi se rast 
uvoza uskladila z izvoznimi rezultati. Glede na izredno pove- 
čan uvoz v prvih mesecih tega leta Je v maju Samoupravna 
interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino sprejela 
v okviru svoje pristojnosti nekatere ukrepe za zmanjšanje 
uvoza, pri tem pa še zlasti uvoza opreme in uvoza blaga 
široke potrošnje. 

Izvršni svet ocenjuje, da je bilo v tem času nujno poseči 
po razmeroma ostrih omejitvenih ukrepih pri uvozu, kjer se 
učinki sorazmerno kmalu pokažejo, vendar pa neselektivno 
omejevanje uvoza ne sme postati stalna strategija pri zago- 
tavljanju bolj usklajenih odnosov v plačllno-bilančnem polo- 
žaju republike. Zato bi se bilo treba v okviru celotne Jugo- 
slavije čimprej uskkladitl in dogovoriti o ciljih, politiki In 
programih za pospeševanje izvoza, izvoz pospeševati z 
vsemi instrumenti tekoče ekonomske in razvojne politike ob 
ustrezno preoblikovanem samoupravnem sporazumu o po- 

speševanju izvoza ter na ta način zagotoviti bolj skladne 
odnose tako v projekcijah plačilnobilančnih položajev repu- 
blik in avtonomnih pokrajin kot tudi v plačilni bilanci Jugo- 
slavije. 

8. Vsa neskladja - tako v kratkoročnih gibanjih blagovno 
denarnih tokov kot v daljšeročnih strukturnih razmerjih - 
imajo svoj končni odsev v ponovno hitrejši rasti cen, ki Je v 
SR Sloveniji iznatno višja kot v celotni Jugoslaviji. Krepitev 
inflacijskih tendenc je povezana tudi s premajhno zavze- 
tostjo nosilcev izvajanja politike cen za dosledno Izvrševa- 
nje dogovorjenih usmeritev in obveznosti, zlasti na področju 
cen storitev, ki jih sprejemajo z dogovorom o ukrepih za 
uresničevanje politike cen. Zato so še vedno pogosti pri- 
meri, da se problemi slabega gospodarjenja rešujejo s po- 
večanjem cen in da je povečanje cen vsakoletna pravica, ne 
glede na objektivne pogoje gospodarjenja. 

Zmanjševanje nadaljnje rasti cen mora biti v ospredju 
izvajanja ekonomske politike in njenega instrumentarija. 
Zato morajo vsi nosilci odločanja o cenah na vseh ravneh 
odgovorneje izvajati politiko ekonomske stabilizacije in ne 
povečevati cen, temveč se usmeriti na boljše izkoriščanje 
rezerv, na zmanjševanje proizvodnjih stroškov in varčeva- 
nje s surovinami in energijo. Poleg tega pa morajo družbe- 
nopolitične skupnosti v povezav! z odgovornimi organizaci- 
jami združenega dela sprejeti vse potrebne ukrepe za Izbolj- 
šanje organiziranja tržišča in za nemoteno preskrbo prebi- 
valstva, zlasti s prehrambenimi proizvodi, kar lahko po- 
membno prispeva k stabilizaciji cen In življenjskih stroškov. 
Pri tem bodo ukrepi naravnani na odpravljanje posledic 
suše, zlasti pri oskrbi s pšenico v živinoreji. 

9. Hitra rast zaposlovanja, ki daleč presega naravni pri- 
rast aktivnega prebivalstva, ohranja neustrezno kvalifikacij- 
sko strukturo zaposlenih ter ovira uveljavljanje kvalitetnih 
dejavnikov v gospodarjenju in nI v skladu z načelom produk- 
tivnega zaposlovanja. Hkrati povzroča številne probleme v 
družbenih dejavnostih, v stanovanjskem gospodarstvu in 
tercialnih dejavnostih, ki se s svojimi programi ne morejo 
prilagajati tako povečanemu številu uporabnikov. Takšni 
tokovi zaposlovanja pa objektivno nasprotujejo tudi družbe- 
nim smotrom pri razvoju človekove osebnosti (in njihove 
izobrazbene ravni, ki jo konkretiziramo z reformo vzgoje in 
Izobraževanja). 

Izvršni svet zato ponovno poudarja, da morajo vsi nosilci 
planiranja temeljito preveriti svoje kadrovske plane in načr- 
tovane potrebe po novih delavcih, jih prilagoditi dejanskim 
kadrovskim virom v občini oziroma na širšem območju; pri 
novih Investicijskih odločitvah je treba ocenjevati investicije 
tudi z vidika dolgoročne usmeritve razvoja kadrov. Odgovor- 
nejši mora biti tudi odnos do zaposlovanja novih delavcev, 
zlasti pri administrativnih In režijskih nalogah in opravilih, 
kar Je treba upoštevati tudi pri izdajanju novih predpisov In 
ukrepov. V ta okvir sodi tudi zaostritev odgovornosti do 
uveljavljanja minimalnih standardov za življenjske in kul- 
turne razmere pri zaposlovanju delavcev. Organizacija, ki 
ne Izpolnjuje minimalnih standardov, ne more povečevati 
svoje zaposlenosti. 

Zlasti pristojni organi občinskih skupščin morajo ob sode- 
lovanju skupnosti za zaposlovanje tekoče spremljati giba- 
nja zaposlenosti ter ustrezno ukrepati. V ta namen je treba 
proučiti predlog za takšno dopolnitev zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki bo omogočil 
ustrezno ukrepanje zlasti v primerih, ko delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela: 

- ne usklajujejo svojih kadrovskih planov s plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti, 

- zaposlujejo Izven svojih kadrovskih planov, 
- ne Izpolnjujejo minimalnih standardov za življenjske in 

delovne potrebe delavcev, ■ 
- se odločajo za investicijske naložbe brez zagotovljenih 

strokovnih kadrov. 
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10. V letu 1979 se je začela v SR Sloveniji tudi družbena in 
strokovna akt nost za pripravo novih srednjeročnih planov, 
v kateri je dan poudarek sočasnemu in celovitemu planira- 
nju na vseh ravneh. 

Z namenom, da bi pospešili delo na pripravi planskih 
dokumentov ter hkrati utrjevali sistem planiranja in upošte- 
vaje, da je ključna faza dela v letu 1979 priprava in sprejem 
smernic za plan temeljne organizacije ter krajevne skupno- 
sti in elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov, in 
dogovorov o temeljih plana, bo težišče dela v naslednjih 
mesecih na tistih nalogah, ki prispevajo k temu, da bi smer- 
nice in elementi temeljne organizacije združenega dela ter 
krajevnih skupnosti čimbolj reševali razvojne probleme in 
odražali interese združenega dela ter pomenili stvarno pod- 
lago za začetek priprave samoupravnih sporazumov in do- 
govorov o temeljih planov, katerih zasnove bodo morale biti 
pripravljene že v tem letu. 

11. Izvršni svet ponovno poudarja, da družbeni sistem 
informiranja ni prilagojen za potrebe planiranja in spremlja- 
nje uresničevanja plana na vseh ravneh. Nedodelanost in 
medsebojna neusklajenost sistema informacij predstavlja 
veliko oviro pri analiziranju družbenoekonomskih gibanj in 
pri predlaganju ukrepov za izvajanje dogovorjenih nalog. 
Pogosto je potrebno zelo pomembne ukrepe in odločitve 
sprejemati na osnovi ocene: ob tem pa so temeljne in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti močno obreme- 
njene z dajanjem podatkov statističnim službam, bankam, 
investitorjem in drugim uporabnikom, ki so med seboj nepo- 
vezani in neusklajeni in pogosto zahtevajo od njih enake ali 
podobne podatke. Izvršni svet si bo zato v okviru svojih 
pristojnosti prizadeval za poenotenje, izpopolnjevanje in 
dograjevanje družbenega sistema informiranja, da bo dajal 
delavcem samoupravljalcem stvarno podlago za upravlja- 
nje s sredstvi družbene reprodukcije in sodelovanje ter 
odločanje v procesu družbenega planiranja. 

III. 

1. Stabilizacijskim prizadevanjem bodo podrejeni tudi 
ukrepi ekonomske politike v letu 1980 na vseh področjih, kar 
zahteva predvsem: 

- takšno rast denarne mase, da ne bo presegala dogo- 
vorjenih okvirov, da bo zagotavljala nemoten proces repro- 
dukcije, vendar pa hkrati ne bo ustvarjala globalnega ne rav- 
novesja med blagovnimi in denarnimi tokovi, 

- krepitev deleža sredstev za obnovo in razširitev mate- 
rialne osnove dela v delitvi ustvarjenega dohodka in rast 
sredstev za zadovoljevanje osebnih, skupnih in splošnih 
potreb izpod rasti ustvarjenega dohodka, 

- nadaljevanje dinamične gospodarske rasti, ki bo teme- 
ljila predvsem na večjem in učinkovitejšem vključevanju v 
mednarodno menjavo, kar terja povečevanje izvoza blaga in 
storitev kot pogoja za nadaljnji intenziven gospodarski ra- 
zvoj in za doseganje potrebne zunanje likvidnosti; takšno 
povečevanje izvoza bo zagotovilo uveljavljanje kvalitetnih 
dejavnikov razvoja in rast dohodka ter na tej osnovi tudi 
možnosti za uvoz, ki bo po obsegu in strukturi omogočal 
ustrezno gospodarsko rast in stabilnejšo preskrbo na trži- 
šču, 

- napredek pri uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov ra- 
zvoja ter na tej osnovi zagotavljanje rasti dohodka, 

- bolj odgovorno in doslednejše uresničevanje sprejetih 
sistemskih rešitev na vseh področjih in dosledno izvajanje 
dogovorjenih obveznosti. 

2. Izvršni svet ocenjuje, da bodo z izvajanjem dogovorje- 
nih nalog in usmeritev ter med letom sprejetih ukrepov 
ekonomske politike v letu 1979 ustvarjeni pogoji za to, da v 
razvoju v letu 1980 dosežemo vsaj delen napredek pri ure- 
sničevanju enega temeljnih ciljev srednjeročnega plana - to 
je pri uveljavljanju razvoja na kvalitetnejših osnovah in s 

tem zagotavljanje pogojev za ekonomsko stabilizacijo. S 
podrejanjem kreditno monetarne politike in politike razpore- 
janja dohodka prizadevanjem za večjo stabilnost bodo v 
prihodnjem letu zmanjšane možnosti za nadaljnjo hitro rast 
domačega popraševanja. To velja tako za osebno, splošno 
in skupno porabo, kot tudi za investicijsko aktivnost v go- 
spodarstvu in družbenih dejavnostih. Doseženi obseg za- 
dolževanja v tujini, zlasti pa obremenjenost z odplačili tujih 
kreditov predstavlja omejitev za nadaljnje zadolževanje v 
tujini, ki je predstavljalo v preteklih treh letih pomemben vir 
za naložbe. 

Ukrepi ekonomske politike, sprejeti sredi leta 1979, ome- 
jujejo ekspanzijo povpraševanja v celotnem jugoslovan- 
skem prostoru, poleg tega sedanje ocene kažejo, da so 
glede na strukturo slovenskega gospodarstva možnosti za 
njegov večji prodor na jugoslovanskem tržišču vse manjše, 
zlasti še ker predstavljajo nekatere nove in razširjene proiz- 
vodne zmogljivosti v drugih republikah okrepljeno ponudbo 
na domačem tržišču. 

Da ne bi prišlo do občutnejše upočasnitve gospodarske 
rasti in prevelikega kopičenja zalog v razmerah, ko so vsi 
ukrepi usmerjeni na zniževanje inflacije in na omejevanje 
domačega povpraševanja, se večja izvozna usmerjenost 
kaže še izraziteje kot dejavnik, ki mora nadomestiti zmanj- 
šan vpliv povpraševanja, pospeševati strukturne spre- 
membe v proizvodnji in okrepiti vpliv kvalitetnih dejavnikov 
na gospodarsko rast. 

Dinamična rast realnega dohodka je v okviru dogovorjene 
razvojne politike v celotni Jugoslaviji in tudi v Sloveniji 
osnovna materialna predpostavka, ki omogoča izvajanje 
strukturnih sprememb, reševanje problemov nezaposleno- 
sti in krepitev življenjskega standarda prebivalstva, pa tudi 
boljše izkoriščanje proizvodnih potencialov in večjo produk- 
tivnost dela ter učinkovitost vloženih sredstev. 

Izvršni svet ugotavlja, da je z vidika osnovnih materialnih 
dejavnikov, zlasti razpoložljivih zmogljivosti, ki bodo do pri- 
hodnjega leta še povečane zaradi novih investicij, tekočih 
rekonstrukcij in modernizacije, tudi v letu 1980 moč doseči 
sorazmerno dinamično rast proizvodnje, kar pomeni tudi 
približanje planirani gospodarski rasti za to srednjeročno 
obdobje. Vendar pa so možnosti materialnega razvoja v 
zadnjem letu srednjeročnega obdobja v veliki meri odvisne 
od prizadevanj za večje vključevanje v mednarodno me- 
njavo. Glede na dosežen razvoj proizvajalnih sil in strukturo 
slovenskega gospodarstva, je večja in učinkovitejša usmer- 
jenost na mednarodno tržišče objektivna nujnost, ki jo nare- 
kujejo ne le usklajevanje razvoja, plačilno-bilančni položaj 
in politika stabilizacije, temveč predvsem pogoji in potrebe 
nadaljnjega dinamičnega razvoja na kvalitetnejših osnovah 
in ki se kaže zlasti izrazito v pogojih, ko delujejo ukrepi za 
obvladovanje pregrete konjunkture na domačem tržišču. 

Izvršni svet ocenjuje, da obstajajo, kljub manj obetavnim 
napovedim za gospodarsko rast v svetu v letu 1980, možno- 
sti za nadaljnjo rast izvoza slovenskega gospodarstva zlasti 
zaradi v letu 1979 ponovno okrepljenih tendenc za vključe- 
vanje v mednarodno menjavo, pa tudi zaradi rezerv, ki 
izhajajo iz doslej neizkoriščenih možnosti za povečanje 
izvoza. 

Problemi pri uresničevanju politike ekonomske stabiliza- 
cije, ki so se kumulirali od prvih let srednjeročnega obdobja, 
izraziteje pa se zaostrili v letošnjem letu, zahtevajo odločno, 
stabilno in medsebojno usklajeno ukrepanje na vseh po- 
dročjih, ki s svojim neposrednim ali posrednim delovanjem 
ustvarjajo osnove razvoja v stabilnejših razmerah, da bi 
tako zagotovili v letu 1980 nižjo rast cen kot v letu 1979. 
Težišče naporov za ekonomsko stabilizacijo mora biti v 
procesu ustvarjanja dohodka in odločanju o njegovem raz- 
porejanju. Tako bo tudi neposredno okrepljena motiviranost 
za čimboljše gospodarjenje, zlasti za rast produktivnosti in 
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smotrnejše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in varče- 
vanju z materialnimi stroški. 

Aktivnost v republiki pa se mora osredotočiti na dve 
ključni področji: 

- področje gospodarjenja z družbenimi sredstvi ter v tem 
okviru oblikovanje sredstev za razširjeno reprodukcijo, 

- v okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino, Gospodarske zbornice Slovenije in 
drugih nosilcev aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino vspodbujati prizadevanja za intenzivnejši prodor na 
tuja tržišča, za uveljavljanje višjih oblik gospodarskega so- 
delovanja, organiziran nastop in vse drugo, kar bo prispe- 
valo, da se slovensko gospodarstvo uveljavi tudi izven jugo- 
slovanskih meja. 

V letu 1980 bomo nadaljevali z izvajanjem politike skla- 
dnejšega regionalnega razvoja, tako v republiki kot tudi v 
celotni Jugoslaviji. Odpraviti pa bo potrebno nekatere 
vzroke, ki otežujejo doslednejše izvajanje dogovorjenih 
usmeritev, pri čemer bodo morali biti potrebni ukrepi dosle- 
dno izpeljani po samoupravni poti. 

SR Slovenija bo skladno s sistemskimi rešitvami, ki bodo 
dogovorjene za odpravo posledic potresa v Črni gori izva- 
jala svoje obveznosti, tako glede sredstev kot tudi v potreb- 
nem materialu in kadrovski ter organizacijski pomoči. 

3. Smeri aktivnosti, kot jih bo opredeljevala resolucija o 
politiki uresničevanja družbenega plana v letu 1980, bodo 
razdelile v družbenih dogovorih in drugih spremljajočih do- 
kumentih, ki bodo sprejeti hkrati z resolucijo. Tako bodo že 
ob obravnavanju letne politike razvoja razde lane naloge 
posameznih nosilcev, hkrati pa bbo omogočeno, da se do- 
govorjena politika izvaja na vseh področjih in ravneh že od 
začetka leta. 

4. Pretežni del pravic, pa tudi obveznosti in odgovornosti 
za uresničevanje dogovorjene ekonomske politike ima sa- 
moupravno organizirano združeno delo, ki z neposrednim 
odločanjem v svoji organizaciji združenega dela ter posre- 
dno v okviru samoupravnih interesnih skupnosti, kot uprav- 
Ijalci v bankah in prek delegatov v skupščinah družbenopo- 
litičnih skupnosti oblikuje razvojno politiko in sprejema 
ukrepe za njeno uresničevanje. Zato je nadaljnje utrjevanje 
samoupravne organiziranosti in stvarno uveljavljanje sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov ena ključnih na- 
log tudi v prihodnjem letu. V dosedanjem obdobju smo od 
uveljavljanja določil ustave in zakona o združenem delu vse 
prepogosto poudarjali predvsem pravice delavcev-samou- 
pravljalcev, da odločajo o celotnem dohodku v vseh fazah 
reprodukcije in na vseh ravneh sprejemanja odločitev, 
hkrati pa nismo odločneje izvajali tistih določil zakona o 
združenem delu, ki govore o dolžnosti in odgovornosti vsa- 

kega delavca - samoupravljalca za svoje delo in za gospo- 
darjenje z družbenimi sredstvi. Zato Izvršni svet smatra, da 
je potrebno na vseh ravneh od temeljnih in drugih organiza- 
cij združenega dela in njihovih asocialcij, od krajevnih skup- 
nosti do družbenopolitičnih skupnosti in organizacij zaostriti 
odnos do dela in odgovornosti za smotrno gospodarjenje z 
družbenimi sredstvi ter dosledno izvajanje samoupravno 
sprejetih nalog in obveznosti. 

Odločilnega pomena za razvijanje samoupravne organizi- 
ranosti in dejanske preobrazbe družbenoekonomskih od- 
nosov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, 
v samoupravnih interesnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih je dosledno uveljavljanje prvin samupravnega 
družbenega planiranja pri pripravi novih srednjeročnih pla- 
nov, ki morajo nastajati sočasno in usklajeno na vseh rav- 
neh ter zajemati vse vidike planiranja. Le na ta način bo 
samoupravno družbeno planiranje prispevalo k učinkovitej- 
šemu povezovanju in usklajevanju razvojnih problemov in 
celovitih interesov delavcev in občanov ter zagotavljalo 
skladnejša razmerja v procesu družbene reprodukcije brez 
ohranjevanja ali celo ponovne krepitve administrativnih po- 
segov na področju tekoče ekonomske politike. 

IV. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je reso- 
lucija o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
letu 1979 v svojih usmeritvah in nalogah naravnana pred- 
vsem v zagotavljanje osnovnih pogojev za stabilizacijo in 
zato Izvršni svet ne predlaga v letošnjem letu posebnega 
programa ukrepov in aktivnosti za realizacijo politike eko- 
nomske stabilizacije, kot jih pripravljajo v nekaterih drugih 
republikah. Potrebno pa je zaostriti družbenopolitično in 
materialno odgovornost za izvajanje sprejetih usmeritev, 
dogovorov in sporazumov ter zakonskih predpisov. Odgo- 
vorno izvajanje sprejetih usmeritev je toliko pomembnejše 
zaradi zaostrovanja gospodarskega položaja v letošnjem 
letu kot posledica podražitev nekaterih surovin in energet- 
skih virov v svetu, neugodnih vremenskih razmer, ki bodo 
vplivale na izpad kmetijske proizvodnje, kot tudi zaradi od- 
pravljanja posledic katastrofalnega potresa v Črni gori, kar 
bo zahtevalo znatna sredstva. 

Organizirane subjektivne sile na vseh mestih in ravneh 
odločanja morajo vsako svojo odločitev oceniti z vidika 
stabilizacijske politike, varčevanja in racionalne uporabe 
družbenih sredstev. Na ta način bomo ustvarjali klimo odgo- 
vornega in racionalnega obnašanja, kar je pomemben pogoj 
za doseganje večje uspešnosti in boljših rezultatov v celotni 
gospodarski in družbeni aktivnosti. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

uresničevanja družbenega plana SR 

Slovenije v obdobju 1976-1979 s prvo 

oceno možnosti razvoja v letu 1980 

Uvod 
Zakon o temeljih sistema družbenega planiranja 

in o družbenem planu Jugoslavije določa, da se v 
maju pripravi analiza izvajanja družbenega plana 
v preteklem obdobju in ocenijo možnosti za nje- 
govo izvajanje v prihodnjem letu. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je v 
sodelovanju z republiškimi organi ter na osnovi 
uradnih statističnih podatkov pripravil predloženo 
analizo izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
obdobju 1976-1979 z dokumentacijo. Pri priprav- 
ljanju te analize smo skušali v čim večji meri upo- 
števati izhodišča in usmeritve iz gradiva »Oprede- 
litev vloge in vsebine letnih dokumentov o politiki 
izvajanja družbenega piana družbenopolitičnih 
skupnosti«, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na seji 22. 3. 1979. V skladu s temi 
izhodišči v analizi ne obravnavamo podrobno vseh 
nalog družbenega plana oziroma resolucije za le- 
tošnje leto, ampak dajemo poudarek predvsem 
tistim naloga, oziroma področjem, kjer v doseda- 
njem razvoju odstopamo od dogovorjenih usmeri- 
tev. V anlizi so podrobneje prikazani ukrepi, ki so 
bili sprejeti v letošnjem letu za izvajanje politike 
ekonomske stabilizacije na ravni federacije in v 
republiki, nakazane pa so tudi smeri ekonomske 
politike za prihodnje leto. 

Analiza uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije v obdobju 1976-1979 s prvo oceno mož- 
nosti razvoja v letu 1980 je sestavljena iz dveh 
delov. V prvem delu le podana globalna ocena 
uresničevanja družbenega plana In prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1980, drugi del pa obrav- 
nava izvajanje družbenega plana na nekaterih 
ključnih področjih in sicer: 

- pridobivanje in razporejanje celotnega pri- 
hodka, akumulacijska sposobnost in sredstva za 
reprodukcijo združenega dela 

- uresničevanje dogovorjene politike investira- 
nja 

- vključevanje v mednarodno menjavo 

- tržišče in cene 

- razvoj družbenih dejavnosti 

- skladnejši regionalni razvoj 

Veliko oviro pri analiziranju družbenoekonom- 
skih gibanj in pri predlaganju ukrepov za izvajanje 
dogovorjenih nalog predstavlja nedodelanost in 
medsebojna neusklajenost obstoječega sistema 
informacij, ki kljub velikemu številu podatkov po- 
gosto ne daje dovolj stvarnih predlogov za celo- 
vito oceno družbenoekonomskih gibanj in analizo 
tokov družbene reprodukcije, saj se kazalci o istih 
pojavih pogosto med seboj bistveno razlikujejo in 
je ocena stanja na nekem področju odvisna od 
uporabljenega vira podatkov (npr.: struktura inve- 
sticij, gibanje osebnih dohodkov). V sistemu infor- 
macij tudi ni poskrbljeno za primerljivost podatkov 
s preteklimi leti ob metodoloških spremembah 
(primer: razmerja v razporejanju dohodka in či- 
stega dohodka iz zaključnih računov; časovne se- 
rije ob prehodu na novo enotno klasifikacijo dejav- 
nosti). 

Dajanje neprimerljivih ali nepopolnih podatkov 
in sprejemanje odločitev na taki osnovi predstav- 
lja eno od temeljnih kršitev zakona o združenem 
delu, saj ogroža osnove samoupravnega položaja 
delavcev v združenem delu in otežuje delavcem 
doseganje boljših rezultatov pri delu, poslovanju 
in upravljanju s sredstvi družbene reprodukcije. 
Na ravni družbenopolitičnih skupnosti pa obsto- 
ječi sistem informacij ne omogoča pravočasnega 
ukrepanja, ker je pogosto potrebno zelo po- 
membne ukrepe sprejemati na osnovi ocen. 

Zaradi omejenih možnosti, kijih dajejo razpolož- 
ljivi statistični podatki in še negotovih razvojnih 
tendenc v prvih mesecih letošnjega leta, bomo 
analizo v jeseni dopolnili z natančnejšo oceno 
kazalcev družbenoekonomskih gibanj v letu 1979 
ter s podrobnejšo kvantitativno oceno možnosti 
razvoja v letu 1980, kar bo služilo kot podlaga pri 
pripravi Resolucije o politiki izvajanja družbenega , 
plana SR Slovenije v letu 1980. 

Analiza je pripravljena na osnovi podatkov, ki so 
bili na razpolago do 31. maja 1979. 
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I. del 

Globalna ocena uresničevanja družbenega plana v ob- 

dobju 1976-1979 in pa ocena možnosti razvoja v letu 

1980 

1. Osnovni cilji in politika družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 in 
Resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v letu 1979 

1.1. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980, 
ki je bil sprejet v pogojih intenzivnega prilagajanja gospo- 
darstva in celotne družbe ustavi in zakonu o združenem 
delu, obenem pa v razmerah, ko se je naše gospodarstvo 
soočalo z nakopičenimi dolgoročnimi strukturnimi pro- 
blemi in pod vplivom globokih sprememb v mednarodnih 
ekonomskih odnosih, je dal osnovni poudarek tistim ci- 
ljem in nalogam družbenoekonomskega razvoja, ki naj bi 
zagotovili kvaliteten napredek v razvoju proizvajalnih sil in 
družbenoekonomskih odnosov. V ospredju so zlasti na- 
slednji temeljni cilji in naloge: 

- stalno izboljševanje življenjske ravni delavcev in ob- 
čanov ob poudarjeni krepitvi družbenega standarda, 

- stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kvalitetnih 
dejavnikov v gospodarjenju ob skladnejših odnosih v ob- 
segu in strukturi proizvodnje in porabe, 

- spremembe v strukturi proizvodnje in investicij v 
smeri dogovorjenih prednostnih nalog, zlasti na področju 
energetike in prometa, kmetijstva in živilstva, surovinskih 
dejavnosti in proizvodnje reprodukcijskega materiala ter 
modernizacije tiste predelovalne industrije, ki ustreza 
sprejetim razvojnim kriterijem, 

- izvajanje prednostnih nalog v družbenih dejavnostih, 
zlasti na področju usmerjenega izobraževanja, raziskoval- 
nega dela, osnovnega zdravstvenega varstva in na nekate- 
rih področjih kulture, 

- nadaljnje vključevanje v mednarodno menjavo in 
izboljševanje plačilnobilančnega položaja republike s po- 
večanjem izvoza blaga in storitev, z ustreznejšo regio- 
nalno usmeritvijo ter z zmanjševanjem uvozne odvisnosti, 

- krepitev akumulativne in reprodukcijske sposobnosti 
organizacij združenega dela na osnovi povečane produk- 
tivnosti dela in uspešnejšega gospodarjenja z družbenimi 
sredstvi ob počasnejši rasti sredstev za kritje osebnih in 
skupnih potreb, 

- skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij 
SR Slovenije, smotrnejša uporaba prostora ter upošteva- 
nje potreb po zavarovanju in urejanju okolja, 

- izpopolnjevanje in dograjevanje družbenega sistema 
in informiranja, ki naj prispeva k usposabljanju delavcev 
zat upravljanje s sredstvi družbene reprodukcije in za so- 
delovanje v procesu političnega odločanja ter družbenega 
planiranja. 

1.2. Z Resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije v letu 1979 in s sklepi Skupščine SR Slove- 
nije ob sprejemanju Resolucije pa so bili glede na dose- 
žene rezultate v družbenem in materialnem razvoju SR 
Slovenije v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja, 
zlasti pa glede na probleme in zaostajanja v izvajanju 
družbenega plana ter tendence na prehodu v leto 1979, 
opredeljeni naslednji poglavitni smotri politike izvajanja 
družbenega plana v letu 1979: 

- nadaljnje uveljavljanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na vseh področjih družbene reproduk- 
cije in 

- vzdrževanje dinamične gospodarske rasti ob uveljav- 
ljanju kriterijev ekonomske stabilizacije na vseh področjih 

Za izvajanje politike ekonomske stabilizacije na temelju 
intenzivnega uveljavljanja kvalitetnih dejavnikov razvoja 
kot temeljne razvojne naloge v letu 1979 so v Resoluciji 
opredeljene naslednje ključne naloge: 

- odločnejše uveljavljanje predvidenih strukturnih 
sprememb v razvoju gospodarskih in družbenih dejavnosti 
na osnovi dogovorjenih razvojnih kriterijev, zlasti kriterija 
učinkovitosti gospodarjenja in plačilno-bilančnega krite- 
rija, 
- večje, učinkovitejše in regionalno bolj usklajeno 

vključevanje na mednarodno tržišče, zlasti povečanje 
izvoza blaga in storitev, ki naj zagotovi možnosti za tak 
uvoz, ki bo po obsegu in strukturi omogočil neovirano 
gospodarsko rast in stabilnejšo preskrbo na tržišču, 

- na osnovi povečane produktivnosti dela in uspešnej- 
šega gospodarjenja z družbenimi sredstvi zagotavljanje 
stabilnejših razmerij v razporejanju dohodka in povečanje 
deleža sredstev za izboljšanje in razširitev materialne 
osnove dela,1 

- povečanje učinkovitosti vlaganj z usklajenim in celo- 
vitim odločanjem delavcev v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela o investicijah ter postopno zmanjševanje 
odvisnosti od kreditov na podlagi združevanja sredstev za 
investicije, 

- z ukrepi tekoče ekonomske politike, ki naj bodo bolj 
usmerjeni v stabilizacijo gospodarstva kot celote in v ure- 
janje razmer na tržišču ter z izvajanjem politike ekonom- 
ske stabilizacije na vseh področjih zagotoviti, da se bodo 
cene gibale v okvirih dogovorjene politike, ob tem pa z 
uveljavljanjem ekonomskih kriterijev in selektivne politike 
pri oblikovanju cen spodbujati prestrukturiranje gospo- 
darstvav dogovorjenih smereh in boljše gospodarjenje. 

1.3. Družbena aktivnost pri preobrazbi družbenoeko- 
nomskih osnov samoupravnih odnosov je bila v tem ob- 
dobju usmerjena zlasti na področje samoupravnega druž- 
benega planiranja, področje ustvarjanja, pridobivanje in 
razporejanje dohodka, uresničevanje svobodne menjave 
dela, preobrazbo bančništva, preobrazbo stanovanjskega 
gospodarstva, poglabljanje dohodkovnih odnosov med 
proizvodnjo in trgovino ter uveljavljanje samoupravnega 
sistema na področju ekonomskih odnosov s tujino. Zdru- 
ženo delo vedno bolj prevzema odgovornost za uresniče- 
vanje dogovorjene politike, izboljšana je njegova organizi- 
ranost in medsebojna povezanost, v samoupravne odloči- 
tve pa se vnaša nova vsebina in odgovornost. 

Vendar pa z doseženimi rezultati še ne moremo biti 
zadovoljni. V uveljavljanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov je še vse preveč formalnega pristopa, 
medtem ko vsebina pogosto ostaja v ozadju. Sistemska 
osnova novih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov se postopoma zaokrožuje; na ravni federacije je 
potrebno sprejeti še zakon o razširjeni reprodukciji, zakon 
o temeljih sistema cen in zakon o kompenzacijah ter 
zakon o pokojninskem sistemu; v republiki pa je bil v 
letošnjem letu sprejet zakon o svobodni menjavi dela, v 
razpravi pa so tudi osnutki zakonov za posamezna po- 
dročja družbenih dejavnosti. Osnutek zakona o sistemu 
družbenega planiranja je prav v tem času v razpravi. Izva- 
janje sistemskih rešitev v vsakdanjem življenju in delu pa 
še zaostaja, ker ponekod še niso v celoti razdelani meha- 
nizmi za njihovo izvajanje, predvsem pa zato, ker še ni 
povsod prodrlo spoznanje, da uveljavljanje samoupravnih 
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družbenoekonomskih odnosov prispeva k bolj usklaje- 
nemu razvoju proizvajalnih sil in k uveljavljanju novega 
družbenoekonomskega položaja delavca, ki ima pravico 
in odgovornost, da odloča o vseh temeljnih vprašanjih 
družbene reprodukcije. 

2. Globalna ocena uresničevanja 
osnovnih razvojnih usmeritev v obdobju 
1976-1979 in ocena izvajanja Resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana za leto 
1979 

2.1. Uresničevanje ciljev in nalog družbenega plana SR 
Slovenije je v prvih štirih letih njegovega izvajanja pote- 
kalo v zelo zapletenih pogojih gospodarjenja, za katere so 
bili značilni zlasti odpravljanje nakopičenih neskladnosti v 
razvoju materialnih in družbenih dejavnosti iz preteklih let, 
izrazita nihanja v gospodarskih tokovih v posameznih le- 
tih, inflacijski pritiski na domačem tržišču, kot tudi nesta- 
bilna situacija v svetovnem gospodarstvu. 

V posameznih letih tega srednjeročnega obdobja so bila 
v tekočih gospodarskih gibanjih prisotna močna konjunk- 
turna nihanja, zlasti pod vplivom ukrepov ekonomske poli- 
tike in korenitih sprememb v našem gospodarskem si- 
stemu, katerih obseg in globina v prehodnem obdobju 
nista mogla ostati brez vplivov na celotno gospodarsko 
ravnotežje. 

Leto 1976 tako lahko označimo kot leto bistvenih spre- 
memb v gospodarskem sistemu in restriktivne ekonomske 
politike, ki je bila usmerjena zlasti v zmanjšanje inflacije in 
izboljšanje plačilno-bilančnega položaja v državi. Zato so 
bili na teh področjih doseženi s kvantitativnega vidika 
pomembni uspehi: izboljšanje finančne discipline in od- 
prava nelikvidnosti, veliko zmanjšanje inflacije, suficit v 
plačilni bilanci. Vendar pa so bili ti rezultati doseženi na 
račun izredno nizke gospodarske rasti v tem letu, ob tem 
pa dolgoročni vzroki neskladij na teh področjih niso bili 
odpravljeni. 

Zato so se že v letu 1977 ob nekoliko bolj sproščeni 
ekonomski politiki in v pogojih, ki so omogočili dinamič- 
nejšo gospodarsko aktivnost, ponovno pojavili okrepljeni 
pritiski na rast cen na vseh področjih, izvozna ekspanzija 
je usahnila, ponovno se je povečal deficit v plačilni bilanci, 
na visoko gospodarsko rast pa je namesto izvoznega pov- 
praševanja čedalje močneje vplivalo domače povpraševa- 
nje, in sicer najprej povpraševanje prebivalstva, kateremu 

se je ob koncu leta pridružilo še močno investicijsko 
povpraševanje. 

V letu 1978 so se takšne tendence nadaljevale, s tem da 
se je še povečal vpliv visokega investicijskega povpraševa- 
nja na gospodarsko aktivnost, ki ga je v veliki meri omogo- 
čala zlasti ekspanzivna kreditnomonetarna politika. Prav 
tako je pod vplivom avtonomnih tendenc še nadalje hitro 
naraščalo tudi povpraševanje prebivalstva, kar je vplivalo 
na dokaj visoko rast proizvodnje, zlasti v industriji, hkrati 
pa omogočilo realizacijo celotnega povečanja proizvodnje 
na domačem trgu. Ob tem se je interes za izvoz v pogojih 
visoke konjunkture na domačem trgu še nadalje zmanjše- 
val; upadala je tudi konkurenčna sposobnost našega go- 
spodarstva zaradi zaostajanja rasti produktivnosti dela in 
hitrejše rasti cen. 

Visoka konjunktura in pregreti blagovno-denarni odnosi 
so značilni tudi za gospodarske tokove na začetku letoš- 
njega leta. Nekatere neugodne tendence v gospodarskih 
gibanjih, prenesene iz leta 1978, so se namreč v začetku 
letošnjega leta še poglobile: ob sicer živahni gospodarski 
aktivnosti, zlasti v industriji, ki se odvija celo iznad predvi- 
devanj, so se nadaljevale neugodne tendence v potrošnji, 
povečal se je deficit v zunanjetrgovinski bilanci, nadalje- 
vala se je ekspanzija kreditno monetarnih tokov. Kot odraz 
teh gibanj je prihajalo na tržišču do pomanjkanja nekate- 
rih proizvodov. Ob nekoliko bolj sproščeni politiki cen je 
prišlo tudi do naglega povečanja cen na vseh področjih, 
kar je na eni strani odraz prenapetih blagovno-denarnih 
odnosov, na drugi strani pa posledica nerešenih dolgo- 
ročnih problemov in tendenc, ki vplivajo na slabšo kvali- 
teto v gospodarjenju in ki jih z restriktivno politiko cen v 
preteklih letih nismo uspeli odpraviti, temveč le prikriti. 

Zaradi neugodnih tendenc v gospodarskih tokovih na 
začetku letošnjega leta so bili na zvezni ravni v aprilu 
sprejeti nekateri ukrepi in aktivnosti, ki so usmerjeni zlasti 
na umirjanje konjunkture na domačem trgu, na zmanjše- 
vanje prekomerne porabe in izboljšanje odnosov v delitvi 
dohodka, na zmanjšanje dinamike kreditno-monetarnih 
gibanj in na izboljšanje tokov v ekonomskih odnosih s 
tujino. Pod vplivom sprejetih ukrepov in aktivnosti, ki 
bodo prišle do izraza predvsem v drugem polletju, ocenju- 
jemo, da se bodo gospodarski tokovi do konca letošnjega 
leta nekoliko umirili. 

Na osnovi predvidenih gibanj do konca letošnjega leta 
ocenjujemo, da bomo v štirih letih izvajanja družbenega 
plana realizirali naslednje materialne okvire razvoja: 

OSNOVNI KAZALCI RAZVOJA SR SLOVENIJE V LETIH 1976-1979 stopnje rasti v % 
- cene 1978 

1976 1977 1978 
ocena 

1979 

ocena 
1976- 

1979 

plan 
1976- 

1980 

Družbeni proizvod 
- skupaj 
- v združenem delu 
Industrijska proizvodnja 
Kmetijska proizvodnja 
Zaposl. v združ. delu 
Produktivnost dela v gospod, združenega dela 
Delež produktivnosti v prirastu DP v % 
Izvoz blaga 
Uvoz blaga 
Pokritje uvoza blaga z izvozom v % 
Investicije v osnovna sredstva 
združenega dela: 
- skupaj 
- gospodarstvo 
Delež investicij v osnov, 
sredstva gospodar, v DP 
Življenjski standard 
- skupaj 
- osebna potrošnja 
- stanovanjska gradnja 
- materialni izdatki skupne porabe 
Realni OD na zaposlenega 
Cene proizv. ind. proizv. 
Cene na drobno 
Življenjski stroški 

2,8 
2.8 
2,3 
5,5 
2.9 
0,1 
18 

15,0 
-18,0 
71,9 

2,9 
3,5 

21,2 

3,0 
4,0 
3,5 
4.0 
2.1 
5,8 
9,5 

13,1 

5,9 
6,4 
7.8 
0,5 
3.9 
3,1 
43 

-8,3 
12,2 
58,8 

9.7 
10.7 

19.8 

5.0 
4,4 

-1,3 
9.1 
3,1 
8.8 

13,3 
14,6 

7,1 
5,8 
8.4 
3,0* 
4,1 
3,6 
48 

0,0 
-3,5 
63,5 

13,4 
11,6 

20,2 

3,9 
4,1 

-5,3 
4,3 
5,3 

10,6 
14,2 
15,8 

6,2 
6,4 
7,0 
3,0 
3,7 
2,6 
41 

7,0 
5,0 

61,5 

5.3 
5,8 

20,1 

4,5 
4,2 
3,7 
6.4 
1.5 
14 
21 
24 

5.5 

6,4 
2,8* 
3.6 
2,3 
40 

3,3 
-1,8 
64,0 

' 7,7 
7.8 

20.3 

4.1 
4.2 
0,1 
5.9 
3,2 
9,7 

14.4 
16,8 

6.1 

7,0 
3,3 
3,0 
3,6 
57 

8.2 
5,0 
60' 

8,0 

19,7 

5,7 
5,9 

6,4 
3,0 

9* 
11* 

10,6* 

Podatek se še preverja 
* Po predvidevanjih družbenega plana Jugoslavije 
'* leto 1980 



2.2 Že ob pripravah in sprejemanju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 se je pogosto postavljalo 
vprašanje, ali niso nekatere naloge In konkretne usmeritve za 
to srednjeročno obdobje preveč zahtevne. Analize izvajanja 
družbenega plana in dogovora o njegovih temeljih pa po treh 
letih oziroma sredi četrtega leta njegovega uresničevanja 
ponovno kažejo, da dogovorjene naloge, ki zahtevajo bistven 
preokret od nekaterih dolgoročnih tendenc, presegajo realne 
možnosti tega petletnega obdobja in jih bo zato treba nadalje- 
vati v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Primerjava doseženih osnovnih tokov družbene reproduk- 
cije v obdobju 1976-1979 s planiranimi materialnimi okviri 
razvoja kaže, da smo v tem obdobju sicer dosegli sorazmerno 
ugodne kvantitativne rezultate, zlasti v pogledu dosežene 
gospodarske rasti in rasti investicij v osnovna sredstva; vzdr- 
žujemo praktično polno zaposlenost prebivalstva, razen na 
nekaterih manj razvitih območjih. Kljub nekaterim proble- 
mom se postopno odpravljajo neskladnosti v regionalnem 
razvoju. Vendar pa kljub razmeroma ugodnim kvantitativnim 
rezultatom v tem obdobju čedalje ostreje prihajajo do izraza 
nekateri dolgoročni problemi in negativne tendence, ki vpli- 
vajo na to, da v tem srednjeročnem obdobju nismo uspeli 
zagotoviti večje kvalitete v celotnem razvoju. To se kaže zlasti 
v: 
- nižji rasti produktivnosti dela in njenem nezadostnem 

prispevku k ustvarjenemu družbenemu proizvodu, 
- večjem obsegu zaposlovanja od planiranega na vseh 

področjih združenega dela, 
- zaostajanju pri vključevanju našega gospodarstva v me- 

dnarodno menjavo in zmanjševanju konkurenčnosti našega 
gospodarstva na tujih trgih, 

- zmanjševanju učinkovitosti investiranja, slabem izko- 
ristku proizvodnih zmogljivosti in znanja, 
- veliki odvisnosti procesa reprodukcije od drugih, zlasti 

bančnih sredstev, 
- premajhni povezanosti rasti osebnih dohodkov z rastjo 

produktivnosti dela in v premalo stimulativni delitvi osebnih 
dohodkov, 

- krepitev inflacijskih tendenc, ki so se zlasti v letu 1978 in 
na prehodu v letošnje leto odrazili tudi na dejanskem in vse 
hitrejšem naraščanju cen. 

2.3. V SR Sloveniji bomo po ocenah v prvih štirih letih 
izvajanja družbenega plana dosegli okoli 5,5% rast celotnega 
družbenega proizvoda, kar je sicer nekoliko nižje od predvi- 
devanj družbenega plana za celotno petletno obdobje (6,1%). 
Vendar pa je dosežena gospodarska rast nižja od predvidene 
predvsem zaradi izredno nizke rasti v letu 1976, medtem koje 
bila v letih 1977, 1978 in po ocenah tudi v letošnjem letu 
dinamika gospodarske rasti celo nekoliko višja od predvidene 
za posamezno leto1. 

Proizvodnja je ugodno rasla zlasti v industriji, ki je bila v 
tem obdobju osnovni nosilec gospodarske rasti. V obdobju 
1976-1978 se je industrijska proizvodnja povečala poprečno 
za 6,2% letno; glede na prisotne tendence v prvih mesecih 
letos pa lahko pričakujemo tudi v letošnjem letu razmeroma 
dinamično rast industrijske proizvodnje, tako da bo v globalu 
letos po ocenah dosežena okoli 7% rast. V okviru globalne 
rasti industrijske proizvodnje v obdobju 1976-1979 dosega 

1 Primerjava med predvideno dinamiko rasti v vsakoletnih resolucijah in 
doseženo stopnjo rasti v posameznem letu kaže, da smo razen v letu 1976 
realizirali nekoliko višjo dinamiko rasti, zlasti industrijske proizvodnje, od pre- 
dvidene: 

- stopnje rasti v % 

ocena 
 1976 1977 1978 1979 
Družbeni proizvod: 
Resolucija 5 5 6 5 
Doseženo 2,8 5,9 7,1 6,2 
Industrijska proizvodnja: 
Resolucija 6 6 7 6 
Doseženo 2,3 7,8 8,4 7,0 

najvišjo dinamiko proizvodnja sredstev za delo, katere delež v 
celotni industriji se povečuje, sledi ji proizvodnja blaga za 
široko potrošnjo, medtem ko proizvodnja surovin in repro- 
dukcijskega materiala precej zaostaja za predvidevanji druž- 
benega plana2. 

V okviru posameznih kompleksov industrijske proizvodnje 
so bili v prvih štirih letih tega srednjeročnega obdobja izvršeni 
nakateri pomembni premiki, vendar pa ne povsod v skladu s 
predvidevanji družbenega plana. 

Kompleks črne in barvaste metalurgije izkazuje iz leta v leto 
nižjo udeležbo v skupnem družbenem proizvodu industrije. 
Stopnje rasti fizičnega obsega so v vseh letih nizke, največji 
porast smo dosegli v letu 1978 in sicer 2,5 odstotka. Ocenju- 
jemo, da do konca tega srednjeročnega obdobja ne bo moč 
nadoknaditi izpada proizvodnje črne in barvaste metalurgije 
in se tako približati planirani 5,1 odstotni stopnji rasti, saj je 
tudi uresničevanje predvidenih naložb v osnovna sredstva v 
precejšnjem zaostanku. 

Največjo dinamiko proizvodnje je dosegel kompleks kovin- 
ske in elektroindustrije. Z visokimi stopnjami rasti v zadnjih 
dveh letih (9,4 odstotka v letu 1977 in 12,6 odstotka v letu 
19781 in predvideno dinamiko v letošnjem in prihodnjem letu 
lahko pričakujemo, da bomo na tem področju presegli plani- 
rano dinamiko proizvodnje za to srednjeročno obdobje (7,1 
odstotka). Dinamična rast proizvodnje v teh letih je bila delno 
tudi posledica večjega vključevanja v mednarodno menjavo. 
V skupnem uvozu industrije pa je udeležen ta kompleks s 
približno 24 odstotki (izvoz kovinske in elektroindustrije pred- 
stavlja v letu 1978 skoraj 40% izvoza slovenske industrije). 

Na področju nekovin in gradbenega materiala ne bo dose- 
žena dinamika proizvodnje, predvidena s srednjeročnim pla- 
nom, zlasti zaradi izpada proizvodnje v prvem letu tega plan- 
skega obdobja. Delež družbenega proizvoda tega področja v 
skupnem družbenem proizvodu industrije nekoliko raste. 

Na področju kemične industrije je v treh letih tega plan- 
skega obdobja prišlo do nekaterih pozitivnih premikov; dina- 
mika proizvodnje baznih izdelkov je višja od poprečne rasti 
industrije (10,1% poprečno letno); nadpoprečna.je tudi rast 
na področju predelovalne kemične industrije (9,3%). Tako je 
delež družbenega proizvoda kemične industrije nekoliko po- 
rastel. Hitra rast proizvodnje je pogojena s sarazmerno visoko 
rastjo investicij v osnovna sredstva, spremlja pa jo hitrejša 
rast zaposlenosti. Planirana stopnja rasti (12,5 odstotka za 
1976-1980 pa verjetno ne bo dosežena, predvsem zaradi 
kasnitev nekaterih investicij na področju bazne kemije. Na 
področju izvoza se kaže nekoliko večja aktivnost (v letu 1978 
je kemična industrija dosegla približno 10 odstotkov vsega 
izvoza v industriji), povečuje pa se tudi delež uvoza za potrebe 
tega področja (od 13,4% v letu 1976 na 14,8% v letu 1978). 

V lesni in papirni industriji je bila dosežena dinamična rast 
proizvodnje, ki pa je po letih močno nihala. Predvidevanja 
kažjo, da bomo v tem kompleksu dosegli (8,3%) planirano 
rast. 

Ostala predelovalna industrija (grafična industrija, proiz- 
vodnja krmil, predelava kavčuka, proizvodnja raznovrstnih 
izdelkov in proizvodnja živilskih proizvodov, usnjena in obu- 
tvena galanterija, proizvodnja usnja in kože, celotna tekstilna 
industrija, proizvodnja pijač in tobaka) je dosegla v prvih treh 
letih tega srednjeročnega obdobja približno načrtovano dina- 
miko. Udeležba te industrije v družbenem proizvodu indu- 
strije se znižuje, prav tako zaposlenost, povečuje pa se njihov 

2 Med posameznimi namenskimi skupinami je >ila v preteklih štirih letih 
dosežena dokaj različna dinamika rasti: 

- stopnje rasti v % 
1976- Ocena Ocena 

1976 1977 1978 1978 1979 1976-79 
2,3 7,8 8,4 6,2 7,0 6,4 
2,2 6,3 12,6 6,9 13,0 8,4 
2.0 8,4 6,6 5,7 2,9 4,9 
2.1 7,3 8,8 6,1 9,0 6,8 

Industrija skupaj 
- sredstva za delo 
- reprodukcijski material 
- blago za široko potrošnjo 
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delež v investicijah v celotni industriji (od 14,4% v letu 1976 na 
22,7% v letu 1978). 

Kmetijska proizvodnja zaostaja za predvidevanji srednje- 
ročnega plana, predvsem zaradi slabih letin v letih 1977 in 
1978, tako da po ocenah v celotnem srednjeročnem obdobju 
ne bo doseženo planirano povečanje, pa tudi strukturne spre- 
membe v okviru same kmetijske proizvodnje se ne izvajajo. 
Prisotni so nekateri neusklajeni procesi, ki dajejo trenutno 
pozitivne proizvodne ali ekonomske učinke, dolgoročno pa 
ne dajejo osnove za skladnejši razvoj (zaostajanje rastlinske 
proizvodnje, neusklajen razvoj živilske industrije z razvojem 
primarne proizvodnje). 

V srednjeročnem planu je predvidena dinamična rast grad- 
beništva (poprečno letno za 7,2%), vendar bo dosežena v letih 
1976-1979 le poprečna letnaa stopnja rasti 5%. Močna inve- 
sticijska konjunktura v letih 1978 in 1979 namreč ne more 
nadomestiti stagnacije v gradbeništvu v letu 1976 in nizke 
rasti v letu 1977. Razvoj gradbeništva je bil ekstenziven, za- 
snovan predvsem na povečanem zaposlovanju; prepočasi se 
uveljavlja industrializirana gradnja, premajhna pa je tudi po- 
vezava med vsemi dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost grad- 
beništva. Vse to se odraža v dolgih rokih gradnje in visokih 
cenah. 

Med ostalimi sektorji je bila v letih 1976-1978 in po oceni 
tudi v letu 1979 dosežena zelo dinamična rast prometa, ki je 
poleg obrti presegel predvideno poprečno stopnjo rasti iz 
srednjeročnega plana. Od prometnih panog sta najhitreje 
rasla cestni promet in PTT promet, kar kaže, da se sprejeta 
stališča za usmerjanje skladnega razvoja prometa in smotrne 
delitve dela med prometnimi panogami zelo počasi uveljav- 
ljajo. 

Celotni obseg prometa v trgovini raste nekoliko počasneje 
od predvidevanj srednjeročnega plana - kljub povečanemu 
domačemu povpraševanju - zlasti zaradi zaostajanje v ob- 
segu zunanjetrgovinske menjave. 

Proces združevanja dela in sredstev med organizacijami 
združenega dela s področja proizvodnje in trgovine, kakor 
tudi v okviru same trgovine, ki poteka skozi celotno srednje- 
ročno obdobje, spremljajo nekateri negativni pojavi, kot so 
krepitev monopolnih teženj, zapiranje tržišč ter prekomerno 
naraščanje posrednikov v trgovini. Ti pojavi v veliki meri 
zavirajo nadaljnji razvoj dohodkovnih odnosov na tem po- 
dročju in povzročajo probleme pri preskrbi, slabšo založenost 
na tržišču ter posredno vplivajo tudi na gibanje cen. 

Razvoj v turizmu je potekal v preteklih letih tega srednjeroč- 
nega obdobja le delno v skladu s predvidevanji. Po številu 
nočitev narašča domači turizem hitreje od predvidevanj, ino- 
zemski turizem pa zaostaja. Zlasti zaostaja gradnja nastani- 
tvenih zmogljivosti in zaokrožena ponudba turističnih stori- 
tev. 

Kljub nekaterim pomembnim uspehom, zlasti glede razvoja 
samostojnega osebnega dela in različnih oblik njegovega 
povezovanja z združenim delom, drobno gospodarstvo ne 
sledi dovolj hitro rastočim potrebam po obsegu in pestrosti 
storitev in po kooperaciji z drugimi organizacijami združe- 
nega dela gospodarstva. To se odraža zlasti v deficitarnosti 
storitev pri vzdrževanju trajnih dobrin (gospodinjski stroji, 
instalacije, stroji in naprave kmetijskih gospodarstev...) in v 
čedalje večjem primanjkljaju kakovostnih obrtniških in 
drobno industrijskih izdelkov. 

2.4. V politiki zaposlovanja so v celotnem preteklem ob- 
dobju prevladovale izrazito ekstenzivne tendence. Dinamika 
zaposlovanja je namreč skozi vsa štiri leta presegala plani- 
rane okvire. V obdobju 1976-1978 se je število zaposlenih v 
združenem delu povečevalo za 3,6% poprečno letno (v planu 
predvideno največ 3%l, od tega v gospodarstvu za 3,4% letno 
ter v negospodarskih dejavnostih za 5% letno. Podobne ten- 
dence v zaposlovanju se kažejo tudi v.letošnjem letu, tako da 
se bo po ocenah zaposlenost v združenem delu v letu 1979 
povečala za okoli 3,7%. V celotnem obdobju 1976-1979 se bo 

v združenem delu na novo zaposlilo preko 170 tisoč delavcev 
med njimi več kot tretjina iz drugih republik in pokrajin. 
Takšna dinamika novih zaposlitev precej odstopa od predvi- 
devanj družbenega plana, po katerih naj bi se v celem petlet- 
nem obdobju skupno število zaposlenih v združenem delu 
povečalo za okoli 180 tisoč delavcev, v tem naj bi priliv 
delavcev iz drugih republik predstavljal približno petino. 

Tak obseg zaposlovanja je omogočal delo skoraj vsem, ki 
so v tem času iskali zaposlitev. Tudi na manj razvitih območjih 
Slovenije so se s širjenjem možnosti dela in rastjo zaposlova- 
nja iznad republiškega poprečja intenzivneje reševali pro- 
blemi zaposlovanja razpoložljivih delavcev ter se je začel 
zmanjševati delež nezaposlenih2. 

Ob tem, ko smo z doseženo rastjo zaposlovanja v obdobju 
1976-1979 vzdrževali praktično polno zaposlenost prebival- 
stva v republiki in prispevali k zmanjševanju nezaposlenosti v 
okviru celotne Jugoslavije, pa v politiki zaposlovanja ni prišlo 
do pričakovanih kvalitetnih sprememb. Tudi v zadnjem letu 
izvajanja srednjeročnega plana ni pričakovati izboljšav v do- 
sedanjih gibanjih. Novih zaposlitev je bilo v vseh štirih letih 
več, kot pa bi bilo smotrno glede na doseženo rast proizvod- 
nje in dohodka; predvsem velja to za zaposlovanje na admini- 
strativnih, režijskih in upravnih delih in opravilih. K hitrejši 
rasti zaposlenosti na vseh področjih je v preteklih štirih letih v 
veliki meri prispevalo pogosto preveč formalistično samou- 
pravno organiziranje v gospodarstvu in družbenih dejavno- 
stih, zaradi katerega je bilo na marsikaterem področju zapo- 
sleno prekomerno število neproduktivnih delavcev. 

Ob ohranjanju ekstenzivnih tendenc pri zaposlovanju se 
tudi struktura zaposlenih kvalitetno ne izboljšuje. Uvajanje 
kvalitetnejših, po delu in znanju zahtevnejših del, zaostaja za 
predvidevanji3. 

Tudi izobrazbena raven zaposlenih se vsled visoke ude- 
ležbe delavcev brez strokovne izobrazbe med novo zaposle- 
nimi le počasi izboljšuje. Med novo zaposlenimi je več kot 
polovica delavcev brez strokovne usposobljenosti, kar je po- 
vezano z zaostajanjem modernizacije in avtomatizacije proiz- 
vodnih procesov ter še vedno slabo in pogosto neracionalno 
organizacijo dela4. 

Neustrezno materialno in moralno vrednotenje dela na po- 
dročju proizvodnje ter manj ugodni pogoji za delo (izmene, 
često nepretrgan proizvodni proces, ki zahteva tudi delo ob 
sobotah in nedeljah) povzročajo, da se generacije, ki zapu- 
ščajo šole in že zaposleni strokovni kadri usmerjajo v neproi- 
zvodne dejavnosti (finance, bančništvo, družbene dajavnosti). 

Posledica ekstenzivnega zaposlovanja ob zaostajanju mo- 
dernizacije je nezadostna rast produktivnosti dela. Že v prete- 
klih letih smo v analizah izvajanja družbenega plana opozar- 
jali, da se dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto gospodarjenja in 
razvoja, niso uveljavili v predvidenem obsegu. Produktivnost 
dela, merjena z ustvarjenim družbenim proizvodom na zapo- 
slenega, kot globalni sintetični kazalec kvalitete razvoja se je 

2 V letu 1975 je v manj razvitih občinah severno vzhodne Slovenije (Občine 
Lenart Ormož, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer) znašal delež nezaposlenih 
med vsemi zaposlenimi 7,3%, v letu 1976 še vedno 7,3% in v letu 1978 le 5,4%. 
Nerešeno pa ostaja še vedno vprašanje zaposlovanja prebivalstva iz teh obmo- 
čij v tujini, zlasti zaposlovanja dninarjev v Avstriji. 

3 V letu 1975 so bili med vsemi izkazanimi potrebami po novih delavcih poklici 
ozkega profila udeleženi z 51%, med potrebami v gospodarstvu s 54%. Leta 1978 
je znašal delež poklicev ozkega profila med potrebami vsega združenega dela 
48%, med potrebami, ki so jih izkazovale TOZD gospodarstva, pa 51%. 4 Leta 1974 je znašal delež delavcev z visoko in višjo izobrazbo 7,0%, do leta 
1978 se je dvignil na 7,8% in do leta 1980 se bo po prvih ocenah povečal na okoli 
8%. Oelež srednjih strokovnih kadrov ostaja v obdobju 1976-1979 v glavnem 
nespremenjen, ter se giblje nekaj nad 13 odstotki, kar pomeni, da se diplomanti 
srednjih strokovnih šol v nespremenjenem obsegu usmerjajo v nadaljnje izobra- 
ževanje. Delavcev z ozkim poklicnim profilom, za katerega je razen splošne 
izobrazbe potrebna le krajša priučevalna doba, je bilo v letu 1974 50,4%. Njihov 
delež se sicer znižuje, vendar te spremembe ne predstavljajo bistvenih premi- 
kov v strukturi zaposlenih. Leta 1978 je znašal delež teh delavcev med vsemi 
zaposlenimi 47,8%. Po predvidevanjih srednjeročnega plana naj bi delež delav- 
cev ozkega profila med vsemi zaposlenimi v letu 1980 znašal le 43%, kar pa 
verjetno ne bo doseženo. 
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v prvih štirih letih tega srednjeročnega obdobja po ocenah 
povečeval le za okoli 2,3% letno, medtem ko je bila v družbe- 
nem planu predvidena najmanj 3,6% rast. Pri tem je v nekate- 
rih dejavnostih produktivnost dela stagnirala ali celo nazado- 
vala, v industriji pa je v globalu dosegla okoli 3,8% letno rast 
(planirana 4,5% letna rast). 

Zaradi nižje rasti od predvidene je bil tudi prispevek pro- 
duktivnosti k ustvarjenemu družbenemu proizvodu precej 
manjši od predvidenega - v štirih letih je znašal le okoli 40%, 
medtem ko je bilo predvidno, da naj bi produktivnost dela 
prispevala k povečanju družbenega proizvoda okoli 57%5. 

2.5. Intenzivnejše vključevanje našega gospodarstva v me- 
dnarodno menjavo je ena od osnovnih strateških umeritev 
družbenga plana za tekoče srednjeročno obdobje. Analize 
družbenoekonomskega razvoja in ocene izvajanja družbe- 
nega plana pa že skozi vsa pretekla štiri leta kažejo, da na tem 
področju izrazito zaostajamo za planskimi usmeritvami6. 

Celotna mednarodna menjava poteka na občutno nižji ravni 
od predvidene, ob tem pa so bila gibanja v izvozu iri uvozu v 
posameznih letih izrazito nestabilna in pogosto medsebojno 
nasprotujoča. Kot posledica takih nihanj v izvozni in uvozni 
aktivnosti se je tudi pokritje uvoza blaga z izvozom iz leta v 
leto spreminjalo. 

V letošnjem letu se blagovna menjava odvija na občutno 
višji ravni kot v preteklih letih, vendar pa se še bolj kot izvoz 
blaga povečuje uvoz blaga. V celoti se je tako v prvih štirih 
letih tega srednjeročnega obdobja izvoz blaga, ki naj bi se po 
predvidevanjih družbenega plana povečeval realno za 8,2% 
letno, povečal po ocenah le za okoli 3,3% letno, ob tem pa je 
uvoz blaga realno celo upadal za okoli 2% letno, medtem ko 
je družbeni plan predvideval okoli 5% letno rast uvoza blaga. 

Takšen obseg vključevanja organizacij združenega dela v 
mednarodno menjavo ne ustreza doseženi stopnji razvoja 
proizvojalnih sil v Sloveniji in zavira tudi uresničevanje drugih 
ciljev in nalog družbenega plana. 

Slabša konkurenčna sposobnost organizacij združenega 
dela, ki je odraz zaostajanja produktivnosti dela za ravnijo, 
doseženo v svetovnem gospodarstvu, ter prepočasno uveljav- 
ljanje novih ekonomskih odnosov s tujino, ki se odraža zlasti v 
nezadostnem povezovanju in združevanju dela in sredstev za 
skupno ustvarjanje deviznega dohodka, vplivajo na to, da je v 
organizacijah združenega dela v premajhni meri prisotna 
trajna orientacija v izvoz kot objektivna razvojna nujnost. 
Premajhna zainteresiranost organizacij združenega dela za 
izvoz in za racionalno substitucijo uvoza je zlasti izrazita v 
razmerah, ko je povpraševanje na našem trgu ob relativno 
visokih domačih cenah ugodno. Še vedno izvažamo le viške 
proizvodnje, premalo pa imamo izrazito izvozno usmerjene 
proizvodnje, ki bi bila tako po kvaliteti, kot po oceni konku- 
renčno sposobna na zahtevnih zunanjih tržiščih. 

2.6. Čeprav.je zaradi sprememb v sistemu obračunavanja 
dohodka težko ocenjevati delitvena razmerja v prvih letih tega 
srednjeročnega obdobja, pa globalni podatki kažejo, da so 
bila v letu 1978 po podatkih iz zaključnih računov, ta razmerja 
nekoliko ugodnejša, saj je rast sredstev za obnovo in razširi- 
tev materialne osnove dela v TOZD bila nekoliko višja od rasti 

5 Raziskave , ki so jih opravili na Inštitutu za ekonomska razikovanja, kažejo, 
da je produktivnost dela v slovenski industriji 2-3 krat nižja v primerjavi z 
razvitimi evropskimi deželami. Zaostanek v produktivnosti v primerjavi z enako 
oziroma primerljivo prolzvodjo Zahodne Nemčije je najmanjši pri delovno inten- 
zivni In tehnološko nezahtevni proizvodnji (okoli 1,5 do 2,0), večji je pri zmerno 
delovno-kapltalno intenzivni proizvodnji (od 2,0 do 2,5); največji pa je pri kapi- 
talno intenzivni proizvodnji (najpogosteje med 2,0 In 3,0). Stopnje rasti produk- 
tivnosti dela. ki so jih v obdobju od 1970 do 1976 dosegle Industrije v razvitih 
evropskih deželah, so se gibale od 3,4% do 4,7%. V Jugoslaviji smo v tem času 
dosegli le 3%, v Sloveniji pa nekaj manj kot 4%. Za postopno premoščanje razlik 
v razvitosti, ki jo ilustrirajo našteti podatki, sta nam torej nujno potrebni dina- 
mična rast gospodarstva in visoka stopnja rasti produktivnosti dela. 6 Podrobneje so ta vprašanja obdelana v drugem delu analize v točki 3. 

osebnih dohodkov in sredstev za skupno porabo. Vendar pa 
je delež sfedštev, namenjenih za razširjeno reprodukcijo na 
ravni temeljnih organizacij združenega dela še vedno zelo 
nizek 9,2%), posebno če ga primerjamo z deležem naložb v 
osnovna sredstva v razpoložljivih sredstvih7. 

Kljub temu, da se iz delitve dohodka na ravni TOZD obliku- 
jejo sorazmerno nizka sredstva za investicije, pa je prihajalo 
na osnovi prerazdelitev med gospodarstvom, negospodar- 
stvom in prebivalstvom ob ekspanzivni kreditno monetarni 
politiki do oblikovanja znatno višjih sredstev za reprodukcijo 
združenega dela. To se kaže v končni porabi družbenega 
proizvoda oziroma razpoložljivih sredstev9: 

- kljub hitrejši rasti osebnih dohodkov in drugih prejemkov 
delež osebne porabe v razpoložljivih sredstvih iz leta v leto 
upada, zaradi povečanih izdatkov prebivalstva za tiste na- 
mene, ki po obstoječi metodologiji ne predstavljajo za tiste 
namene, ki po obstoječi metodologiji ne predstavljajo osebne 
porabe (varčevanje, stanarine, osebne storitve, samopri- 
spevki, davki, vlaganja v stanovanjsko izgradnjo), 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb 
povečujejo svojo udeležbo v razpoložljivih sredstvih oziroma 
v družbenem proizvodu. Zaradi sedanjega sistema oblikova- 
nja sredstev za skupno porabo so ob hitri rasti osebnih 
dohodkov rasla sredstva za te namene preko dogovorjenega 
obsega. Presežki sredstev so bili v preteklih letih večinoma 
porabljeni, presežke iz leta 1978 pa morajo samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti poračunati v pri- 
spevnih stopnjah za leto 1979, tako da ocenjujemo, da bo v 
tem letu potrebno združiti sorazmerno manjši del sredstev za 
skupno porabo; sredstva za splošno porabo so v prvih dveh 
letih zaostajala za rastjo družbenega proizvoda, v letu 1978 pa 
so družbenopolitične skupnosti sprejele nove obveznosti in 
uvedle novi vir prihodkov (davek iz osebnega dohodka), kar je 
vplivalo na znatno višji porast sredstev za splošno porabo od 
rasti družbenega proizvoda, 

- prispevek federaciji in obvezno posojilo skladu za krediti- 
ranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin se oblikuje na osnovi sprejetega dogo- 
vora in se giblje v skladu z družbenim proizvodom, 

- delež sredstev za gospodarske naložbe v osnovna in 
obratna sredstva niha iz leta v leto. Na to vpliva predvsem 
bistveno nižji prirast zalog v letu 1978 (in po oceni tudi v letu 
1979), ker so ob dinamičnem povpraševanju na domačem 
tržišču zaloge blaga pri proizvajalcih naraščale počasneje od 
rasti proizvodnje. Naložbe v osnovna sredstva gospodarstva v 
letih 1976-1979 presegajo s srednjeročnim planom predvi- 
deni delež v družbenem proizvodu. 

7 Podrobneje so ta vprašanja obdelana v drugem delu analize v poglavju o 
pridobivanju in razporejanju celotnega prihodka. 

Struktura v % 
ocena 

DRUŽBENI PROIZVOD (domači) 
Neto inozemska sredstva* 
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA 
Osebna potrošnja 
v tem: - osebni dohodki 
Vlaganja gospodarstva 
- v osnovna sredstva 
- v prirast zalog 
Vlaganja v družbeni standard 
in drugo 
Materialni izdatki skupne 
in splošne porabe 
Kotizacija federaciji 
Prispevki in obvezna posojila 
za druge SR 
Drugo 

1976 
95,2 

4,8 
100,0 
44,6 
34,2 
28,4 
20.4 

8.0 
10.5 

7,3 
5,2 
2.1 
1,8 

19 77 
97,6 

2,4 
100,0 
44.6 
35,9 
31,0 
19.7 
11.3 
10.4 
7,7 
5,2 
2,2 

-1,2. 

1978 
99.0 

1.0 
100.0 

44.1 
37,6 
27.2 
20,4 

6,8 
11,6 
7,6 
5,2 
2,2 
2.1 

1979 
99,1 

0,9 
100,0 
43.8 
37,5 
25.9 
19,1 
6,8 

10,8 
7,3 

2,2 

* Saldo med gibanjem dolgov in terjatev po podatkih NB Slovenije 
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2.7. Družbeni plan postavlja na področju razširjene repro- 
dukcije zelo zahtevne naloge: delež investicij v osnovna sred- 
stva gospodarstva v družbenem proizvodu v združenem delu 
naj bi se povečal od 17,8% v obdobju 1971-1975 na 19,7% v 
tem srednjeročnem obdobju. V strukturi investicij pa naj bi se 
močno povečal delež naložb v gospodarsko infrastrukturo, 
proizvodnjo hrane ter surovin in reprodukcijskega materiala. 

Gibanja na področju investicij v prvih treh letih tega sred- 
njeročnega obdobja in prisotne tendence v prvem polletju 
leta 1979 kažejo, da bo planirana udeležba investicij v ustvar- 
jenem družbenem proizvodu celo presežena. Dinamika izpla- 
čil za investicije v osnovna sredstva je bila namreč skozi 
celotno preteklo obdobje izredno visoka, saj so v letih 
1976-1978 izplačila za investicije v globalu naraščala za preko 
22% letno in so zlasti v letih 1977 in 1978 predstavljala 
najdinamičnejši element povpraševanja. Tako je bila dose- 
žena 20,4% udeležba izplačil za gospodarske investicije v 
osnovna sredstva v družbenem proizvodu, delež negospodar- 
skih investicij pa znaša 10,1% (planirano 8,0%), tako da 
skupna izplačila za investicije v osnovna sredstva kar za 3 
odstotne točke presegajo planirano udeležbo v družbenem 
proizvodu in so dosegle zgornjo mejo absorbcijske sposob- 
nosti gospodarstva za investicije. To vpliva na neusklajenosti 
med povpraševanjem in ponudbo na področju investicij in s 
tem povezane visoke podražitve, visok uvoz opreme in orga- 
nizacijske probleme na tem področju, kar vse vpliva na izra- 
zito poslabševanje učinkovitosti investicij. 

Poročila podpisnikov dogovora o temeljih družbenega 
plana kažejo, da v strukturi investicij pretežno ni prišlo do 
predvidenih sprememb9. 

Po velikem premiku v korist gospodarske infrastrukture v 
letu 1976 v primerjavi z obdobjem 1971-1975 se je njen delež 
v letih 1977 in 1978 po najnovejših podatkih močno zmanjšal. 
Na področju energetike zaostajajo za planom zlasti vlaganja v 
objekte primarne energije, prenosne objekte in objekte distri- 
bucije, medtem ko uspešno poteka izgradnja proizvodnih 
objektov in magistralnega plinskega omrežja. V lanskoletnih 
analizah smo ocenjevali, da bo zamude na področju pro- 
metne infrastrukture, razen cestnega omrežja, do konca leta 
1980 še moč nadoknaditi, ocene iz poročil podpisnikov dogo- 
vora v letošnjem letu pa kažejo, da nobena prometna dejav- 
nost ne bo izpolnila vseh obveznosti kljub pospešeni izgradnji 
v zadnjih dveh letih. Eden pomembnih vzrokov za to je, da 
nobena prometna dejavnost ne bo realizirala vseh planiranih 
virov sredstev. Za planirano dinamiko zaostaja tudi obseg 
naložb v agroindustrijskem kompleksu, zlasti na področju 
melioracij in v rastlinski proizvodnji. Tudi vlaganja v surovin- 
ske dejavnosti, zlasti črno in barvasto metalurgijo, kasnijo 
ponekod celo za dve leti ali več. Povečuje pa se delež vlaganj 
v bazično kemijo, kjer je v teku gradnja vrste pomembnih 
objektov. 

Ob zaostajanju vlaganj v omenjene prednostne dejavnosti 
pa se v okviru dokaj visoke rasti skupnih izplačil za investicije 
v osnovna sredstva znatno hitreje od planiranega razmerja 
povečujejo investicije v ostalo gospodarstvo, za katere je 
značilna velika razdrobljenost investicijskih objektov10, maj- 
hen delež združenih sredstev v celotni predračunski vrednosti 
investicij11 in premajhna povezanost s surovinsko osnovo. 

Eden izmed resnih problemov, ki otežuje uveljavljanje novih 
odnosov na področju razširjene reprodukcije in zmanjšuje 

tudi učinkovitost investiranja, je izrazito neugodna struktura 
virov sredstev za investicije, ki kaže na veliko odvisnost pro- 
cesa razširjene reprodukcije od domačih in tujih kreditnih 
virov'2. Ker vsa ta dodatna sredstva za investicije ne izvirajo v 
celoti iz ustvarjenega dohodka, pomenijo enega od stalnih 
virov ekonomske nestabilnosti. 

2.8. V družbenem planu je predvideno, da bodo sredstva za 
življenjski standard rasla nekoliko počasneje od rasti družbe- 
nega proizvoda, v tem okviru pa naj bi se družbeni standard, 
ki vključuje skupno porabo in stanovanjsko izgradnjo, pove- 
čeval nekoliko hitreje od osebne potrošnje. Realni osebni 
dohodki na zaposlenga pa naj bi rasli nekoliko počasneje od 
rasti produktivnosti dela, tako da bi zagotovili hitrejšo rast 
sredstev za razširitev materialne osnove dela. 

Razvoj v prvih treh letih in ocenjena gibanja v letu 1979 
kažejo, da so se sredstva za življenjski standard v celoti gibala 
v predvidenih okvirih - povprečno letno so se realno poveče- 
vala za okoli 4,3%, v tem okviru sredstva za osebno potrošnjo 
za okoli 4,2%, sredstva za družbeni standard (materialni iz- 
datki in investicije v družbenih dejavnostih ter stanovanjska 
izgradnja) pa za okoli 4,6%. 

Ob tem je potrebno poudariti, da se krepi delež osebnih 
prejemkov od dela v skupnih prejemkih (v letu 1976 je znašal 
75,8%, v letu 1979 pa že 79%, kar kaže na čedalje večjo 
odvisnost osebne potrošnje od prejemkov od dela, kar bi 
lahko predstavljajo pomemben faktor za povečanje produk- 
tivnosti dela. Vendar pa se ta v globalu pozitivna tendenca ne 
kaže tudi v individualnem nagrajevanju po delu, kajti v tem 
obdobju prihaja do izraza čedalje večja uravnilovka v osebnih 
dohodkih: razmerje med povprečejm najnižjih in najvišjih 
osebnih dohodkov na zaposlengega v TOZD je znašalo v letu 
1976 1 : 2,8, v letu 1977 1 : 2,7, v letu 1978 pa je padlo že na 1 : 
2,4. Skratka, v delitvi osebnih dohodkov se krepijo elementi 
solidarnosti (delitve po potrebah), manj pa elementi delitve po 
delu. Nestimulativna delitev osebnih dohodkov je tudi eden 
od razlogov za počasnejšo rast produktivnosti dela v tem 
obdobju. Povprečni osebni dohodek na zaposlenega je znašal 
v letu 1975 3521 din, v letu 1979 pa bo po oceni znašal že okoli 
7430. Čeprav so pretežni del tega porasta absorbirali višji 
življenjski stroški, so v tem obdobju realni osebni dohodki na 
zaposlenega porasli za 13,5% oziroma za 3,2% povprečno na 
leto, kar je več kot je znašala rast produktivnosti dela. Realna 
rast osebnih dohodkov se kaže v povečani kupni moči oseb- 
nega dohodka, zlasti pri nakupu trajnih potrošnih dobrin13. 

Navidezno nasprotje med ugotovitvijo, da osebni dohodki 
naraščajo hitreje od produktivnosti dela in ugotovitvijo, da 
sredstva za življenjski standard naraščajo počasneje od rasti 
družbenega proizvoda, pa pojasnjuje hitra rast samoprispev- 
kov, davkov, posojil, izdatkov za neblagovne storitve in varče- 
vanja, kar vse zmanjšuje razpoložljiva sredstva za osebno 
porabo. Medtem ko je v letu 1975 znašal delež tovrstnih 
izdatkov 21,9% od skupnih osebnih prejemkov prebivalstva, 
se je v letu 1978 dvignil že na 27,9%; v letu 1979 pa bo po 
oceni zopet nekoliko manjši (27,4%). Na ta način se iz oseb- 
nih prejemkov prebivalstva oblikujejo dodatna sredstva, ki so 
preko bank in samoupravnih interesnih skupnosti razpolož- 
ljiva za naložbe v gospodarske in družbene dejavnosti. 

9 Podrobnejša analiza izvajanja usmeritev na področju politike investiranja 
bo prikazana v analizi izvajanja nalog iz dgovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije v letih 1976-1979, ki jo bo na osnovi poročil podpisnikov dogovora 
pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 

10 Od skupaj 3145 investicijskih objektov, kolikor je bilo prijavljenih v Sloveniji 
pri SDK po stanju 31/3-1979 v skupni predračunski vrednosti 96,6 milijarde din, 
od teh je kar 2156 objektov, ki po predračunski vrednosti ne dosegajo 10 
milijonov din. 11 Med prijavljenimi gospodarskimi investicijami je po stanju 31/3-1979 znašal 
delež združenih sredstev komaj 9,7%. 

12 Po informaciji SDK , nvesticijah v teku po stanju 31/3-1979 znašajo lastna 
sredstva investitorjev le 32,5% skupne predračunske vrednosti investicij, zdru- 
SIILfred?^inv?8tlt(?rjev P^drtavljajo 9.2% krediti domačih bank 38,2% tuji Krediti pa 17,8 /o, kar skupaj pomeni, da kreditna sredstva v globalu predstav- 
ljajo kar 56% vseh potrebnih sredstev. 

13 V letu 1976 je bilo treba delati za nabavo hladilnika 122 ur, v letu 1979 (april) 
pa le še 99 ur; za nabavo avtomobila (Zastava 750) pa v letu 1976 9 mesecev, v 
letu 1979 pa 7 mesecev in 6 dni; manjši pa je porast kupne moči osebnega 
dohodka za nabavo prehrambenih proizvodov, katerih cene so v tem času 
močneje porasle. Za nakup 1 kg črnega kruha je bilo treba delati v letu 1976 10 
minut, v letu 1979 pa 9 minut, za nakup 1 kg govejega mesa s kostmi v letu 19761 
uro 31 minut, v letu 1979 1 uro in 26 minut, medtem ko je bilo treba za nakup 1 kg 
jabolk delati v letu 1979 več kot pred tremi leti. 
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2.9. V Sloveniji smo v obdobju 1976 do 1978 zgradili 43.411 
stanovanj. Da bi do konca planskega obdobja dosegli predvi- 
deno izgradnjo 65.000 stanovanj, bi morali v letu 1979 in 1980 
zgraditi letno po 10.800 stanovanj. Glede na trende v preteklih 
letih, na dovolj velike zmogljivosti gradbene operative in 
znatno število nedokončanih stanovanj v letu 1978, obstajajo 
realne možnosti, da bomo plan po številu zgrajenih stanovanj 
celo presegli. V obdboju 1975-1978 smo zgradili letno 7,9 
stanovanj na 1000 prebivalcev, vendar pa stanovanjskega 
primanjkljaja nismo odpravili, ker so se zaradi hitrejše rasti 
zaposlovanja in s tem povezanimi priselitvami povečevale tudi 
potrebe po novih stanovanjih iznad predvidevanj. 

Število zgrajenih stanovanj v družbenem sektorju upada, 
povečuje pa se število zasebnih gradenj, tako da znaša delež 
družbenih stanovanj namesto predvidenih 70% le okoli 59%. 
Vzroki za to so v visoki ceni enega m2 stanovanja, premajhni 
in enostranski ponudbi in v slabšem standardu ponujenih 
stanovanj. Izvajalci družbenega sektorja nudijo za trg glede 
na potrebe prenizko število stanovanj, pretežno visoko blo- 
kovn gradnjo, z razmeroma majhno površino stanovanja (v 
letu 1978 je znašala povprečna površina stanovanja le 55,9 
m2, medtem ko je v letu 1969 znašala 60 m2), ob tem ko je cena 
v letu 1979 že dosegla 9032 din za 1 m2 stanovanjske površine, 
kar predstavlja 153% poprečnega mesečnega osebnega do- 
hodka. 

Poprečna površina stanovanja v zasebni gradnji znaša 95 
m2. Lastna hiša z vrtom postaja vedno privlačnejša tudi zaradi 
razmeroma ugodnih kreditnih pogojev za individualne gradi- 
telje in zaradi možnosti postopne nabave materiala in grad- 
nje, s čimer se graditelj izogne izgubi zaradi velikega porasta 
cen. 

Cene stanovanj sovSR Sloveniji v obdobju 1976-1978 rasle 
povprečno letno za 16,2% (v SFRJ za 12,7%). V ceno kvadrat- 
nega metra stanovanja je vključenih preveč negradbenih stro- 
škov (zlasti stroškov za komunalno urejanje stavbnih zem- 
ljišč), njihov delež pa se celo povečuje (od 18% v letu 1976 na 
23% v letu 1978). 

Stanovanjska gradnja je v celotnih investicijah v osnovna 
sredstva družbenega sektorja zastopana z okoli 16%, kar kaže 
na njen velik pomen za vzdrževanje domače konjunkture. Od 
sredstev, zbranih za stanovanjsko gradnjo pri samoupravnih 
interesnih skupnostih, je bilo v letu 1978 porabljenih 86%, 
podobno je tudi v bankah ostal del sredstev za te namene 
neizkoriščen. Omejitveni faktor pri hitrejši stanovanjski grad- 
nji v nekaterih občinah torej niso sredstva, ampak organiza- 
cijske in materialno-bilančne možnosti, pa tudi prepočasno 
pripravljanje urbanističnih planov in še vedno neurejeni od- 
nosi pri oblikovanju sredstev za pripravo gradbenih zemljišč, 
za kompleksno urejanje sosesk in za obnavljanje komunalnih 
naprav. Nasprotno pa je pomanjkanje sredstev ob neprimerni 
organizaciji (zaradi neekonomskih stanarini pomemben ra- 
zlog za slabše izvajanje nalog pri vzdrževanju stanovanjskega 
fonda. Ob postopnem prehodu na ekonomske stanarine bo 
zato potrebno kompleksno urediti celotno združevanje sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo, za komunalno opremljanje 
zemljišč In za vzdrževanje stanovanjskega fonda, da ne bodo 
ostajala sredstva neizkoriščena. Neposredno s tem v zvezi pa 
je vse bolj očiten problem pomanjkanja zazidalnih zemljišč 
oz. sredstev za opremljanje zemljišč. To povzroča stalne priti- 
ske na plodna zemljišča, kar tudi zaostruje probleme kmetij- 
skega razvoja. 

2.10. Kljub razgibanosti in določenemu napredku v samou- 
pravni organiziranosti, se novi družbenoekonomski odnosi in 
načela svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih le 
počasi in s težavo uveljavljajo. Pozornost družbenih dejavni- 
kov je vse preveč usmerjena le na razvijanje institucionalnih 
oblik in okvirov ter na postopke dogovorjanja, veliko manj pa 
na analizo dejanskega ekonomskega položaja in na uveljav- 
ljanje samoupravnega planiranja v teh dejavnostih ter na 

globlje proučevanje ekonomike v njih. Še vedno se pri obliko- 
vanju programov, določanju usmeritev in opredeljevanju ob- 
sega sredstev premalo upoštevajo objektivne ekonomske 
možnosti, pozablja se vzročna povezanost med posameznimi 
odločitvami ter njihovimi materialnimi posledicami, kar vse 
dostikrat avtonomno dviga cene storitev, obseg stroškov in 
uresničevanje dogovorjenih planskih usmeritev. Le počasi se 
uveljavlja spoznanje, da so družbene dejavnosti pomemben 
faktor razvoja in da direktno ali indirektno vplivajo na ravzoj 
produktivnosti v združenem delu. Zaradi pomanjkanja meril 
za ugotavljanje prispevka družbenih dejavnosti kvalitetnej- 
šemu in stabilnejšemu razvoju na osnovi rasti produktivnosti 
dela in zaradi še ne razvite svobodne menjave dela pa se ta 
medsebojna povezanost še ne uresničuje povsod. 

Na področju družbenih dejavnosti14 naj bi v skladu z usme- 
ritvami družbenega plana in dogovora o njegovih temeljih 
prišlo v tem srednjeročnem obdobju do pomembnejših pre- 
mikov v strukturi: hitreje naj bi se razvijala tista področja, ki 
neposredno prispevajo k rasti proizvodnje in produktivnosti 
dela, tako da bi se povečal zlasti delež strokovnega znanja in 
raziskovalnega dela v družbenoekonomskem razvoju. 

V prvih treh letih izvajanja družbenega plana so - gledano 
skozi obseg rednih sredstev za posamezna področja- delavci 
v združenem delu v samoupravnih sporazumih izoblikovali 
drugačno lestvico prednostnih nalog: hitreje od dogovorje- 
nega obsega so rasla sredstva za socialno skrbstvo, zaposlo- 
vanje, otroško varstvo, za kulturo in telesno kulturo, poča- 
sneje pa so rasla sredstva za zdravstvo, izobraževanje in 
raziskovalno dejavnost. Taka gibanja so na eni strani rezultat 
še vedno visokih nezadovoljenih potreb na teh področjih, na 
drugi strani pa tudi ekstenzivnega zaposlovanja, hitre rasti 
osebnih dohodkov in življenjskih stroškov ter enostranskega 
gospodarskega razvoja in urbanizacije na nekaterih območ- 
jih. Zato so se v procesu samoupravnega sporazumevanja o 
temeljih planov družbenih dejavnosti, ki je potekalo šele po 
sprejetju družbenega plana, kot tudi z referendumi o samopri- 
spevkih iz osebnega dohodka občanov, izoblikovale pred- 
vsem take prednostne naloge, ki prispevajo k hitrejšemu 
reševanju tako nastajajočih nasprotij. 

2.11. Stabilizacija tokov družbene reprodukcije predstavlja 
eno osnovnih usmeritev tekočega srednjeročnega plana. V 
analizah smo že večkrat ugotavljali, da so bili v prvih treh letih 
izvajanja družbenega plana pri obvladovanju inflacijskih gi- 
banj sicer doseženi nekateri uspehi, ki se kažejo v tem, da je 
bila v letih 197-1978 rast cen in življenjskih stroškov znatno 
nižja kot v preteklem petletnem obdobju15. Vendar pa so bili ti 
rezultati doseženi v veliki meri predvsem kot posledica re- 
striktivne politike cen v tem obdobju, niso pa temeljili na 
obvladovanju dolgoročnih faktorjev, ki vplivajo na gospodar- 
sko nestabilnost in inflacijo. Vpliv kvalitetnih elementov, kot 
so zlasti povečevanje produktivnosti dela in učinkovitosti 
gospodarjenja, ki bi zagotavljal tudi dolgoročnejšo stabiliza- 
cijo, je bil znatno manjši od predvidevanj. 

K nezadovoljivemu uresničevanju stabilizacijskih ciljev pri- 
speva tudi prepočasno vsebinsko uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. 

Skozi vse obdobje so bili prisotni močni pritiski na rast cen, 
ki so se ob koncu leta 1978, zlasti pa na prehodu v letošnje 
leto ob nekoliko bolj sproščeni politiki cen in znatno hitrejši 
rasti cen nekaterih surovin in energetskih virov na svetovnem 
tržišču, odrazili tudi na dejanskem in vse hitrejšem narašča- 
nju cen. Osnovni vzroki za ponovno krepitev inflacijskih ten- 
denc so v tem, da se ukrepi tekoče ekonomske politike med- 
sebojno premalo povezujejo in podrejajo politiki ekonomske 
stabilizacije; hitrejša rast denarne mase od nominalne rasti 

14 Izvajanje usmeritev družbenega plana in nalog Iz dogovora o njegovih 
temeljih je podrobneje obravnavano v točki 5 drugega dela analize. 

15 Podrobneje o tem v drugem delu analize v točki 4. 
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družbenega proizvoda povzroča neskladja med blagovnimi in 
denarnimi tokovi16, posredno pa omogoča tudi ohranjanje 
delitvenih razmerij, ki ne stimulirajo prizadevanj za večjo 
produktivnost dela in za uveljavljanje drugih kvalitetnih dejav- 
nikov razvoja. Obseg povpraševanja, (tako na področju izpla- 
čil za investicije, kot na področju osebne, skupne in splošne 
porabe), presega možnosti, ki jih daje proizvodnja, in tako 
dodatno vpliva na rast cen, ki izvira iz povečanih stroškov 
proizvodnje (porast cen energije, reprodukcijskega materiala, 
storitev) in iz povečanja osebnih dohodkov kot posledice 
naraščanja življenjskih stroškov. 

Krepitev inflacijskih tendenc v našem gospodarstvu pa je 
povezana tudi s premajhno zavzetostjo riosilcev izvajanja 
politike cen za dosledno uresničevanje dogovorjenih usmeri- 
tev ter neustreznim odnosom podpisnikov dogovora o ukre- 
pih za uresničevanje sprejete politike cen do obveznosti in 
odgovornosti, ki jih s tem dogovorom sprejemajo. V takšnih 
razmerah se še nadalje krepijo težnje, da se problemi slabega 
gospodarjenja rešujejo s povečevanjem cen, hkrati pa se vse 
bolj utrjuje tudi miselnost, da je povečanje cen vsakoletna 
pravica, ne pa le posledica oziroma končni odraz sprememb v 
pogojih gospodarjenja. 

3. Ukrepi v merilu celotne SFR Jugoslavije in 
v SR Sloveniji za uresničevanje sprejetih 
usmeritev 

3.1. Nadaljevanje neugodnih tendenc v gospodarskih giba- 
njih iz preteklih let tudi v prvih mesecih leta 1979, zlasti še 
zaostrovanje problemov na področju ekonomskih odnosov s 
tujino, zaostajanje v uveljavljanju kvalitetnih dejavnikov ra- 
zvoja, rast domače porabe iznad realnih možnosti, nadaljeva- 
nje ekspanzivne kreditno-monetarne politike in povečana rast 
cen, zahteva odločnejšo in intenzivnejšo aktivnost za uresni- 
čevanje nalog družbenega plana in Resolucije. 

Že v resoluciji je bilo predvideno, da se že v začetku leta 
sprejmejo operativni ukrepi za uresničevanje politike eko- 
nomske stabilizacije, vendar to ni bilo predlagano pravoča- 
sno. Poleg tega sta bila z zamudo (šele ob koncu aprila) 
sprejeta dva od najpomembnejših spremljajočih dokumentov 
k resoluciji, to je odlok o realizaciji ciljev in nalog skupne 
emisijske in denarne politike in skupnih osnov kreditne poli- 
tike ter projekcija plačilne bilance Jugoslavije in plačilno- 
bilančnega položaja republik in pokrajin. 

3.2. Zato je Zvezni izvršni svet sprejel v aprilu nekatere 
dodatne ukrepe v okviru svoje pristojnosti, ter priporočil re- 
publikam in avtonomnim pokrajinam ter delavcem v združe- 
nem delu, naj tudi sami sprejmejo ukrepe in programe za 
uresničevanje ekonomske stabilizacije. Ti ukrepi se nanašajo 
zlasti na: 

o umirjanje konjunkture na domačem tržišču, 
- uskladitev prekomerne porabe in izboljšanje razmerij v 

razporejanju dohodka, 
- izboljšanje tokov v ekonomskih odnosih s tujino, 
- oblvadovanje inflacije in boljšo oskrbo na domačem trži- 

šču. 
Da bi zagotovili gibanje investicij v predvidenih okvirih, so 

bile s predpisi zmanjšane možnosti za prekomerno financira- 
nje investicij v osnovna sredstva iz kratkoročnih virov; do 
sprejetja Dogovora o razporeditvi pravic glede zadolževanja v 
tujini je onemogočeno sklepanje novih posojil v inozemstvu 
(razen kreditov mednarodnih finančnih organizacij); spreme- 
jeni so predpisi o garancijskem potencialu bank. 

16 v obdobju 1976-1978 je bilo gibanje denarne mase v primerjavi z družbenim 
proizvodom naslednje: - 1975 = 100 

1976 1977 "»978 
Družbeni proizvod 117,8 146,0 181,1 
Denarna masa 155,5 186,6 238,9 

Za obvladovanje povpraševanja prebivalstva so bili poo- 
streni pogoji za odobravanje potrošniških posojil. 

Da bi zagotovili rast denarne mase, primarne emisije in 
kreditov v dogovorjenih okvirih je bil sprejet sklep o omejitvi 
porasta kreditov bank, ki predstavljajo osnovni vir oblikovanja 
denarne mase, v letu 1979 na 19%. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino v.zveznem me- 
rilu usmerjeni skoraj izključno v omejitve na uvozni strani, ki 
imajo namen, zagotoviti večjo povezanost uvoza z rezultati, 
doseženimi pri izvozu. 

Zaradi varčevanja pri gorivu iz uvoza in zaradi spodbujanja 
nadomeščanja uvoznih goriv z domačimi energetskimi viri, so 
bili sprejeti ukrepi o delni omejitvi uporabe vozil in onemogo- 
čena je nova izgradnja termoelektrarn in toplarn na mazut. 

Za umirjenejšo rast cen je bil sprejet odlok, s katerim je bila 
vrsta proizvodov, za katere so se cene oblikovale prosto, 
vrnjena v režim neposredne kontrole cen ter odlok, s katerim 
so se zaostrili pogoji za način oblikovanja cen novih proiz- 
vodov. Zvezni izvršni svet je sprejel tudi nekatere ukrepe za 
boljšo preskrbo s proizvodi iz intervencijskega uvoza in z 
intervencijami iz zveznih blagovnih rezerv. 

Namen vseh teh ukrepov je, da se istočasno in usklajeno 
deluje praktično na vseh področjih ekonomske politike in da 
se z ukrepi na področju vseh oblik porabe in s kreditno 
monetarno politiko doseže večjo stabilizacijo domačega trga 
in poveča interes in konkurenčnost za izvoz. 

3.3. V okviru pristojnosti republike oziroma združenega 
dela smo začeli z lastno aktivnostjo za izvajanje usmeritev 
resolucije In družbenega plana takoj po sprejemu resolucije. 

V SR Sloveniji je bilo osnovno izhodišče te aktivnosti ure- 
sničevanje ekonomske stabilizacije v povezavi s krepitvijo 
samoupravnega položaja delavcev v družbeni reprodukciji in 
njihove odgovornosti za razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. Ta aktivnost je bila usmerjena zlasti na 
naslednja področja; 

3.3.1. Zagotavljanje skladnješih razmerij v delitvi dohodka 
in oblikovanju vseh vrst porabe. S tem v zvezi je potrebno 
poudariti družbenopolitično akcijo pred sprejemanjem zak- 
ljučnih računov za kritično ocenitev gospodarjenja v letu 1978 
v organizacijah združenega dela, ki se bo nadaljevala skozi 
vse leto 1979 in že kaže prve rezultate; obenem pa je potekalo 
tudi analiziranje vzrokov izgub, da bi z odpravljanjem dolgo- 
ročnih vzrokov izgub dosegli dejansko in ne le začasno sana- 
cijo. 

Ker je priliv sredstev za skupno porabo v globalu presegel 
sredstva, dogovorjena z aneksi k samoupravnim sporazumom 
o temeljnih planov družbenih dejavnosti, je Skupščina SR 
Slovenije sprejela sklep o uskladitvi obveznosti temeljnih or- 
ganizacij združenega dela z dogovorjeno višino sredstev, 
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti pa 
sprejele sklepe o znižanju prispevnih stopenj in na ta način 
poračunavale okoli 1190 milijonov din presežkov. Ker pa 
dosedanji način poračunavanja presežkov na zaključku leta ni 
dovolj učinkovit in se med letom na žiro račune samoupravnih 
interesnih skupnosti steka preveč sredstev, se proučujejo 
rešitve, ki bi omogočale, da bi samoupravne interesne skup- 
nosti na svoje žiro račune prejemale le sredstva v dogovorje- 
nem obsegu in dinamiki. 

3.3.2. Po izvršenem konstituiranju bančnih organizacij na 
začetku leta 1978 v skladu z zakonom o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema, se postopoma nadaljujejo aktivnosti na 
področju spreminjanja odnosov pri gospodarjenju z denar- 
jem. Nekatere usmeritve delovanja, ki so bile sprejete v prvi 
fazi transformacije bančnega sistema, se le delno uresniču- 
jejo, kar vpliva na počasen razvoj združevanja sredstev za 
skupne naložbe in dosleden prenos uresničevanja bančnih 
funkcij v združeno delo. Kljub organiziranemu pristopu k 
izvajanju teh nalog je bilo ugotovljeno, da se je proces hitrej- 
šega spreminjanja družbenoekonomskih odnosov pri gospo- 
darjenju z denarnimi sredstvi v internih, temeljnih in združeni 

poročevalec 17 



banki šele začel. Med vzroki za takšno stanje na obravnava- 
nem področju je potrebno navesti najprej nerazrešena vpra- 
šanja sprememb v odnosih na drugih področjih družbene 
reprodukcije, ki doslej še niso bila razrešena z zakonskimi 
predpisi in pogojujejo hitrejšo preobrazbo odnosov pri go- 
spodarjenju z denarnimi sredstvi, ter pričakovanja, da bo 
delovanje reorganiziranega bančnega sistema samostojno 
nakazalo glavne usmeritve nadaljnje preobrazbe odnosov v 
bankah. 

Dosledna razporeditev skupnega dohodka, doseženega s 
poslovanjem z združenimi sredstvi v temeljnih in v združeni 
banki je bila izvedena šele po zaključnih računih za leto 1978, 
vendar je bila ob tem postavljena zahteva, da je potrebno 
dograjevati sedanjo uporabo enakih meril za razporejanje 
skupnega dohodka na članice bank, ki izhaja iz naslova zdru- 
ževanja in uporabe združenih sredstev. 

Pri razreševanju najaktualnejših vprašanj s tega področja 
vsekakor tudi ne kaže več odlagati z dosledno realizacijo 
funkcij in delovanja združene banke, saj so zadržani odnosi iz 
dosedanjega poslovanja centrale Ljubljanske banke v na- 
sprotju z odnosi, ki so določeni v samoupravnem sporazumu 
o združitvi v Združeno banko. S samoupravnim sporazumom 
je bilo namreč uveljavljeno prehodno obdobje, v katerem je 
bilo potrebno prenesti uresničevanje bančnih funkcij samou- 
pravnih interesnih skupnosti in organizacij republiškega po- 
mena iz združene banke v temeljne banke. Navedeno preho- 
dno obdobje je bilo po izteku roka določenega v samouprav- 
nem sporazumu, podaljšano, da pa bi bilo mogoče čimprej 
prenesti ta dee dejavnosti neposredno v temeljne banke, je 
potrebno najprej zagotoviti pogoje za ustrezno samoupravno 
finančno organiziranost subjektov, ki že uresničujejo svoje 
bančne funkcije v združeni banki, tako da prenos sredstev na 
njihovih računih v temeljne banke ne bo povzročal oblikova- 
nja kreditnega potenciala izbrane temeljne banke iz sredstev, 
odtujenih članicam drugih temeljnih bank. Zagotavljanje teh 
pogojev izhaja iz ureditve, s katero naj bi se vplačilo obraču- 
nanih prispevkov za samoupravne interesne skupnosti ča- 
sovno in po obsegu ločilo od obračunavanja prispevkov v 
odvisnosti od potreb po uporabi teh sredstev, kar zahteva 
seveda prilagoditev finančnega poslovanja samoupravni or- 
ganiziranosti interesnih skupnosti in organizacij republiškega 
pomena. 

V dosedanjem procesu preobrazbe bančnih organizacij je 
bilo večkrat izpostavljeno vprašanje neusklajenosti med sred- 
stvi in naložbami posameznih temeljnih bank, zlasti tistih, ki v 
krog svojih članic vključujejo organizacije združenega dela z 
izvršenimi novim investicijskimi objekti ali pretežno članice 
gospodarskih dejavnosti, v katerih pogoji gospodarjenja za- 
htevajo obsežnejša vlaganja v razširitev materialne osnove 
dela, vendar hkrati tržni in drugi pogoji ne zagotavljajo samo- 
financiranja sprejetih investicijskih odločitev. Zahteve po 
ugotavljanju normativov v strukturi sredstev temeljnih bank 
se postavljajo še ostreje v pogojih omejenega likvidnostnega 
kreditiranja temeljnih bank, ki bo nastopilo neposredno s 
prenosom sredstev na računih interesnih skupnosti in organi- 
zacij v združeni banki, kar bo torej terjalo tudi ponovno 
preverjanje usposobljenosti posameznih temeljnih bank za 
uresničevanje bančnih funkcij združenega dela z določenega 
območja. 

3.3.3. Glede na pomen stanovanjskega gospodarstva v ure- 
janju življenskih pogojev delavcev in občanov in pri vzdrževa- 
nju domače konjunkture je potrebno posebej naglasiti aktiv- 
nost za nadaljnjo ustavno preobrazbo stanovanjskega gospo- 
darstva, ki temelji na naslednjih izhodiščih: 

- da o vseh vprašanjih v zvezi s stanovanji odločajo delovni 
ljudje in občani v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
hišnih svetih, zborih stanovalcev, v samoupravni stanovanjski 
skupnosti in v občinski skupščini, 

- da se vzporedno s stanovanjskimi vprašanji rešujejo tudi 

vsa vprašanja bivanja v stanovanjski soseski, 
- da mora vsakdo v skladu s svojimi možnostmi sam pri- 

spevati lastna sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj, 
- da se delovni ljudje in občani s samoupravnimi spora- 

zumi dogovarjajo o višini stanarine, o višini sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo, o višini lastne udeležbe, o višini sredstev za 
solidarnostne namene in o ceni stanovanjske graditve, 

- da je treba postopoma uveljaviti ekonomsko stanarino, 
vzporedno pa tudi subvencioniranje stanarine za stanovalce z 
nižjimi skupnimi dohodki, 

- da je potrebno dolgoročneje planirati stanovanjsko iz- 
gradnjo (izdelava 10 letnih planov stanovanjske gradnje). 

Smo pred pomembnimi spremmbami zlasti pri načinu zbi- 
ranja sredstev za razširjeno reprodukcijo v stanovanjskem 
gospodarstvu (čisti dohodek). O konkretnih rešitvah bodoče 
stanovanjske politike teče javna razprava, ki jo je organizirala 
Republiška konferenca SZDL. 

3.3.4. Za uveljavljanje samoupravnega sistema na področju 
ekonomskih odnosov s tujino in za uresničevanje sprejetih 
usmeritev so bili v okviru Samoupravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino sprejeti naslednji ukrepi: 

Konec leta 1978 je bil sprejet samoupravni sporazum o 
merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorje- 
nega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za leto 
1979, ki je restriktivnega značaja, saj opredeljuje zmanjševa- 
nje deviznega odliva tistim temeljnim organizacijam združe- 
nega dela, ki ustvarjajo relativno manj deviznega priliva. Or- 
ganizacije združenega dela so si ustvarile določene zaloge 
reprodukcijskega materiala in surovin na osnovi predhodno 
dodeljenih avansov do 31. 3., ki pa morajo biti pokriti do 
polletja 1979. Zato lahko pričakujemo postopno umirjanje 
uvoza reprodukcijskega materijala in surovin. 

Glede na izredno povečan uvoz opreme je Samoupravna 
interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino sprejela 
ukrepe v okviru svoje pristojnosti zlasti pa je: zaostrila odgo- 
vornost organizacij združenega dela, ki so prekoračile rok 
fizičnega uvoza opreme glede na rok danih soglasij; neizkori- 
ščene sklepe in odobritve uvoza opreme bodo obravnavali kot 
povsem nove zahtevke; nove zahtevke bodo odobravali le za 
dopolnjevanje že obstoječe opreme; oceniti pa bo potrebno, 
koliko uvoza opreme se bo predvidoma preneslo oziroma 
realiziralo v naslednjem letu. 

Pri intervencijskem uvozu blaga široke potrošnje bo v vseh 
primerih pretehtana upravičenost uvoza; uvoz blaga široke 
potrošnje za popestritev sortimenta blaga pa je omejen, do- 
kler se gibanja ne uskladijo. 

V okviru pristojnosti republiške Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske odnose s tujino so bili torej sprejeti 
ukrepi, ki naj prispevajo k zmanjševanju uvoza. Medtem pase 
ni bilo mogoče medrepubliško uskladiti in dogovoriti o ciljih, 
strategiji, politiki in kriterijih pospeševanja izvoza, na osnovi 
česar bi lahko v Interesni skupnosti Jugoslavije pristopili k 
pripravi novega samoupravnega sporazuma o pospeševanju 
izvoza. Prav tako se ni uspelo medrepubliško dogovoriti o 
možnostih in usmerjanju tujih dopolnilnih sredstev, t. j. zadol- 
ževanju v tujini. 

3.3.5. Ko analiziramo ukrepe, sprejete za izvajanje doseda- 
njih nalog, ne moremo mimo dveh področij, kjer smo v repu- 
bliki in v združenem delu premalo storili za uresničevanje 
dogovorjenih usmeritev. Gre za področje samoupravnega 
združevanja sredstev in za ustvarjanje pogojev za produktivno 
zaposlovanje in intenzivnejše gospodarjenje. 

Ob hitri rasti investicij v zadnjih dveh letih vse bolj raste 
zadolževanje organizacij združenega dela pri domačih in tujih 
posojilodajalcih in dobaviteljih, združevanje sredstev na 
osnovi dohodkovnih odnosov pa zaostaja za pričakovanji. 
Razlog za to je na eni strani v nizki materialni osnovi za 
združevanje sredstev, na drugi strani pa tudi v dejstvu, da so v 
medsebojnih odnosih, urejenih s samoupravnimi sporazumi, 
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še zelo nedograjena določila o namenu, osnovah, pravicah in 
dolžnostih pri združevanju sredstev. 

Da bi spremenili dosedanje stanje, ko je odločanje o razšir- 
jeni reprodukciji v veliki meri odmaknjeno od delavcev v 
združenem delu, povezano pa je s kreditno monetarno poli- 
tiko, s primarno delitvijo, z izvozno uvoznim instrumentarijem 
in z zadolževanjem v tujini bi morale še v letošnjem letu 
organizacije združenega dela in banke pospešiti aktivnost za 
združevanje dohodka na načelih udeležbe v skupno ustvarje- 
nem dohodku vseh temeljnih organizacij združenega dela, ki 
dohodek združujejo in poskrbeti za večjo atraktivnost skup- 
nih vlaganj (preko zagotovljene dobave surovin, polizdelkov 
ali energije), 

Že v preteklih letih smo ocenjevali, da v SR Sloveniji ne 
uresničujemo politike recionalnega zaposlovanja in da 
znatno odstopamo od plansko dogovorjenih okvirov, tako da 
je delež zaposlenosti v prirastu družbenega proizvoda znatno 
višji, delež produktivnosti pa znatno nižji od predvidenega. 
Vendar pa v tem času ni prišlo do učinkovitih ukrepov, ki bi te 
tendence preusmerili, tako da se tudi v prvih mesecih leta 
1979 nadaljuje močna rast zaposlovanja. Zato bo potrebno v 
prihodnjih mesecih, zlasti pa v pripravah na naslednji srednje- 
ročni plan posvetiti v združenemu delu več pozornosti razvija- 
nju kadrovske funkcije, ki mora biti integralni del samouprav- 
nih pravic, dolžnosti in obveznosti delavcev. V občinah se 
morajo uveljaviti že ustanovljene občinske skupnosti za zapo- 
slovanje, v katerih bodo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela usklajevali svoje potrebe in interese za zapo- 
slovanje novih delavcev, upoštevaje potrebni razvoj terciarnih 
dejavnosti stanovanjske in komunalne gradnje in družbenih 
dejavnosti. Pri uresničevanju politike zaposlovanja na vseh 
ravneh bo treba uveljavljati določila samoupravnih sporazu- 
mov o minimalnih standardih za življenske in kulturne pogoje 
pri zaposlovanju delavcev (in to sankcionirati), tiste nove 
investicije, ki so delovno intenzivne, - pa usmerjati na po- 
dročju, kjer so še prosti delavci. 

3.3.6. Zakonodajna dejavnost iz republiške pristojnosti je v 
letu 1979 naravnana na nadaljnje dograjevanje družbenoeko- 
nomskega in družbenopolitičnega sistema. V tem okviru je 
prioritetnega pomena dograjevanje sistema družbenega pla- 
niranja (zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije in razdelava planskih vidikov v drugi 
zakonodaji), sistema svobodne menjave dela in oblikovanje 
zakonov za posamezne družbene dejavnosti ter sistema dr- 
žavne uprave in družbenega odločanja (zakon o sistemu dr- 
žavne uprave in družbenega odločanja (zakon o sistemu dr- 
žavne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih; o družbenih svetih. 

Pomembna področja, ki so predmet zakonodajne obdelave 
v tem letu so tudi: razvoj družbenega sistema informiranja in 
statistike, stanovanjsko gospodarstvo, varstvo narave in člo- 
vekovega okolja (zakon o naravni in kulturni dediščini, o 
narodnih parkih itd.), vodno gospodarstvo, promet, zlasti 
cestni (zakon o skupnostih za ceste, o javnih cestah), energe- 
tika (zakon o energetskem gospodarstvu), sistem ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, davčni sistem (zakon o 
davku iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, 
zakon o službi družbenih prihodkov). V zvezi z nadaljnjim 
uresničevanjem zakona o združenem delu so še posebej 
pomembni tudi: zakon o zajamčenem osebnem dohodku, 
zakon o skladih skupnih rezerv (že sprejet), zakon o družbeni 
kontroli cen, zakon o kompenzacijah. 

3.3.7. V letu 1979 se je začela v SR Sloveniji tudi družbena 
in strokovna aktivnost za pripravo novih srednjeročnih pla- 
nov, v kateri je dan poudarek sočasnemu in celovitemu plani- 
ranju na vseh ravneh. V večini občin in v precejšnjem delu 
krajevnih skupnosti ter v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih so sprejeli ustrezne sklepe oziroma odloke ter 
programe dela. Zamujajo pa s strokovno- analitičnimi in 

družbenopolitičnimi aktivnostmi, ki bi pripomogle zlasti k 
učinkovitejšemu povezovanju razvojnih problemov in celovi- 
tih interesov delavcev in občanov s planiranjem in bi zagotav- 
ljale pogoje, da bi delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih že 
v septembru in oktobru letos sprejeli smernice za pripravo 
svojih planov in elemente za pripravo samoupravnih sporazu- 
mov po vsebini in na način, kot ga predpisuje zvezni zakon o 
temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije. Težišče dela v naslednjih mesecih bo na tistih 
nalogah, ki prispevajo k temu, da bi smernice in elementi 
temeljnih organizacij združenega dela in krajevnih skupnosti 
čimbolj reševali razvojne probleme in odražali interese zdru- 
ženega dela ter pomenili stvarno podlago za začetek priprave 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov, 
katerih zasnove bodo morale biti pripravljene že v tem letu. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zato opredelil ustrezne 
naloge svojih organov in dal tudi predloge za aktivnosti izvrš- 
nih svetov skupščin občin in organizacij ter skupnosti, ki 
delujejo na ravni SR Slovenije. 

4. Prva ocena razvojnih možnosti v letu 1980 
4.1. Možnosti razvoja v zadnjem letu tekočega srednjeroč- 

nega obdobja so na mnogih odločilnih področjih odvisne od 
dosedanjih rezultatov pri uresničevanju družbenega plana in 
zlasti značilnosti v letu 1979 ter od tega, kako uspešno bodo 
združeno delo, ekonomska politika v okviru republike in fede- 
racije ter vse družbenopolitične sile uspele reševati ključne 
probleme, ki spremljajo dosedanji razvoj. Ti so predvsem: 

- nadaljevanje ekstenzivnega razvoja, ki sloni na visoki 
rasti zaposlovanja, slabo izkoriščenih zmogljivostih in nizkem 
prispevku produktivnosti k rasti družbenega proizvoda, 
- premajhna orientacija na vključevanje v mednarodno 

menjavo kot ene od temeljnih sestavin razvoja na kvalitetnih 
osnovah, 

- neskladnost v delitvi dohodka, zlasti neustrezni odnosi 
med povečanjem dohodka, sredstev za obnovo in razširitev 
materialne osnove dela ter sredstev za osebno, skupno in 
splošno porabo, 

- slaba učinkovitost investicij, ki so v veliki meri vezane na 
odločitve izven združenega dela in odvisne od bančnih sred- 
stev, kar je posledica neustreznih odnosov v delitvi, prepoča- 
snega uveljavljanja združevanja sredstev in ekspanzivne kre- 
ditno-monetarne politike. 

Vsi ti problemi se v svoji medsebojni povezanosti kljub 
rastriktivni politiki cen v prvih letih srednjeročnega obdobja 
odražajo v vse večji nestabilnosti v tokovih družbene repro- 
dukcije in še nadalje povzročajo velike pritiske na rast cen in 
prispevajo h krepitvi inflacijskih tendenc. 

4.2. Nekateri že sprejeti ukrepi, kakor tudi pričakovana 
aktivnost na vseh ravneh za izvajanje Resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana v letu 1979 bodo prispevali, 
da še v letošnjem letu ustvarimo pogoje za uspešnejše uresni- 
čevanje ciljev in nalog družbenega plana v letu 1980. Pri 
opredeljevanju možnosti razvoja v letu 1980 moramo izhajati 
tudi iz osnovnih usmeritev politike družbenoekonomskega 
razvoja in ocenjenih možnosti razvoja v letu 1980 na ravni 
celotne Jugoslavije ter prvih ocen gospodarskih razmer v 
prihodnjem letu v svetu, zlasti v deželah, na katere je SR 
Slovenija in SFR Jugoslavija občutneje ekonomsko vezana. 

Iz analize izvajanja družbenega plana SR Slovenije v ob- 
dobju 1976-1979 in družbenoekonomskega razvoja v letu 
1979 izhaja, da bo moralo biti težišče aktivnosti v letu 1980 na 
dveh ključnih področjih: 

- ustvarjanju pogojev in osnov za učinkvitejše izvajanje 
politike ekonomske stabilizacije, 
- intenzivnejšem uveljavljanju samoupravnih družbenoe- 

konomskih odnosov na vseh področjih in ravneh družbene 
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reprodukcije, zlasti pa na uveljavljanju prvin samoupravnega 
družbenega planiranja. 

4.3. Ocene gibanj v svetovnem gospodarstvu kažejo, da 
bodo na prehodu v leto 1980 mednarodni gospodarski odnosi 
še nadalje zapleteni. V razvitih zahodnih državah v drugem 
polletju letošnjega leta ne moremo pričakovati bistvenega 
izboljšanja v gospodarski rasti; napovedane podražitve nafte 
in nekaterih surovin na svetovnem tržišču pa bodo pogojevale 
obseg gospodarske aktivnosti v letu 1980. Ocena, da se sve- 
tovna konjunktura tudi na prehodu v leto 1980 na bo okrepila, 
sloni tudi na dejstvu, da nekatere razvite zahodne države 
(predvsem ZDA) podrejajo politiko rasti prizadevanjem za 
stabilizacijo gospodarstva. V takšnih razmerah se po vsej 
verjetnosti stopnja rasti svetovne zunanjetrgovinske menjave 
ne bo povečala, zlasti še, ker ob ocenjeni gospodarski rasti 
lahko pričakujemo nadaljnjo krepitev protekcionizma v me- 

dnarodni trgovini. 
4.4. Prve ocene razvojnih možnosti za celotno Jugoslavijo 

podajajo dve varianti razvoja v letu 1980. Obe varianti izhajata 
iz naslednjih temeljnih usmeritev družbenoekonomskega ra- 
zvoja: 

- odločno izvajanje politike ekonomske stabilizacije, 
- krepitev izvozne sposobnosti in usmerjenosti gospodar- 

stva in zmanjševanju uvozne odvisnosti, 
- krepitev materialne osnove združenega dela, 
- ustvarjanje materialne osnove za odpravo posledic po- 

tresa v Črni gori, 
- pospeševanje aktivnosti pri pripravi srednjeročnih planov 

za obdobje 1981-1985. 
Sedanje ocene kažejo, da obstajajo možnosti za doseganje 

rasti družbenega proizvoda Jugoslavije v okvirih poprečne 
letne stopnje rasti družbenega plana (6% oziroma 7% po višji 
varianti). 

Takšna gospodarska rast bo temeljila na še vedno sora- 
zmerno visoki investicijski dejavnosti (okoli 6,5% oziroma 
okoli 8%), na večji usmerjenosti proizvodnje v izvoz (okoli 5 
oziroma 6%), medtem ko se ocenjuje, da bo rast sredstev za 
osebno potrošnjo nižja kot v dosedanjem obdobju (4,8% 
oziroma 5%). Ob izhodišču, da naj bo deficit plačilne bilance 
v letu 1980 nižji kot v letu 1978, bodo ocenjena gibanja izvoza 
omogočala enak obseg uvoza kot v letu 1979 oziroma rast za 
okoli 2,5%. Prva ocena razvojnih možnosti v letu 1980 sloni na 
predpostavki, da bo dosežena rast proizvodnje in dohodka 
rezultat večje produktivnosti dela in uveljavljanja drugih kvali- 
tetnih dejavnikov razvoja - pri porastu zaposlenosti za 3% 
oziroma 3,5% naj bi produktivnost dela porasla za 3,4% 
oziroma 3,9%. 

4.5. Analiza dosedanjega razvoja SR Slovenije in prve 
ocene tendenc razvoja v prihodnjem letu kažejo, da je z vidika 
osnovnih materialnih dejavnikov, zlasti razpoložljivih zmoglji- 
vosti, tudi v letu 1980 moč doseči dokaj dinamčno rast. V letu 
1979 sprejeti ukrepi na področju domačega povpraševanja, ki 
bodo vplivali na razvoj v letu 1980 pa znatno omejujejo mož- 
nosti za takšno rast. Zato bo za nadaljnjo gospodarsko rast 
toliko bolj odločilna vloga vključevanja v mednarodno me- 
njavo. Med oblikami domačega povpraševanja bo še vedno 
najmočnejši vpliv investicij, vendar bo njihova rast nekoliko 
nižja, saj je obseg sredstev, ki se v delitvi dohodka razporejajo 
za izboljšanje in razširitev materialne osnove dela, že nekaj let 
nizek, hkrati pa šo zaradi obremenjenosti z dosedanjimi kre- 
diti v tujini in nujnosti nižjega deficita v plačilno-bilančnem 
položaju republike in celotne Jugoslavije omejene tudi mož- 
nosti nadaljnjega zadolževanja v tujini. Drugi, z vidika povpra- 
ševanja na domačem tržišču pomembni dejavnik je osebna 
poraba, katere obseg opredeljuje v veliki meri gibanje oseb- 
nih dohodkov. Odnos med rastjo osebnih dohodkov in ustvar- 
jenim dohodkom je v prvih treh letih uresničevanja družbe- 
nega plana odstopal od dogovorjenih usmeritev, vendar oce- 
njujemo, da se bodo ob nadaljevanju družbene akcije, ki je 

potekala v zvezi s sprejemanjem zaključnih računov in pod 
vplivom stabilizacijskih ukrepov, izboljšata razmerja v delitvi 
dohodka. To pa pomeni, da bo dinamika rasti osebnih pre- 
jemkov relativno nižja, in tako potrošnja prebivalstva, zaradi 
zagotavljanja ugodnejših odnosov v delitvi kot tudi pod vpli- 
vom omejenega obsega potrošniških posojil, v letu 1980 ne 
bo eden temeljnih generatorjev gospodarske rasti. 

Omejevanje ekspanzije povpraševanja je prisotno v celot- 
nem jugoslovanskem prostoru, vendar ocenjujemo, da so 
glede na strukturo slovenskega gospodarstva (večji delež 
proizvodnje, ki je namenjen široki potrošnji) in tudi sora- 
zmerno dražjo proizvodnjo17 možnosti večjega prodora slo- 
venskega gospodarstva na jugoslovanskem tržišču vse bolj 
omejene. Hkrati je pri oceni možnosti razvoja SR Slovenije 
treba upoštavati, da predstavljajo nekatere nove ali razširjene 
proizvodnje zmogljivosti v drugih republikah okrepljeno po- 
nudbo na jugoslovanskem tržišču. Večje vključevanje v me- 
dnarodno menjavo je eno osnovnih izhodišč srednjeročnega 
plana in se pri doseženi stopnji razvoja proizvajalnih sil in 
strukturi slovenskega gospodarstva kaže kot osnovni pogoj 
nadaljnjega dinamičnega razvoja. Možnosti za nadaljnjo rast 
izvoza slovenskega gospodarstva - kljub ne najbolj optimi- 
stičnim napovedim rasti svetovnega gospodarstva v letu 1980 
- obstajajo, glede na večjo izvozno usmerjenost organizacij 
združenega dela v letošnjem letu, glede na majhen delež, ki 
ga predstavlja izvoz slovenskega gospodarstva v svetovni 
trgovini, kakor tudi zaradi rezerv, ki izhajajo iz doslej ne v 
celoti izkoriščenih možnosti za povečanje izvoza ob večjih 
uvoznih poslih. 

Poleg organizacijskih prizadevanj za bolj učinkovit nastop 
slovenskega gospodarstva v tujini pogojuje možnosti za ena- 
kopravno vključevanje v mednarodno menjavo tudi uveljavlja- 
nje kvalitetnih dejavnikov s povečanjem produktivnosti živega 
in večjo učinkovitostjo minulega dela. Ob tem se bo z delitvijo 
v okvirih, ki jih postavlja ustvarjeni dohodek, moč uspešneje 
boriti proti inflacijskim tendencam in krepiti konkurenčno 
sposobnost slovenskega gospodarstva na tujih tržiščih. 

Izkušnje iz preteklih let na področju stabilizacije kažejo, da 
je kvaliteta dosežene rasti v tesni povezavi z gibanji na po- 
dročju cen. Za Jugoslavijo, pa tudi Slovenijo se ob dogovorje- 
nih strukturnih spremembah ob nujnosti dinamične rasti za- 
poslovanja in drugih ključnih usmeritvah družbenega plana 
postavlja dinamična stopnja rasti kot osnovni imperativ. Do- 
seganju tega cilja se pogosto, podredijo drugi, prav tako 
ključni cilji. V razmerah, ko, zataji izvoz kot spodbujevalec 
razvoja, ekonomska politika krepi druge, domače faktorje, 
hkrati pa s tem ustvarja odstopanja na različnih področjih, ki 
se sintetično odražajo v inflacijskih tendencah. Prav zato je 
treba v letu 1980 preiti od ekstenzivne k intenzivni, bolj kvali- 
tetni rasti in tako ustvarjati osnove za večjo stabilnost tokov 
družbene reprodukcije in cen. Usmeriti se bo treba na boljše 
izkoriščanje rezerv, na zmanjševanje proizvodnih storitev in 
varčevanje s surovinami in energijo. 

4.6. Prve analize kažejo, da bo ob upoštevanju prisotnih 
razvojnih problemov, ki terjajo okrepljeno aktivnost na posa- 
meznih področjih, in sedanjih ocen razvoja v prihodnjem letu 
za celotno Jugoslavijo ter prvih predvidevanj o gospodarskih 
gibanjih v svetovnem gospodarstvu kot tudi spredaj oprede- 
ljenih ključnih usmeritev pri izvajanju družbenega plana SR 
Slovenije v letu 1980 moč doseči: 

- rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva za 
5% do 6,3%, v tem okviru rast industrijske proizvodnje za 
5,7% do 7%, 

- rast izvoza blaga za 6% do 7%, kar bi ob usmeritvi na 
zmanjšanje primanjkljaja v plačilno-bilančnem položaju repu- 

17 Dosežena raven in obseg družbenega standarda v naši republiki zahtevata 
glede na visoko stopnjo zaposlenosti prebivalstva sorazmerno višja sredstva za 
zagotavljanje tega standarda, hkrati pa se ob doseženi stopnji razvoja uveljav- 
ljajo nove vrednosti, ki zahtevajo dodatno angažiranje sredstev (čisto okolje). 
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blike omogočilo povečanje uvoza blaga za 1,5% do 3%, v tem 
uvoza reprodukcijskega materiala za 4 do 5%, 

- povečanje števila zaposlenih v združenem delu za 3 do 
3,3%18 in tako rast produktivnosti v gospodarstvu združenega 
dela za 2% do 3% ter delež produktivnosti dela v prirastu 
družbenega proizvoda od 40% do 47%, 

- rast investicij v osnovna sredstva za 5,5% do 6,5%, pri 
čemer bo nekoliko hitrejša rast investicij v osnovna sredstva 
gospodarstva (za 6% do 7%) in v stanovanjsko izgradnjo, 

- porast življenjskega standarda za 4,5% do 5,5% ter v 
njegovem okviru rast družbenega standarda za 5% do 6% in 
osebne potrošnje za 4% do 5%, 

- bistveno nižjo rast cen od rasti v letu 1979. 
Velik del pravic, obveznosti in odgovornosti za uspešno 

izvajanje politike družbenega plana in usmeritev za razvoj v 
letu 1980 prevzema skladno z ustavo in zakonom o združe- 
nem delu samoupravno organizirano združeno delo. Zato je 
utrjevanje samoupravne organiziranosti in dejansko uveljav- 
ljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela ter samouprav- 
nih interesnih skupnostih, ena ključnih nalog tudi v zadnjem 
letu uresničevanja družbenega plana, ki v veliki meri vpliva 
tudi na izpolnjevanje materialnih razvojnih ciljev. Obenem pa 
je treba na vseh ravneh povečati odgovornost za dosledno 
uresničevanje samoupravno sprejetih nalog, ciljev in obvez- 
nosti. 

Vsi dokumenti, ki opredeljujejo aktivnost in ukrepe na po- 
sameznih področjih v letu 1980 bodo morali biti obravnavani 

kot sestavni del resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana v letu 1980 in sprejeti hkrati z resolucijo. V njih 
bodo podrobneje razčlenjene smeri aktivnosti, kot jih bo 
opredeljevala resolucija, hkrati pa bo zagotovljeno njihovo 
delovanje že v prvih mesecih prihodnjega leta, kar bo prispe- 
valo k večji učinkovitosti delovanja ekonomske politike. 

Da bi v letu 1980 bil dosežen razvoj na stabilnejših osnovah, 
bo potrebno nadaljevati z izvajanjem ukrepov, ki so bili spre- 
jeti sredi letošnjega leta. Aktivnost v republiki pa se mora 
osredotočiti na naslednji ključni področji: 

- zagotavljati skladnejša razmerja pri delitvi dohodka v 
temeljnih organizacijah združenega dela ter tako krepiti ma- 
terialno osnovo dela in odpravljati enega od vzrokov nestabil- 
nosti, 

- v okviru samoupravne interesne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino in Gospodarske zbornice Slovenije in drugih 
nosilcev aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino 
vspodbujati prizadevanja za intenzivnejši prodor na tuja trži- 
šča, za uveljavljanje višjih oblik gospodarskega sodelovanja, 
organiziran nastop in vse drugo, kar bo prispevalo, da se 
slovensko gospodarstvo uveljavi tudi izven jugoslovanskih 
meja. 

Obe smeri delovanja zahtevata angažirano vključevanje sa- 
moupravno organiziranega združenega dela, bodisi v temeljni 
organizaciji, bodisi v okviru samoupravnih interesnih skupno- 
sti. Dosledno uresničevanje dogovorjenih obveznosti, usmeri- 
tev in nalog bo podpirala tudi organizirana stalna aktivnost 
vseh subjektivnih družbenih sil ter tekoče ukrepanje ekonom- 
ske politike. 

II. del 

Izvajanje družbenega plana na nekaterih ključnih po- 

dročjih 

1. Pridobivanje in razporejanje celotnega 
prihodka, akumulacijska sposobnost in 
sredstva za reprodukcijo združenega dela 

1.1. V sistemu ugotavljanja in razporejanja celotnega pri- 
hodka in dohodka je bilo v času izvajanja tega srednjeroč- 
nega plana vsako leto uvedeno nekaj sprememb, ki so pov- 
zročile,da so rezultati gospodarjenja, izkazani v vsakoletnih 
bilancah uspeha, že med dvema tekočima letoma slabo pri- 
merljivi19, še težje pa je primerjati rezultate za daljše časovno 
obdobje. Spremembe izvedene v letih od 1975 do 1978 so bile 
v glavnih črtah naslednje: 

- do leta 1976 se je celotni prihodek ugotavljal po sistemu 
fakturiane realizacije, roki plačevanja računov pa so bili pre- 
puščeni TOZD. V gospodarstvu je na tej osnovi prišlo do 
velikih neplačanih terjatev. Zato je bila v letu 1976 izvedena 
obvezna poravnava dolgov, zelo je bila zaostrena finančna 
disciplina (računi se morajo poravnati v 15 dneh); v celotni 
prihodek pa so se lahko vštevala samo dejanska plačila, 
medtem ko so se morali med porabljena sredstva obračunati 
vsi stroški, ki so odpadli na v tem letu izdane račune. Taka 

18 Rast zaposlenosti za okoli 2,5% omogoča v SR Sloveniji vključevanje 
celotnega priliva v aktivno prebivalstvo v republiki. Analize kažejo, da je v 
sedanjih razmerah na področju modernizacije proizvodnje in ob problematiki 
zaposlovanja v celotni SFRJ, nerealno postavljati rast zaposlenosti v SRS izpod 
3%, ne glede nato, kakšne ao tendence v rasti proizvodnje. 19 V bilancah uspeha sta za vsako postavko iz delitve celotnega prihodka 
navedena dva podatka in sicer za proteklo leto In tekoče leto. 

Primerjava med podatkom za npr. leto 1976, ki sta bila objavljena: 1. v 
zaključnem računu za leto 1976 kot podatek o doseženih rezultatih v tem letu in 
2. kot primerjalni podatek v zaključnem računu za leto 1977 kaže, da ae podatka 
za npr. celotni prihodek za isto leto med seboj razlikujeta za 15 mrd. din t. j. za 
skoraj 5%; podobno, vendar nekoliko manj&e Je neskladje med podatki za t 
1977. 

zaostritev v sistemu obračunavanja je v I. polletju vplivala na 
nastanek nerealno visokih izgub20. Zato se je do konca leta 
sistem obračunavanja stroškov omilil s tem, da se je del 
stroškov, ki je odpadel na realizacijo zadnjih 15 dni obračun- 
skega obdobja lahko obračunal v breme zalog gotovih izdel- 
kov. Zaradi teh sprememb se je v letu 1976 v primerjavi z 
letom 1975 izkazoval za okoli 8,2 mrd. din nižji celotni priho- 
dek; dohodek pa je bil na račun prenosa dela stroškov v 
zaloge povečan za okoli 3,7 mrd. din; 

- v letu 1977 se je pri ugotavljanju celotnega prihodka in 
stroškov nadaljevalo s sistemom, uvedenim v letu 1976. Prišlo 
pa je do več sprememb v razporejanju dohodka, ki izhajajo iz 
zakona o združenem delu; obresti so se obračunavale iz 
skupnega dohodka, ne pa iz dohodka kot v preteklih letih, 
amortizacija nad predpisanimi minimalnimi stopnjami, t. i. 
»pospešena« amortizacija, in del dohodka za delovno skup- 
nost pa se ne obračunavajo več v breme stroškov, temveč v 
breme dohodka. S tem so spremembe v razporejanju celot- 
nega prihodka v letu 1977 bistveno vplivale na višino dohodka 
in onemogočile strukturne primerjave; 
- v letu 1978 se je spet bistveno spremenil sistem ugotav- 

ljanja celotnega prihodka, saj se vanj všteva tudi prihodek, 
sprejet v 15 dneh po preteku obračunske dobe21. S tem se je 
obračun celotnega prihodka zelo približal sistemu obračuna 
po fakturirani realizaciji, ki je veljal do leta 1975 (le kupci 
morajo v rokih plačevati račune -p ostrena je torej finančna 

20 V SFRJ so znašale izgube v I. poli. 35,9 mrd. din, od tega u Sloveniji 8,4 mrd 
din, ob 9 mesečnem obračunu « SFRJ pa se 29,3 v SR Sloveniji 5,5 mrd. din. 21 ia is doliniSko-upnitiua lazmsri* nastalo v ladnjjh 15 dneh otuaćunaka 
doba. 
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disciplina). V razporejanju dohodka je prišlo do spremembe v 
tem, da se obresti zoper obračunavajo v breme dohodka in ne 
skupnega dohodka kot v letu 1977. VletV letu 1978 so tudi v 
celoti delovala določila, da se »pospešena« amortizacija in 
del dohodka za delovne skupnosti obračunavajo iz dohodka, 
medtem ko so to storile v letu 1977 le tiste TOZD, ki so svoje 
akte že prilagodile zakonu o združenem delu. V letu 1977 in 
1978 so bile tudi znotraj razporejanja dohodka izvedene neka- 

tere spremembe, ki vplivajo na višino stroškov oziroma na 
višino osebnih dohodkov in skupne porabe. 

1.2. Da bi zagotovili večjo primerljivosti v podatkih o po- 
slovnem uspehu v posameznih letih smo vnesli v vsakoletne 
podatke v bilancah uspeha tiste spredaj navedene spre- 
membe, ki omogočajo, da dobimo bolj primerljive globalne 
rezultate. 

- v tekočih cenah 
- v milijardah din 

1976 197722 

ZR 77 ZR 78 

Indeks 
1978 1977 1978 

1976 1977 

3. 

4. 

1. Celotni prihodek po ZR 
2. Povečano za 15 dnevno plačilo 

po preteku obračunske dobe 
Celotni prihodek 
korigirani (1+2) 
Porabljena sredstva 
(brez amortizacije) po ZR 

Povečano za 
5. del stroškov iz ne- 

plačane realizacije 
6. del dohodka za del. 

skupnost 
7. Porabljena sredstva 

korigirana (4+5+6) 
Bruto dohodek23 po ZR (1-4) 
Bruto dohodek23 korigirani 
(3-7) 

330,4 

6,8 

337,2 

256,4 

4,2 

260,6 
74,0 

76,6 

410,3 

9,0 

419,3 

313,9 

5,2 

2,0 

321,1 
96,4 

98,2 

416.7 

9.1 

425.8 

318,0 

5.2 

3,1 

326,3 
98,7 

99,5 

511,6 

511,6 

377.5 

11,5 

389,3 
134,2 

122.6 

124.2 

124.3 

122.4 

122,8 

120,2 

118,7 

123.2 
130.3 

128,2 

119,3 
136,0 

123,2 

Iz prikazanih nominalnih podatkov in dinamike gibanj med 
leti izhaja, da so razlike med objavljenimi in korigiranimi 
podatki precejšnje. 

Iz objavljenih podatkov izhajajo za leto 1978 v primerjavi z 
letom 1977 precej ugodnejši rezultati kot jih kažejo primerlji- 
vejši podatki. To se nanaša predvsem na naslednje: 

- delež materialnih in drugih proizvodnih stroškov v celot- 
nem prihodku se je po objavljenih podatkih zmanjšal od 
76,3% v letu 1977 na 73,8% v letu 1978 (zmanjšanje za 2,5% 
na poena), primerljivejši podatki pa kažejo, da delež teh 
stroškov stagnira oziroma se le rahlo znižuje; 

- bruto dohodek je po objavljenih podatkih porasel za 36% 
(dohodek celo za 40%), medtem ko primerljivejši podatki 
kažejo le 23%-ni porast. Precejšen del rasti bruto dohodka in 

dohodka je torej le posledica drugačnega obračuna poslov- 
nih stroškov. 

1.3. V prednji tabeli so prikazana razmerja v ugotavljanju in 
razporejanju celotnega prihodka, ki bi nastala, če bi tudi v letu 
1976 in 1977 veljala enaka možnost vštevanja plačil prejetih v 
15 dneh po preteku obračunske dobe24 v celotni prihodek. 
TOZD pa te možnosti niso imeli, zato za analiziranje odnosov 
v razporejanju dohodka upoštevamo dejansko realizirani 
bruto dohodek in dohodek. Tudi v prikazovanju podatkov o 
delitvi dohodka so bile izvršene nekatere strukturne spre- 
membe, ki poslabšujejo podrobnejšo primerljivost posamez- 
nih postavk v delitvi. Zato so podatki združeni v bolj globalne 
agregate, iz dohodka pa smo zaradi izboljšanja primerljivosti 
med leti izločili del dohodka, ki se namenja za delovne skup- 
nosti, kar je bilo v prejšnjih letih zajeto v poslovnih stroških: 

22 V vsakoletnem zaključnem računu sta podatka za tekoče in preteklo leto. 
Ker se za leto 1977 ta podatka razlikujeta prikazujemo oba podatka. S tem smo 
zagotovili primerljivost indeksov z letom 1976 in letom 1978 

® vsebuje dohodek in amortizacijo po minimalnih stopnjah. Će se doda še 
prometne davke, je primerljiv z družbenim proizvodom 24 če Je dolžnlSko-upnlško razmerje nastalo v zadnjih 15 dneh obračunske 
Clobe 
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- v milijonih din 
- v tekočih cenah 

1976 1977 
ZR 77 ZR 78 

Indeks 
1978 1977 1978 

1976 1977 

Bruto dohodek po ZR 
Zmanjšano za del dohodka 
za delovne skupnosti 
Bruto dohodek brez dela 
doh. za delovne skupnosti 
Amortizacija po minimalnih stopnjah 
Del skupnega dohodka za 
druge ter povečanje in 
zmanjšanje dohodka 
Izguba 
Dohodek razporejeni (brez 
dela dohodka za delovne 
skupnosti) 
Skupna poraba iz dohodka 
in osebnih dohodkov 
Splošna poraba 
Drugi nameni iz dohodka25 

Osebni dohodki, stanovanj- 
ski prispevek in skupna 
poraba na ravni TOZD 
Sredstva za razširitev ma- 
terialne osnove dela in 
sredstva rezerv 
Delež sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela 
in sredstva rezerv v bruto 
dohodku po ZR v % 

73.996 

73.996 
10.754 

116 
1.051 

64.051 

15.597 
592 

7.646 

33.734 

6.482 

8,8 

96.455 

1.962 

94.493 
11.707 

329 
1.116 

83.573 

19.794 
1.093 

10.946 

42.966 

8.776 

9,1 

98.748 

3.056 

95.693 
11.694 

324 
1.126 

84.801 

20.119 
1.109 

11.332 

43.374 

8.867 

134.207 

11.514 

122.693 
12.900 

369 
898 

110.322 

25.124 
1.072 

17.211 

54.596 

12.319 

130,4 

127.7 
108.8 

106,2 

130.5 

126,9 
184.6 
143,2 

127,4 

135,4 

135,9 

128.2 
110.3 

101,0 

130,1 

124,9 
96,6 

151,9 

125,9 

138,9 

9,0 9,2 

Ob visoki nominalni rasti bruto dohodka in dohodka je 
opazen nizek porast amortizacije po minimalnih stopnjah. 
Vrednost osnovnih sredstev, od katere se obračunava amorti- 
zacija je porasla za 27% v letu 1977 in 28% v letu 1978, torej 
več kot amortizacija. S tem se doba amortiziranja osnovnih 
sredstev podaljšuje, kar ob hitrih tehnoloških spremembah ni 
smotrno. V letu 1977 in v letu 1978 so v globalu sredstva za 
osebno, skupno in splošno porabo iz dohodka rasla poča- 
sneje kot dohodek, kar je omogočilo, da so nekoliko hitreje 

naraščala sredstva za akumulacijo. Taka razmerja sicer odgo- 
varjajo predvidevanjem resolucije za leto 1978, vendar so bolj 
posledica ukrepov na področju ugotavljanja in razporejanja 
celotnega prihodka, kot pa dejanskih rezultatov gospodarje- 
nja26. 

1.4. Na osnovi razmerij v delitvi dohodka in čistega do- 
hodka so se oblikovala za enostavno in razširjeno reproduk- 
cijo in za rezerve na ravni TOZD materialne proizvodnje na- 
slednja sredstva27 

Amortizacija po predpisanih stopnjah 
Amortizacija nad predpisanimi stopnjami 
Del dohodka, ki je rezultat izjemnih ugodnosti 
za uporabo v OZD 
Del dohodka za druge OZD 
Sredstva za razširitev materialne 
osnove dela 
Sredstva rezerv 
Skupaj sredstva na ravni TOZD 

Indeks 
1976 1977 1978 1977 1978 

1976 1977 

10.754 11.707 12.900 - 110 
636 2.488 391 

28 34 74 121 217 
114 202 270 177 134 

5.384 7.276 9.590 135 132 
1.098 1.500 2.729 137 182 

17.378 21.355 28.051 123 131 

25 Zajeto: obresti, del dohodka za ohranitev, zboljšanje in varstvo človeko- 
vega okolja, del dohodka za LO In DS, stroški bančnega In plačilnega prometa, 
zavarovalne premije, članarine, takse, kazni, sodni stroški, del dohodka, ki je 
rezultat Izjemnih ugodnosti in druga plačila 26 Če Izpeljemo primerljive Izračune, ki smo |lh do bruto dohodka prikazali v 
točki 1.2. naprej do celotnega razporejanja dohodka, se je skupni delež sredstev 
za razširitev materialne osnove dela In za rezerve v bruto dohodku znižal od leta 
1975, ko je znašal 15,6%, na 13,7% v letu 1876, oziroma na 12,7% v letu 1977 In 
končno na 10,1% v letu 1978. 

" za leto 1876 in 1877 upoštevani podatki Iz ZR 1977, za leto 1876 Iz ZR za to 
leto 

podatek zajema oba amortizaciji 
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Iz sredstev, ki so se oblikovala za razširitev materialne 
osnove dela, prispevajo TOZD posojilo za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih repu- 
blik in SAP Kosovo, združujejo sredstva za financiranje nalog 
skupnega pomena ter odplačujejo posojila, ki so jih pridobila 
v preteklih letih. Obveznosti so velike in v gobalu presegajo 
oblikovana sredstva za razširitev materialne osnove dela. Te 
velike obveznosti zmanjšujejo dejanska sredstva za razširitev 
materialne osnove dela na ravni posamezne temeljne organi- 
zacije združenega dela; na zmanjšanje višine razpoložljivih 
sredstev za razširitev materialne osnove dela v celotni repu- 
bliki pa vpliva samo tisti del sredstev, ki se odliva iz naše 
republike, ostala sredstva (predvsem odplačila posojil in 
združevanje sredstev) pa se v SR Sloveniji le prelivajo na 
podlagi zelo različnih meril in osnov od TOZD, ki so v delitvi 
dohodka oblikovalci sredstev, na TOZD, ki so nosilci investi- 
cijskih odločitev. 

1.5. Za naložbe se poleg sredstev iz delitve dohodka obli- 
kujejo še dodatna sredstva iz osebne, skupne in splošne 
porabe. Te oblike porabe v sekundarni delitvi (s svobodno 
menjavo in osebnimi dohodki) pridobijo več sredstev, kot jih 
potrebujejo za redno dejavnost, viški neporabljenih sredstev 
se nato preko varčevanja, depozitov in drugih finančnih tokov 
vračajo v sredstva za naložbe. V naložbe se poleg tega 
usmerja še del sredstva, ki so zajeta že v ceni določenih 
storitev (npr. prispevki prebivalstva v ceni za razne vrste 
energije, pri nakupu naftnih derivatov, cestnine, cestne takse 
in podobno) nadalje prispeva prebivalstvo sredstva še namen- 
sko preko posojil in samoprispevkov. Poleg domačih sredstev 
pa se namenjajo za naložbe še dodatna sredstva, ki se prido- 
bivajo s posojili v inozemstvu. Ker pa SR Slovenija tudi sama 
daje vedno več posojil v tujino, je neto priliv sredstev iz teh 
virov vedno manjši. Ocenjujemo, da so se oziroma se bodo iz 
vseh navedenih virov oblikovala za reprodukcijo naslednja 
sredstva: 

- v milijonih din 
- v tekočih cenah 

Struktura 
1976 1977 1978 1976 1977 1978 

5.85228 7.736 12.507 12,9 17,3 21,2 

4.480 4.699 5.540 9,9 10,5 9,4 
6.568 950 , 4.589 14,4 2,1 7,8 

2.658 2.935 3.578 5,8 6,6 6,0 
4.496 3.833 2.361 9,9 8,6 4,0 

24.054 20.153 28.575 52,9 45,1 48,4 

10.754 11.707 12.900 23,6 26,2 21,9 

34.808 31.860 41.475 76,5 71,3 70,3 

10.716 12.825 17.493 23,5 28,7 29,7 

Sredstva akumulacije na 
ravni TOZD (zmanjšana za 
posojila izven SRS) 
Kreditna sredstva bank 
- varčevanje prebivalstva 
- prirast depozitov 
Drugi viri sredstev za SIS 
materialne proizvodnje: 
energetika, ceste, vodno 
gospodarstvo iz prispev- 
kov prebivalstva, nego- 
spodarstva in DPS 
Inozemska sredstva (neto) 
SKUPAJ SREDSTVA AKUMULA- 
CIJE V MATERIALNI 
PROIZVODNJE 
Sredstva amortizacije 
po minimalnih stopnjah 
SREDSTVA ZA REPRODUKCIJO 
V MATERIALNI PROIZVODNJI 
Sredstva za naložbe v 
stanovanjsko in komunalno 
izgradnjo, za objekte 
družbenega standarda in 
upravne objekte 
SKUPAJ SREDSTVA ZA ENO- 
STAVNO IN RAZŠIRJENO RE- 
PRODUKCIJO CELOTNEGA 
ZDRUŽENEGA DELA 45.524 
Letni indeks rasti - 

28 Upoštevana še sredstva, ki so jih TOZD dobile iz poravnave dolgov in so 
fcila vnešena direktno v poslovni sklad. 

44.685 58.968 100,0 ' 100,0 100,0 
98,1 132,0 

V okviru sredstev za reprodukcijo je prišlo v letih 1976-1978 
do precejšnjih premikov. Visoka razpoložljiva sredstva v letu 
1976, ki v tem letu niso bila v celoti izkoriščena so s svojim 
potencialom prispevala k oživljanju gospodarske aktivnosti v 
letu 1977, ter s tem omogoči la, da so tudi v letu 1978 sredstva 
za reprodukcijo močno porasla. Po nosilcih sredstev je pred- 
vsem opazno povečanje deleža lastne akumulacije TOZD (po- 
rasla je od 12,9% v letu 1976 na 21,2% v letu 1978), medtem 
ko delež amortizacije po minimalnih stopnjah rahlo upada. 
Visoka sredstva, ki so se v zadnjih letih izločila za skupno 
porabo, so tudi omogočila, da so sredstva za naložbe v 

stanovanjsko izgradnjo in družbene dejavnosti nadpoprečno 
porasla in se je s tem povečal tudi njihov delež v celotnih 
sredstvih. Inozemska sredstva imajo tendenco upadanja tako 
po obsegu kakor tudi po deležu v celotnih sredstvih, zato bo 
nujno s povečanim oblikovanjem lastne akumulacije TOZD 
nadoknaditi upadanje tega vira sredstev. 

2. URESNIČEVANJE DOGOVORJENE 
POLITIKE INVESTIRANJA 

2.1. Analiza izvajanja družbenega plana na področju inve- 
sticij v osnovna sredstva kaže, da je planirana udeležba inve- 
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sticij v družbenem proizvodu v prvih treh letih presežena. 
Delež gospodarskih investicij v osnovna sredstva znaša 
20,4% v primerjavi s planiranimi 19,7%, delež negospodar- 
skih investicij v osnovna sredstva pa je 10,1% (planirano 
8,0%). Tako skupne investicije v osnovna sredstva presegajo 
planirano udeležbo v družbenem proizvodu skoraj za 3 pro- 
centne točke in v veliki meri opredeljujejo investicijsko stop- 
njo tudi v zadnjih dveh letih tega srednjeročnega plana. 

Po prvih podatkih so bila izplačila za investicije v prvih štirih 
mesecih letos okoli 14.818 milijonov dinarjev, kar je 40% več 
kot v enakem obdobju lani. Na visoko investicijsko dejavnost, 
ki se iz leta 1978 prenaša v prve mesece letošnjega leta, kaže 
poleg nekaterih posrednih kazalcev29 tudi veliko število (3145) 
investicijskih objektov v gradnji s skupno predračunsko vre- 
dnostjo 96,6 milijard din29a. 

Veliki zahtevki za kreditna sredstva v bankah ter prijavljene 
nameravane investicije v letu 197830 tudi kažejo, da bi gospo- 
darska rast v letu 1979 temeljila, ob nadaljevanju avtonomnih 

trendov, v pretežni meri na domačem investicijskem povpra- 
ševanju, ker izvoznemu sektorju prepočasi nudimo pogoje za 
prevzemanje povečane vloge v družbenoekonomskem ra- 
zvoju. Poleg tega še nismo uspeli povečati obsega medregio- 
nalnega in medrepubliškega pretakanja razpoložljive akumu- 
lacije in sprejeti dolgoročnejših pogojev za sistematičen pri- 
stop k skupnim vlaganjem v deželah v razvoju, kar bi lahko 
odločilno vplivalo na obseg in spremembo proizvodne struk- 
ture v Sloveniji v naslednjem obdobju. 

2.2. Po informacijah SDK o investicijah v teku je odpadlo 
v letu 1977 na dejavnosti posebnega pomena 60,9% vseh 
investicij v teku, v letu 1978, 59,5% in v letu 1979 (stanje 31. 3. 
1979) 51,7%. To kaže, da se delež dejavnosti posebnega 
pomena v skupnih investicijah znižuje in bo po ocenah v 
celotnem petletnem obdobju nižji od planiranega. 

Manj ugodna pa so gibanja v strukturi izplačil za investicije 
v osnovna sredstva: 

Ocena31 Plan 
1976- 1976- 1976- 

1975 1976 1977 1978 1978 1980 1980 

Vlaganja v osnovna sredstva 
gospodarstva 
(milj. din, cene 1978) 21.222 21.965 24.310 27.133 73.408 132.508 120.75 

Struktura v % (tekoče cene) 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1.Gospodarski infrastruktura 
vtem 21,0 30,3 26,7 19,5 24,8 26,4 34,3 
- energetika 10,2 21,1 17,6 10,7 15,8 15,7 20,5 
- promet 10,3 8,6 8,8 8,8 8,5 10,1 13,1 
- vodn. gosp. 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 
2. Agroindustrijski kompleks 6,1 6,0 6,3 7,7 6,8 7,3 8,8 
3. Surovinske dejavnosti 6,9 5,3 5,8 5,8 5,6 _5,9- 9,4 
Skupaj 1-3 34,0 41,6 38,8 33,0 37,2 39,6 52,5 
Ostalo (s strojegradnjo 
in inozemskim turizmom) 66,0 58,4 61,2 67,0 62,8 40,4 47,5 

Po velikem premiku v korist gospodarske infrastrukture v 
letu 1976, se je njen delež v letih 197732 in 1978 močno 
zmanjševal in to predvsem kot posledica zmanjševanja plačil 
za vlaganja v energetiko. 

29 Obseg proizvodnje sredstev za delo je v prvih štirih mesecih za 14,1% višji 
kot v enakem obdobju lani, v tem strojegradnje 14,2%, proizvodnje električnih 
strojev in aparatov 17,4%. Obseg proizvodnje gradbenega materiala je višji le za 
5,4%, efektivne ure delavcev v gradbeništvu pa so manjše za 4% in to predvsem 
zaradi pomanjkanja gradbenega materiala ter zaostajanja stanovanjske grad- 
nje. 

Po Informaciji SDK o investicijah v teku z dne 31. 3. 1979 prekoračitve 
povečujejo prvotno predračunsko vrednost za 20%, kar tri četrtine pa jih odpade 
na investicijske objekte, začete pred letom 1976. Od 3145 objektov je 2156 
objektov, ki po predračunski vrednosti ne dosežejo 10 milijonov din. Na 25 
objektov s predračunsko vrednostjo nad 500 milijonov din odpade 41 % predra- 
čunske vrednosti. 30 Podatke o strukturi investicij dajejo trije uradni statistični viri: SDK prika- 
zuje izplačila za investicije, ki pa ne zajema izplačil za investicije preko deviznih 
računov ter domačih in tujih blagovnih kreditov; Zavod SR Slovenije za statistiko 
pa daje podatke o ustvarjenih investicijah - ki vključujejo vse vire sredstev, 
vendar pa ta evidenca zelo kasni (trenutno so na razpolago prvi podatki za leto 
1977); tretji vir so podatki SDK o predračunski vrednosti investicij o teku, ki jih 
SDK zbira dvakrat letno (stanje 31. 3. in 30.9.) od leta 1977 dalje, in zajemajo vse 
investicije v teku, s tem da je kriterij za zaključek investicije izdaja uporabnega 
dovoljenja (tako se na primer v teh še vedno prikazuje cementarna Anhovo, 
avtomobilski cesti Postojna-Razdrto in Hoče-Arja vas, hladna valjarna Jese- 
nice, tovarna celuloze Krško, tovarna ivernih plošč Meblo; ob večjih negospo- 
darskih investicij pa Klinični center in RTV center v Ljubljani). Vsi trije viri 
podatkov dopuščajo le globalno oceno, da je v letu 1976 bil dosežen najvišji 
delež dejavnosti posebnega pomena v skupnih investicijah in ta delež postopno 
pada. Ti podatki pa ne omogočajo zanesljive ocene dejanskih strukturnih spre- 
memb med dejavnostmi. 31 Ocena za leti 1979 in 1980 je izdelana na podlagi tendenc v poročilih 
podpisnikov dogovora o temeljih družbenega plana. Prejete ocene so dokaj 
nepopolne in marsikje ne računajo na omejena domača in tuja kreditna sred- 
stva. 32 Podatki SDK o izplačilih za investicije v osnovna sredstva za leto 1977 so 
bili obdelani šele v januarju letos, za leto 1978 pa v marcu. Podatki ne zajemajo 
vseh virov sredstev za investicije (izplačila za investicije preko deviznih raču- 
nov, domači in tuji blagovni krediti). V teku je naloga za popolnejše zajetje 
izplačil za investicije, zato bodo ti podatki še popravljeni. 

Na področju energetike so zaostajanja za planom zlasti pri 
objektih primarne energije, prenosnih objektov in objektih 
distribucije medtem, ko uspešno poteka izgradnja proizvo- 
dnih33 objektov in magistralnega plinskega omrežja. Pričetek 
gradnje rafinerije nafte v Lendavi je predviden v drugem 
polletju 1979, v teku so priprave za zaključitev finančne kon- 
strukcije. 

Izvajanje izgradnje elektroenergetskih objektov v letih 
1976-1980 je spremljala vrsta težav. Poleg zagotavljanja fi- 
nančnih sredstev34 ter raznih soglasij in dovoljenj, so k zamu- 
dam prispevale tudi nezadostne kapacitete projektantskih 
organizacij, kasnitve izvajalcev gradbenih del', tujih in doma- 
čih dobaviteljev opreme ter drugi vzroki. Zaradi medsebojne 
povezanosti so ti problemi pogosto vplivali na neracionalno 
koriščenje obstoječih kapacitet na gradbiščih in pri dobavite- 
ljih. Zamude glede na terminski plan graditve objektov, pogo- 
sto pa tudi nerealno planiranje dinamike porabe sredstev, 
vplivajo na nizek delež izkoriščenosti zagotovljenih sredstev. 

Medtem ko smo lansko leto ocenjevali, da bo zamude na 
področju prometne infrastrukture, razen cestne, do konca 
leta 1980 še mogoče nadomestiti, pa letošnja poročila podpi- 
snikov dogovora kažejo, da nobena prometna panoga ne bo 

33 Po podatkih Elektrogospodarstva Slovenije je bila v letih 1976-1978 poraba 
sredstev naslednja: proizvodni in ostali objekti v gradnji 89%, objekti primarne 
energije 37%, prenosni objekti 51%, objekti distribucije 57%, skupaj 74% od 
planiranih sredstev. Plan EGS je predvideval v prvih dveh letih izredno visoka 
vlaganja (6940 milj. din v letu 1976 in 6075 milj. din v letu 1977), ki pa so bila 
dosežena le 67% v letu 1976 in 64% v letu 1977, čeprav so bila še vedno visoka 
(20,3% in 14,7% gospodarskih investicij). V letu 1978 je bil plan (3900 milij. din) 
dosežen, vendar pa niso nadoknadili zamud iz prvih dveh let. 34 Planirani pritok sredstev za energetiko je bil realizirann 79%, tuji krediti pa 
najeti le v višini 46%. 
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izpolnila vseh sprejetih obveznosti kljub pospešeni izgradnji v 
zadnjih dveh letih. V prvih treh letih so po posameznih pano- 
gah realizirali le okoli 25-35% investicij, predvidenih v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana, do konca srednjeročnega 
obdobja pa bo - glede na predvideni dotok sredstev in mož- 
nosti fizične izgradnje - realizirano okoli 70-80% vlaganj. 

Na področju agroindustrijskega kompleksa obseg naložb 
zaostaja za planiranim. Slabo se realizirajo nekatera najpo- 
membnejša vlaganja za nakup zemlje, melioracije in druge 
ureditvene posege na zemljiščih ter skupna vlaganja kmetov z 
organizacijami združenega dela. Z delno zamudo poteka tudi 
izgradnja nekaterih objektov za predelavo mleka. V oktobru 
letos je predviden začetek obratovanja sladkorne tovarne 
Ormož, vendar zamude dobaviteljev opreme ogrožajo pravo- 
časno dokončanje del. 

Vlaganja v surovinske dejavnosti zaostajajo za pla- 
niranimi v tem srednjeročnem obdobju.Vlaganja v črno meta- 
lurgijo kasnijo, v jeklarnah celo dve leti in več; tudi načrto- 
vana modernizacija proizvodnje primarnega aluminija se še ni 
začela. Pričakovati je nadaljnje večanje deleža vlaganj v ba- 
zično kemijo, kjer je v teku gradnja vrste objektov (poliamidna 
vlakna, farmacevtske surovine, II. faza ftalanhidrida idr.), v 
teku pa so tudi priprave za nekatere nove projekte (propilen- 
ska kemija, jekleni kord, kaprolaktan, pentaeritritol), katerih 
gradnja se bo pretežno začela na prehodu v novo plansko 
obdobje. 

Investicije v gospodarstvu izven dejavnosti posebnega po- 
mena so se v obdobju 1976-1978 povečevale znatno hitreje 
od planiranega razmerja, vendar pa modernizacijo spremlja 
več organizacijskih slabosti, zlasti pri planiranju skupnega 
razvoja v okviru večjih dohodkovno soodvisnih grupacij (npr. 
SOZD), kjer prevladuje horizontalna integracija. Slabosti se 
kažejo v razmeroma veliki razpršenosti investicijskih objek- 
tov, majhnem deležu združenih sredstev in ne dovolj čvrsti 
povezavi s surovinsko osnovo. V okviru industrije (brez ener- 
getike) pa je le zaznati prve dokaj stalne tendence porasta 
deleža vlaganj v razvojno intenzivno in tehnološko zahtev- 
nejšo proizvodnjo, medtem ko delež vlaganj v delovno inten- 
zivno industrijo stagnira v zadnjih dveh letih. Te tendence so 
prišle še zlasti do izraza v nameravanih investicijah, ki so jih 
prijavili bodoči investitorji v prvih treh mesecih leta 1979. 

Po poročilih podpisnikov dogovora o temeljih družbenega 
plana poteka brez zamud le manjši del objektov. Kot najbolj 
pogost vzrok za zamude podpisniki navajajo pomanjkanje 
finančnih sredstev, nepopolno investicijsko-tehnično doku- 
mentacijo in razne administrativne postopke. V primerjavi s 
poročili v lanskem letu letos vse več podpisnikov poroča o 
zamudah zaradi kasnitev dobave in montaže opreme, kar 
potrjujejo tudi podatki o visoki izkoriščenosti kapacitet proiz- 
vajalcev sredstev za delo. Analiza izvajanja nalog iz dogovora 
o temeljih družbenega plana vse bolj kaže, da organizacije 
združenega dela ob pripravi planskih dokumentov v letu 1976 
še niso imele pripravljenih trdnih razvojnih programov in 
zanje zagotovljenih finančnih sredstev, zaradi česar prihaja 
do kasnitev pri njihovem izvajanju, s tem pa tudi do neracio- 
nalnega koriščenja že zagotovljenih sredstev35 do prekorači- 
tev predračunske vrednosti in manjše učinkovitosti naložb. 

2.3. Struktura virov sredstev za investicije v teku36 v dejav- 
nostih skupnega pomena je v primerjavi s celotnimi gospo- 
darskimi investicijami manj ugodna: 

Gospodarske Dejavnosti 
investicije skupnega 

skupaj pomena 

1. Lastna sredstva investitor- 
jev 

2. Združena sredstva 
3. Krediti domačih bank in 

drugih kreditorjev 
4. Krediti tujih bank in drugih 

tujih kreditorjev 
5. Drugi viri 

28.5 
9,7 

40.6 

20,2 
1,0 

21,2 
12.8 

37.9 

27,4 
0,7 

Skupaj: 100,0 100,0 

Zaradi velikega deleža gospodarske infrastrukture je 
manjša udeležba lastnih sredstev, pač pa se okoli 13% sred- 
stev zagotavlja z združevanjem sredstev, zagotovljenim z za- 
koni oziroma samoupravnimi sporazumi. V dejavnosti skup- 
nega pomena je usmerjen tudi pretežni del inozemskih kredi- 
tov, ki skupaj z domačimi krediti predstavljajo skoraj dve 
tretjini vseh potrebnih sredstev. Takšni odnosi predstavljajo v 
dejavnostih, kjer gre za večletna dela, veliko oviro pri postav- 
ljanju realnih izhodišč za financiranje enostavne in razširjene 
reprodukcije v naslednjem planskem obdobju, saj anuitete in 
obresti posežejo v dobršen del bodočih sredstev. Poleg tega 
ne gre zanemariti statusa »trajno združenih sredstev«, saj bo 
v posameznih primerih potrebno ta sredstva tudi vračati. 

Učinkovitost investiranja v osnovna sredstva, merjena z 
marginalnim kapitalnim koeficientom37, se je v treh letih tega 
srednjeročnega obdobja močno poslabšala. V obdobju 
1971-1975 je znašal marginalni kapitalni koeficent 2,6, v letih 
1976-1978 pa se je povečal na 4,1, medtem ko je srednjeročni 
plan v obdobju 1976-1980 računal, da bo v tem petletnem 
obdobju znašal 3,1. 

Na zmanjšanje učinkovitosti investiranja in slabo gospodar- 
jenje z družbenimi sredstvi kažejo tudi primerjave med giba- 
njem produktivnosti dela in opremljenosti gospodarstva z 
osnovnimi sredstvi. Medtem ko se je produktivnost dela v letih 
1976-1978 povečala povprečno za 2,3% letno, se je'v tem 
obdobju opremljenost gospodarstva z osnovnimi sredstvi po- 
večala realno kar za več kot 7% letno, kar kaže, da se je 
učinkovitost teh sredstev zmanjšala. Podobna so tudi gibanja 
v industriji, kjer se je produktivnost dela v tem obdobju 
povečala za 3,6% letno, opremljenost industrije z osnovnimi 
sredstvi pa za 8,9% letno. 

Učinkovitost osnovnih sredstev v gospodarstvu in v indu- 
striji se zmanjšuje deloma tudi zaradi strukturnih sprememb. 
K zmanjšanju učinkovitosti osnovnih sredstev gospodarstva 
zaradi strukturnega vpliva je v minulih dveh letih prispevalo 
zlasti znižanje deleža osnovnih sredstev v gradbeništvu, trgo- 
vini in obrti, ki imajo nadpoprečno učinkovitost sredstev, In 
povečanje deleža osnovnih sredstev v prometu (v prometni 
infrastrukturi), za katerega je značilna podpoprečna učinkovi- 
tost. Povečanje deleža osnovnih sredstev industrije je ob 
učinkovitosti, ki se v industriji giblje nekoliko pod poprečjem, 
tudi (čeprav neznatno) prispevalo k zmanjšanju učinkovitosti 
osnovnih sredstev gospodarstva. 

K zmanjšanju učinkovitosti osnovnih sredstev industrije, ki 
ga pripisujemo vplivu strukturnih sprememb, je v istem ob- 
dobju v pretežni meri prispevalo močno povečanje deleža 
osnovnih sredstev v elektrogospodarstvu (za 4 odstotne 
točke), ki ima relativno nizko direktno učinkovitost sredstev, v 
sicer manjši meri pa tudi zmanjšanje deležev osnovnih sred- 

35 Ljubljanska banka v analizi uresničevanja srednjeročnih planov v obdobju 
1976-1978 na osnovi Izkufienj iz preteklih let ocenjuje, da bodo trante za leto 
1978 izkoriščene samo 70-75%. Vzrok te izkoriščenosti trani je pogosto v 
nekvalitetno In nepravočasno pripravljenih izvedbenih projektih, težavah v na- 
bavi opreme in pomanjkanju gradbenega materiala. Js Informacija o Investicijah v teku po stanju 31. 3.1979 SDK, LJubljana. 

37 Istodobni marginalni kapitai il koeficient pove, koliko enot gospodarskih 
Investicij v osnovna sredstva Je bilo potrebno za eno enoto povečanja družbe- 
nega proizvoda. Običajno uprabljamo koeficient z enoletnim odlogom; predpo- 
stavljamo namreč enoletni zaostanek delovanja Investicij na družbeni proizvod. 
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stev proizvodnje električnih strojev in aparatov, proizvodnje 
končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnje končnih lesnih izdel- 
kov in predelave kemičnih izdelkov, ki imajo vse nadpoprečno 
učinkovitost sredstev. 

Vpliv strukturnih sprememb na učinkovitost osnovnih sred- 
stev je bil v okviru gospodarstva sorazmerno majhen. Slej ko 
prej je pretežni delež k zmanjšanju učinkovitosti osnovnih 
sredstev gospodarstva prispevalo znižanje učinkovitosti sred- 
stev znotraj samih gospodarskih področij. Uresničene struk- 
turne premike v splošnem in še zlasti v industriji, ne moremo 
šteti kot prestrukturiranje na kvalitetnih osnovah. Pri takšnem 
prestrukturiranju naj bi namreč spremembe dosegali pred- 
vsem s povečanjem učinkovitosti sredstev v temeljnih proiz- 
vodnih kompleksih, ne pa za ceno zmanjšanja učinkovitosti 
sredstev industrije kot celote. 

Poslabšanje učinkovitosti investiranja opozarja tudi na 
vrsto pomanjkljivosti v vseh fazah investicijske aktivnosti t. j. v 
pripravi, sprejemanju in realizaciji investicijskih projektov. K 
poslabšanju učinkovitosti investicij prispeva tudi naraščajoča 
udeležba vlaganj za ureditev zemljišča, izgradnjo komunalne 
in ožje prometne infrastrukture, objektov družbene infra- 
strukture in varstva okolja, kakor to nalaga minimalna meto- 
dologija za izdelavo investicijskih programov, sprejeta v letu 
1977. To vpliva na visoko udeležbo gradbenih stroškov v 
tehnični strukturi investicij, zlasti še v primerjavi z investitorji 
v nekaterih razvitih industrijskih državah. 

3. Vključevanje v mednarodno menjavo 
3.1. Intenzivnejše gospodarsko sodelovanje s tujino kot 

predpogoj za kvalitetnejši razvoj predstavlja enega od osnov- 
nih ciljev družbenoekonomskega razvoja, ki pa v obdobju 
1976-1979 ni bil dosežen. 

Medtem ko se je blagovna in neblagovna menjava odvijala 
na nižji ravni od predvidene, seje plačilno bilančni položaj SR 
Slovenije v enotni plačilni bilanci Jugoslavije izboljševal. Ven- 
dar to izboljšanje ni bilo doseženo s kvalitetnimi in trajnimi 
premiki v strukturi proizvodnje in porabe, z optimalnejšo 
izrabo lastnih možnosti v okviru celotne Jugoslavije ter z 
uspešnejšim in z učinkovitejšim vključevanjem proizvodnje 
na tuji trg, temveč predvsem z administrativnim, deloma pa 
tudi s samoupravno dogovorjenim omejevanjem uvoza. 

Osnovni vzroki, zaradi katerih izvoz v obdobju 1976-1979 ni 
naraščal hitreje in učinkoviteje, so naslednji: 

- v družbenem planu SFRJ in tudi SR Slovenije 1976-1980 
je bil dan osrednji poudarek razvoju dejavnosti posebnega 
pomena, manj pa izvozno usmerjeni proizvodnji. S tekočo 
ekonomsko politiko niso bili zagotovljeni pogoji za večje 
vključevanje v mednarodno menjavo, temveč so se ustvarjale 
ugodnješe možnosti za prodajo na domačem trgu; še vedno 
pa nimamo izgrajene in dogovorjene politike pospeševanja 
izvoza; 

- ni še zaživelo sporazumevanje med temeljnimi organiza- 
cijami združenega dela o skupno ustvarjenem deviznem pri- 
livu, soudeležbi na skupno ustvarjenem deviznem prihodku, 
skupnem riziku ter skupno planiranje proizvodnih, izvozno 
usmerjenih programov; 

- premajhna motiviranost za izvoz, saj je med poglavitnimi 
motivi za proizvodnjo za izvoz še vedno potreba po deviznih 
sredstvih za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, ne 
pa povečanje celotnega obsega proizvodnje oziroma boljša 
izkoriščenost zmogljivosti ter tudi povečanje celotnega do- 
hodka temeljne organizacije združenega dela, 

- ob slabšanju reproduktivne in akumulativne sposobnosti 
izvoznih proizvodnih organizacij združenega dela, niso bila 
mogoča intenzivna vlaganja v povečanje proizvodnje za izvoz, 
ki ob praviloma visoki tehnologiji zahteva tudi večje kapitalne 
naložbe. Povečevala se je proizvodnja, namenjena prodaji na 

domačem trgu, kjer je bilo moč doseči ugodnejše cene in 
dohodek; nadaljevala pa se je tudi rast proizvodnje, ki je 
uvozno močneje odvisna, pri prodaji pa usmerjena pretežno 
na domači trg; 
- preoblikovanje in organiziranost zunanje trgovinske 

mreže in kadrov, ki bi zagotavljala večji in učinkovitejši izvoz 
ter povezovanje izvoznih in uvoznih poslov, je še vedno zelo 
počasno. 

3.2. V letu 1979 se blagovna menjava odvija na občutno 
višji ravni kot pretekla leta; vendar pa se še bolj kot izvoz 
povečuje uvoz blaga. Povečanje proizvodnje še vedno za- 
hteva občutno povečanje uvoza, še zlasti zaradi skromnega 
uvoza ter zmanjšanja zalog repromateriala v letu 1978. 

Medtem ko se je celoten uvoz blaga zmanjševal, se je delež 
uvoza reprodukcijskega materiala in surovin povečeval od 
63,3% v letu 1975 na 67,5% v letu 1978. Porast cen uvoženega 
reprodukcijskega materiala je bil v letih 1976-1978 relativno 
skromen (4% povečanje uvoznih cen), kar pomeni, da smo 
uvozili tudi relativno več blagovnih fondov. Osnovni vzroki za 
to, da ni bil dosežen kvalitetni premik v zmanjševanju uvozne 
odvisnosti proizvodnje so nedvomno naslednji: 

- izgradnja zmogljivosti v SRS in SFRJ, s katerimi naj bi 
tudi nadomeščali del uvoza, je kasnila. Kasnitve so zlasti na 
področju črne in barvne metalurgije ter kemije. Ni pa pričako- 
vati, da bo samo izgradnja zmogljivosti, opredeljenih z Dogo- 
vorom o temeljih plana SR Slovenije 1976-1980, zagotovila 
občutno in trajno zmanjšanje uvoza; pač pa bi se moral uvoz 
po svoji strukturi spreminjati, tako da bo zagotavljal večje 
možnosti za usmerjanje in istočasno povečevanje izvoza. Re- 
zultati dosedanjih strukturnih premikov so v tem, da se je 
povečeval skupni uvoz proizvodov kovinske predelovalne in- 
dustrije, elektroindustrije, kemične in tekstilne industrije ter 
gumarske in prehrambene industrije; zmanjšal se je uvoz 
proizvodov črne in barvne metalurgije ter umiril uvoz na 
nižjem nivoju proizvodov lesne in papirne industrije, 
- relativen porast uvoza reprodukcijskega materiala in su- 

rovin v okviru celotnega uvoza blaga je tudi posledica poča- 
snega, kratkoročnega in zelo skromnega povezovanja med 
proizvajalci in potrošniki, tako v okviru republike, zlasti pa v 
okviru celotnega jugoslovanskega tržišča. 

Delovanje administrativnih blagovnih režimov in omejitev 
na zvezni ravni je povzročalo zastoje v proizvodnji, kolikor ni 
prišlo v okviru Jugoslavije do sporazumevanja med proizva- 
jalci in potrošniki. 

Delež uvoza opreme v celotnem uvozu se zmanjšuje, kar je 
posledica restriktivne politike uvoza opreme iz razvitih držav. 
Ker so v obdobju 1976-1978 porasle cene uvožene opreme 
poprečno za 16%, pomeni ob 5% manjšem nominalnem 
uvozu opreme, padec realnega uvoza opreme za 20% od leta 
1975-1978. Večinoma je bila uvoz opreme usmerjen v realiza- 
cijo investicij s področja dejavnosti posebnega pomena ter na 
drugem mestu v izvozno usmerjeno proizvodnjo. Da bi zmanj- 
šali administriranje pri procesu odobravanju soglasij za uvoz 
opreme, je za leto 1979 uveljavljen določen avtomatizem za 
prost uvoz opreme, še bolj so se morali povezovati uvozni 
posli in devizni odliv z izvoznimi ponudbami in deviznim 
prilivom - tako v samih temeljnih organizacijah združenega 
dela, zlasti pa z medsebojnim povezovanjem. Izredno velike 
zahteve po uvozu opreme so delno povod da sporazumevanje 
in povezovanje pri razvijanju domače strojne industrije tako v 
okviru republike kot v celotnem jugoslovanskem prostoru ni 
zadovoljivo. 

3.3. V regionalni usmerjenosti zunanjetrgovinske menjave 
smo sicer dosegli določene pozitivne premike, vendar pa še 
vedno prevladuje v celotnih mednarodnih odnosih močna 
odvisnost od zahodnih razvitih držav, tako na področju bla- 
govne in neblagovne menjave, vijših oblik gospodarskega 
sodelovanja, transfera tehnologije in finančnih odnosov. 
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3.3.1. V obdobju 1976-1978 so se izboljševali blagovni 
izvozno uvozni tokovi predvsem z zmanjševanjem sicer velike 
uvozne odvisnosti z zahodnimi razvitimi državami 

Vendar pa se že v letu 1979 kažejo ponovno negativne 
tendence39, zlasti v hitrejšem povečevanju uvoznih kot pa 
izvoznih tokov, čeprav se celotna menjava odvija na občutno 
višji ravni. 

Delež izvoza blaga v razvite zahodne države, ki predstavlja 
dve tretjini celotnega izvoza slovenskih organizacij združe- 
nega dela, se v letih 1976-1978 zmanjšuje, zlasti pa v države 
EGS, ki znaša okoli 40% celotnega izvoza. 

Pri uvozu surovin in reprodukcijskega materiala smo izra- 
zato odvisni od menjave z razvitimi zahodnimi državami. Ta 
odvisnost je pogojena že s samo tehnološko povezanostjo, 
vendar pa niso izkoriščene vse možnosti za ta uvoz na dolgo- 
ročnejših osnovah iz držav v razvoju40 in vzhodnih držav. 

3.3.2. Pri uvozu tehnologije smo še bolj vezani na razvite 
zahodne države, saj kar 95% uvožene opreme uvozimo iz 
razvitih zahodnih držav, od tega 67% iz ZR Nemčije, Italije, 
Francije in Avstrije. Ker je pretežen delež uvožene opreme 
porabljen za dejavnosti posebnega pomena, izvozno usmer- 
jeno proizvodnjo ter za nadomeščanje uvoza, je očitno, daje 
razvoj SRS v veliki meri zasnovan in odvisen od tuje tehnolo- 
gije, ter od tujih dopolnilnih sredstev. 

3.3.3. Na področju kreditnih odnosov s tujino prevladuje 
izrazita navezanost na zahodne države, saj je od skupnega 
dolga SRS do tujine kar 97% v valutah zahodnih razvitih držav 
in od tega 30% v valutah, ki neprestano rastejo (DM, SFR, 
Yen). Kljub povečanemu zadolževanju pa se deficit v blagovni 
menjavi ne zmanjšuje, kar kaže, da tuja sredstva niso bila v 
zadovoljivi meri uporabljena za prestrukturiranje gospodar- 
stva v smeri spodbujanja izvozno usmerjene proizvodnje in za 
racionalno nadomeščanje uvoza. 

V obdobju 1976-1978 se močno povečuje obseg zadolže- 
nosti -tako nove zadolžitve, kot tudi koriščenje tujih kreditov. 
Še hitreje pa se povečujejo obveznosti za odplačila kreditov in 
ker tudi pogoji odplačevanja niso ugodni, se neto priliv tujih 
sredstev občutno zmanjšuje. Hkrati postajajo naše organiza- 
cije združenega dela čedalje večji kreditorji tujine, vendar pa 
so pogoji teh predvsem komercialnih kreditov za izvoz blaga 
za nas neugodni (saj je obrestna mera npr. polovico nižja kot 
pri kreditih, ki jih dobimo iz tujine). 

Kljub dolgotrajnemu medrepubliškemu dogovarjanju še ve- 
dno ni sprejet dogovor o usmerjanju novega zadolževanja 
oziroma tujih dopolnilnih sredstev. Izredno velike želje in 
potrebe po novih zadolžitvah izhajajo iz nujnosti hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, kot 
tudi iz velikih zahtev srednjeročnih razvojnih planov. 

3.3.4. Pri višjih oblikah gospodarskega sodelovanja so OZD 
občutno usmerjene v nekaj visoko razvitih zahodnih držav, 
zlasti ZR Nemčijo, Švico, Francijo in Italijo. S sprejetjem 
zakonov, ki urejajo to področje mednarodne menjave, ter z 
družbenim dogovorom o usmerjanju višjih oblik gospodar- 
skega sodelovanja s tujino, je formalno zagotovljena ustrez- 
nejša zaščita pravic delavcev v .TOZD do razpolaganja z rezul- 
tati skupnega dela ter v večji meri izključena možnost omeje- 
vanja izvoza ter omogočeno doseganje enakopravnejšega 
položaja domačih OZD v odnosu do tujih partnerjev. Vendar 
pa so pogosto še prisotne močne izvozne omejitve oziroma 
klavzule, uvažamo še vedno veliko zastarele tehnologije, ni 

38 Zmanjševal se je delež uvoza iz zahodni! izvitih držav in povečeval delež 
izvoza v te države, izboljšala se je pokritost uvoza z Izvozom, pa tudi v odnosu na 
doseženo menjavo Jugoslavije s temi državami smo povečali delež Izvoza in 
zmanjšali delež uvoza. 39 Delež slovenskega Izvoza v jugoslovanskem v razvite zahodne države se 
zmanjšuje, delež uvoza pa povečuje; v 4 mesecih smo ustvarili 66% večji deficit 
z državami, s katerimi Imamo konvertibilni način plačevanja - sicer je celotni 
izvoz blaga v 4 mesecih leta 1979 porastel u 29%, uvoz blaga pa za 40%, 
pokritost pa je 58%. 40 Le okoli 7% od celotnega uvoza surovin in reprodukcijskega materiala je iz 
držav v razvoju, kar 60% pa iz razvitih zadhodnih držav. 

zagotovljena ekskluzivnost odstopljenega znanja na območju 
celotne Jugoslavije, odločanje o nakupu tujega znanja je 
odmaknjeno od združenega dela. Visokorazvite industrijske 
države uveljavljajo izredno odločno svoj prevladujoč položaj, 
pojavljajo se kot močnejši partnerji z lastništvom kapitala in 
znanja. Pri tem pa tudi naši kadri niso dovolj usposobljeni za 
uspešnejše in večje uveljavljanje usmeritev nove mednarodne 
ekonomske ureditve v praksi. 

3.3.5. Neblagovna menjava se skoraj v celoti odvija z razvi- 
timi zahodnimi državami. Pri tem je devizni priliv od turizma 
šele v letu 1978 dosegel oziroma presegel dohodek, ustvarjen 
v letu 1975; kljub predvidenem 10% povečanju v letu 1979 pa 
bo devizni priliv od turizma v celotnem obdobju 1976-1979 
pod planskimi predvidevanji. 

Poleg večletnega upadanja deviznega priliva od turizma, je 
prisotno upadanje deviznega dohodka tudi v transportnih 
dejavnostih (železniški in pomorski promet). Ob hitrejšem 
povečevanju deviznih izdatkov v prometu dosegamo v celot- 
nem izvozu in uvozu storitev (ki jih okoli 95% opravljamo v 
menjavi z razvitimi zahodnimi državami) poslabševanje 
izvozno uvoznih tokov, kar je v nasprotju s predvidevanji. 

Povečana investicijska dejavnost naših organizacij zdru- 
ženga dela v teh državah prispeva k izobljševanju celotnih 
ekonomskih odnosov SR Slovenije z zahodnimi državami, saj 
se je neto devizni dobiček v letu 1978 proti 1977 leto povečal 
za 22%. Vendar pa se ta dejavnost omejuje zlasti na izvajanje 
gradbenih in montažnih del z našimi delavci, brez uporabe 
našega materiala in naših delovnih pripomočkov. 

Od celotnega ustvarjenega neto deviznega dobička je kar 
73% realizirano z zahodnimi evropskimi državami (v okviru 
teh pa 75% z ZR Nemčijo). Kljub temu, da je sicer močna 
investicijska aktivnost tudi v državah v razvoju, je tam pravi- 
loma dosežen nižji odstotek dobička. Vendar se kontinuirano 
nadaljuje z investicijskimi deli zlasti v Iranu, Libiji in Iraku, na 
novo pa so organizacije združenega dela prodrle tudi vTunis, 
Nigerijo in Združene arabske emirate. Še vedno je prisotna 
tendenca, da naše organizacije združenega dela le redko 
nastopajo kot direktni partnerji z investitorji v deželah v ra- 
zvoju, večinoma so le izvajalci del, nosilci poslov pa so zaho- 
dno evropske firme. 

3.3.4. Kljub pozitivnim premikom so ekonomski odnosi na- 
ših organizacij združenega dela z državami v razvoju še vedno 
parcialni in kratkoročni ter usmerjeni predvsem v klasično 
blagovno menjavo, medtem ko niso dovolj prisotne višje ob- 
like sodelovanja, ki zagotavljajo trajnejšo in enakopravnejšo 
mednarodno menjavo in sodelovanje. V razvojnih planih or- 
ganizacij združenega dela je premalo prisotna in konkretizi- 
rana nujnost pospeševanja sodelovanja z državami v razvoju, 
pri tem pa je potrebno zagotoviti organizacijam združenega 
dela tudi materialne osnove in mehanizme, ki bodo vzpodbu- 
jali sodelovanje z državami v razvoju. 

3.3.5. Menjava s socialističnimi državami je sicer bolj urav- 
notežena, ob večjem povečevanju uvoza blaga ter relativno 
skromnejšem povečevanju izvoza blaga, ob hkrati zelo maj- 
hnem obsegu neblagovne menjave (transport) ter skromnih 
višjih oblikah gospodarskega sodelovanja, pa tudi kreditnih 
odnosov. 

3.3.6. Obmejno gospodarsko sodelovanje z Italijo se odvija 
po tržaškem in goriškem sporazumu; od leta 1978 na podlagi 
novih blagovnih list uvoza in izvoza. Večji del menjave se 
realizira preko tržaškega sporazuma in se stalno povečuje. Do 
leta 1978 smo dosegli stalno pozitivni saldo menjave, v letu 
1978 in 1979 pa so organizacije združenega dela usmerile tudi 
redne uvozne pravice na uvoz po tem sporazumu, zato smo 
dosegli negativni saldo menjave tako po tržaškem kot po 
goriškem avtonomnem računu. 

Za nadaljnje uspešno razvijanje obmejne menjave z Italijo je 
v ustanavljanju interesna skupnost; pripravljeni pa so tudi 
dopolnjeni predlogi novih sporazumov, kjer je dan bistven 
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poudarek razvijanju sodelovanja na proizvodnem področju 
(ne pa trgovinski osnovi menjave) ter višjim oblikam sodelo- 
vanja; v višji fazi dogovorjanja so tudi bančne organizacije, 
preko katerih se odvija celoten plačilni promet. 

Obmejno gospodarsko sodelovanje z Avstrijo se odvija v 
okviru sejemskih sporazumov, ki pa kljub predvideni spreme- 
njeni koncepciji sodelovanja ne morejo nadomestiti potreb- 
nega sporazuma o obmejnem gospodarskem sodelovanju z 
Avstrijo. V ta sporazum bi bilo potrebno vključiti predvsem 
izvoz in uvoz blaga in storitev iz .obmejnega območja, pospe- 
ševanje vseh oblik proizvodnega sodelovanja, dolgoročne 
proizvodne kooperacije in industrijsko tehnično sodelovanje, 
sodelovanje bank itd. 

S sporazumom o menjavi blaga, storitev in gospodarskem 
sodelovanju v obmejnem prometu med Jugoslavijo in Mad- 
žarsko so bile dane možnosti za razširitev sodelovanja, tako 
blagovne menjave kot višjih oblik sodelovanja. Menjava z 
Madžarsko se sicer povečuje, vendar je še vedno skromna, 
kar je posledica preveč togega nastopa madžarske ponudbe 
in tudi majhnega interesa naših organizacij združenega dela. 

3.3.7. V letu 1977 in 1978 so bili sprejeti nekateri osnovni 
zakoni s področja ekonomskih odnosov s tujino, ki opredelju- 
jejo odgovornost združenega dela ter vlogo republik in avto- 
nomnih pokrajin za razvoj celotnih ekonomskih odnosov Ju- 
goslavije s tujino. 

Kljub nekaterim premikom, se nov sistem ekonomskih od- 
nosov s tujino vsebinsko zelo počasi uveljavlja. Ustanovljene 
so bile republiške samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino, sprejete so bile projekcije plačilno 
bilančnih položajev republik in avtonomnih pokrajin v enotni 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije, letno se opredeljujejo 
pogoji uvoza in deviznega odliva preko samoupravnih spora- 
zumov, sprejet je bil samoupravni sporazum o temeljih planov 
ekonomskih odnosov s tujino, izenačujejo se blagovni in 
neblagovni devizni prilivi, postopno se vzpostavlja odvisnost 
porabe deviznih sredstev od možnosti ustvarjanja deviznih 
sredstev, izpopolnjuje se sistem evidenc in informacijski si- 
stem, sprejete so bile temeljne usmeritve za razvoj zunanjetr- 
govinske mreže in kadrov itd. Ob tem pa so napravljeni prvi 
začetni koraki, saj so še zelo številni problemi in neusklajeno- 
sti kot npr.: 

- projekcije plačilno bilančnih položajev republik se spre- 
jemajo kasno in se večinoma ne izvajajo, ter ne izhajajo iz 
usklajenih planov temeljnih organizacij združenega dela, 

- sporazumevanje med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela o skupno ustvarjenem deviznem prihodku, soude- 
ležbi, skupnem riziku in odgovornosti še ni zaživelo, 
- politika pospeševanja izvoza še vedno ni dogovorjena, v 

premajhni meri se dejansko izvaja povezovanje izvoznih in 
uvoznih poslov temeljnih organizacij združenega dela (tako v 
okviru republike in v okviru celotne Jugoslavije). 

Vzroki za to so zlasti v naslednjem: 
- ustvarjanje in poraba deviznih sredstev v temeljnih orga- 

nizacijah združenega dela se še vedno ne smatra kot sestavni 
del ustvarjanja in porabe celotnega dohodka temeljne organi- 
zacije združenega dela; 

- sistem evidenc in pretok dokumentacije še vedno ne 
zagotavlja temeljnim organizacijam združenega dela v celoti 
vpogled v dejanske tokove deviznega poslovanja. Zato tudi na 
nivoju republike ni popolnih evidenc deviznega priliva in 
odliva. 

- mnoge organizacije združenega dela želijo ohraniti dose- 
danji položaj, zlasti pa pravice brez povezave z obveznostmi, 
brez soodgovornosti in rizika pri ustvarjanju skupnega deviz- 
nega prihodka; 
- organiziranost zunanjetrgovinske mreže in kadrov še ni 

takšna, da bi prispevala k hitrejšemu uveljavljanju novih druž- 
benoekonomskih odnosov na področju ekonomskih odnosov 
s tujino; 

- zastavljena tekoča proizvodnja, kot tudi razširjena repro- 
dukcija je načrtovana v premajhni odvisnosti od lastne pla- 
čilne sposobnosti in deviznih sredstev; 

- planiranje ekonomskih odnosov s tujino še ni uveljav- 
ljeno v vseh temeljnih organizacijah združenega dela. Ob tem 
pa proces usklajevanja planov ekonomskih odnosov s tujino, 
ki naj bi potekal od temeljne organizacije združenega dela 
navzgor in po principu srečujočega planiranja, še ni razdelan. 
Uresničevati se mora skladno s sistemom družbenega plani- 
ranja in usklajevanja v celoti; 

- še vedno je prisotno administrativno reguliranje, preko 
materialnih bilanc, določenih na zvezni ravni, ki ne izhajajo iz 
planov razvoja temeljnih organizacij združenega dela. 

Da bi prišlo do sporazumevanja in dogovarjanja temeljnih 
organizacij združenega dela na območju celotne Jugoslavije, 
kot izhaja iz sistemskih zakonov, se mora novi sistem eko- 
nomskih odnosov s tujino uveljavljati na območju celotne 
Jugoslavije, sicer zasnovani sistem ne bo mogel dejansko 
zaživeti, hkrati pa se lahko tudi okrepe tendence zapiranja v 
republiške meje. 

4. Tržišče in cene 
4.1. Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1976-1980 

opredeljuje kot enega temeljnih ciljev razvoja uveljavljanje 
prvin ekonomske stabilizacije. Z uveljavljanjem samoupravnih 
odnosov na vseh področjih in v tem okviru z oblikovanjem 
novih temeljev sistema cen ter z usklajeno aktivnostjo na vseh 
področjih ekonomske politike naj bi ustvarjali pogoje za glo- 
balno in strukturno bolj uravnotežene odnose v proizvodnji in 
na tržišču ter za rast cen, ki bi bila občutno nižja kot v 
preteklem srednjeročnem obdobju in bila po svoji dinamiki v 
okvirih gibanja cen v razvitejših evropskih državah. 

V dosedanjem obdobju izvajanja tekočega srednjeročnega 
plana so bili doseženi nekateri uspehi pri urejanju posamez- 
nih področij ekonomskega sistema v skladu z izhodišči ustave 
in zakona o združenem delu, vendar ekonomski sistem nor- 
mativno še ni zaokrožen, saj še nista sprejeta sistemska 
zakona na dveh ključnih področjih - na področju cen in 
ražširjene reprodukcije. Prav nedograjenost celovitega eko- 
nomskega sistema in prepočasno vsebinsko uveljavljanje re- 
šitev na področjih, kjer so sistemski zakoni sicer že sprejeti, 
poleg neodpravljenih dolgoročnih dejavnikov inflacije v jugo- 
slovanskem gospodarstvu prispeva, da ne uresničujemo sta- 
bilizacijskih ciljev družbenega plana. 

4.2. Proces povezovanja organizacij združnega dela s po- 
dročja proizvodnje s trgovinskimi organizacijami, kakor tudi 
med organizacijami združenega dela v trgovini poteka že 
skozi celotno obdobje izvajanja srednjeročnega plana. Na 
tem področju so bili doseženi nekateri rezultati, zlasti če 
doseženo ocenjujemo s kvantitativnega vidika - to je na 
osnovi števila sprejetih samoupravnih sporazumov. Število 
sklenjenih samoupravnih sporazumov, kakor tudi število nji- 
hovih podpisnikov se je v letu 1978 močno povečalo, saj so 
praktično vse organizacije združenega dela s področja trgo- 
vine udeležene kot podpisnice v samoupravnih sporazumih o 
, trajnem poslovnem sodelovanju41. Pobude za sklepanje sa- 
moupravnih sporazumov prihajajo večinoma s strani trgovine 
(po podatkih ankete v 86%), kar je predvsem posledica dej- 
stva, da zakon sankcionira le trgovske organizacije združe- 
nega dela, če ne sklenejo samoupravnih sporazumov o traj- 
nem poslovnem sodelovanju. Iz tega tudi izhaja, da je inten- 
zivna aktivnost na tem področju še vedno v večji meri posle- 
dica nujnosti, da se zadovolji formalno-pravnim zahtevam, 

41 Po podatkih gradiva Republiškega komiteja za tržišče in cene »Informacija 
o uresničevanju procesa združevanja dela in sredstev organizacij združenega 
dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev ter proizvodnih organizacij 
združenega dela v letu 1978« je imelo v letu 1978 55 organizacij združenega dela 
s področja trgovine podpisane samoupravne sporazume o trajnem poslovnem 
sodelovanju z več kot 3000 proizvodnimi organizacijami združenega dela. 
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manj pa rezultat spoznanja, da oblikovanje dohodkovnih po- 
vezav prispeva k bolj usklajenemu in optimalnejšemu razvoju, 
k racionalizaciji proizvodnje in prometa ter tudi k učinkovi- 
tejši organiziranosti na tržišču. 

Sklenjeni sporazumi med organizacijami združenega dela s 
področja proizvodnje in trgovine praviloma niso v funkciji 
razvojnih usmeritev organizacij združenega dela, temveč so 
po svojih značilnostih predvsem kratkoročni, z vsemi ele- 
menti kupoprodajnih pogodb. Čeprav so vzroki za počasno 
uveljavljanje samoupravnih odnosov podobni kot na vseh 
drugih področjih, pa izvirajo težave na tem področju tudi iz še 
vedno nedefiniranih in tudi zakonsko neurejenih vprašanj (ni 
še sprejet zakon o obveznem združevanju dela in sredstev 
proizvodnih in trgovinskih organizacij, ki naj bi odpravil neka- 
tere dileme o najvažnejših elementih, na katerih temeljijo 
dohodkovni odnosi in združevanje dela in sredstev, zaviralno 
deluje tudi veljavni zakon o cenah in nekateri drugi predpisi s 
področja cen). 

Proces združevanja dela in sredstev med organizacijami 
združenega dela s področja proizvodnje in trgovine, kakor 
tudi v okviru same trgovine, spremljajo nekateri negativni 
pojavi, kot so krepitev monopolnih teženj, zapiranje tržišč ter 
prekomerno naraščanje posrednikov v trgovini. Ti pojavi v 
veliki meri zavirajo nadaljnji razvoj dohodkovnih odnosov na 
tem področju in povzročajo probleme pri preskrbi, slabšo 
založenost na tržišču ter posredno vplivajo tudi na gibanje 
cen. 

4.3. Preskrbljenost proizvodnje s surovinami in reproduk- 
cijskim materialom je v posameznih letih izvajanja srednje- 
ročnega plana zelo različna. Medtem ko je bila ob sorazmerno 
počasni rasti proizvodnje v prvem letu tega srednjeročnega 
obdobja preskrbljenost v glavnem zadovoljiva, seje ob hitrejši 
dinamiki gospodarske aktivnosti preskrbljenost poslabšala. 
Na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s preskrbljenostjo proiz- 
vodnje vpliva poleg počasnega uveljavljanja novih odnosov 
na področju ekonomskih odnosov s tujino tudi občasno poo- 
strena politika na področju uvoza, zlasti ker proces prestruk- 
turiranja domače proizvodnje v smeri substitucije uvoza zao- 
staja za predvidevanji. Hkrati pa se ob neusklajenem delova- 
nju tekoče ekonomske politike ustvarja globalno neravno- 
vesje med ponudbo in povpraševanjem, kar še dodatno vpliva 
na pomanjkanje posameznih vrst reprodukcijskega materiala 
ter zlasti še na pomanjkanje posameznih vrst blaga na tržišču. 
Problemi v zvezi s preskrbljenostjo se pogosto kažejo še 
ostreje zaradi okrepljenih monopolnih teženj in pojavov zapi- 
ranja tržišča. 

Čeprav je na splošno preskrbljenost z osnovnimi kmetijsko- 
živilskimi proizvodi v republiki zadovoljiva, pa se občasno 
pojavlja izrazito pomanjkanje nekaterih živil. Tako še vedno ni 
urejena zadovoljiva ponudba mesa (po asortimentu in kvali- 

teti), prihaja do sezonskega pomanjkanja zelenjave in doma- 
čega sadja, pojavlja pa se tudi občasno pomanjkanje nekate- 
rih mlečnih izdelkov (maslo, sir). Ti pojavi izvirajo predvsem iz 
dejstva, da se prepočasi sprejemajo konkretni ukrepi za zago- 
tavljanje boljše in stabilne preskrbe, hkrati pa so v primerih 
pomanjkanja na tržišču možnosti dodatnega ukrepanja (zlasti 
z intervencijskih uvozom) omejene zaradi težav pri zagotavlja- 
nju potrebnih deviznih sredstev ali pa to ukrepanje po dolgo- 
trajnih postopkih izgubi na svoji učinkovitosti. Na tržišču 
trajno primanjkuje tudi nekaterih izdelkov, katerih potrošnja 
je bila večinoma dodatno stimulirana s potrošniškimi posojili 
(osebni avtomobili, pohištvo, gradbeni material). V letošnjem 
letu so zaradi težav pri zagotavljanju uvoza potrebne količine 
nafte prisotni tudi problemi pri redni ponudbi naftnih deriva- 
tov. 

Poleg nezadostne organiziranosti preskrbe v pomambnej- 
ših potrošnih središčih, prihaja do izraza tudi neučinkovito 
delovanje tržnih rezerv, saj le-te glede na svoj obseg in asorti- 
ment ne morejo učinkovito intervenirati ob občutnejših nes- 
kladjih med ponudbo in povpraševanjem na tržišču42. 

4.4. Čeprav je gibanje cen v preteklih treh letih nižje, kot je 
bilo v obdobju preteklega srednjeročnega plana, se osnovni 
cilji stabilizacije ne uresničujejo zadovoljivo; dolgoročna žari- 
šča inflacije v našem gospodarstvu so še vedno prisotna in 
zmanjšujejo učinke posameznih uspehov pri izvajanju dogo- 
vorjene politike, hkrati pa se pogosto pojavljajo kot destimu- 
lativni dejavnik pri uveljavljanju prvin intenzivnejšega (bolj 
kvalitetnega) razvoja. 

Že v drugi polovici leta 1975, zlasti pa v letu 1976, se je pod 
vplivom naporov za stabilizacijo gibanje cen umirilo, kar je 
bilo predvsem posledica restriktivne politike na področju cen, 
ki je v pogojih nizke gospodarske rasti, zaostajanja v povpra- 
ševanju in sorazmerno visokih zalog ter umirjenih gibanj na 
svetovnem tržišču dokaj uspešno zadrževala že tedaj prisotne 
pritiske na rast cen. Tudi v naslednjih letih se je nadaljevala 
takšna politika cen, vendar so ob tem vse bolj prihajali do 
izraza njeni negativni učinki, zlasti že ker so se bistveno 
spremenili osnovni globalni odnosi med ponudbo in povpra- 
ševanjem na domačem tržišču. Tako je iz leta v leto rast cen 
višja, hkrati pa se tudi vse bolj zaostrujejo problemi, ki izvirajo 
iz dejstva, da sta tekoče ukrepanje in politika (tako admini- 
strativna kot ukrepi združenega dela) na ostalih področjih 
družbene reprodukcije premalo podrejena politiki ekonom- 
ske stabilizacije. Ne uresničujejo pase namreč osnovne pred- 
postavke dogovorjene politike cen: 

42 še v letu 1979 je potrebno oblikovati na ravni republike tržne rezerve 
naslednjih kmetijsko-živiiskih proizvodov: svinjsko in goveje meso, koruza, kava 
in sol. Hkrati pa je nujno čimprej izdelati programe tržnih rezerv po občinah. 

0 71-75 

cene proizvajalcev 
industrijskih izd. 
- reprodukcijski mat. 
- sredstva za delo 
- blago široke potr. 
cene na drobno 
- industrijski izd. 
- kmetijski prid. 
- storitve 
življenjski stroški 

19,2 

7,5 
6,8 

20,0 
20,5 
19,2 
18,5 
20,4 

0 1976 
0 1975 

5,8 
4.4 
6,7 

10,3 
9.5 
8,1 

14,8 
10,5 
13,1 

0 1977 
0 1976 

8,8 
8,0 
7,5 

11,4 
13,3 
12,3 
17.1 
16.2 
14,6 

0 1978 
0 1977 

I—IV/79 
I—IV/78 

0 1979/0 1978 
ocena 

10,6 
10,4 
6,1 
9,7 

14,2 
12,8 
17,8 
19.6 
15.7 

12,0 
17,6 

21.2 
20,0 
23.3 
26,9 
22,5 

okoli 14 

okoli 21 

okoli 24 

30 poročevalec 



- rast denarne mase močno prehiteva rast družbenega 
proizvoda, kar povzroča globalno neusklajenost med blagov- 
nimi in denarnimi tokovi; 
- delež produktivnosti dela v prirastu družbenega proiz- 

voda je znatno izpod predvidevanj, počasneje se uveljavljajo 
tudi drugi kvalitetni dejavniki razvoja ter tako izostaja njihov 
prispevek k utrjevanju že doseženih rezultatov na področju 
cen; 

- razmerja pri delitvi dohodka v ozd odstopajo od usmeri- 
tev družbenega plana, kar na eni strani vpliva na strukturno 
neusklajenost povpraševanja, na drugi strani pa povzroča vse 
večjo odvisnost procesa razširjene reprodukcije od bančnih 
sredstev, kar povečuje delež »fiksnih« obveznosti iz dohodka; 

- zaradi prepočasne vsebinske preobraze odnosov v druž- 
beni reprodukciji prihajajo do izraza nekateri negativni pojavi 
(monopoli, zapiranje tržišča, povečevanje posrednikov itd); 
- podpisniki družbenih dogovorov s področja cen ne izva- 

jajo dosledno usmeritve in naloge, ki jih s takšnimi dogovori 
sprejemajo; 

- zaradi velike odvisnosti proizvodnje od uvoza surovin in 
reprodukcijskega materiala ima rast svetovnih cen neposre- 
den učinek na porast stroškov proizvodnje; 

- v delu ozd so še vedno prisotne tudi tendence, da se 
slabega poslovanja rešujejo s povečanjem cen, hkrati pa se 
vse bolj utrjuje miselnost, da je povečanje cen vsakoletna 
pravica, ne pa le posledica pomembnejših sprememb v pogo- 
jih gospodarjenja. 

4.5. Podatki kažejo, da cene v SR Sloveniji naraščajo neko- 
liko hitreje kot v celotni Jugoslaviji; razlika je večja predvsem 
v dinamiki rasti življenjskih stroškov, zlasti zaradi hitrejšega 
naraščanja cen storitev, posebnosti v oskrbi s kmetijskimi 
proizvodi in postopnega prehoda na ekonomske stanarine. 

V vseh štirih letih tega srednjeročnega obdobja imajo naj- 
nižjo dinamiko rasti cene proizvajalcev industrijskih proiz- 
vodov, katerih urejanje je večinoma v pristojnosti zveznih 
organov. Takšno gibanje cen proizvajalcev - naraščale so 
povprečno za 8,3% letno - je zlasti posledica restriktivne 
politike, saj so pritiski na rast cen na tem področju stalno 
prisotni in se zaradi navedenih protislovij v gospodarskih 
gibanjih vse bolj krepijo43. Restriktivna politika na področju 
cen proizvajalcev je - ob visoki rasti osebnih dohodkov vpli- 
vala na zmanjševanje akumulativne sposobnosti organizacij 
združenega dela, na poslovanje na meji rentabilnost ter na 
izgube. 

Podatki kažejo, da politika cen v preteklih treh letih ni 
dosledno podpirala dogovorjenih razvojnih usmeritev na po- 
dročju spreminjanja strukture proizvodnje; v okviru proizva- 
jalčevih cen v industriji so najhitreje rasle cene blaga za 
široko potrošnjo (za 9,4% povprečno letno), medtem ko je 
bila rast cen sredstev za delo in reprodukcijskega materiala 
nižja (7,5% oziroma 7,30 povprečno letno)44. 

Cene na drobno in življenjski stroški rastejo znatno hitreje 
od cen proizvajalcev (po povprečni letni stopnji 12,3% ozi- 
roma 14,5%, kar kaže na neusklajenosti pri izvajanju politke 
cen v industriji, ki je večinoma v pristojnosti federacije in 
politiko cen na področju storitev, katerih urejanje je večinoma 
v pristojnosti občin. Delno pa so na hitrejšo rast cen na 
drobno in življenjskih stroškov vplivala tudi nihanja in slaba 
preskrba s kmetijskimi pridelki. Hitra rast cen je zlasti zna- 
čilna za prve mesece 1979. Ker sledijo osebni dohodki in 
prejemki, ki zagotavljajo socialno varnost občanov, kakor tudi 
del osebnih prejemkov v okviru materialnih stroškov, giba- 

43 V preteklih treh letih tega srednjeročnega obdobja je znašala »potencialna 
inflacija«, merjena z odnosom med rastjo osebnih dohodkov in produktivnosti 
dela, (kot jo prikazuje Ekonomski inštitut Pravne fakultete v GG). Skoraj 20% 
povprečno letno, kar pomeni, da je bila »prikrita inflacija« (odnos med »poten- 
cialno inflacijo« in doseženo rastjo cen) okoli 10% povprečno letno. 44 Gibanje cen proizvajalcev po dejavnostih je prikazano v tabeli 70. v doku- 
mentaciji. 

njem cen na drobno in življenjskim stroškom, postajajo cene 
na drobno in zlasti še življenjski stroški najbolj občutljiv 
indikator nestabilnosti. Zato je nujno, ob upoštevanju objek- 
tivnih zakonitosti posameznih dejavnosti, uskladiti politiko 
cen na posameznih področjih, saj obstaja sicer resna nevar- 
nost, da bodo rezultati na področju stabilizacije ob izteku 
srednjeročnega obdobja manjši, kumulirani problemi pa večji 
in še resnejši kot na začetku. 

5. Razvoj družbenih dejavnosti 
5.1. Samoupravna organiziranost v družbenih dejavnostih 

in samoupravnih interesnih skupnostih je dosegla v zadnjih 
nekaj letih napredek. V mnogih delovnih organizacijah s teh 
področij so bile konstituirane temeljne organizacije združe- 
nega dela, le v redkih izmed njih pa se je tudi že začelo 
uveljavljati delo delegatov uporabnikov in družbenopolitičnih 
skupnosti v njihovih samoupravnih organih. Okrepljena je 
vloga občinskih in posebnih samoupravnih interesnih skup- 
nosti, v katerih se v večji meri planirajo in izvajajo programi. 
Prek širših samoupravnih interesnih skupnosti se izvajajo le 
še nekatere vzajemne naloge. Šele na začetku pa je proces 
ustanavljanja enot v samoupravnih interesnih skupnostih. 

Kljub razgibanosti in določenemu napredku v samoupravni 
organiziranosti se novi družbenoekonomski odnosi in načela 
svobodne menjave dela v družbenih dejavnostih le počasi in s 
težavo uveljavljajo. Pozornost družbenih dejavnikov je vse 
preveč usmerjena na razvijanje institucionalnih oblik in okvi- 
rov ter na postopke dogovarjanja, veliko manj pa na analizo 
dejanskega ekonomskega položaja v teh dejavnostih ter na 
globlje proučevanje ekonomike teh dejavnosti. Še vedno se 
pri oblikovanju programov, določanju usmeritev in opredelje- 
vanju obsega sredstev premalo upoštevajo objektivne eko- 
nomske možnosti, zanemarja se vzročna povezanost med 
posameznimi odločitvami ter njihovimi materialnimi posledi- 
cami, kar vpliva na dvig cen storitev, obsega stroškov in 
uresničevanje dogovorjenih planskih usmeritev. 

5.2. Začel se je proces preusmerjanja raziskovalnih zmog- 
ljivosti na reševanje ključnih družbenih problemov, vendar 
teče prepočasi. Zavirajo ga premalo uveljavljeni samoupravni 
odnosi na posameznih področjih združenega dela in v razi- 
skovalnih organizacijah ter med njimi. Še vedno tudi ni dovolj 
spoznana in uveljavljena vloga znanja in raziskovalne dejav- 
nosti v razvoju proizvajalnih sil in dvigu produktivnosti dela 
ter izboljšanja gospodarjenja. 

Z družbenim planom za tekoče obdobje je bilo predvideno, 
da bodo sredstva za raziskovalno dejavnost konec planskega 
obdobja dosegla 2% delež v družbenem proizvodu. Pri tem 
naj bi se zlasti povečala sredstva, ki jih temeljne organizacije 
namenjajo raziskovalni dejavnosti neposredno, preko pogodb 
in lastnih raziskav. Ta sredstva se sicer v vseh letih tekočega 
planskega obdobja povečujejo in so se od leta 1975 do 1978 
povečala skupno za 92%, tako da so v letu 1978 dosegla 0,9% 
družbenega proizvoda; sredstva, ki se združujejo v Razisko- 
valni skupnosti Slovenije pa rastejo še hitreje in so dosegla v 
letu 1978 0,42% družbenega proizvoda; skupno torej zdru- 
ženo delo namenja v letu 1978 za raziskovalno dejavnost 
1,32% družbenega proizvoda. Ob nadaljevanju sedanje stop- 
nje rasti v naslednjih dveh letih lahko pričakujemo, da zdru- 
žena sredstva za raziskovalno dejavnost ne bodo dosegla 
planskih predvidevanj. 

Ob tem kaže opozoriti še na dejstvo, da je po podatkih o 
prihodkih raziskovalnih organizacij v SR Sloveniji znašal lan- 
ski delež sredstev za raziskovalno dejavnost le 1,11% v druž- 
benem proizvodu. Razliko predstavljajo sredstva, ki jih proiz- 
vodne temeljne organizacije uporabijo deloma v lastnem ra- 
zvoju, deloma za nakup tujih licenc, deloma pa verjetno tudi 
za raziskave, ki jih naročajo pri institutih v drugih republikah. 
Na splošno lahko ugotovimo, da v mnogih organizacijah 
združenega dela nimajo opredeljenih potreb glede razisko- 
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valne dejavnosti, da je brez lastnih raziskovalnih enot cela 
vrsta organizacij, ki uvažajo tujo tehnologijo, ter da v razisko- 
valnih skupnostih ni poskrbljeno za vključevanje operativnih 
tehnoloških kadrov v raziskave, ki jih opravljajo inštituti. V 
organizacijah združenega dela tudi ni dovolj povpraševanja 
po kreditih za izkoriščanje domačih inovacij, ki jih ponujata 
Ljubljanska banka in Raziskovalna skupnost Slovenije. 

Čeprav se je - bolj zaradi intenzivne politične akcije, kot pa 
zaradi ekonomsko spoznanih potreb v temeljnih organizaci- 
jah - stanje na področju inovacij v proizvodnih organizacijah 
zadnje čase nekoliko popravilo, je ta uspeh le navidezen, kajti 
v večini primerov gre le za izboljšavo ustreznih pravilnikov, 
manj pa za dejanski razmah inovacijske dejavnosti. 

Obstoječe raziskovalne organizacije se premalo povezujejo 
s proizvodnimi organizacijami na trajnih dohodkovnih teme- 
ljih, raziskovalne zmogljivosti so še vedno močno razdrob- 
ljene in zato večkrat neracionalno izkoriščene, kar se zlasti 
pozna pri počasnejši modernizaciji raziskovalne opreme. 

Očitno je, da na obeh straneh, tako pri uporabnikih kot pri 
izvajalcih raziskovalne dejavnosti, manjka resničnih ekonom- 
skih spodbud za razmah raziskovalne in inovacijske dejavno- 
sti. 

Raziskovalna skupnost Slovenije in področne raziskovalne 
skupnosti ne uresničujejo v zadostni meri usmerjevalne 
vloge. V procesu ustvarjanja, dogovarjanja in usklajevanja, 
programiranja in financiranja raziskovalne dejavnosti so vse 

bolj izrazite tendence po drobitvi združenih sredstev za razi- 
skovalne naloge, ki so v korist le ozkemu krogu uporabnikov 
ali ozkemu raziskovalnemu področju. Razdrobljene razisko- 
valne naloge so sicer pogosto formalno združene, vendar 
predstavljajo združene bolj seštevek kot pa integralno celoto 
določenih prednostnih raziskav. Večina področnih razisko- 
valnih skupnosti je predvsem neposredni izvrševalec skup- 
nega programa Raziskovalne skupnosti Slovenije, premalo pa 
mesto za načrtovanje in usklajevanje programov raziskovalne 
dejavnosti. Poraba sredstev, združenih v Raziskovalni skup- 
nosti Slovenije, namreč kaže, daje bilo lani okoli 40% sred- 
stev porabljenih za raziskave v energetiki, geologiji in kemiji, 
nadaljnjih 30% sredstev na področju biomedicine, biote- 
hnike, humanističnih ved ter matematično fizikalnih ved, 
medtem ko je le 30% sredstev preostalo za ostalih deset 
področnih raziskovalnih skupnosti, med njimi tudi za elektro- 
tehniko in strojništvo. 

5.3. V osnovnem izobraževanju uspešno uresničujemo ra- 
zvojne cilje. Vsem učencem v SR Sloveniji se zagotavljajo bolj 
izenačeni pogoji za osnovno izobraževanje v okviru enotnega 
zagotovljenega programa osnovnega izobraževanja. Učinko- 
vitost izobraževanja se izboljšuje-v šolskem letu 1975/76 je v 
rednem roku končalo šolanje 84,3% učencev vpisane genera- 
cije, v šolskem letu 1977/78 pa že 91,6%. Z izgradnjo novih šol 
s pomočjo samoprispevkov in vzajemnostno združenih sred- 
stev občinskih izobraževalnih skupnosti se postopoma izbolj- 
šujejo prostorski pogoji. V letih 1975 do 1978 se je količnik 
učne izmene izboljšal od 1,39 na 1,33. Vendar pa je imel v 
preteklem šolskem letu skoraj še vsak tretji učenec popoldan- 
ski pouk. Glede na probleme, ki jih postavlja večizmenski 
pouk otrokom in njihovim zaposlenim staršem, ne moremo 
biti zadovoljni z doseženim rezultatom. Če pa bi hoteli izmen- 
ski količnik znižati od 1,33 na 1,30, bi to pomenilo 109 novih 
oddelkov osnovne šole. Odpravljanje večizmenskega pouka 
ostaja torej še naprej očitno primaren problem, tembolj, ker v 
določenem smislu šele odprava tega problema ustvarja po- 
goje za uvajanje podaljšanega bivanja in celodnevne osnovne 
šole. 

Pri uvajanju podaljšanega bivanja opažamo stagnacijo, kar 
je nedvomno povezano z dejstvom, da je bilo podaljšano 
bivanje izločeno iz zagotovljenega enotnega programa, ki ga 
je prej pokrivala solidarnost. Ugodnejši so podatki glede 
uvajanja celodnevne šole, kjer količinsko dosegamo predvi- 

deno dinamiko. Vendar marsikje celodnevna šola po svoji 
vsebini še ni prerasla podaljšanega bivanja. O kvalitativnih 
rezultatih celodnevnega pouka pa doslej še niso bili objavljeni 
podatki ustreznih raziskav in analiz. 

Število zaposlenih učiteljev v osnovnih šolah je v šolskem 
letu 1977/78 začelo spet upadati, pri čemer pa delež zaposle- 
nih z neustrezno strokovno usposobljenostjo (študenti, absol- 
venti) še naprej raste, če se bo sedanji trend nadaljeval, bo to 
postalo ena od bistvenejših ovir za prehod na sodobnejše 
oblike pouka. Z zniževanjem deleža materialnih razhodkov v 
strukturi sredstev za osnovno šolstvo pa se zmanjšujejo mož- 
nosti za modernizacijo pouka. 

5.4. Poglavitna prizadevanja v sedanjem srednjeročnem 
obdobju so bila usmerjena na pripravo za reformo usmerje- 
nega izobraževanja. Med nje sodi sama akcija usmerjanja 
mladine, uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju povezovanje vzgoje in izobraževanja z osta- 
limi področji združenega dela, kar se kaže v ustanavljanju 
posebnih izobraževalnih skupnosti (16 jih deluje na področju 
materialne proizvodnje, v postopku ustanavljanja pa so že 
tudi 4 posebne izobraževalne skupnosti za družbene dejavno- 
sti, in sicer za področje vzgoje in izobraževanja, zdravstva, 
kulture in za področje organizacije in uprave). 

V srednjem usmerjenem izobraževanju razpisujemo v zad- 
njih letih več mest kot znaša število absolventov osnovnih šol, 
ki se že skoraj 100% vključujejo v srednje šole (število učen- 
cev, ki končajo osnovno šolo, se giblje okrog 25.000, število 
razpisani mest za srednje šole pa od 30.000 do 32.000). Tako 
se vpisuje v naše srednje šole, zlasti v šole proizvodnih smeri 
tudi od 3000 do 4000 mladine iz drugih republik. V tem 
srednjeročnem obdobju smo pričeli izvajati družbeno akcijo 
usmerjanja mladine v izobraževanje ob prehodu iz osnovnih 
šol v srednje šole in iz srednjih šol v višje in visoke šole in že 
dosegli določene rezultate. Ob tem pa so se tisti delavci, ki so 
se odločili za izobraževanje ob delu, usmerjali bolj v ekonom- 
ske, upravne in organizacijske in manj v tehnične poklice, kar 
je v nasprotju z usmeritvami družbenega plana in zmanjšuje 
učinke organizirane akcije usmerjanja mladine. 

S srednjeročnim planom smo si začrtali nalogo postaviti 
12.100 novih učnih mest v usmerjenem izobraževanju. Grad- 
nja zadovoljivo napreduje in bo po ocenah Izobraževalne 
skupnosti Slovenije predvideno število učnih mest doseženo. 
Prav tako je bil v celoti realiziran program gradnje dijaških in 
študentskih domov (7500 ležišč), pri tem pa niti niso bila 
porabljena vsa namensko združena sredstva, kar kaže, da so 
bili zneski ob pripravi teh programov precenjeni. Skupščina 
izobraževalne skupnosti Slovenije je sedaj predlagala odboru 
podpisnikov družbenega dogovora, da se program gradnje 
dopolni in razširi na nove objekte. 

Povečal se je delež učencev in študentov, ki prejemajo 
štipendije od 30% v letu 1975 na 43% v letu 1978. Štipendije 
se vse bolj uveljavljajo kot sredstvo uresničevanja kadrovske 
politike, saj znaša delež kadrovskih štipendij že 70% vseh 
štipendij. 

Predvideni začetek usmerjenega izobraževanja po reformi- 
ranih učnih programih je bil odložen na šolsko leto 1979/80. 
Vzrokov za to odložitev je več: zamuda pri oblikovanju zasnov 
in učnih programov, pa tudi pomanjkanje ustreznih učnih 
prostorov, posebno specializiranih učilnic. Izobraževalna 
skupnost Slovenije predvideva, da bodo za prihodnje šolsko 
leto pripravljene učilnice za naravoslovno tehnične 
nike in proizvodnje«. Vendar je zelo vprašljivo, če bo pravoča- 
sno pripravljenih 220 učnih delavnic, kolikor jih predvideva 
srednjeročninačrt usmerjenga izobraževanja. Prav tako pa je 
vprašljiva tudi zagotovitev učnega kadra za proizvodno te- 
hnični pouk. 

V tem letu je bil spremenjen tudi sistem solidarnosti. Skrčil 
se je obseg enotnega programa s tem, da je iz enotnega 
programa izpadlo podaljšano bivanje, štipendije za pedago- 
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ške poklice ter 120-urni program male šole. Po teh spremem- 
bah in zaradi spremembe kriterijev prejema od prejšnjih 37, 
solidarnostna sredstva le še 22 občin, te pa so: Brežice, 
Črnomelj, Gornja Radgona, Idrija, Litija, Ilirska Bistrica, La- 
ško, Lenart, Lendava, Ljutomer, Mozirje, Murska Sobota, Or- 
mož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Sevnica, Slovenska Bistrica, Šent- 
jur, Šmarje, Tolmin, Trebnje. 

5.5. Razvoj družbeno organiziranega varstva otrok v sred- 
njeročnem družbenem planu SRS sicer ni dobil posebne 
prednosti, pokazalo pa se je, da dajejo delavci v združenem 
delu tej dejavnosti močan povdarek, skladno s svojimi potre- 
bami. Ob koncu leta 1975 je bilo zajetih v vzgojnovarstvene 
zavode 20,6% od celotnega števila predšolskih otrok, leta 
1978 pa že 31,1%. V tem daleč prednjačimo pred ostalimi 
republikami v Jugoslaviji. Za dosego srednjeročnega cilja - 
22.000 novih mest v vzgojnovarstvenih zavodih so sicer dane 
realne možnosti, vendar pa na drugi strani stalno narašča 
število odklonjenih prosilcev za sprejem (leta 1975 11.633 
odklonjenih, leta 1978 že 14.806). Stanje po posameznih obči- 
nah je glede tega zelo različno, ker so tudi potrebe zelo 
različne; največje število odklonjenih prosilcev ugotavljamo v 
večjih, industrijsko razvitih občinah. 

Tendence v razvoju družbeno organiziranega varstva otrok 
gredo v smer čedalje večjega poudarjanja predšolske vzgoje, 
hkrati pa tudi osnovna šola čedalje bolj računa z novinci. 
Tendence v razvoju družbeno organiziranega varstva otrok 
gredo v smer čedalje večjega oudarjanja predšolske vzgoje 
hkrati pa tudi osnovna šola čedalje bolj računa z novinci, ki so 
bili poprej deležni družbeno organizirane vzgoje. Zato se te 
oblike predšolske vzgoje - 80-urni program in mala šola, (za 
otroke v vrtcu in za tiste, ki družbeno organizirane vzgoje in 
varstva niso deležni) intenzivno razvijajo, saj zajemajo že 
celotno generacijo 6-letnikov in 80% generacije 5-letnikov; 
torej je smiselno širjenje teh programov in ne programov za 
otroke v organiziranem družbenem varstvu, ker s tem le 
povečujemo socialno razlikovanje. 

Otroški dodatek čedalje bolj izgublja svojo funkcijo social- 
nega korektiva. Leta 1975 je znašal poprečni otroški dodatek 
v SRS še 6,4% povprečnih OD v SRS, leta 1978 pa le še 4,9% 
povprečnih OD. Razvojno neskladje je v tem, da kupna moč 
otroškega dodatka pada, število upravičencev pa ostaja kon- 
stantno, namesto da bi bilo obratno. Tako pa so prizadete 
ravno najbolj potrebne kategorije upravičencev (samohra- 
nilke in družine z nizkim dohodkom na družinskega člana). 

5.6. Na področju pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja je bila dosežena nižja stopnja rasti uživalcev pokojnin od 
planirane (s planirano 3%, doseženo 2,6%). V preteklem ob- 
dobju se je višina pokojnin sproti prilagajala gibanju popreč- 
nih niminalnih osebnih dohodkov zaposlenih na območju 
SRS Slovenije. 

Na osnovi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bila v letu 1979 
upokojencem dana večja možnost ponovne zaposlitve, ven- 
dar s pogojem prekinitve svojstva upokojenca. 

V sistemu starostnega zavarovanja kmetov je 73.000 aktiv- 
nih zavarovancev, pokojnino pa prejema približno 42.000 
kmetov. Pokojnine se izplačujejo v enotnih zneskih (leta 1979 
840 din). Ob uvedbi tega zavarovanja so kmetje krili 40% 
stroškov zavarovanja, delavci pa so solidarnostno prispevali 
60% stroškov; ker pa kmečki zavarovanci v okviru svojega 
dohodka ne morejo slediti gibanju prispevkov za to zavarova- 
nje, se je to razmerje spremenilo na 29:71. Trend torej kaže v 
smer vedno večje solidarnosti delavcev do kmetov. Starostno 
zavarovanje kmečkih žena pa je še v celoti neurejeno. 

Dejavnost na področju varstva borcev NOV in vojaških 
invalidov se je odvijala v skladu s srednjeročnim planom in 
pozitivno zakonodajo. 

5.7. Na področju zdravstvenega varstva je bilo v preteklih 
letih sprejetih več samoupravnih ukrepov, ki kljub svoji dolgo- 

ročni naravnanosti glede razvoja zdravstvenega varstva že 
kažejo prve pomembne pozitivne premike. Predvsem je glede 
na večletno preteklo obdobje upočasnjena rast dražjih oblik 
zdravstvenega varstva in s tem tudi rast sredstev za zdrav- 
stveno varstvo. Uresničuje se hitrejši razvoj zmogljivosti 
osnovnega zdravstvenega varstva kot trajne podlage za ure- 
sničevanje razvojnih prioritet na področju zdravstvene dejav- 
nosti. Bistveno je izpopolnjen sistem solidarnosti kot podlage 
za izenačevanje pogojev uveljavljanja zdravstvenega varstva 
in s tem za postopno odpravljanje razlik v regionalnem ra- 
zvoju na tem področju. 

Pomembne rezultate je opaziti tudi pri porabi zdravil, ki se 
je ob uvajanju avtomatske obdelave receptov in ob povečani 
soudeležbi uporabnikov pri kritju stroškov zdravstvenega var- 
stva, realno celo nekoliko zmanjšala. 

Pri uresničevanju prednostnih nalog so bili v teh letih dose- 
ženi vidnejši uspehi na področju zdravstvenega varstva otrok 
in mladine, žensk v zvezi z nosečnostjo in porodom, pa tudi 
borcev NOV. Izrazitejše je še zaostajanje pri uresničevanju 
preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, zaostaja pa 
tudi krepitev higiensko-epidemiološke dejavnosti v občinah 
in razvoj organizirane zdravstvene vzgoje in prosvete. 
Osnovni vzrok za takšne odmike od načrtovanih prednostnih 
usmeritev je predvsem v premalo učinkoviti kadrovski politiki 
glede nujnosti hitrejšega zaposlovanja zdravnikov v osnovni 
zdravstveni dejavnosti in v prepočasnem sporazumevanju 
zdravstvenih organizacij o smotrni medsebojni delitvi in no- 
tranji organizaciji dela. Še vedno namreč obstajajo odprti 
problemi nezadostnega števila zdravstvenih delavcev na po- 
dročju medicine dela in preventivnega zdravstvenega varstva 
nasploh. Primanjkuje zdravnikov izven urbanih središč, še 
zlasti na manj razvitih območjih. Že sprejeti samoupravni 
sporazumi in pa tisti, ki so že v postopku sprejemanja, bodo 
podlaga za učinkovitejše uresničevanje dogovorjenih razvoj- 
nih usmeritev na področju zdravstvenega varstva. 

S stališča izrabe razpoložljivega delovnega časa in z vidika 
izpada dohodka45 oziroma porabe sredstev za nadomestila 
osebnega dohodka je problematično naraščanje odsotnosti z 
dela, zlasti zaradi nege družinskega člana in zaradi poškodb 
izven delovnega mesta. Na tem področju še vedno ni dovolj 
učinkovitih ukrepov v organizacijah združenega dela, pre- 
malo pa tudi v zdravstvenih organizacijah in skupnostih. 

Kljub objektivnim pogojem za naraščanje stroškov zdrav- 
stvenega varstva (razvoj medicinske znanosti in tehnologije, 
večja zdravstvena kultura, rast sodobnih bolezenskih stanj, 
zlasti kroničnih, degenerativnih, itd.) je v tem srednjeročnem 
obdobju dosežen viden napredek v usklajevanju potreb in 
dohodkovnih možnosti. K temu je bistveno prispevalo samou- 
pravno sporazumevanje v združenem delu, deloma pa tudi 
dopolnjen sistem participacije posameznih uporabnikov k 
stroškom zdravstvenih storitev. Še vedno pa so bile premalo 
izkoriščene materialne možnosti v odnosih neposredne svo- 
bodne menjave dela. 

5.8. Za področje kulture je značilno, da se odnosi svobo- 
dne menjave dela na tem področju zelo počasi razvijajo in da 
v večini primerov kulturne ustanove še vedno dobivajo sred- 
stva za svoje dejavnosti na proračunski način. Problemi na- 
stopajo zlasti pri zagotavljanju sredstev za razvoj osrednjih 
kulturnih ustanov prek takoimenovanega vzajemnega pro- 
grama Kulturne skupnosti Slovenije, saj se sredstya za ta 
vzajemni program zbirajo v občinskih kulturnih skupnostih in 
od tod odvajajo Kulturni skupnosti Slovenije. V občinah niso 
zadovoljni z opredelitvijo vzajemnega programa in zato pone- 
kod ugovarjajo obveznostim. Pomembni uspehi so bili dose- 

45 Izplačana nadomestila zaradi bolezni predstavljajo 1,5% doseženega do- 
hodka, izguba dohodka zaradi odsotnosti z dela pa znaša okoli 6% dohodka. Pri 
tem opozarjamo, da je Skupščina zdravstvene skupnosti lani sprejela celo sklep 
o zvišanju nadomestil z 80% na 90% osebnega dohodka. 
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ženi v zadnjih letih pri izgradnji kulturnih objektov, saj so 
sredstva za investicije v kulturi bistveno narasla. V Ljubljani se 
gradi Kulturni dom Ivana Cankarja, v številnih krajih pa kul- 
turni domovi iz sredstev občinskih kulturnih skupnosti, Kul- 
turne skupnosti Slovenije in iz samoprispevkov občanov. 
Poudariti pa velja, da sami objekti še ne zagotavljajo višjega 
kulturnega standarda, temveč je to predvsem naloga kulturne 
politike ter vzgoje prebivalstva. Določeni uspehi so bili dose- 
ženi pri izboljšanju ekonomskega položaja založništva, bi- 
stveno manjši pa na področju usklajevanja založniške poli- 
tike. Založniški programi založb se dostikrat še zmerom po- 
dvajajo, prioriteto imajo predvsem drage knjižne izdaje in 
zajetne knjižne zbirke, medtem ko se cenena in množična 
knjiga v preprostejši grafični izdelavi ne uveljavlja. V tem nas 
drugi jugoslovanski narodi znatno prekašajo. 

5.9. Doseženi so bili ugodni rezultati pri zagotavljanju ma- 
terialnih pogojev za nadaljnji razvoj dejavnosti telesne kul- 
ture. Pri tem so odigrala združena sredstva občinskih telesno- 
kulturnih skupnosti zelo pomembno spodbujevalno vlogo. Še 
vedno pa je premalo prisotno spoznanje, da ima množična 
telesna kulture, ki služi predvsem za aktivno rekreacijo delov- 
nemu človeku velik pomen za razvoj družbene produktivnosti, 
za splošno zdravstveno stanje prebivalstva in za smotrno 
izrabo prostega časa in imajo množične telesnokulturne or- 
ganizacije in društva na nekaterih območjih manjši delež v 
programih in sredstvih telesnokulturnih skupnosti od dogo- 
vorjenega. 

Na področju vrhunskega športa so postavljeni temelji za 
bolj organizirano in smotrnejše strokovno delo, zlasti v dogo- 
vorjenih športnih panogah. 

6. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 
6.1. Zaradi odpravljanja velikih razlik v stopnji gospodarske 

razvitosti in postopnega izenačevanja pogojev za življenje in 
delo dolgoročnega razvoja v letu 1971 pristopila k sistem- 
skemu usmerjanju skladnejšega regionalnega razvoja. Pri 
tem je bilo težišče dano hitrejšemu razvoju manj razvitih 
območij, saj so izkušnje pokazale, da je probleme razvitosti 
mogoče uspešneje reševati le z razvejano in pospešeno de- 
javnostjo na vseh področjih družbenega dela. 

Stopnja rasti v % (nomi- 
nalno) 

1976 1977 

V obdobju 1976-1980 ima status manj razvitih območij 
deset občin in sicer: Črnomelj, Lenart, Lendava, Ljutomer, 
Murska Sobota, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, 
Tolmin in Trebnje. Poleg teh občin pa še geografska ob- 
močja: Kozjansko, Brkini, Kpbansko, Slovenske gorice, Ha- 
loze in Zg. Pokolpje ter obmejno območje občine Mozirje. Na 
tem manj razvitem območju je po popisu prebivalstva v letu 
1971 živelo 20,7% prebivalstva SR Slovenije na 30% površine 
SR Slovenije (v 10 manj razvitih občinah je živelo 69,3% 
prebivalstva vseh manj razvitih območij in to na 64,5% njihove 
površine). 

Sistem pospeševanja razvoja temelji predvsem na lastnih 
naporih samoupravnih nosilcev razvoja na manj razvitih ob- 
močjih v povezavi s samoupravnimi nosilci razvoja na drugih 
območjih. Temeljna usmeritev razvoja je na pospeševanju 
gospodarskega razvoja, ki temelji na spodbujanju gospodar- 
skih vlaganj in sodelovanju med organizacijami združenega 
dela, na razvijanju gospodarske infrastrukture ter izenačeva- 
nju pogojev v razvoju družbenih dejavnosti. Naloge posamez- 
nih nosilcev razvoja so za obdobje 1976-1980 opredeljene s 
posebnim družbenim dogovorom. 

SR Slovenija spodbuja gospodarska vlaganja na manj ra- 
zvita območja z davčnimi olajšavami in sofinancira izdelavo 
razvojnih programov in inicialnih projektov. 

V skladu z družbenim dogovorom o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v obdobju 
1976-1980 imajo opredeljeno svojo politiko pospeševanja ra- 
zvoja manj razvitih krajevnih skupnosti tudi nekatere manj 
razvite in druge občine. Pri tem upoštevajo še nekatere kra- 
jevne skupnosti, ki po kriterijih republiškega zakona ne šte- 
jejo za manj razvita območja. 

Samoupravna organiziranost v manj razvitih občinah in na 
manj razvitih geografskih območjih v zvezi s pospeševanjem 
razvoja je le delno prisotna. Prav tako še ni prišlo do tesnej- 
šega sodelovanja pri odpravljanju manj razvitosti. 

6.2. Manj razvita območja so v prvih dveh letih srednjeroč- 
nega obdobja dosegla za približno četrtino hitrejši gospodar- 
ski razvoj kot SR Slovenija, če to primerjamo z rastjo družbe- 
nega proizvoda. V letu 1978 pa je bila po oceni na teh 
območjih dosežena približno enaka rast kot v celotni repu- 
bliki. 

Poprečna stopnja rasti DP na prebivalca (indeksi . 
ravni SRS = 100) 

197846 1976/78 1975 1977 

Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur 
Šmarje 
Tolmin 
Trebnje 
Manj razvite občine skupaj 
Občine z manj razvitimi KS 
SR Slovenija 

25,0 29,1 24,9 
19.7 37,8 40,8 
-0,8 39,4 23,1 
15,0 34,8 30,5 
22,0 22,8 25,8 
27,4 24,5 26,4 

9,8 39,0 30,0 
24.8 20,0 25,7 
19.7 18,5 12,1 
32.8 24,9 32,6 
19.0 26,8 25,5 
17.1 19,6 25,7 
15,1 21,6 25,5 

26.3 54,7 64,2 
32.4 22,3 26,9 
19.3 55,5 56,1 
26.5 48,9 54,8 
23.5 46,4 50,7 
26,1 32,8 38,1 
25,7 37,9 41,7 
23.4 41,1 44,5 
16,7 64,3 67,1 
30,1 50,4 60,3 
23,7 46,0 50,6 
21,1 85,1 86,2 
20.6 100,0 100,0 

w Ocena na osnovi prehodnih podatkov. 

Poprečna letna stopnja rasti v obdobju 1976-1978 je bila v 
vseh manj razvitih občinah, razen v občinah Lendava in Tol- 
min hitrejša kot v SR Sloveniji. Hkrati seje v vseh manj razvitih 
območjih zmanjšalo relativno zaostajanje družbenega proiz- 
voda na prebivalca glede na republiško poprečje, na kar pa je 
deloma vplivala tudi počasnejša rast prebivalstva. 

6.3. Na manj razvitih območjih je bila rast zaposlovanja 
znatno hitrejša kot v poprečju republike in v skladu s plan- 
skimi predvidevanji. Kljub hitrejšemu odpiranju novih delov- 
nih mest pa je na teh območjih še vedno prisoten problem 
nezaposlenosti (delež nezaposlenih je znatno višji kot v po- 
prečju republike) ter vprašanje zaposlovanja delavcev, ki se 
vračajo z začasnega dela v tujini. 
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Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur 
Šmarje 
Tolmin 
Trebnje 
Manj razviteobčine 
Občine z manj razvitimi KS 
Občine skupaj 

47 Poprečje stanja marec in september. 48 Podatki za mesec februar 

Stopnja rasti v % 
197647 197747 197847 

1,7 3,3 4,4 
0,5 7,3 10,8 
3,9 9,2 13,8 
4,1 9,2 5,4 
3.6 6,7 6,7 
3,0 3,7 4,1 
8,9 9,3 1,6 
1.7 5,2 4,1 
3,3 5,2 4,9 

11,7 6,5 10,5 
3,9 6,4 6,6 
3,5 4,0 5,3 
2,7 3,9 4,3 

Delež zap. v 
združenem de- 

lu v skupnem 
št. preb. indeks 

nivoja 
197948 1975 1978 

10,0 81,5 84,3 
9.8 25,5 29,0 
1.9 46,1 55,5 

14,5 55,5 61,0 
8,2 55,2 61,8 

-1,5 37,5 40,8 
12,7 36,5 40,0 
8,8 47,5 49,5 
2,6 69,4 74,3 
6,2 49,6 61,8 
7,2 51,2 56,8 
3,5 86,6 88,5 
2,1 100,0 100,0 

Zastajanje nekaterih manj razvitih občin v stopnji gospo- 
darske razvitosti je še vedno veliko, kar so se v proces hitrej- 
šega razvoja vključile z različno startno osnovo, tako da so 
problemi razvoja prisotni z različno ostrino. 

6.4. Investicijska aktivnost se je postopno povečevala, kar 
kaže naraščajoč delež manj razvitih območij v celotnih inve- 
sticijah v SR Sloveniji. Medtem ko je bil v obdobju 1966-1970 
delež desetih manj razvitih občin le 4,7% je znašal v obdobju 
1971 do 1975 7,2% in v letu 1976 do 1977 8,3%. Povečano 
investicijsko aktivnost na manj razvitih območjih odražajo 
tudi podatki podatki bank o odobrenih kreditih za vlaganja v 
osnovna in trajna obratna sredstva. V letu 1976 je bilo usmer- 
jenih na manj razvita območja 10% kreditov, v letu 1977 13% 
(skupaj s krediti za tovarno sladkorja v Ormožu 23%) in v letu 
1978 okoli 16% vseh kreditov. 

Težnjo postopnega večanja kažejo tudi naložbe v družbe- 
nem sektorju kmetijstva. Vedno več kmetov se usmerja v tržno 
proizvodnjo, združujejo se za skupno nabavo kmetijskih stro- 
jev, na nekaterih območjih pa tudi za melioracijo in komasa- 
cijo kmetijskih zemljišč. Zaradi nadpoprečnega deleža kmetij- 
stva v gospodarski strukturi pa se nekatera nerešena vpraša- 
nja v kmetijstvu neugodno odražajo v razvoju teh območij. 

Kljub ugodnim rezultatom na področju investicij pa je treba 
omeniti nekatere slabosti. Prevladujejo manjše investicije, 
čeprav je treba omeniti nekatere večje projekte v izgradnji, 
oziroma pripravi, pri katerih sodelujejo večje organizacije 
združenega dela iz razvitejših območij. Samoupravno združe- 
vanje dela in sredstev je še vedno skromno, saj v investicijah 
prevladujejo kreditni odnosi. 

Določeno oviro pri investicijskih odločitvah predstavlja po- 
manjkanje ustreznih strokovnih kadrov. Prav tako pa tudi 
primanjkuje sredstev za komunalne opremljanje zemljišč. 

Usmeritev družbenega plana, da naj bi investicije, ki zahte- 
vajo večje število novih delovnih mest, usmerjali predvsem na 
območja, kjer so še možnosti zaposlovanja, se ne izvaja 
dosledno. Organizacije združenega dela iz razvitejših območij 
še vedno premalo sodelujejo v razvoju manj razvitih območij. 
Primanjkuje dobro proučenih programov in projektov, ki bi 
bili lahko osnova za skupna vlaganja na manj razvitih območ- 
jih. 

V zvezi s tem se aktivnost Gospodarske zbornice Slovenije 
in bank postopno povečuje. Spodbujevalno vplivajo tudi 
ukrepi republike v obliki davčnih olajšav. 

6.5. Naloge na področju gospodarske infrastrukture se ne 
izvajajo v dogovorjenem obsegu. Modernizacija regionalnega 
in magistralnega cestnega omrežja v letih 1976-1978 poteka v 

skladu s programom. Zaradi nezadostnih sredstev pa se po- 
javljajo določeni problemi v zvezi z izpolnitvijo dogovorjenih 
obveznosti do konca leta 1980. Večji pa so problemi v zvezi z 
modernizacijo lokalnega cestnega omrežja, ker so možnosti 
manj razvitih območij kljub velikim lastnim naporom 
(vključno samoprispevki) skromne, predviden samoupravni 
sporazum med območnimi cestnimi skupnostmi za zagotovi- 
tev solidarnostnih sredstev pa še ni bil sklenjen, ker še ni bil 
sprejet zakon, na podlagi katerega bi se konstituirale te skup- 
nosti. 

Pri izgradnji elektroenergetskega in PTT omrežja ter objek- 
tov vodnega gospodarstva so glede na dogovorjene naloge 
določene kasnitve. Po oceni bo zaostajanje pri izgradnji ob- 
jektov vodnega gospodarstva nadoknađeno. Odpravljanje 
zaostankov pri izgradnji PTT omrežja je povezano z zagotovi- 
tvijo dodatnih finančnih sredstev. Kasnitve pri izgradnji elek- 
troenergetskega omrežja pa po oceni zaenkrat še niso ovirale 
oskrbe porabnikov z električno energijo, vendar pa lahko v 
bodoče predstavljajo omejitveni faktor hitrejšega razvoja 
manj razvitih območij. 

6.6. Pomembni rezultati so bili doseženi pri ustvarjanju 
boljših pogojev razvoja na področju družbenih dejavnosti. 
Lastni napori delovnih ljudi in občanov na manj razvitih ob- 
močjih so skupaj s solidarnostnimi sredstvi v merilu SR Slove- 
nije omogočili postopno zmanjševanje razlik glede opremlje- 
nosti z ustreznimi objekti družbenih dejavnosti kot tudi k 
postopnemu zmanjševanju razlik v pogojih delovanja teh de- 
javnosti. 

Raven nekaterih kazalcev družbenega standarda v primer- 
javi s poprečjem SR Slovenije (SRS = 100) 
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Črnomelj 
Lenart 
Lendava 
Ljutomer 
Murska Sobota 
Ormož 
Šentjur 
Šmarje 
Tolmin 
Trebnje 
Manj razvite občine skupaj 
SRS 

Delež otrok v VVZ Indeks Delež učencev srednjih šol Delež slušateljev višjih in 
v skup. št. preb. visokih šol v skup. št. preb. 

1977/78 1978/79 1977/78 1978/79 1974/75 1978/79 

34,0 
39,5 
95,0 
80,5 
68,0 
68,0 
31,5 
29,5 
88,0 
32,5 
59,0 

100,0 

68,5 
60.5 
84,9 

124,1 
76.2 

108.0 
65.3 
64.6 

114.1 
47,9 
80.7 

100,0 

104,8 
78,6 
78,6 
88,1 
83,3 
78,6 
88,1 
78.6 

102,4 
92,9 
85.7 

100,0 

114,7 
91,3 
81.6 
95.7 
86,0 
86.0 
92.8 
84.1 
93,0 

104,3 
90,6 

100,0 

64,7 
28,6 
42,9 
57,1 
50,0 
42,9 
42,9 
42,9 

100,0 
42,9 
50,0 

100,0 

83,2 
41.6 
51.7 
69.8 
58,4 
49,7 
51,7 
59,1 

105,4 
71,1 
63,1 

100,0 

Pospeševanje razvoja otroškega varstva je omogočilo, da 
se je zajetje predšolskih otrok povečevalo hitreje kot v SR 
Sloveniji, tako da je večina manj razvitih občin že dosegla ali 
celo presegla 2/3 republiškega poprečja, nekatere pa so ga 
celo presegle. 

V letih 1976 do 1978 je bilo na manj razvitih območjih 
zgrajenih nad 20 osnovnošolskih objektov, poleg tega pa so 
zgrajeni ali v gradnji centri usmerjenega izobraževanja (Mur- 
ska Sobota, Tolmin, Črnomelj). Hitrejše vključevanje mladine 
iz manj razvitih območij v srednje šolstvo omogoča tudi 
izgradnja domov na teh območjih kot tudi v večji središčih, 
zlasti v njihovi bližini. To je omogočilo, da so vse manj razvite 
občine že presegle 80% republiškega poprečja glede deleža 
dijakov v skupnem številu prebivalstva, medtem ko znaša 
delež študentov v višjih in visokih šolah v večini teh občin 
preko 50% republiškega poprečja. 

Ugodni premiki so bili doseženi tudi na področju zdravstve- 
nega varstva in kulture, čeprav obstajajo še precejšnje razlike 
med posameznimi območji. Glede socialnega skrbstva so vse 
občine dosegle podobne pogoje v okviru zajamčenega pro- 
grama. 

6.7. Posebna pozornost je bila v preteklih letih dana reše- 
vanju problemov manj razvitih obmejnih območij. Nekateri 
posegi na področju gospodarske infrastrukture in razvoja 
družbenih dejavnosti so že vplivali na zmanjšani obseg odse- 
ljevanja prebivalstva. Veliko zaostajanje terja dodatne napore, 
da se praznjenje nekaterih območij ne samo zaustavi, temveč 
ustvarijo tudi pogoji za postopno povečevanje števila prebi- 
valstva. Pri tem je zlasti pomembno zadržanje mladine na teh 
območjih. 

6.8. Nekatere vzroke, ki otežujejo dosledno izvajanje dogo- 
vorjenih usmeritev za skladnejši regionalni razvoj, bo po- 
trebno v letih 1979 in 1980 odpraviti, pri čemer bodo morali 
biti potrebni ukrepi dosledno izpeljani v okviru samouprav- 
nega mehanizma udeležencev družbenega dogovora o po- 
speševanju skladnejšega regionalnega razvoja. Predlogi za 
nadaljnjo aktivnost v tej smeri so podrobneje opredeljeni v 
zaključnem poglavju »Analize dosedanjega razvoja, seda- 
njega položaja in problematike manj razvitih območij v SR 
Sloveniji«. 

Izdelavo gradiva je vodila mgr. Stanka Kukar, posamezna poglavja 
pa so pripravili: 
I. del: 
točka 1.: Stane Vencelj 
točka 2.: Stane Vencelj v sodelovanju z Marjeto Šiško, Jerino Kode- 
Ija, Marjanom Ulčarjem, Aienko Kerin, Maro Vrtačnik, Hildo Dolenc, 
Jasno Kondža, Sašo Kovačič, Heleno Likar, mgr. Pavletom Gmeiner- 
jem, Nušo Škopac in Alenko Markič 
točka 3.: mgr Stanka Kukar v sodelovanju z Vido Brus in Alenko 
Kerin in mgr. Pavletom Gmeinerjem 
točka 4 .: Alenka Markič 

II. del: 
točka 1.: Mara Vrtačnik, Hilda Dolenc, Vida Brus 
točka 2.: mgr. Pavle Gmeiner, Helena Likar, Marjan Ulčar 
točka 3.: Alenka Kerin 
točka 4.: Alenka Markič 
točka S.: Marko Selan v sodelovanju z Majdo Halas, Vido Mohorčič- 
Špolar, Majo Bergant in Francem Debevčem 
točka 6.: Andrej Briški Dunja Ukmar 
Redakcija: Zdravko Praznik, Tomaž Banovec, Stanka Kukar, Alenka 
Markič, Stane Vencelj 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

ANALIZA 

možnosti razvoja SR Slovenije za 

obdobje 1981-1985, s smernicami za 

pripravo družbenega plana SR Slovenije 

UVOD 

V procesu pripravljanja planskih dokumentov pred- 
stavljajo analize možnosti razvoja v skladu z. 32. člaenom 
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije analitično osnovo, ki nosil- 
cem planiranja v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter družbenopolitičnih skupnostih omogoča obliko- 
vanje prvih razvojnih usmeritev v obliki smernic za pri- 
pravo planov ter elementov za samoupravno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje o temeljih planov. 

V tem smislu analiza možnosti razvoja SRS za obdobje 
1981-1985 predstavlja informacijo nosilcem planiranja o 
doseženem razvoju, o omejitvah in možnih ciljih razvoja 
v bodoče, o osrednjih razvojnih problemih naslednjega 
srednjeročnega obdobja, o prvih možnih projekcijah, bi- 

lančnih razmerjih in okvirih razvoja ter o predvidenih 
smereh politike in ukrepov za uresničevanje možnosti 
razvoja. 

Podobno vlogo v merilu SFR Jugoslavije ima tudi gra- 
divo »Preliminarna analiza pogojev in možnosti razvoja 
Jugoslavije v obdobju 1981-1985«, ki sta ga pripravila 
Zvezni zavod za družbeno planiranje in Inštitut ekonom- 
skih ved v Beogradu. 

Pri delu na analizi možnosti razvoja SRS 1981-1985 
smo upoštevali usmeritve kongresov in druga pomemb- 
nejša stališča družbenopolitičnih organizacij, zvezne 
analize in ocene, razno strokovno gradivo, ki so ga 
pripravili delavci in zunanji sodelavci zavoda, razne mo- 
delske izračune, rezultate analiz preteklega obdobja kot 
v možni meri tudi prve koncepte srednjeročnega razvoja 
nosilcev planiranja. 

I. GLOBALNA OCENA IZVAJANJA 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V 
OBDOBJU 1976-1980 

1.1. Osnovni cilji in naloge v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju so bili pogoji z zapletenimi notranjimi in zunanjimi 
okoliščinami, v katerih smo sprejemali družbeni plan za ob- 
dobje 1976-1980. Med notranjimi pogoji, ki so odločilno vpli- 
vali na uresničevanje družbenega plana, velja poudariti neza- 
dostno samoupravno organiziranost družbe, nakopičene dol- 
goročne strukturne probleme v gospodarstvu in družbenih 
dejavnostih, nestabilnost gospodarskih tokov, visok porast 
denarnega obtoka in visoko inflacijo, prepočasno uresničeva- 
nje novega sistema ekonomskih odnosov s tujino, preslabo 
izvozno usmerjenost, veliko odvisnost od uvoza, visok deficit 
v plačilni bilanci in ekstenzivnost v gospodarjenju. Med zuna- 
njimi pogoji pa so značilni zmanjševanje gospodarske rasti in 
visoka brezposelnost v svetu kot posledica energetske in 
surovinske krize ter uvajanja novih tehnologij, visoka inflacija, 
poglabljanje prepada med razvitimi državami in deželami v 
razvoju, znatno počasnejša dinamika svetovne trgovine, zapi- 
ranje gospodarstev v ožje regionalne okvire in poostreno 
izvajanje protekcionizma. 

1.2. V takih pogojih so bili v družbenem planu SR Slovenije 
opredeljeni naslednji cilji in naloge, ki naj bi zagotovili kvalite- 
ten napredek v razvoju proizvajalnih sil in družbenoekonom- 
skih odnosov: 

- uveljavljanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na vseh področjih družbene reprodukcije, 

- stalno izboljševanje življenjskega standarda delavcev in 
občanov ob poudarjeni krepitvi družbenega standarda, 

- stabilnejši gospodarski razvoj na osnovi kvalitetnih de- 
javnikov razvoja ob skladnejših odnosih v obsegu in strukturi 
proizvodnje in porabe, 

- spremembe v strukturi proizvodnje in investicij v smeri 
dogovorjenih prednostnih nalog, zlasti na področju energe- 
tike in prometa, kmetijstva in živilstva, surovinskih dejavnosti 
in reprodukcijskega materiala ter modernizacije tistega dela 
predelovalne industrije, ki ustreza sprejetim razvojnim kriteri- 
jem (zlasti plačilno bilančnemu kriteriju in kriteriju učinkovi- 
tosti), 

- intenzivnejše gospodarsko sodelovanje s tujino, poveča- 
nje izvoza blaga in storitev, racionalno nadomeščanje uvoza 
ter doseganje večje skladnosti v zunanjetrgovinskih tokovih, 
- izvajanje prednostnih nalog družbenih dejavnosti, zlasti v 

usmerjenem izobraževanju, raziskovalnem delu, osnovnem 
zdravstvenem varstvu in nekaterih področij kulture, 

- uresničevanje družbeno dogovorjene kadrovske politike, 
temelječe na kvalitetnejših osnovah ter uveljavljanje življenj- 
skih in kulturnih standardov pri zaposlovanju, 

- skladnejši družbenoekonomski razvoj vseh območij v SR 
Sloveniji ter smotrno prostorsko razporejanje dejavnosti in 
objektov. 

Vse te zahtevne naloge naj bi izvajali v okviru naslednjih 
materialnih možnosti: rast družbenega proizvoda okoli 6% 
letno (industrijske proizvodnje okoli 7%, kmetijske proizvod- 
nje okoli 3,5%), zaposlenosti v združenem delu okoli 2,9% 
letno, produktivnosti dela okoli 3,6% letno, osebnih dohod- 
kov na zaposlenega okoli 3% letno, izvoza blaga okoli 8,2% 
letno ter uvoza blaga okoli 5% letno. Delež investicij v 
osnovna sredstva v družbenem proizvodu družbenega sek- 
torja naj bi se povečal od 17,8% v obdobju 1971-1975 na 
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19,7% vtem srednjeročnem obdobju, njihova struktura pa naj 
bi se bistveno spremenila v korist gospodarske infrastrukture, 
agroživilskega kompleksa ter proizvodnje surovin in repro- 
dukcijskega materiala, 

1.3. Že ob pripravah in sprejemanju družbenega plana se je 
pogosto postavljalo vprašanje, ali niso vse te naloge preveč 
zahtevne; analize izvajanja družbenega plana pa po štirih letih 
ponovno kažejo, da dogovorjene naloge, ki pomenijo bistven 
preobrat od dotedanjih dolgoročnih tendenc, presegajo mož- 
nosti tega petletnega obdobja in jih bo zato treba marsikje 
prenesti v naslednje srednjeročno obdobje. 

Po ocenah bomo v prvih štirih letih tega planskega obdobja 
dosegli sorazmerno ugodne kvantitativne rezultate v rasti 
družbenega proizvoda (stopnja rasti družbenega proizvoda 
znaša po oceni okoli 5,5%, stopnja rasti industrijske proiz- 
vodnje pa 6,4%). Po višini družbenega proizvoda na prebi- 
valca se SR Slovenija že nahaja med srednjerazvitimi deže- 
lami. Doseženi so bili tudi ugodni rezultati pri rasti osebnega 
in družbenega standarda delovnih ljudi in občanov. Vzdržu- 
jemo polno zaposlenost prebivalstva v SR Sloveniji, razen na 
nekaterih manj razvitih območjih. 

Uresničujejo se tudi nekatere temeljne usmeritve glede 
investicij, ki so pogoj za odpravljanje osnovnih strukturnih 
neskladij v proizvodnji. Ob nižji rasti'ćružbenega proizvoda so 
sredstva za investicije porasla močneje tako, da je delež 
investicij v osnovna sredstva v ustvarjenem družbenem proiz- 
vodu celo nekoliko nad predvidevanji družbenega plana in je 
že dosegel v SR Sloveniji tako kot v celotni SFR Jugoslaviji 
zgornjo mejo absorbcijske sposobnosti gospodarstva za inve- 
sticije, kar se ob slabi mobilnosti sredstev kaže v njihovi nizki 
učinkovitosti, neusklajenosti med povpraševanjem in po- 
nudbo na področju investicij ter številnih neekonomskih vpli- 
vih, ki delujejo na investicije (organizacijski problemi, po- 
manjkanje projektov, problemi pri opremljanju zemljišč itd.). 
V strukturi investicij pa je prišlo do nekaterih premikov, zlasti 
v korist energetike, vendar v manjšem obsegu kot je bilo 
predvideno. V primerjavi s planom zlasti zaostaja delež inve- 
sticij v prometno infrastrukturo in proizvodnjo surovin. Pre- 
počasi se glede na dogovorjene kriterije vršijo strukturne 
spremembe investicij v predelovalne dejavnosti. Povprečna 
34% rast denarne mase bistveno presega stopnjo rasti druž- 
benega proizvoda. Na blagovno-denarno ravnovesje nega- 
tivno vpliva zlasti neustrezna razporeditev denarne mase, 
katere rast v sektorju proizvodnje zaostaja, v sektorju rabe pa 
nesorazmerno hitro raste. Takšna razmerja zlasti vzpodbujajo 
pritisk na cene ter slabijo ekonomski interes za izvoz blaga in 
storitev. Še naprej absolutno in relativno raste kreditna odvi- 
snost organizacij združenega dela od bank. 

Kljub razmeroma ugodnim kvantitativnim rezultatom pa v 
tem obdobju vedno ostreje prihajajo do izraza nekateri dolgo- 
ročni problemi in negativne tendence, ki vplivajo na slabšo 
kvaliteto v gospodarjenju, kar se kaže v: 

- nižji produktivnosti dela (po ocenah bo znašala v prvih 
štirih letih njena rast le okoli 2,3% letno) in nizkem deležu 
produktivnosti v prirastu družbenega proizvoda. Tudi ta, do- 
kaj skromna rast produktivnosti dela je bila dosežena zgolj s 
povečevanjem opremljenosti dela (ob upadanju proizvodnega 
količnika), kar pomeni, daje bilo doseganje gospodarske rasti 
pretirano drago; 

- večjem obsegu zaposlovanja na vseh področjih (stopnja 
rasti zaposlovanja znaša okoli 3,6% letno); 
- nižji rasti izvoza blaga in storitev (izvoz blaga bo po 

ocenah v štirih letih skupaj porasel le za 3,3% poprečno letno) 
in zmanjševanju deleža izvoza v družbenem proizvodu; zaradi 
močnih omejitev na uvozni strani pa seje uvoz blaga zmanjšal 
poprečno letno za 2,5%. Tako smo sicer dosegli višje pokritje 
uvoza z izvozom od predvidenega in izboljšanje plačilno bi- 
lančnega položaja SRS, vendar pa zaostajanje pri vključeva- 
nju v mednarodno menjavo ob še vedno zelo močni enostran- 

ski odvisnosti od zahodnih držav opozarja na trajnejše zapira- 
nje gospodarstva v lastne meje zlasti, ker so podobne težnje 
tudi v odnosu do vključevanja v jugoslovansko tržišče; 

- zaostrovanje problema gospodarjenja s prostorom zlasti 
z vidika opuščanja produktivne rabe kmetijskih zemljišč in z 
vidika varstva najkvalitetnejših zemljišč; 

- zmanjševanje učinkovitosti investicij (po ocenah znaša 
kapitalni koeficient1 v prvih treh letih 4,1, v planu pa je bilo 
predvideno, da bo znašal 3,1); 
- slabem izkoristku proizvodnih zmogljivosti in znanja; 
- dejstvu, da se družbene dejavnosti niso uveljavile kot 

dejavnik razvoja; 
- nestabilnosti gospodarskih gibanj, ki se kažejo enkrat v 

izredno visokih, drugič spet v izredno nizkih stopnjah rasti 
proizvodnje, izvoza, uvoza, kakor tudi v neenakih pogojih 
gospodarjenja, v pogostih spremembah in v administrativnih 
posegih v pogoje gospodarjenja ter v visoki rasti cen; 

- zmanjševanju konkurenčnosti gospodarstva zaradi po- 
novno hitrejše rasti cen, počasnejše rasti produktivnosti (v 
prvih treh letih je rast cen prispevala k rasti nominalnega 
dohodka okoli 76%, rast zaposlenosti okoli 17%, produktiv- 
nost dela pa le 7%); 
- veliki odvisnosti procesa reprodukcije (enostavne in raz- 

širjene) od drugih, zlasti od domačih in tujih kreditov; 
- premajhni povezanosti rasti osebnih dohodkov z rastjo 

produktivnosti dela in v premalo stimulativni delitvi osebnih 
dohodkov (ob tem, ko bo produktivnost dela v prvih štirih letih 
plana rasla za 2,3% letno, bodo realni osebni dohodki na 
zaposlenega porasli za 3,2% letno); hkrati so se razponi v 
osebnih dohodkih zelo zmanjšali; 

- nerešenih nekaterih najbolj perečih vprašanjih onesna- 
ževanja okolja in nekaterih odprtih vprašanjih glede večjih 
posegov v prostor, kar povzroča odlaganje problemov; 
- neusklajenosti zakonodaje na področju urejanja pro- 

stora, pomanjkljivi in nedodelani urbanistični dokumentaciji 
ter počasnem samoupravnem organiziranju, ki ovira učinko- 
vito izvajanje prostorske in urbanistične politike (glej karto in 
komentar hkarti v prilogi analize). 

Registracija pomembnejših razvojnih problemov v prostoru 
Na karti prikazani pomembnejši razvojni problemi v pro- 

storu predstavljajo izvleček iz širše registracije znanih večjih 
posegov v prostor v prihodnjih (deset) letih na teritoriju SR 
Slovenije. Registracija je bila pripravljena v skladu z začasno 
obvezno metodologijo prostorskih planov Slovenije, Ljub- 
ljana 1978. (Ur. list SRS št. 4/78). 

Izbor je bil izvršen na podlagi dveh kriterijev, in sicer: 
- registriran poseg pomeni po pomembnosti in površinski 

oziroma linijski razsežnosti večji vpliv na slovenski prostor; 
- registriran poseg je problematičen zaradi že znanih, dia- 

metralno nasprotnih programov in študij, ki v določenih pre- 
delih SR Slovenije že obstajajo. 

Prikazani elementi ne predstavljajo nobene faze v pripravi 
prostorskega plana SR Slovenije in imajo nalogo le opozoriti 
na probleme, ki so se že pojavili in ki jih bo (nekaterim) nujno 
potrebno konkretno obravnavati in sprejeti stališča za reševa- 
nje problema. 

Večja kvaliteta gospodarjenja, ki je nismo uspeli uveljaviti v 
tem srednjeročnem obdobju, mora biti osnovni pogoj za ra- 
zvoj v prihodnjem obdobju. Če smo se v tem petletju še 

1 Kapitalni koeficient predstavlja razmerje med investicijami v osnovna sred- 
stva in prirastom družbenega proizvoda v določenem obdobju in pove, koliko 
enot sredstev za investicije je potrebno, da poraste družbeni proizvod za eno 
enoto. 

Gornji kapitalni koeficient je izračunan na podlagi podatkov SDK. 
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zadovoljili z nekaterimi kvantitativnimi učinki, pa dosežena 
višina družbenega proizvoda na prebivalca zahteva, da pri- 
deta kvaliteta in učinkovitost gospodarjenja na prvo mesto. 

Gospodarska rast, je vse manj poglavitno ali celo edino 
merilo za doseženi družbenoekonomski razvoj. Čim bolj so 
zadovoljene osnovne življenjske potrebe, tem bolj stopa v 
ospredje zahteva po dvigu kvalitete življenja, ki se kaže v 
boljšem zdravstvenem stanju, materialni in socialni varnosti 
delavcev in občanov, v zadovoljstvu pri delu, v več možnostih 
za razvoj osebnosti ter intelektualne, kulturne in fizične uspo- 
sobljenosti za delo in samoupravljanje, v izboljšanju in zava- 
rovanju naravnega in grajenega okolja, v aktivni izrabi pro- 
stega časa, v stabilnih gospodarskih in političnih razmerafv, 
pa tudi v stabilni in zanesljivi oskrbljenosti s proizvodi in 
storitvami. 

II. OMEJITVE RAZVOJA 
Kot je razvidno iz uvodne analize/perspektiva razvoja pod 

nespremenjenimi dosedanjimi pogoji dokazuje upadanje pro- 
duktivnosti dela in učinkovitosti investicij ter od tod akumula- 
cijske sposobnosti gospodarstva, hkrati pa hitrejša rast real- 
nih osebnih dohodkov na zaposlenega od produktivnosti, kar 
v razmerah s tem povezane vse večje zaprtosti trgov v SFR 
Jugoslaviji, zapiranja in neenakopravnega vključevanja go- 
spodarstva v mednarodno menjavo ob potrebi po ohranjanju 
visoke investicijske stopnje in gospodarske rasti zaradi nujnih 
strukturnih premikov, daje malo možnosti za uspešno, čeprav 
administrativno obvladovanje še znosne rasti cen. V takih 
razmerah bi se še nadalje krepila inflacija, kar močno omejuje 
težnje po intenzivnejšem in dinamičnem razvoju v naslednjem 
srednjeročnem obdobju. 

V okviru našega družbenoekonomskega sistema je mogoče 
dosedanje pogoje spreminjati. Spreminjanje teh pogojev se 
bo srečalo z ustaljenim načinom delovanja družbe in njene 
ekonomske strukture. V tem smislu dosedanji razvoj in per- 
spektiva njegovega nadaljevanja pod nespremenjenimi dose- 
danjimi pogoji predstavljata omejitev za nadaljnji materialni 
razvoj in razvoj družbenoekonomskih odnosov. 

2.1. Objektivni pogoji v svetu:2 

- računati je treba z nadaljevanjem postopnega zmanjše- 
vanja dinamike rasti družbenega proizvoda, vendar se uve- 
ljavljajo spoznanja, da zapiranje v nacionalne trge poraja 
negativne efekte za rast svetovnega gospodarstva, zato se 
kljub protekcionističnim ukrepom v svetovnem merilu računa 
s hitrejšo rastjo zunanje trgovine (7% letno) od družbenega 
proizvoda; 

- stopnje rasti družbenega proizvoda naj bi bile naslednje: 

Gibanje družbenega proizvoda 1960-19853 

1960-1970 1970-1975 1975-1985 
Dežele v razvoju 5,5 5,9 5,7 
Dežele OECD 4,9 2,8 4,2 
Dežele SEV 6,8 6,4 5,1 

- pogoji, ki se pojavljajo za nadaljnji razvoj SFR Jugosla- 
vije4 in SR Slovnije v svetu, bodo še naprej dokaj težki, vendar 
je treba upoštevati, da smo v zadnjem obdobju izgubljali svoje 
pozicije na svetovnih trgih, zmanjševali svoj delež v svetovni 
zunanji trgovini in to predvsem zaradi notranjih razlogov; 

- možnosti za večjo rast izvoza izhajajo tudi iz uresničeva- 
nja načel konference v Colombu, ki nudijo določeno perspek- 

2 Povzeto po Preliminarna analiza uslova i mogućnosti razvoja Jugoslavije do 
1985. g., SZDP, IEN, Beograd, 4. 4.1979 3 cit. delo, str. 113. 4 Nadaljujejo se protekcionistične težnje v razvitem svetu; z vključevanjem 
novih članic v EGS (Grčija, Portugalska, Španija) se bodo zaostrile možnosti 
našega izvoza v države EGS, zlasti zaradi naše podobne strukture proizvodnje, 
ki se vključuje v izvoz (predelovalna proizvodnja, kmetijski pridelki). 

tivo našemu širšemu vključevanju v ekonomske odnose s 
tujino; 

- računamo z dejstvom, da kot razmeroma majhno gospo- 
darstvo predstavljamo majhen delež na tujih trgih in ne vpli- 
vamo bistveno na razmerja ponudbe in povpraševanja; 

- odpirajo se določene boljše možnosti za razvijanje ob- 
mejnega gospodarskega sodelovanja. 

2.2. Objektivni pogoji v SFR Jugoslaviji 

Pogoji in faktorji, ki bodo vplivali na razvoj SFR Jugoslavije 
v obdobju 1981-1985, na specifičen način pa tudi na razvoj 
SR Slovenije, so po eni strani akumulirani kot dolgoročni 
problemi našega razvoja, po drugi pa so rezultat trajnih priza- 
devanj za uresničevanje osnovnih razvojnih ciljev. 

Kot omejitve se kažejo predvsem naslednje značilnosti: 
- proizvodni količnik pada, produktivnost, učinkovitost go- 

spodarjenja in družbena organizacija gospodarstva niso za- 
dovoljive, izgube v tekočem poslovanju in poslovanje na meji 
rentabilnosti so postali običajen in razširjen pojav ter zato v 
nespremenjenih internih pogojih ni realno pričakovati, da je 
moč ohraniti sedanjo dinamiko rasti v daljšem obdobju; 

- disparitete v cenah in nerešeni problemi primarne delitve 
vplivajo na šibko akumulativno sposobnost podjetij na neka- 
terih bistvenih področjih in na počasnejši razvoj; 

- relativno zmanjšana možnost zadolževanja v tujini bo v 
prihodnje predstavljala enega pomembnih omejitvenih fak- 
torjev razvoja; 

- slabo ekonomsko povezovanje gospodarstva SFR Jugo- 
slavije in s tem povezano zapiranje trgov; 

- nezadostno tehnološko povezovanje gospodarstva in od- 
sotnost strategije tehnološkega razvoja, kar je posledica ne 
dovolj precizno opredeljenih smeri in počasne realizacije 
prestrukturiranja gospodarstva; 
- manj razvite republike in SAP Kosovo se razvijajo pod 

planiranimi stopnjami, kar je predvsem posledica slabših re- 
zultatov pri izkoriščanju proizvajalnih sil. 

Pogoji, ki lahko vzpodbudno delujejo na nadaljnji razvoj, 
so: 

- predvideno izboljševanje institucionalnih pogojev, saj se 
računa na nadaljnjo intenzivno izgradnjo in zaokrožitev druž- 
benoekonomskega sistema (razširjena reprodukcija, cene in 
kompenzacije, kreditno-monetarni sistem, uresničevanje no- 
vega sistema ekonomskih odnosov s tujino itd.); 

- večja samooskrba z elektroenergijo, hrano in nekaterimi 
surovinami; 

- boljša prometna povezanost v SFR Jugoslaviji in s sve- 
tom; 

- prenos velikega obsega neaktiviranih investicij in njihovo 
aktiviranje v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

2.3. Demografski in kadrovski pogoji v SR 
Sloveniji 

- naravni prirastek ne bo spremenjen (0,6-0,65% letno) in 
celotno prebivalstvo se bo še naprej staralo, zlasti na odseli- 
tvenih območjih (glej karto in komentar h karti v prilogi 
Analize); 

- dane so možnosti za doseganje polne zaposlitve tudi na 
manj razvitih območjih v SR Sloveniji; 

- zmanjšane bodo možnosti ekstenzivnega zaposlovanja 
delavcev iz drugih republik in pokrajin SFR Jugoslavije zaradi 
razvoja proizvodnje v drugih republikah in potrebnega zago- 
tavljanja minimalnih standardov življenjskih pogojev novoza- 
poslenih delavcev; 

- regionalna in poklicna mobilnost delavcev v SR Sloveniji 
bo po tradiciji nizka, kar slabo deluje na kvalitetni razvoj; 

- računati je treba s pojavom tehnoloških viškov delavcev v 
zvezi s prestrukturiranjem; 
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- še vedno bo problem neusklajenosti vertikalne (nivo izo- 
brazbe) in horizontalne (smer izobrazbe) strukture kadrov s 
potrebami intenzivnega gospodarskega in družbenega ra- 
zvoja; 

- še nadalje bo prisoten intenziven pritisk na zaposlovanje 
s strani kmečkega prebivalstva in še zaostril se bo problem 
ostarelosti kmečkega prebivalstva, zlasti v hribovskih prede- 
lih, kar pomeni potencialno zmanjšanje kmetijske proizvod- 
nje; 
- nadaljuje se problem pogoste neustrezne izkoriščenosti 

kadrov in njihove slabe motiviranosti za ustvarjalno delo. 

Možnosti demografskega razvoja v SR 
Sloveniji 

V grafičnem prikazu so podane tri možnosti dolgoročnega 
demografskega razvoja po občinah in medobčinskih oziroma 
planskih območjih SR Slovenije do leta 1985 in okoli leta 
2000. Prvi dve inačici (varianta 1. in 2.) se nebistveno razliku- 
jeta in predstavljata po dveh različnih metoda izvršeno prog- 
nozo spontanega demografskega razvoja, to je, kakšen bi ta 
bil v posameznih območjih SR Slovenije, če bi se nadaljevale 
težnje v dosedanjem devetnajstletnem razdobju. 

Tretja inačica, imenovana planska projekcija, upošteva 
vpliv nekaterih dolgoročnejših elementov politike družbenega 
razvoja SR Slovenije na nadaljnji demografski razvoj ožjih 
območij. Ti elementi so predvsem: zagotavljanje pogojev za 
polno zaposlenost aktivnega prebivalstva, varčanje delavcev, 
ki so na začasnem delu v tujini, dolgoročna usmerjenost na 
modernizacijo in na avtomatizacijo postopkov v industriji in 
na drugih področjih, zaradi pomanjkanja delavcev, povečeva- 
nja produktivnosti in konkurenčnosti na mednarodnem trgu, 
prestruktu. . surovin in energije, proizvodnji sredstev za delo 
in nekaterih storitvenih dejavnosti, razvoj in optimalizacija 
prometnega sistema ter policentrična integracija družbenoe- 
konomskega razvoja v smislu politike skladnejšega regional- 
nega razvoja SR Slovenije. 

Planska projekcija prikazuje, izhajajoč iz predpostavke, da 
se bodo uveljavile navedene družbenoekonomske usmeritve, 
spremembe v gibanju prebivalstva po posameznih občinah in 
medobčinskih območjih. 

2.4. Tehnološke omejitve v SR Sloveniji 
- v gospodarski strukturi so premalo zastopani proizvod- 

nja in storitve, ki imajo ob sedanji ravni tehnologije v svetu 
največje možnosti za tehnološki napredek, prevelik delež pa 
imajo sektorji, ki zaradi nizke opremljenosti dela ne morejo 
doseči bistvenih premikov pri opredmetenem tehnološkem 
napredku v smeri avtomatizacije proizvodnih procesov ter 
večje prisotnosti dosežkov informatike in komunikacij v proiz- 
vodnji in organizaciji; 

- razdrobljenost raziskovalnih kapacitet, njihovo zapiranje 
v organizacijah združenega dela in teritorialnih območjih ter 
njihova slaba povezanost z združenim delom v naslednjem 
srednjeročnem obdobju še ne bo odpravljena, temveč bo 
tekel intenziven proces reorganizacije raziskovalne dejavno- 
sti v smeri projektov in usmerjenih programov, čutiti bo že 
tudi prve organizacijske rezultate, ki pa zaradi dolžine cikla 
pri uvajanju tehnologije še ne bodo dali pomembnejših eko- 
nomskih učinkov; 

- glede inovacij je sedanje stanje slabo, ob intenzivni poli- 
tični aktivnosti v zadnjem obdobju in sistemskih ukrepih za 
večje materialne in nematerialne spodbude pa lahko raču- 
namo z določenim izboljšanjem v prihodnje; 
- v skladu s koncepcijo prestrukturiranja gospodarstva se 

bodo povečale možnosti selektivnega uvoza kvalitetnih te- 

hnoloških rešitev v okviru razvojno usmerjene politike eko- 
nomskih odnosov s tujino. 

2.5. Prostorski pogoji v SR Sloveniji 

Osnovne značilnosti slovenskega prostora, ki bodo vplivale 
na nadaljnji razvoj, so: 
- težišče poselitve je vse bolj v dolinah, kjer je v konfliktu z 

najbolj rodovitnimi oziroma za sodobno kmetijstvo najbolj 
primernimi zemljišči in z ukrepi za zaščito podtalnice na 
območjih, ki so poglavitni vodni vir za oskrbo s pitno vodo 
velikega dela prebivalstva kranjske, ljubljanske, krško-breži- 
ške, celjske, mariborske, ptujske in murskosoboške aglome- 
racije in nekaterih vododeficitarnih območij, kot so kraška 
območja Notranjske, Primorske in Dolenjske, Haloze, Sloven- 
ske gorice in Goričko. Oboje se spopada z vedno številnejšimi 
infrastrukturnimi koridorji, ki potekajo oziroma bodo potekali 
po dolinah, ter s pridobivalnimi prostori proda in peska. 
Hkrati se na teh območjih pojavljajo največje onesnaženje 
voda in zraka, problemi shranjevanja odpadkov in hrup; 

- razmeroma veliko majhnih in v prostoru razpršenih nase- 
lij zahteva bolje razvito prometno omrežje, če naj zagotovi 
enako dostopnost pri večji oddaljenosti v gravitacijskem ob- 
močju (leta 1978 je še vedno nad 60% vseh Slovencev živelo v 
»malih naseljih«). Toda omrežje teh naselij je razmeroma 
gosto (če odštejemo približno eno četrtino ozemlja Slovenije, 
ki je strnjeno neposeljeno). Razpršenost velikega dela prebi- 
valstva v pretežno majhnih naseljih otežuje racionalnejšo 
oskrbo z zahtevnejšimi dobrinami in uslugami, vpliva na 
močno dnevno delovno migracijo, otežuje oziroma zvišuje 
stroške opremljanja s komunalnimi napravami (vodovod, ka- 
nalizacija, čiščenje voda, odstranjevanje odpadkov ipd.). Ob- 
seg gravitacijskih območij (glede na število prebivalstva in 
velikost ozemlja) ne zagotavlja povsod minimalnega praga za 
racionalno namestitev ustreznih dejavnosti v središču občin 
ali širših območij; 

- način kmetijske rabe zemljišč (s posestno strukturo, zem- 
ljiško razdelitvijo) še vedno odraža podedovane značilnosti. 
Začeta preobrazba (komasacije) poteka le parcialno; 

- neuspešnost vnaprejšnjega opredeljevanja in opremlja- 
nja zemljišč za poselitev poraja deloma stihijsko pozidavo ali 
razkosavanje zelo primernih kmetijskih zemljišč, nenačrtno 
črpanje nekovinskih rudnin, velik obseg neusmerjene stano- 
vanjske gradnje in velike stroške zaradi neažurnih mikroloka- 
cijskih odločitev gospodarstva; 

- prostorska oziroma urbanistična planska dokumentacija 
večkrat le sledi in se prilagaja trenutnim »nujnim« potrebam 
po prostoru za poselitev, namesto da bi aktivno usmerjala 
racionalno, na osnovi dolgoročnih ciljev zasnovano in z dru- 
gimi uporabniki prostora usklajeno rabo prostora. 

V teh okoliščinah se v nekaterih mestnih naseljih razvija 
pretežno le stanovanjska gradnja, kar poraja nevarnost, da bo 
v bodočnosti na lokacijah znotraj poseljenih površin primanj- 
kovalo zemljišč za proizvodnjo, oskrbo, družbene dejavnosti, 
rekreacijo ipd. 

III. MOŽNI CILJI RAZVOJA 

3.1. Cilji skupnega razvoja v SFR 
Jugoslaviji5 

3.1.1. Razvoj samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov bo eden osnovnih ciljev naslednjega srednjeročnega 
obdobja razvoja v SFR Jugoslaviji: 

s Povzeto po Osnutku odlc .<a o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske 
politike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do 
leta 1985, Skupščina SFRJ, Beograd, maj 1979. 
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- stabilen in nemoten družbeni in gospodarski razvoj dr- 
žave, njenih materialnih proizvodnih sil in duhovne ustvarjal- 
nosti ter smotrna uporaba prostora so osnovne predpostavke 
nadaljnjega uspešnega razvoja socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov; 

- zaostajanje in neskladja v razvoju proizvajalnih sil, ki se 
kažejo v že dalj časa vse nižji rasti produktivnosti dela in 
učinkovitosti gospodarjenja, zahtevajo pri razvoju družbe- 
noekonomskih odnosov usmeritev na tista področja, ki nepo- 
sredneje vzpodbujajo kvalitetni razvoj proizvajalnih sil: 

- reševanje aktualnih problemov v zvezi z ustvarjanjem 
pogojev za uveljavljanje ustvarjalne sile dela, saj je predvsem 
dohodek izraz razvitosti proizvajalnih sil, 

- razvoj planiranja ter združevanja dela in sredstev na vsem 
jugoslovanskem prostoru, ki naj na podlagi samoupravnega 
sporazumevanja, družbenega dogovarjanja in sistemskih 
ukrepov ustvari pogoje za večjo mobilnost sredstev razširjene 
družbene reprodukcije; bolj kot doslej bo potrebno razviti 
pogoje za krepitev enotnega jugoslovanskega trga, k čemur 
mora prispevati stabilnejša ekonomska politika, ki bo vzpod- 
bujala dolgoročne, kvalitetne in za nastope predvsem na tujih 
trgih sposobne usmeritve; 

- družbeni sistem informiranja bo treba izpopolnjevati na 
sodobnih osnovah tako, da bo postal integralni del celotnega 
demokratičnega mehanizma usklajevanja interesov in bo 
omogočal čim bolj kvalificirano samoupravno odločanje de- 
lovnih ljudi; 
- preraščati bo treba proračunske odnose v družbenih 

dejavnostih in razvijati svobodno menjavo dela; 
- s sistemom samoupravnega sporazumevanja in družbe- 

nega dogovarjanja bo treba v delitvi dohodka na akumulacijo 
in za druge namene ustvarjati takšna razmerja, ki bodo zago- 
tovila hitrejši razvoj proizvajalnih sil. 

3.1.2. O skupni politiki razvoja v SFR Jugoslaviji je v zvez- 
nem gradivu poudarek na naslednjih ciljih: 

- doseganje večje stopnje gospodarske stabilnosti ob 
orientacijski 6% letni stopnji rasti družbenega proizvoda; 
podlaga zato naj bi bil večji prispevek produktivnosti in boljše 
organizacije dela, boljše izkoriščanje kapacitet, zmanjševanje 
stroškov proizvodnje in skladnejši odnosi v družbeni repro- 
dukciji; 

- nadaljevanje strukturnih sprememb v gospodarstvu s 
poudarkom na energetiki, proizvodnji surovin in hrane, posa- 
meznih sektorjih strojegradnje, izgradnji in modernizaciji ma- 
gistralnih prometnic ter prometnih sredstev v železniškem, 
pomorskem in rečnem prometu (integralni transport) in ino- 
zemskem turizmu; 

- hitrejši razvoj ekonomskih odnosov s tujino na podlagi 
povečanja izvoza najmanj po stopnji rasti družbenega proiz- 
voda in uvoza za eno tretjino izpod rasti izvoza; na tej osnovi 
relativno zmanjšanje zadolžitev v tujini in deficita trgovinske 
bilance; skupni interes je tudi bolj uravnotežena regionalna 
struktura mednarodne menjave; 

- stalna rast življenjskega standarda v okviru možnosti, ki 
jih daje ustvarjeni dohodek, upoštevaje potrebo po večjem 
deležu akumulacije v delitvi dohodka; realni osebni dohodki 
na zaposlenega naj bi rasli počasneje od produktivnosti dela, 
osebna, skupna in splošna poraba skupaj pa počasneje od 
družbenega proizvoda; 

- učinkovitejši regionalni razvoj, pri čemer bo treba pri 
formuliranju te politike zagotoviti celovito odgovornost za 
pogoje razvoja vseh območij SFR Jugoslavije, ob upoštevanju 
specifičnih razvojnih potreb in problemov razvitih republik in 
pokrajin ter gospodarsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sova; 

- krepitev družbene samozaščite in splošne ljudske 
obrambe je ena temeljnih skupnih nalog glede na zapletenost 
mednarodnega položaja ter nevarnost za mir v svetu in za 
nemoten razvoj naše samoupravne socialistične družbe. 

3.2. Možni cilji razvoja SR Slovenije 
Upoštevajoč interese in možnosti delavcev, delovnih ljudi in 

občanov v pogojih družbene in materialne razvitosti, s ka- 
kršno računamo v naslednjem petletnem obdobju, bi bili 

možni cilji razvoja SR Slovenije naslednji: 
3.2.1. Proizvodna usmeritev gospodarstva v skladu s potre- 

bami intenzivnega razvoja. 
SR Slovenija je v preteklem obdobju dosegla stopnjo razvi- 

tosti, s katero se uvršča po kriteriju družbenega proizvoda na 
prebivalca med gospodarsko srednje razvite dežele. Pri tem je 
ohranila gospodarsko strukturo, ki je značilna za gospodar- 
stva z nižjim narodnim dohodkom na prebivalca in se odraža v 
nesorazmerno veliki udeležbi sektorjev, ki so tehnološko 
manj intenzivni ter relativno nizko in neustrezno vključeni v 
ekonomske odnose s tujino. Takšna struktura je že doslej, še 
bolj pa bo v prihodnje, omejevala možnosti nadaljnjega ra- 
zvoja. 

Potreba po nadaljnjem povečanju življenjskega standarda, 
ob nujni močnejši in ustreznejši vključenosti gospodarstva v 
ekonomske odnose s tujino ter vse bolj omejenih resursih, 
narekuje intenzivni razvoj kot edino možnost; zato je neo- 
gibna postopna preusmeritev gospodarstva na povečanje de- 
leža proizvodnje in storitev, ki imajo dolgoročne pogoje za 
ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva. Kriteriji za prestrukturiranje so: 

- razvojno-tehnološko intenzivna proizvodnja in storitve 
značilne po visoki stopnji avtomatizacije proizvodnih proce- 
sov ter po veliki udeležbi visoko kvalificiranega ustvarjalnega 
dela, 

- izvozno usmerjena proizvodnja na trajnejših osnovah 
(neposredno in posredno), 

- proizvodnja, v kateri se zagotavlja racionalnejša poraba 
surovin in energije. 

- proizvodnja, ki omogoča gospodarnost s prostorom in 
varovanje okolja, 

- proizvodnja, ki omogoča ekonomijo dela, 
- razne spremljajoče dejavnosti. 
Ti kriteriji bi morali veljati za preusmeritve panog v celoti, 

zlasti pa za proizvodnjo in storitve znotraj njih. 
3.2.2. Oblikovanje v izvoz usmerjenega gospodarstva 
Intenzivni razvoj predpostavlja oblikovanje izvozno usmer- 

jenega gospodarstva, ki pomeni celoto naslednjih nalog: 
- sistematičen razvoj proizvodnje in storitev, ki so po ob- 

segu in sortimentu zasnovani za izvoz; 
- izvozno vzdušje in usmerjenost združenega dela in vse 

družbe; 
- trženje in sistem informacij za mednarodno menjavo; 
- usposobitev bančništva ter oblikovanje kreditnih in dru- 

gih finančnih sredstev za pospeševanje izvoznih aktivnosti; 
- učinkovito samoorganiziranje združenega dela ter ak- 

tivna vloga republike pri vzpodbujanju in izvajanju izvoznih 
aktivnosti. 

Proizvodnja za tuje trge naj omogoči, da v gospodarstvu 
pridejo bolj do izraza ekonomija obsega6, optimalnost kapaci- 
tet in drugi kvalitetni rezultati, da se zagotovi uporaba zahtev- 
nejše tehnologije na podlagi domače ustvarjalnosti in učinko- 
vitega prenosa tujih tehnologij ter zagotovi uresničevanje 
odgovornosti republike za svojo plačilnobilančno pozicijo in 
plačilno bilanco SFR Jugoslavije; temeljni poudarek pri obli- 
kovanju izvoznega gospodarstva naj bi bil na postopnem 
uveljavljanju izvoza nekaterih vrst opreme, na inženiringu, na 
samostojnem ali v kooperaciji z združenim delom iz drugih 
republik izvajanju kompletnih investicij, predvsem industrij- 
skih objektov, ter na raznih drugih višjih oblikah sodelovanja 

6 ekonomija obsega - zakon masovne proizvodnje ali ekonomija obsega 
izraža lastnost fiksnih stroškov, da na enoto proizvoda padajo, ko se veča obseg 
proizvodnje. 
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s tujino in na kvalitetnih premikih, kot so višja faza predelave 
in kompletnejše storitve, zanesljivost dobav, kvalitetnejše 
oblikovanje in prilagajanje specifičnim zahtevam trgov naših 
tradicionalno izvoznih sektorjev. 

Takšna usmeritev dolgoročno vodi v večjo in stabilno vklju- 
čenost našega gospodarstva v mednarodne ekonomske to- 
kove, v preseganje avtarkičnih tendenc, kar narekuje tudi 
ustrezno usmeritev uvoza v oskrbo domačega trga z višjo 
tehnologijo, zahtevno opremo in s kvalitetnim reprodukcij- 
skim materialom, ob substituciji uvoza z domačimi surovi- 
nami in proizvodi, kjer je to ekonomsko upravičeno. 

Koncepcija regionalne usmeritve ekonomskih odnosov s 
tujino je skupna razvoju vse SFR Jugoslavije, vendar mora SR 
Slovenija v tem okviru razvijati nekatere specifičnosti in sicer: 
sodelovanje z deželami v razvoju, zlasti pri sektorjih, ki jih 
razvijamo za intenzivno vključevanje v mednarodno menjavo, 
hkrati pa tudi krepitev ekonomskih odnosov z razvitimi deže- 
lami, na katere nas vežejo interesi sodelovanja na področju 
tehnologije ter vzdrževanja in graditve objektov. Takšna re- 
gionalna usmerjenost ekonomskih odnosov s tujino skupaj s 
potrebo po spremembi gospodarske strukture oziroma proiz- 
vodne usmeritve, ki naj jo zagotovi, zahteva, da postane 
združeno delo v SR Sloveniji izvoznik družbenega kapitala 
prek kreditiranja svoje prodaje na tuje trge. To je zaradi 
nezadostne domače akumulacije dodatni razlog, da bo treba 
tudi v prihodnje računati na priliv tujih sredstev. 

Razvoj ekonomskih odnosov s tujino zahteva enakoprav- 
nejše vključevanje v mednarodno menjavo, povezovanje 
uvoznih aranžmajev z izvozom, uveljavljanje prvin nove me- 
dnarodne ekonomske ureditve zlasti na področju transferja 
tehnologije, monetarnem področju in skupno organiziranega 
nastopa z državami v razvoju, predvsem dolgoročnejšega 
povezovanja z državami v razvoju, enakopravnejšega sodelo- 
vanja z razvitimi zahodnimi državami7 in usklajenega sodelo- 
vanja s socialističnimi državami na višjem nivoju. Pospeševati 
bo treba gospodarsko sodelovanje s sosednimi državami na 
osnovi uveljavljanja višjih oblik gospodarskega sodelovanja, 
sprejemanja skupnih proizvodnih programov in povečane 
menjave po obmejnih sporazumih. 

3.2.3. Skladen razvoj gospodarske infrastrukture: 
- v prihodnjem petletnem obdobju bo treba nadaljevati s 

politiko skladnega razvoja gospodarske infrastrukture, ki po- 
meni ne le usklajevanje razvoja infrastrukture z gospodar- 
skimi potrebami, temveč tudi z realnimi možnostmi; splošna 
težnja mora biti za zmanjšanje ali največ ohranitev doseže- 
nega deleža investicij za te namene v investicijah gospodar- 
stva iz tekočega planskega obdobja; treba bo upoštevati 
pogoje, ki jih narekujejo policentrične usmeritve družbenega 
razvoja SR Slovenije in prostorske danosti; 

- z razvijanjem energetskih zmogljivosti v tekočem ob- 
dobju smo ustvarili pogoje za pokrivanje precejšnjega deleža 
potreb po električni energiji, kar bo dopuščalo tudi ob novem 
cikl investicij za pokrivanje potreb po letu 1983 in objektov 
kontinuitete po letu 1985 določeno zmanjšanje deleža investi- 
cij v energetiko kot celoto v investicijah gospodarstva; 

- prioritetni pomen v proizvodnji, distribuciji, transforma- 
ciji energije mora imeti izvajanje ukrepov za štednjo energije, 
kar se mora čedalje bolj izraziti v zmanjšanju porabe energije 
na enoto družbenega proizvoda; 
- pri investicijah in porabi energije mora biti poudarek na 

domačih virih, v tem okviru na intenzivnejšem izkoriščanju 
ekonomsko upravičenih in ekološko najmanj spornih hidroe- 
nergetskih virov ter na sovlaganjih v energetske zmogljivosti v 
drugih republikah in pokrajinah zlasti glede večnamenske 

7 Okoli 60% vsega izvoza blaga in 80% vsega uvoza blaga ustvarimo v 
odnosih z razvitimi zahodnimi državami; 60% od vsega uvoženega reprodukcij- 
skega blaga in surovin je iz zahoda; 97% celotnega dolga SR Slovenije do tujine 
je v konvertibilnih valutah; le 7% vseh surovin in reprodukcijskega blaga 
uvozimo iz držav v razvoju. 

izrabe premoga; hkrati je treba začeti ustvarjati pogoje za 
pridobivanje in uporabo še drugih virov energije, ki so po- 
membni z narodnogospodarskega vidika in postajajo tudi 
ekonomsko dostopni v široki potrošnji (manjši hidroagregati, 
ssončna energija, zemeljska toplota); 

- relativno zmanjšanje investicij v energetiko naj v prihod- 
njem obdobju omogoči nekoliko intenzivnejša vlaganja v ra- 
zvoj prometne infrastrukture in infrastrukture zvez; 

- treba bi bilo doseči bistvene premike glede delitve dela 
med prometnimi panogami in razvoja integralnega transporta 
zato, da bi zmanjšali delež transportnih stroškov v družbenem 
bruto proizvodu. Uresničiti bi bilo treba dogovore o preusme- 
ritvi tovornih prometnih tokov s ceste na železnico in oseb- 
nega prometa na javna prometna sredstva, na tej osnovi pa 
zagotoviti racionalnost in postopnost pri naložbah v pro- 
metno infrastrukturo. Upoštevaje tudi potrebo po razvijanju 
enotnega sistema jugoslovanskih magistralnih povezav in in- 
tenzivnejšem vključevanju v mednarodne prometne tokove ob 
naslonitvi na lastne energetske vire ter ekonomske, prostor- 
ske, ekološke in druge razloge izstopa zlasti dograditev pro- 
metnih terminalov in nekaterih železniških vozlišč; usposobi- 
tev železnice za prevzem večjih tovorov od cestnega tran- 
sporta; razvoj cestne infrastrukture z dokončanjem začetih 
odsekov, izgradnjo obvoznic na glavnih cestnih vozliščih in 
izgradnjo tretjega pasu na kritičnih točkah na cestnem križu; 
povečanje propustnosti z modernizacijo nekaterih regional- 
nih cest na magistralnih smereh; nadaljnje usposabljanje 
infrastrukture Luke Koper in modernizacija PTT omrežja; 
- glede zvez imajo prednost infrastrukturna vlaganja za 

razvoj telefonije in za infrastrukturo povezovanja sistemov vez 
ob potrebi po odpravi precejšnjega tehnološkega zaostajanja 
na tem področju. 

3.2.4. Povečanje vloge razvojnega in raziskovalnega dela v 
združenem delu in celotni družbi. 

V prihodnjem petletju bo za uresničevanje tega cilja zlasti 
pomembno: * 
- zagotovitev stabilnejših sistemskih razmer, v katerih 

bodo organizacije združenega dela lahko ustvarjale dohodek 
predvsem z razvojem tehnologije in organizacije proizvodnje 
in prodaje; 
- formiranje raziskovalnih enot v organizacijah združenega 

dela, še posebno na tistih področjih, kjer se bomo intenziv- 
neje vključili v ekonomske odnose s tujino; organiziranje 
raziskovalnega dela v projektih in usmerjenih programih ter 
aplikacija raziskovalnih rezultatov v praksi; 

- intenzivnejši razvoj vseh oblik usposabljanja kadrov kot 
nosilcev kvalitetnih sprememb in intenzivnega družbenega 
razvoja. 

Pri prestrukturiranju gospodarstva in modernizaciji celotne 
družbene reprodukcije ima eno ključnih vlog uvajanje infor- 
matike in sistemskih znanosti kot podlage sodobnega razvoj- 
nega dela, sodobnega vodenja proizvodnih procesov in odlo- 
čanja. 

3.2.5. Skladnejši regionalni razvoj irt pospešeni razvoj manj 
razvitih območij 

Zagotoviti je treba učinkovitejši gospodarski razvoj ter bolj 
izenačene pogoje življenja in dela na vseh območjih SR Slo- 
venije. V zvezi s tem so strateške naslednje usmeritve: 
- združeno delo, družbenopolitične skupnosti in drugi 

udeleženci v planiranju naj bi oblikovali takšne splošne in 
posebne pogoje razvoja, v katerih bi v največji meri prišle do 
izraza prednosti posameznih območij, ki jih opredeljujejo 
njihove značilnosti, kot so: prebivalstvo in razpoložljivi de- 
lavci, gospodarska infrastruktura in druge gospodarske 
zmogljivosti, družbena infrastruktura in stanovanja, naravni 
viri, naravna in kulturna dediščina ter geografska lega; 

- pospešitev razvoja manj razvitih območij in manj razvitih 
obmejnih območij. 
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3.2.6. Smotrna uporaba prostora in izboljševanje človeko- 
vega okolja 

Prihodnje petletno obdobje mora pomeniti prelomnico v 
načrtnejši rabi in urejanju prostora in človekovega okolja. V 
zvezi s tem so strateškega pomena naslednje usmeritve: 

- intenzivno začeti z uresničevanjem usmeritve, da v SR 
Sloveniji ne bo zemljišča, ki ne bi imelo svoje funkcije v 
procesu družbene reprodukcije; v tem okviru bo treba zlasti 
reševati problem zemljišč v opuščanju ali že opuščenih zem- 
ljišč in jih nameniti gozdarstvu, kmetijstvu, poselitvi ali dru- 
gim namenom; 
- varovanje kvalitetnega okolja, ki omogoča zdravo in hu- 

mano življenje upoštevaje značilnosti slovenske dežele, nje- 
nih krajinskih območij in drugih kvalitet; 

- policentrični sistem poselitve, ki bo kot zavestna odloči- 
tev za bolj uravnoteženo prostorsko porazdelitev stanovanj in 
delovnih mest s porazdelitvijo gospodarskih in negospodar- 
skih dejavnosti omogočil skladnejši razvoj SR Slovenije; 
- usklajena namenska uporaba vseh površin, ki bo omogo- 

čala najugodnejši gospodarski razvoj, upoštevajoč naravne 
vire in prednosti prostora, zavarovanje potrebnega manevr- 
skega prostora za ustvarjalne iniciative bodočih rodov ter 
povezovanje SR Slovenije z jugoslovanskim in evropskim 
prostorom; 

- zagotavljanje zadostnih površin za organizirana in str- 
njena naselja za potrebe poselitve, industrije in za infrastruk- 
turne objekte na osnovi uskladitve z drugimi porabniki pro- 
stora ter ob upoštevanju naravnih dobrin in vrednost okolja; 

- opredeliti zaščitena območja za kvalitativno in kvantita- 
tivno varovanje izvirov in podtalnic ter ukrepe za njihovo 
bogatenje; 
- preprečevanje nastajanja novih virov onesnaženja, inten- 

zivnejša izgradnja čistilnih naprav in uvajanje ustreznih te- 
hnologij za čiščenje voda in zraka ter za zaščito tal in pred 
hrupom; 

- aktivno zavarovanje in negovanje območij, ki so posebno 
pomembna kot naravna in kulturna dediščina; 
- nadaljevanje ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov 

naravnih sil, predvsem proti poplavam in eroziji; 
- opredelitev in organizacija odlagališč odpadkov za zbira- 

nje, sortiranje in predelavo odpadkov (glej karto in komentar 
h karti v prilogi analize). 

Vodni viri in vodna nahajališča 
Na tej karti so opredeljena območja pomembnejših podtal- 

nic in izvirov, ki predstavljajo poglavitne vodne vire sedanje in 
bodoče oskrbe s pitno vodo. Kraška vodozbirna območja 
večjih izvirov nakazujejo potrebo po prostorsko obsežnem 
varovanju kraških podzemnih voda pred onesnaženjem. 
Hkrati je prikazana razporeditev obsežnejših kompleksov se- 
danjega in predvidenega pridobivanja rudnin. 

Najpomembnejša kmetijska zemljišča 
Na tej karti je prikazana razporeditev obsežnejših komplek- 

sov, ki po svojih naravnih lastnostih in primernosti za uporabo 
sodobne tehnologije predstavljajo temelj za družbeno ali 
družbeno organizirano kmetijsko rabo. Ta kmetijska zemlji- 
šča so prikazana v odnosu do območij za oskrbo s pitno vodo, 
najpomembnejših podtalnic in obstoječih zazidanih zemljišč. 

3.2.7. Oblikovanje pogojev življenja in dela v povezavi z 
rastjo družbene produktivnosti in kvalitete dela 

Večanje življenjskega standarda ter drugih pogojev življe- 
nja in dela mora v prihodnjem srednjeročnem obdobju v večji 
meri pomeniti vzpodbudo za razvoj proizvajalnih sil. V zvezi s 
tem so temeljnega pomena: 

- oblikovanje in dosledno uresničevanje meril za delitev 
osebnih dohodkov v skladu z obsegom, kvaliteto in ustvarjal- 
nostjo pri delu ter učinkovitostjo pri gospodarjenju s sredstvi; 
- zagotavljanje drugih pogojev za produktivnejše delo, to 

je predvsem: izboljšanje vodenja in organizacije dela ter de- 
lovne discipline, izboljšanje varstva pri delu, smotrnejša raz- 
poreditev delovnega časa dejavnosti, ki so namenjene obča- 
nom, napredek raznih servisnih dejavnosti, učinkovito 
osnovno zdravstveno varstvo in preventiva ter skrb za rekrea- 
cijo delovnega človeka, izboljšanje delovnih pogojev z veča- 
njem zmogljivosti otroškega varstva in tistih oblik socialnega 
skrbstva, ki jih družina ne more opravljati sama, ter odprava 
stanovanjskega primanjkljaja ob ustvarjanju pogojev za večjo 
prostorsko mobilnost delavcev. 

IV. RAZVOJNA VPRAŠANJA 

4.1. Problemi in smeri prestrukturiranja 
4.1.1. Intenzivni razvoj, ki predpostavlja postopno preu- 

smeritev gospodarstva na proizvodnjo in storitve, ki imajo 
dolgoročne pogoje za ustvarjanje višjega dohodka (kar velja 
tudi za razvojne preusmeritve znotraj proizvodenj in dejavno- 
sti), je edina možnost, da bi ob omejenih naravnih in drugih 
virih zadostili potrebi po nadaljnjem večanju življenjskega 
standarda in močnejši vključenosti gospodarstva v ekonom- 
ske odnose s tujino. 

Pri prizadevanjih za intenzifikacijo gospodarjenja so po- 
membne investicijske odločitve in odločitve za dolgoročnejše 
intenzivnejše vključevanje v mednarodno menjavo. Takšne 
odločitve morajo sloneti na upoštevanju ne le podjetniških in 
sektorskih vidikov, temveč tudi narodnogospodarskih kriteri- 
jev, ki vrednotijo ekonomske, socialne, tehnološke, prostor- 
ske, ekološke in druge vidike v daljšem časovnem obdobju in 
omogočajo tudi racionalno uporabo družbenih sredstev. 

Vključevanje investicij v družbeno racionalno uporabo 
sredstev zahteva zlasti: 

- da programirana proizvodnja na osnovi novih investicij 
izboljšuje obstoječe reprodukcijske tokove v smeri narašča- 
nja razvojno intenzivne in tehnološko zahtevne proizvodnje 
ter zmanjšuje delovno intenzivno in tehnološko maoj za- 
htevno proizvodnjo; 

- da proizvodnja na osnovi novih investicij popolneje izko- 
rišča razpoložljive domače proizvodne dejavnike, prispeva k 
zniževanju deficita plačilne bilance in upošteva princip opti- 
malnosti; 
- da investicije vključujejo uporabo znanja in dosežkov 

domačih raziskav ter razvoj in aplikacijo domače tehnologije, 
ki ima možnost za postopno uveljavljanje izvoza in komplet- 
nih investicij v tujini; 
- da investicije temelje na racionalni uporabi energije in 

surovin ter da upoštevajo prostorske omejitve varstvo okolja 
in pogoje bivanja. 

Vključevanje v mednarodno menjavo kot eden bistvenih 
pogojev za intenzivnejši razvoj in organizirano nastopanje in 
prisotnost organizacij združenega dela v tujini; 

- usposabljanje za izvoz posredne izvozne proizvodnje 
glede kvalitete in količine, katere proizvodi se vgrajujejo v 
izvozne izdelke in storitve, kar vključuje intenziviranje dohod- 
kovnega povezovanja in uveljavljanje soudeležbe na skupno 
ustvarjenem deviznem prihodku; 
- usposabljanje za proizvodnjo in usmerjanje v izvoz proiz- 

vodov z visoko stopnjo predelave, zlasti če slone na domačih 
surovinah. Preiti bo treba od klasične ponudbe posameznih 
elementov in podsestavov na ponudbe kompletne opreme, 
tehnologije in kompleksnih objektov z upoštevanjem specifič- 
nih razmer na trgih, kar velja zlasti za dežele v razvoju, ki niso 
vedno usposobljene sprejemati najzahtevnejše tehnologije; 

- usposabljanje in usmerjanje proizvodnje in storitev za 
izvoz prek višjih oblik gospodarskega sodelovanja, s sodelo- 
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vanjem z državami v razvoju, kjer obstajajo trajnejše možnosti 
za izvoz, kot tudi s sodelovanjem s sosednimi državami. 

Usposabljanje gospodarstva za realizacijo zahtevnejših po- 
bud, kot so kompletne proizvodne linije in objekti, zahteva, da 
bodo v različnih sektorjih nastajali komplementarni proiz- 
vodni programi, ki jih bo možno združevati in realizirati v 
kompleksnih ponudbah8. 

Zato se je treba usmeriti v integralne razvojne programe 
(projekte), v njihovo izvajanje po vključiti ne le organizacije 
združenega dela strojegradnje, temveč tudi drugih komple- 
mentarnih dejavnosti, vključno gradbene, raziskovalne pro- 
jektantske in inženiring organizacijo. Le tako bo možno vzpo- 
staviti potrebno povezavo med raziskovalci, tehnologi, pro- 
jektanti in proizvajalci strojev in drugih komponent opreme 
ter uspešno in v vse večjem obsebu opredmetiti lastno znanje 
kot pogoj za dolgoročno nastopanje na domačem in zunanjih 
trgih. Vse to bo hkrati zahtevalo organiziranje poslovno spo- 
sobnih subjektov, ki bi bili sposobni integrirati različne inte- 
rese tehnološko in poslovno povezanih nosilcev odločitev. 

4.1.2. Upoštevaje kriterije prestrukturiranja9 so na posa- 
meznih področjih primerne naslednje razvojne usmeritve: 

4.1.2.1. Posebne razvojne pozornosti bi morale biti deležne 
proizvodnja in storitve, ki so tehnološko in razvojno najbolj 
intenzivne, hkrati pa so osnova za modernizacijo in tehnolo- 
ški razvoj ostalega gospodarstva, kar vključuje zlasti strojno 
in elektronsko industrijo s posebnim poudarkom na profesio- 
nalni elektroniki. Prioriteto je treba dati tudi razvoju farma- 
cevtske industrije zaradi njene izrazite inventivno-razvojne 
intenzivnosti, majhne porabe energije in surovin na enoto 
družbenega proizvoda in zato, ker smo na tem področju 
dosegli razvojne rezultate, ki nam omogočajo uspešno kon- 
kurenco na svetovnih trgih in na tej osnovi intenzivno izvozno 
usmerjenost. Primerne usmeritve v teh proizvodnjah in stori- 
tvah so zlasti: 

a) V strojni industriji: izgradnja ključnih naprav, komplet- 
nih proizvodnih linij in kompletnih objektov kot npr.: 

- energetskih objekti s posebnim poudarkom na hidroelek- 
trarnah, mini elektrarnah in opremi za jedrske elektrarne; 

- procesni objekti in linije (cementarne, apnarne, separa- 
cije rud, asfaltne baze, rudniški kopi, livarne, usnjarne, pe- 
karne, oprema za nekatere proizvodne linije za farmacijo, 
kemijo in živilsko industrijo); 
- transportno pretovorni sistemi (luški, železniški, jamski, 

skladiščni in notranji industrijski); 
- proizvodni sistemi (avtomatizirane preoblikovalne linije i 

težki obdelovalni NC stroji; orodjarne za preoblikovanje); 
- sistemi za procesiranje okolja (za čiščenje odpadnih 

voda in zraka, za globalno odvodnjavanje in navodnjavanje). 
b) V elektronski industriji: mikroelektronika kot osnova za 

razvoj sodobne elektronike, računalništvo, optoelektronika, 
integrirani telekomunikacijski sistemi, avtomatizacijski inže- 
niringi ter kvalitetno najzahtevnejši segmenti potrošne elek- 
tronike in elektroindustrije. Krepiti bo treba proizvodne pro- 
grame višjega kakovostnega ranga. 

Razen tega so na področju elektronike primerne še nasled- 
nje kompleksne ponudbe: 

8 Posledica ekstenzivnega in več ali manj stihijskega razvoja je tudi neza- 
dostna komplementarnost in medsebojna povezanost gospodarstva. Da bi v 
takih pogojih organizacije združenega dela preživele, so diverzificirale svojo 
proizvodnjo in se usmerile v številne in pestre proizvodne programe, ki pa so v 
glavnem med seboj nekomplementarni, torej se ne morejo združevati v celovi- 
tejše programe in se realizirati v obliki kompleksnih ponudb. To je tudi eden 
osnovnih razlogov za sorazmerno šibko proizvodno in tehnološko osnovo plasi- 
ranja opredmetenega znanja in dela, npr. v obliki kompleksnih proizvodnih linij 
in kompleksnih objektov na domačem in tujih trgih. Zato so danes nosilci 
izgradnje kompletnih objektov »specializirane« inženiring organizacije, ki vklju- 
čujejo v svoje ponudbe pretežen del ključnih komponent iz uvoza, domača 
strojegradnja pa je, razen redkih izjem, postavljena v položaj drugorazrednega 
dobavitelja konfekcionirane pločevine in profilov. 

9 Usmeritev v razvojno-tehnološke intenzivne sektorje, v izvozno propulzivne 
sektorje, v sektorje v katerih se zagotavlja racionalnejša poraba surovin in 
energije in v sektorje, ki omogočajo večjo ekonomijo dela 

- objekti s kompletnimi sistemi za nadzor in vodenje v 
elektroenergetiki, vodnem gospodarstvu, železniškem in 
cestnem prometu, merilno regulacijskih, poslovnih in drugih 
procesih; 
- sodobni sistemi telekomunikacij, procesne opreme in 

informatika. 
Pri usmeritvi na nove programe je potrebno, da se proizva- 

jalci zlasti na nekaterih najvažnejših področjih dogovorijo z 
uporabniki in uskladijo koncepte nadaljnjega razvoja. Tako 
področje je zlasti proizvodnja računalniške opreme, ki za- 
hteva angažiranje znatnih sredstev in strokovnih kadrov, do- 
sledno delitev dela in skrajno racionalnost v proizvodnji. 
Številna področja iz proizvodnje in uporabe računalništva 
odpirajo možnosti za ustrezno delitev dela in sodelovanje, 
hkrati pa zahtevajo dogovarjanje o kompatibilnosti sistemov. 
V SR Sloveniji imamo opravka z dvema konceptoma razvoja 
proizvodnje računalniških sredstev. Enemu je osnova li- 
cenčna pogodba s tujim partnerjem (Iskra), drugemu pa 
OEM10 tehnologija (Gorenje, Elektrotehna). Načelo optimalne 
proizvodnje bo zahtevalo, da tudi v prihodnje del računalni- 
ške opreme uvažamo, del pa bo možno izdelati doma, zlasti še 
s področja procesnega računalništva. Zaradi tega bo treba 
dati vso podporo razvoju proizvodnje domače elektronike 
(komparativne prednosti, strateški pomen, domače znanje), 
obenem pa omogočiti, da se nujno potrebne komponente 
uvozijo. Tako bi omogočili potrebno nadaljnje opremljanje z 
računalniško opremo ter s tem modernizacijo proizvodnje in 
poslovanja. Za uspešen razvoj na področju računalništva je 
potrebno združiti kadre in sredstva v SFR Jugoslaviji ter pri 
tem koristiti možnosti, ki jih daje zakon o temeljih sistema 
družbenega planiranja. To sodelovanje naj bi vključevalo pro- 
izvodnjo opreme in skupen razvoj znanja. 

c) V farmacevtski proizvodnji je treba dati poudarek ba- 
zični proizvodnji z domačimi surovinami (predelava zdravilnih 
zelišč in drugih naravnih surovin kot npr.: fermentacija anti- 
biotikov, vitaminov in drugih naravnih substanc; proizvodnja 
encimov kot stranskega produkta pri fermentaciji antibiotikov 
in citronske kisline; ekstrakcija zdravilnih zelišč; polsinteza 
na naravnih substancah). 

V predelavo je treba hitrje vpeljevati lastne tehnološke po- 
stopke pri že znanih spojinah in pri pridobivanju novih. V 
okviru svoje intenzivne izvozne usmerjenosti11 bo pomembna 
izvozna postavka farmacevtske industrije tudi izvoz tehnolo- 
gije (kompletne tehnološke linije in objekti). 

4.1.2.2. Industrija gospodarskih cestnih vozil naj bi bila bolj 
usmerjena v enotnejši jugoslovanski program in v delitev dela 
med posameznimi proizvajalci po agregatih oziroma po te- 
hnološko-proizvodno zaključenih celotah ter zaradi racional- 
nejše proizvodnje (kooperacija), razvojnih in izvoznih možno- 
sti naslonjena na zahodnoevropske partnerje. Usmeritev v 
takšno proizvodno specializacijo nakazuje možnosti razvoja 
in proizvodnje motorizirane gradbene mehanizacije, sredstev 
notranjega in zunanjega motoriziranega transporta, motorizi- 
rane poljedelske mehanizacije itd. Zaradi sorazmerno neso- 
dobnih konceptov gradnje in sortimentske razdrobljenosti 
bodo potrebni veliki razvojni in proizvodni napori, da bi pre- 
segli te pomanjkljivosti. 

V proizvodnji osebnih avtomobilov naj bi dosegli napredek 
pri delitvi dela med posameznimi proizvajalci motornih vozil 
(IMV, CIMOS, TOMOS, TAM) kljub različnim proizvodnim pro- 
gramom in kljub naslonitvi proizvajalcev na različne inozem- 
ske partnerje. Delitev dela je v začetku možna na raznih 
manjših delih in sklopih, nato pa tudi na zahtevnejših. V 
bodoče bo treba proizvodne programa izbirati tako, da pri 

10 OEM načelo = sestavljanje sklopov in komponent različnih specializiranih 
proizvajalcev 11 Po oceni bo farmacevtska industrija SR Slovenije v I. 1985 že 80% svoje 
proizvodnje plasirala na tujem trgu. Takrat bo dosegla 120% pokritja uvoza z 
izvozom. 
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vozilih v proizvodnji ne bo prihajalo do direktne konkurence, 
temveč do dopolnjevanja programov. Razširjati bo potrebno 
tudi krog kooperantov. Taka usmeritev bi imela za posledico 
večji multiplikativni učinek na razvoj gospodarstva ter racio- 
nalnejše izkoriščanje proizvodnih zmogljivosti in virov zapo- 
slovanja. Neskladnosti med razvojem avtomobilske industrije, 
lokacijskimi pogoji in zaposlitvenimi možnostmi bodo zahte- 
vale korenitejše ukrepe za njihovo odpravljanje. 

Struktura potreb nakazuje tudi ugodne možnosti za proiz- 
vodnjo motornih koles in dvokoles. 

4.1.2.3. V delovno intenzivnih dejavnostih so primerne na- 
slednje usmeritve: 

- osvajanje novih izdelkov in hitrejše prilagajanje zahtevam 
domačega in tujega trga; 

- višanje stopnje predelave; 
- opuščanje nizko akumulativnih izdelkov in programov; 
- modernizacija in avtomatizacija proizvodnih procesov ter 

uvajanje razvojno intenzivnih programov. 
Preusmeritve na nove proizvodne programe iz drugih de- 

javnosti naj bi se izvajale v tesni povezavi z večjimi in uspeš- 
nimi nosilci proizvodnje v teh dejavnostih v skladu z njihovimi 
razvojnimi programi zaradi komplementarnosti proizvodnje 
ter doseganja sodobne tehnologije in organizacije dela. 

V okviru teh splošnih usmeritev naj bi v posameznih dejav- 
nostih izvajali še naslednje konkretne spremembe: 

a) Osrednja usmeritev tekstilne industrije je njena tehnolo- 
ška modernizacija, prehajanje na visoko stopnjo avtomatiza- 
cije zlasti takšne, ki omogoča sorazmerno hitro in racionalno 
menjavo artiklov, in postopna preusmeritev dela zaposlenih v 
druge propulzivnejše dejavnosti. Bistveno višjo produktivnost 
in dohodek bi dosegli: z uvajanjem visokoproduktivnih stro- 
jev, z novo tehnologijo, z boljšo delitvijo dela in specializacijo, 
z boljšo organizacijo in posodobitvijo notranjega transporta, 
z uporabo sekundarnih surovin (izčesek, štrips itd.), z vpe- 
ljavo avtomatizacije na strojih in med fazami po oddelkih in 
tekočih trakovih. Za substitucijo bombaža in volne bi poleg 
sekundarnih surovin v večji meri kot doslej uporabljali sinte- 
tična vlakna (poliamidna in poliesterska vlakna), ki jih bomo v 
vedno večjih količinah proizvajali doma, in celulozna vlakna. 

V sodelovanju s kmetijstvom je treba proučiti možnost 
pridobivanja naravnih surovin za tekstilno proizvodnjo (lan, 
konpolja, volna). 

Za boljše izkoriščanje tekstilnih odpadkov bi bilo smotrno 
organizirati12 zbiranje odpadnih surovin in izdelkov ter nji- 
hovo predelavo za ponovno uporabo v industriji. 

Izogibati se je treba tudi šablonskemu ukinjanju nočnega 
dela. Delo v nočni izmeni je treba organizirati s čim manjšim 
številom zaposlenih (nadzorno osebje), z uvajanjem samo- 
nadzora na visokoproduktivnih strojih, z obratovanjem strojev 
do potekov zalog predložkov in z delnimi zaustavitvami nizko- 
produktivnega strojnega parka. 

b) V usnjarsko obutveni industriji je treba obseg proizvod- 
nje večati le na osnovi večje produktivnosti in ne na račun 
novega zaposlovanja ter povečevati vrednost proizvodnje z 
višjo stopnjo predelave. Potrebno je modernizirati predvsem 
proizvodnjo sestavnih delov za obutev. Še naprej je treba 
podpirati preusmeritev proizvodnje v druge dejavnosti (v ke- 
mijo in predelavo plastičnih mas). Obstoječo delovno inten- 
zivno proizvodnjo bo treba nujno prenašati na območja, kjer 
so zadostni viri zaposlovanja. 

Pomanjkanje surovih kož zahteva primernejšo delitev dela v 
usnjarsko predelovalni industriji, specializacijo pri njihorede- 
lavi in zagotovitev nemotenega reprodukcijskega toka med 
klav. iško industrijo, predelovalci surovih kož in finalisti. 

c) Glede na omejene možnosti zagotavljanja domačih in 
tujih surovin kaže nameniti pozornost boljšemu izkoristku 

12 Verjetno prek posebej za to specializirane organizacije v okviru tekstilne 
industrije. 

lesne surovine in proizvodnjo v okviru lesne industrije, ki 
nima možnosti razvoja postopno preusmerjati tudi v druge 
dejavnosti. Potrebni bodo občutni premiki v kvaliteti ponudbe 
glede stopnje predelave in sortimenta, še posebej pa glede 
stopnje predelave in s tem povezanim oplemenitenjem plošč 
ter racionalno substitucijo obstoječega reprodukcijskega ma- 
teriala z novimi proizvodi, kot so razni kovinski deli in tekstil 
ob bolj poudarjenem spremljajočem razvoju storitvene obrti 
kot dopolnilne dejavnosti. S tem v zvezi se kažejo zahteve po 
združevanju sredstev za proizvodnjo strojne opreme in repro- 
dukcijskega materiala za potrebe lesno predelovalne indu- 
strije in za izgradnjo prodajnih prostorov. 

Poudarek bi morali dati kompletnejšim ponudbam zlasti v 
inozemstvu, kot je opremljanje objektov od stavbnega mizar- 
stva do celotne notranje opreme, gradnji montažnih hiš ipd. 

Taka usmeritev je primerna zlasti zaradi rastoče konku- 
rence na domačem trgu in zaradi potrebe po intenzivnejši 
usmeritvi v izvoz. 

c) Da bi omogočili masovno proizvodnjo z boljšimi eko- 
nomskimi učinki, pokrivanje potreb domačega trga in uspe- 
šen prodor na zunanje trge, bo treba v grafični industriji 
slediti hitri tehnološki modernizaciji celotnih postopkov od 
stavljenja tiska do dodelave, z uvajanjem elektronike in stre- 
meti za poenotenje tehnične baze in tehnologije, za tehnolo- 
ško specializacijo in delitev programov. To velja za tisk ter za 
časopisno in založniško dejavnost, za komercialno grafiko in 
grafično predelavo. V regionalnih okvirih pa naj bi uskladili 
grafične zmogljivosti za potrebe drobnih storitev in proizvod- 
nje. 

d) Tudi v delu elektroindustrije je prisoten ekstenzivni ra- 
zvoj, ki se kaže v nizki stopnji predelave in zelo visoki stopnji 
zaposlovanja. Zato bo treba pristopiti k selekciji razvojnih 
programov in večji delitvi dela ter se usmeriti na programe, ki 
bodo omogočali višjo tehnološko raven, večji dohodek na 
zaposlenega in še zlasti večji izvoz. Uresničevanje tega ra- 
zvojnega koncepta bo možno le z bistvenim izboljšanjem 
kvalifikacijske strukture zaposlenih. Zato bo temu treba na- 
meniti osrednjo pozornost. 

4.1.2.4. Zaradi odpravljanja ponavljajočega se neskladja 
med predelovalnimi in surovinskimi dejavnostmi se kaže po- 
treba po pospešenem razvoju surovinske osnove. Za to bi bilo 
treba združevati bistveno več sredstev v okviru reprodukcij- 
sko povezanih organizacij združenega dela. Vendar pa oskrbe 
s surovinami ne moremo reševati le z gradnjo novih zmoglji- 
vosti v republiki, temveč tudi s samoupravnim sporazumeva- 
njem med proizvajalci in predelovalci v celotni SFR Jugosla- 
viji in s sodelovanjem z zunanjimi partnerji, zlasti v deželah v 
razvoju. Pri gradnji novih zmogljivosti bo treba upoštevati 
ekonomičnost obsega proizvodnje, uvajati sodobno tehnolo- 
gijo in znanje, čim manjšo porabo energije in surovin na 
enoto družbenega proizvoda. 

a) V črni metalurgiji se zaradi zamud pri izvajanju obvezno- 
sti, sprejetih v dogovoru o temeljih družbenega plana Slove- 
nije v letih 1976-1980, v naslednje petletje prenaša precejšen 
del investicij. Poleg uresničitve teh nalog bi morali biti v črni 
metalurgiji osredotočeni napori v nadaljnje posodabljanje 
tehnologije in povečanje proizvodnje visokokvalitetnih jekel v 
večanje deleža elektrojekel, v večanje stopnje predelave pri 
izdelkih črne metalurgije in v usklajen razvoj vseh proizvodnih 
zmogljivosti tako, da leta 1985 ne bi bilo potrebno uvažati 
polizdelkov. Proizvodnja jekla bi se v letu 1985 povzpela na 
okoli 1,0 mio. ton. Glede na akutno pomanjkanje delavcev13 in 
ekološke probleme bo treba dati poudarek avtomatizaciji pro- 
izvodnih procesov in vlaganjem v zaščito okolja14. Prispevek v 

" V Železarni Jesenice |e delež zaposlenih iz drugih republik ie nad 25%, » 
topilnicah pa je že presegel 50%. 14 Predvideni delež vlaganj za varstvo okolja v panogi 0107 bo zna&al okoli 
18% celotnih investicij, podobno kot v industrijsko razvitih deželah. 
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tej smeri bo tudi opuščanje proizvodnje v Siemens-Martinovih 
pečeh. 

Vče bo treba narediti glede usklajevanja razvojnih progra- 
mov črne metalurgije s kovinsko predelovalno industrijo. To 
bo ena osnovnih nalog Interesne skupnosti za izdelavo in 
predelavo jekla. 

Pri ferolegurah naj bi bila usmeritev v širjenje sortimenta. 
b) V barvasti metalurgiji izstopata (poleg rudnika živega 

srebra Idrija) dva problema: proizvodnja primarnega alumi- 
nija ter pridobivanje rude cinka in svinca. 

Zaradi izredno velike porabe energije na enoto proizvoda 
proizvodnja primarnega aluminija ne izpolnjuje nekaterih kri- 
terijev prestrukturiranja. Vendar pomanjkanje te kovine na 
domačem trgu kljub velikim proizvodnim zmogljivostim v 
drugih republikah zaradi mednarodnih pogodbenih obvezno- 
sti terja rešitev (»pokrivanje« dela proizvodnih stroškov zaradi 
visoke cene energije in sovlaganja v modernizacijo ter pove- 
čanje kapacitet primarnega aluminija) v okviru reprodukcijske 
celote proizvajalcev in predelovalcev aluminija v SR Slove- 
niji.15 

V proizvodnji svinca in cinka bo treba intenzivirati geološke 
raziskave, modernizirati pridobivanje rude in povečati delež 
višje stopnje predelave. 

c) V nekovinah se kot smotrne kažejo naslednje usmeritve: 
nadaljnja modernizacija obratov, intenzivnejša vlaganja v 
geološke raziskave ter dohodkovno povezovanje med proiz- 
vajalci in porabniki. Ukrepi varčevanja z energijo zahtevajo 
zadostne količine izolacijskega materiala. V zvezi s tem bi 
kazalo ugotoviti možnosti za eksploatacijo diabaza v Mežici. 

č) V bazni kemiji je v ospredju potreba po zaokrožanju 
petrokemičnega kompleksa, da bi dobili bazne kemikalije, ki 
jih sedaj uvažamo, del te proizvodnje pa izvozili. Predvsem 
gre za nove proizvodne zmogljivosti v okviru projekta propi- 
lenske kemije v industrijski coni Koper (42.000 ton 2-etilhek- 
sanola, 28.000 ton normalnega butanola, 3000 ton normal- 
nega butiraldehida za proizvodnjo trimetil-propana, 5000 ton 
izobutiraldehida za proizvodnjo neepentilglikola, 30.000 ton 
akrilne kisline kot osnova za 45.000 ton monoestrov, 20.000 
ton izopropanola, 40.000 ton propilenoksida in 100.000 ton 
kumena), v okviru projekta pentaeritritol16 z možnostjo loka- 
cije v industrijski coni Soseska pri Šentjakobu (6000 ton 
pantaeritritola, 1500 ton heksametilentetramina, 2000 ton 
mravljične kisline, 3000 ton natrijevega sulfata, 30.000 formal- 
dehida in 3000 ton acetaldehida) in zmogljivosti za proizvod- 
njo kaprolaktama (50.000 ton) z možno lokacijo v občini 
Ljutomer. Omenjene projekte bo treba še obravnavati in us- 
kladiti v okviru plansko-poslovne skupnosti naftno plinskega 
gospodarstva in petrokemije v SR Slovenije, ki je v oblikova- 
nju17. 

Na osnovi sekundarnih surovin se bo treba usmeriti v furan- 
sko kemijo ter kemijo organskih kislin (citronska in vinska 
kislina) in encimov v industrijski coni v Sevnici in Ilirski 
Bistrici. 

V povezavi s projetkom koprolaktama bo treba reševati tudi 
drugo fazo izgradnje zmogljivosti za dodatnih 125.000 ton 
umetnih gnojil (neizvršena obveznost iz Dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije 1976-1980). 

Zaradi hitrega večanja potreb po žvepleni kislini, zlasti 
zaradi novih velikih porabnikov (rudnik urana, zmogljivosti za 
proizvodnjo kaprolaktama), bo treba proučiti gradnjo nove 
tovrstne zmogljivosti za okoli 300.000 ton v SR Sloveniji ali 
izven nje. 

1K Koncept razvoja aluminijskega kompleksa v SR Sloveniji pripravlja po- 
sebna strokovna komisija Izvršnega sveta Skupščine SB Slovenije. 

16 Najprimernejši nosilec bi bila DO Belinka. 17 Gospodarska zbornica Slovenije pripravila predlog samoupravnega spora- 
zuma o njeni ustanovitvi. 

Za nadaljnji razvoj gumarske industrije v SR Sloveniji in tudi 
v SFR Jugoslaviji ter zaradi izboljšanja plačilnobilančnega 
položaja je pomemben projekt jeklenega korda. Obseg proiz- 
vodnje bi v prvi fazi znašal okoli 10.000 ton. Projekt naj bi 
realizirala Sava Kranj v sodelovanju z drugimi članicami v 
okviru Polikema, z ostalo gumarsko industrijo Jugoslavije in s 
Slovenskimi železarnami. 

PomembVia dejavnost na področju kemije bi moral biti tudi 
izvoz tehnologije, po možnosti v obliki proizvodnih linij ali 
kompleksnih objektov v sodelovanju s komplementarnimi or- 
ganizacijami18. 

Med drugim je možno izvoziti naslednje vrste proizvodne 
tehnologije: za polivinilacetatne disperzije, za mehčala, za 
predelavo termoplastov, za formalin, za sečninske ter fenolne 
smole in razna premazna sredstva. 

d) Surovinska situacija v celulozno papirni industriji terja 
preusmeritve v tehnologijo, ki bi omogočala predelavo vseh 
vrst iglavcev in listavcev ter zmanjšanje specifične porabe 
lesa19. To bo prispevalo k zmanjšanju uvoza. 

Zaradi izboljšanja sortimenta za grafično industrijo in za- 
menjave dražje surovine z manjvrednimi bo treba doseči večje 
oplemenitenje papirjev. 

Uspešnejši razvoj papirne industrije bo vezan na: 
- povečanje obsega plantažnih nasadov na opuščenih 

kmetijskih zemljiščih in gozdnih nasadov na degradiranih 
gozdnih površinah, kar bo treba reševati v okviru območnih 
Samoupravnih interesnih skupnostih za gozdarstvo in v ok- 
viru občinskih zemljiških skupnosti; ocenjujemo, da bi lahko v 
ta namen vključili v gozdno proizvodnjo približno 10.000 ha; 

- še bolj učinkovito in organizirano zbiranje rabljenega 
papirja; 
- dokončanje gradnje investicij iz prejšnega planskega ob- 

dobja, vendar na osnovi sodobnejše tehnologije. 
4.1.2.5. Ob močni investicijski aktivnosti v preteklih treh 

letih je tudi gradbeništvo doživljalo hiter razvoj, ki pa je bil 
osnovan predvsem na povečanem zaposlovanju. 

Značilna pomanjkljivost v kompleksu gradbeništva je neus- 
klajen razvoj in nesinhronizirano delovanje vseh dejavnikov, 
ki nastopajo v verigi od urbanističnih in zazidalnih načrtov, 
komunalnega urejanja zemljišč do zaključnih del ob vse več- 
jih prostorskih omejitvah. V zvezi s tem se prepočasi uveljavlja 
industrializirana gradnja, v okviru večjih gradbenih organiza- 
cij se ločeno pojavljajo zmogljivosti za proizvodnjo gradbenih 
elementov in razvoj lastne tehnologije, ki so med seboj neus- 
klajene in ne omogočajo specializacije. Vse to se odraža v 
dolgih rokih gradnje in previsokih cenah gradbenih izdelkov 
oziroma objektov. 

Zato se bo v kompleksu gradbeništva treba v naslednjem 
petletju usmeriti zlasti v izvajanje naslednjih nalog: 

- poslovno in dohodkovno povezovanje med pomembnej- 
šimi proizvajalci reprodukcijskega materiala, gradbeništvom 
in stanovanjsko dejavnostjo; zagotoviti kontinuirano gradnjo 
stanovanj, 

- specializacija in intenzivnejša industrializacija gradbene 
proizvodnje; v zvezi s tem je treba okrepiti razvojnorazisko- 
valno dejavnost in pripraviti usklajene programe med nosilci 
tovrstne dejavnosti; 

- uvajati sodobno organizacijo in delitev dela; 
- organizirati prizadevanja za specializiran in konkurenčen 

nastop na tujih gradbiščih. 
V industriji gradbenega materiala bi bilo treba: 
- v okviru programov industrializacije gradnje hitreje razvi- 

jati potrebne prefabricirane gradbene elemente, 

18 Prestrukturiranje znotraj posameznih predelovalnih dejavnosti, usmeritev 
na izdelek z višjo stopnjo predelave in v programe, ki zagotavljajo večjo akumu- 
lacijo, večjo konkurenčnost (zlasti na zunanjem trgu), povezovanje s proizvajalci 
surovin in reprodukcijskega materiala v okviru Jugoslavije, modernizacija in 
avtomatizacija proizvodnih zmogljivosti. 19 Aero, tovarna celuloze, Medvode 
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- povečati izkoriščanje proizvodnih kapacitet cementa; 
realizirati program razširitve proizvodnih kapacitet v cemen- 
tarni Trbovlje, 

- v proizvodnji opečnih izdelkov večati obseg proizvodnje 
deficitarnega materiala (strešniki, korci) in se intenzivneje 
usmeriti na razvoj kvalitetnih izdelkov, namenjenih za mon- 
tažno gradnjo, 

- usmerjati proizvodnjo apna za izvoz in na uvajanje proiz- 
vodnje novih vrst apna, 

- v proizvodnji azbestno cementnih izdelkov razvijati te- 
hnologijo, ki bi omogočila večjo porabo azbesta slabših vrst 
ob nezmanjšani kvaliteti končnih izdelkov, 

- izpopolnjevati izolacijski material na mineralnih osnovah 
in ga razvijati v smeri izboljšanja toplotnih, hidro in zvočnih 
izolacijskih lastnosti, 

- pri pridobivanju kamna, peska in gramoza je bolj kot 
doslej treba upoštevati zaščito okolja, ter z večjo uporabo 
sodobne mehanizacije in z boljšo organizacijo povečati pro- 
duktivnost. 

4.1.2.6. Razvojne usmeritve gozdarstva temeljijo na dolgo- 
ročni usmeritvi povečevanja donosov ob hkratnem ohranja- 
nju in krepitvi splošno koristnih funkcij gozdov. 

V naslednjem petletnem obdobju se pričakuje počasnejše 
naraščanje gozdnih površin ob večjem deležu družbenih goz- 
dov. 

Na podlagi strokovne ocene območnih gozdno gospodar- 
skih načrtov bi bilo možno ob povečani intenziteti izkorišča- 
nja gozdov dvigniti etat v letu 1985 na 3,750.000 m2 kar 
predstavlja 4% povečanje glede na leto 1980 oziroma pov- 
prečno letno stopnjo rasti 0,8%. 

Zaradi ogroženosti etatov na nekaterih področjih zaradi 
divjadi bi bilo treba uskladiti interese med gozdarstvom in 
lovnim gospodarstvom. 

Blagovna gozdna proizvodnja naj bi se v letih 1980 do 1985 
povečala na 108%. Struktura gozdnih sortimentov naj bi 
ostala kot doslej, kar pomeni visok delež drobnega lesa listav- 
cev. 

Predvideni obseg blagovne gozdne proizvodnje je odvisen 
od ralizacije blagovne gozdne proizvodnje zasebnega sek- 
torja. To pa bi bilo moč doseči na osnovi vzpodbude večjega 
interesa zasebnih proizvajalcev in ustrezne stimulacije proiz- 
vodnje manjvrednih gozdnih sortimentov. To vprašanje bi bilo 
treba reševati v okviru temeljnih obratov za kooperacijo, ka- 
kor tudi območnih samoupravnih interesnih skupnosti. 

Enostavna gozdnobiološka reprodukcija zahteva povečanje 
obsega nege (letno 22.000 ha), obnova pa naj bi ostala na 
dosedanji ravni. Zagotoviti je treba postopno izboljšanje kva- 
litete zasebnih gozdov z intenzivnejšo nego. 

Na osnovi dolgoročnega razvojnega programa gozdarstva 
je predvideno, da se bodo degradirani gozdovi meliorirali v 60 
letih ali 2200 ha poprečno letno. Zaradi zaostankov pri melio- 
rizacijah v preteklem obdobju bo potrebno le-te povečati v 
naslednjem petletnem obdobju na 4000 ha letno. 

V naslednjem petletnem obdobju naj bi se izgradnja goz- 
dnih cest gibala z zmernejšo dinamiko. Gradnja gozdnih cest 
naj bi bila približno na isti ravni, kot je bila dosežena v 
sedanjem planskem obdobju (letno 320 km). Ekološke, vodo- 
nogospodarske in tehnične zahteve po trdnosti in drugi ra- 
zlogi povezovanja gozdov in manjših zaselkov pa bodo zahte- 
vali gradnjo cest na težavnejših terenih, zaradi česar bodo 
ceste zahtevnejše in dražje. 

Glede na to, da za uresničitev razvojnega programa na 
področju gozdarstva ne bodo zadostovala lastna sredstva 
gozdnogospodarskih organizacij, združena sredstva samo- 
upravne interesne skupnosti za gozdarstvo ter ostala sredstva 
določena z zakonom o gozdovih, bi bilo treba poleg bančnih 
kreditov še dodatno združevati sredstva proizvajalcev in po- 
rabnikov lesa. Posebej bo potrebno združevati sredstva za 
realizacijo programa melioracij v okviru gozdnogospodarskih 

organizacij, zainteresiranih organizacij celulozne industrije in 
drugih porabnikov drobnega lesa. 

4.1.2.7. Pri opredeljevanju razvojnih možnosti kmetijstva in 
živilstva za obdobje 1981-1985 je treba upoštevati, da je že 
začrtana usmeritev razvoja materialne osnove in razvoja so- 
cialističnih družbenih odnosov za daljše obdobje. Z zakoni in 
družbenimi dogovori je oblikovana agrarna politika na po- 
dročju združevanja kmetov, kmetijske zemljiške politike, so- 
cialne varnosti kmetov, intervencijskega sistema živinoreje, 
financiranja in razvoja pospeševalne službe in razne druge 
dejavnosti. S samoupravnim sporazumevanjem pa se ureja 
področje razširjene reprodukcije. 

V letih 1976-1978 je uspelo povečati kmetijsko proizvodnjo 
kljub izredno slabim vremenskim razmeram. S tem seje delno 
kompenziral tudi izpad proizvodnje, ki nastaja zaradi propa- 
danja produkcijskih faktorjev zlasti zaradi opuščanja rabe 
hribovitega sveta in deagrarizacije. 

Nekateri še neurejeni družbenoekonomski odnosi (neu- 
strezni produkcijski faktorji, neskladje med kmetijsko proiz- 
vodnjo in živilsko industrijo, prepočasno podružbljanje zem- 
lje, nedoslednost v izvajanju prostorske in zemljiške politike, 
neskladje v cenovno-stroškovnih odnosih, nizka akumulativ- 
nost, propadanje hribovskega sveta in premajhen obseg 
skupnega planiranja v OZD in OZD kmetov ter premajhna 
usklajenost v kmetijstvu, živilski industriji in trgovini) pa so še 
nadalje povzročali zadržanje takih strukturnih razmerij, ki so 
dajala trenutno pozitivne proizvodne in ekonomske učinke, 
dolgoročno pa pomenijo odmik od planiranega usklajenega 
razvoja. 

Pri oblikovanju srednjeročnega razvoja kmetijstva in živil- 
stva bo treba ob prizadevanjih združenih kmetov in delavcev v 
kmetijstvu, živilstvu in trgovini ter ob podpori družbenopoli- 
tičnih skupnosti opredeliti take agrarnoekonomske, tehnolo- 
ške in družbene pogoje, da bi bili realizirani naslednji cilji: 

- izboljšanje življenskih in delovnih razmer aktivnega kme- 
tijskega prebivalstva ter povečanje reproduktivne sposobno- 
sti panoge, 

- povečanje in stabilizacija ponudbe hrane v skladu s so- 
dobnimi prehranskimi potrebami, 

- nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odnosov v proiz- 
vodnji hrane in na vasi, 

- zavarovanje in učinkovitejša raba kmetijske zemlje kot 
dobrine posebnega družbenega pomena. 

Pospešene rasti družbenega sektorja, ki naj bi se uveljavil 
kot osnovni stabilizator tržne ponudbe hrane in nosilec pro- 
cesa povezovanja kmetov v sistem samoupravno organizira- 
nega združenega dela, ne bo mogoče izvesti brez širšega 
družbenega angažiranja pri razvoju kmetijske infrastrukture 
(nakup in ureditev zemljišč, združevanje zemlje, urejanje hri- 
bovskega sveta pri razvoju mlečnih farm) in pri prestrukturira- 
nju živinoreje in pospeševalne službe. Tako bi zagotovili ize- 
načenost pogojev pridobivanja dohodka in pospešitev proce- 
sov združevanja kmetov. 

Poseben pomen naj bi dobilo tudi reševanje socialnih vpra- 
šanj kmečkega prebivalstva, kjer bi morali bolj intenzivno 
zagotavljati socialno varnost ostarelih kmetov, ki bodo oddali 
zemljo, in sicer na podlagi rente (preživnine) v skladu z 
zakonom o preživninskem varstvu kmetov oziroma samou- 
pravnim sporazumevanjem združenega dela. Na ta način bi 
bile večje možnosti, da se profesionalizacija kmetijskega pre- 
bivalstva pospeši ter zagotovi stabilnejša proizvodnja ob bolj 
urejenih ekonomskih in socialnih razmerah. 

Produktivnost dela mora naraščati predvsem s povečanjem 
proizvodnje in v nekoliko manjši meri kot doslej na račun 
zmanjševanja števila kmečkega prebivalstva. Pričakujemo 
okoli 2,5% letno stopnjo zmanjševanja števila kmečkega pre- 
bivalstva, kar bi pomenilo ob pogoju 2,5% letne stopnje rasti 
obsega proizvodnje najmanj 5% stopnjo rasti produktivnosti 
dela. Taka dinamika pomeni, da bi v letu 1985 imeli v SR 
Sloveniji še 13% kmetijskega prebivalstva. 
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Za zagotovitev povečanja proizvodnje hrane in produktiv- 
nosti je nujno oblikovanje velikih kompleksov kmetijskih zem- 
ljišč oziroma preoblikovanje sedanje razdrobljene parcelne 
strukture pri družbenih obratih z nakupom zemlje in pri orga- 
nizacijah združenih kmetov z združevanjem zemlje v okviru 
prostorskih operacij. 

Pospešiti bi bilo treba intenzifikacijo proizvodnje hrane v 
ravninskem svetu, poleg tega pa v večji meri na ekstenziven 
način izkoriščati doslej že opuščene proizvodne potenciale 
hribovskega in kraškega sveta. Poseben poudarek bi moral 
biti na rastlinski proizvodnji, v kateri imamo še najmanj izkori- 
ščene proizvodne potenciale. Zato naj bi bila večja pozornost 
usmerjena v uvajanje sodobne tehnologije na večjih komplek- 
sih, v intenziviranje poljedelskega kolobarja in v spremembo 
setvene strukture na podlagi samoupravnih sprejetih setvenih 
planov. Posebne pozornosti bi bilo deležno povečevanje trž- 
nosti rastlinske proizvodnje, zlasti z razširitvijo proizvodnje 
sladkorne pese in oljnic ter koruze in pšenice. V skladu s 
potrebnimi preusmeritvami v prehrani živine bodo morale biti 
bolj izrabljene tudi travnate površine. 

Govedoreja naj bi ostala pri intenzivnejšem poljedelstvu 
tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju osnovna proiz- 
vodno-dohodkovna usmeritev slovenskega kmetijstva. Ob do- 
seženi stabilnosti v osnovni čredi bo večja proizvodnja mo- 
goča le z intenziviranjem pridelovanja domače krme in z 
boljšo izrabo proizvodnega potenciala (črede), z ureditvijo 
cenovih razmerij in z doslednejšim uvajanjem kombiniranih 
mlečno-mesnih pasem. Proizvodnja perutninskega mesa bo 
naraščala počasneje, izrazitejše pa bo povečanje prireje 
tržnih prašičev. Razvoj perutninarstva in prašičereje bo teme- 
ljil na dogovorjeni oskrbi koruze ob skupnih vlaganjih v proiz- 
vodnjo ter na koruzi iz uvoza ob njegovem pokrivanju z 
izvozom mesa. 

V razvoju živilske industrije naj bi imele prednost dejavno- 
sti, ki zajemajo surovino iz domače primarne proizvodnje 
oziroma iz proizvodnje v širšem jugoslovanskem prostoru na 
dogovorjenih osnovah, visokokvalitetna proizvodnja special- 
nih proizvodov, konkurenčnih na jugoslovanskem in na zuna- 
njem tržišču ter zaradi pomembne razbremenitve delovnih 
ljudi od individualnega pripravljanja hrane proizvodnja pol- 
pripravljenih in pripravljenih jedi. 

Razvoj živilske industrije SR Slovenije bo temeljil na dolgo- 
ročno dogovorjenih dohodkovnih povezavah s primarno pro- 
izvodnjo in trgovino, ki bodo vključevala tudi odpravljanje 
sedanje močne razdrobljenosti in strukturne neusklajenosti. 

4.1.2.8. Sprejeta stališča za usmerjanje skladnega razvoja 
prometa in smotrne delitve dela med prometnimi panogami 
se prepočasi in s težavo uveljavljajo. Kljub temu, da so se 
posebno v zadnjem letu okrepila prizadevanja za izpolnjeva- 
nje začrtanih nalog, še vedno ne uspevamo dovolj hitro slediti 
potrebam gospodarskega in družbenega razvoja, prometne 
panoge nastopajo preveč avtonomno, reševanje parcialnih 
problemov pa je vzrok za nesmotrno koriščenje prometnih 
zmogljivosti, kar ima za posledico visoke družbene tran- 
sportne stroške19? 

Reševanje teh vprašanj zahteva: 
- pospešen razvoj integralnega transporta, za kar je po- 

trebno predvsem večje aktiviranje železniškega prometa, 
usposobitev Luke za integralni transport in boljša organizira- 
nost pretokov blaga; 

- boljšo organiziranost in povezanost ponudnikov promet- 
nih storitev med seboj (smotrna delitev dela med prometnimi 
panogami in enoten nastop nosilcev prometnih storitev pri 
pridobivanju tovora in nuđenje kompletne prometne storitve) 
in z uporabniki prometnih storitev ter z upravljalci prometne 
infrastrukture; 

Delež transportnih stroškov » vrednosti blagovne proizvodnje znaša v SFR 
Jugoslaviji okrog 17%, v razvitih deielah pa je manjši od 8%. 

- usmerjanje pogojev poslovanja vseh ponudnikov pro- 
metnih storitev in omogočanje doseganja primerne kakovosti 
prometne ponudbe v vsaki prometni panogi; 

- bolj gospodarno koriščenje obstoječih prometnih zmog- 
ljivosti (prometnih sredstev in infrastrukture) in večjo poslov- 
nost vseh nosilcev prometnih storitev (nove oblike tran- 
sportne ponudbe, bolj prilagojene potrebam prometnega 
trga). 

Na tej osnovi je primerna naslednja usmeritev nosilcev 
prometnih storitev: 
- Železniško gospodarstvo naj bi pritegnilo tovore in pove- 

čalo promet predvsem z dvigom kakovosti železniških storitev 
(komercialna hitrost, sodobni in specializirani vozni park, 
kombinirane storitve: luka, ceste); 

- Luka Koper naj z večjim sodelovanjem vseh udeležencev 
v transportni verigi razvija in nadaljuje zastavljene smeri spe- 
cializacije, za katere ima ugodne topografske pogoje in pro- 
metni položaj (kontejnerski in Ro-Ro promet,19bles, tekoči in 
sipki tovori in lahko pokvarljivo blago). V razvoju luke bo 
treba upoštevati specializacijo koprske luke v okviru jadran- 
skih luk ter njeno povezavo s prosto cono v Sežani in energet- 
sko-industrijsko cono Koper; 

- slovenski trgovski "mornarici bo treba trajno zagotoviti 
možnost obnavljanja flote, da bo s tehnološko sodobnimi in 
specializiranjim ladjami lahko uspešno poslovala v ostri me- 
dnarodni konkurenci in pomembno prispevala k naši zuna- 
njetrgovinski plačilni . bilanci; 
- v potniškem prometu z osebnimi avtomobili bo treba 

promet delno omejiti, ga delno preusmeriti na javni cestni 
promet, delno pa na druge vrste prevoza in več pozornosti 
nameniti reševanju mestnega in primestnega prometa. Razvoj 
blagovnega cestnega prometa (javnega, režijskega in zaseb- 
nega) v prihodnjem obdobju bolj usmerjati, saj prevozne 
zmogljivosti rastejo hitreje kot promet inje izkoriščenost vozil 
nizka. Z boljšo organizacijsko in dohodkovno povezanostjo z 
uporabniki bo treba povečati delo tudi brez velikega širjenja 
obstoječega voznega parka (omejevanje dragega režijskega 
prometa in zasebnih prevozov, predvsem po dolgih prevo- 
zov). Cestni tovorni promet naj bi pridobival predvsem kot 
dostavni promet na krajših razdaljah, kjer bo zelo pomembno 
dogovarjanje z drugimi prometnimi panogami v dostavah od 
»vrat do vrat«; 
- na pomenu naj bi pridobival tudi letališki promet; 
- zračni prevoznik lnex Andria Aviopromet naj bi se v večji 

meri usmeril tudi na redni zračni promet in se boljše povezo- 
val z vsemi jugoslovanskimi zračnimi prevozniki; 

- špediterske, pretovorne in skladiščne organizacije naj bi 
bolj kot doslej vplivale na smotrno usmerjanje blagovnih 
tokov in na racionalen izbor prometnega sredstva oziroma 
kombinacijo več vrst prevozov; 

- v razvoju ptt prometa bi morale pomembno naraščati 
predvsem telefonske storitve, kjer je razkorak med potrebami 
in njihovim zadovoljevanjem največji, storitve naročniške te- 
legrafije in prenos podatkov. Posodobiti bo treba tudi poštni 
promet in dostavo pošiljk. Pri načrtovanju razvoja ptt prometa 
bo treba poudariti hitrejšo modernizacijo in avtomatizacijo 
tehnološkega procesa ter uvajanje sodobne tehnike teleko- 
munikacij. 

Pri uresničevanju omenjenih nalog je treba upoštevati: 
- vse večjo gospodarsko odprtost SR Slovenije, njen geo- 

strateški položaj in možnosti za intenzivno vključevanje v 
mednarodne transportne tokove; N 
- prostorske omejitve in njihovo vrednotenje; 
- varstvo okolja; 
- racionalno porabo energije; 
- povečanje varnosti v prometu; 
- politiko splošnega ljudskega odpora. 

19b 
- prevoz naloženih tovornjakov 2 ladjo. 
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Najpomembnejša pogoja za uresničevanje teh nalog pa 
bosta intenziviranje medrepubliškega dogovarjanja in hkrat- 
nost ukrepanj v vseh prometnih panogah. 

4.1.2.9. Značilni za turizem so nezadovoljiva kakovost turi- 
stičnih storitev, ki stalno upada, razdrobljena in nekomplek- 
sna ponudba, pojemanje reprodukcijske sposobnosti, ki se 
odraža v vse večjem zaostajanju gradnje nastanitvenih zmog- 
ljivosti za potrebami, ter upadajoča konkurenčnost, predvsem 
glede izvenpenzionske potrošnje, hkrati s čedalje večjo ude- 
ležbo plačilno manj sposobne klientele. Slednje se kaže v 
znatno nižji turistični potrošnji tujih gostov v primerjavi s 
sosednjimi konkurenčnimi deželami. 

Glede na ekonomski in družbeni pomen turističnega go- 
spodarstva, zlasti na pomen domačega turizma za rekreacijo 
delavcev in občanov ter pomen tujega turizma za izboljšanje 
plačilno-bilančnega položaja republike, bo treba naštete po- 
manjkljivosti učinkovito odpravljati. 

V naslednjem srednjeročnem odboju se bo zato treba osre- 
dotočiti na oblikovanju kakovostne in kompleksne turistične 
ponudbe. Zato bi bilo treba usmeriti napore predvsem v: 

- krepitev reprodukcijske sposobnosti turističnega gospo- 
darstva; v okviru te naloge je treba izdelati, oziroma izpopol- 
niti sistem razširjene reprodukcije v turizmu; 

- izpeljavo take organiziranosti turistične ponudbe, ki bo 
izhajala iz turističnega kraja in vključevala vse dejavnike, ki 
sodelujejo v turizmu, s poudarkom na poslovno sodelovanje; 

- sistematično reševanje ekonomskega stanja zaposlenih s 
poudarkom na spodbudnem nagrajevanju ter s posebno 
skrbjo za povečanje znanja in delovne sposobnosti. 

Poleg tega je potrebno oživiti raziskovalno delo in izdelati 
sodobno koncepcijo nadaljnje graditve turističnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji, poskrbeti za zaščito prirodne in zgodo- 
vinske osnove za razvoj turizma ter bogatiti turistično po- 
nudbo z vključevanjem bioklimatskih faktorjev in z vse večjo 
izbiro možnosti za aktivno rekreacijo. 

4.1.2.10. Kljub nekaterim pomembnim uspehom, zlasti 
glede razvoja samostojnega osebnega dela in različnih oblik 
njegovega povezovanja z združenim delom, drobno gospo- 
darstvo ne sledi dovolj hitro rastočim potrebam po obsegu in 
pestrosti storitev in po kooperaciji z drugimi organizacijami 
združenega dela gospodarstva. To se odraža zlasti v deficitar- 
nosti storitev pri vzdrževanju trajnih dobrin (gospodinjski 
stroji, instalacije, stroji in naprave kmetijskih gospodar- 
stev.. .) in v čedaljem večjem primanjkljaju kakovostnih obrt- 
niških in drobno industrijskih izdelkov. 

Odpravljanje teh pomanjkljivosti bi moralo biti v središču 
pozornosti pri usmerjanju razvoja drobnega gospodarstva v 
naslednjem petletju, upoštevaje še njegov pomen pri dviganju 
kvalitete življenje občanov (s pestro in kvalitetno ponudbo 
storitev in izdelkov), pri večjem angažiranju sredstev občanov 
v produkcijske namene, pri vključevanju samostojnega oseb- 
nega dela in sredstev v lasti občanov v proces družbene 
reprodukcije, pri skladnejšem regionalnem razvoju in zmanj- 
ševanju močne dnevne migracije, pri substituciji uvoza in pri 
izvozu, pri avtomatizaciji proizvodnje oziroma pri organizira- 
nju velikoserijske proizvodnje z izločanjem maloserijskih iz- 
delkov v enote drobnega gospodarstva in z vključevanjem v te 
enote delavcev širšega profila, ki bi bili pri avtomatizirani 
industrijski proizvodnji neracionalno zaposleni, ter pri spod- 
bujanju mladine za strokovno usposabljanje in vzpodbujanje 
za strokovno delo. 

Uresničevanje take usmeritve zahteva planiranje razvoja v 
enotah drobnega gospodarstva skladno s potrebami in mož- 
nosti v občinah (vključevanje v plane občine) ter v tesni 
povezavi z drugimi organizacijami združenega dela v gospo- 
darstvu zlasti glede: odpiranja obrtnih con v urbanih naseljih; 
organiziranja skupnih servisov za knjigovodske, administra- 
tivne in druge storitve in poenostavitve vodenja poslovnih 
knjig; možnosti nadaljnjega poklicnega izobraževanja kvalifi- 

ciranih delavcev; v povezavi z organizacijami združenega 
dela: izločanja tistih izdelkov, ki se izdelujejo v majhnih seri- 
jah in so značilni za proizvodnjo v okviru enot drobnega 
gospodarstva; pospeševanja kooperacije na dohodkovnih os- 
novah in sovlaganja v enote drobnega gospodarstva; nuđenja 
materialne, tehnološke in kadrovske pomoči enotam drob- 
nega gospodarstva; ustanavljanja novih (dislociranih) proiz- 
vodnih enot. 

4.1.2.11. Ob izvajanju nakazane politike prestrukturiranja 
gospodarstva bo v tem razdobju večji del izvoza še naprej 
slonel, na sedanjih panogah in nosilcih izvoza: kovinski indu- 
striji (v tem predvsem strojna industrija in proizvodnja pro- 
metnih sredstev), elektroindustriji (v tem predvsem elektron- 
ska industrija in proizvodnja gospodinjske opreme), lesni 
industriji (v tem pohištevena industrija), usnjarsko obutveni 
industriji in v kemični industriji (v okviru njenega predeloval- 
nega dela pa zlasti farmacevtska industrija). Razvojne možno- 
sti tudi nakazujejo v izvozu naraščajočo vlogo raznovrstne 
industrije (v tem zlasti proizvodnja športne opreme). 

Čeprav ima v sedanjem izvozu barvna metalurgija sora- 
zmerno pomembno mesto, pa razvojne usmeritve, ki so naka- 
zane v tej analizi, predpostavljajo prvenstveno pokrivanje 
potreb domačega trga. 

Pri uvozu opreme zaradi prestrukturiranja gospodarstva je 
posebno kritična postavka uvoz opreme zaradi zmanjšanih 
možnosti zadolževanja v tujini. To bo narekovalo ostro selek- 
cijo v skladu s kriteriji prestrukturiranja gospodarstva. Pri tem 
se bo treba osredotočiti na uvoz visokozahtevne opreme, ki je 
ni možno izdelati doma. Hkrati je potrebna orientacija na 
postopno substituiranje tistega dela uvoza, ki ga je možno 
racionalno proizvesti doma (nekateri proizvodi kemične indu- 
strije, črne metalurgije, nekovin). Znaten prispevek k zmanj- 
šanju uvoza bi omogočilo bolj organizirano zbiranje odpa- 
dnih surovin za predelavo in ponovno uporabo (zlasti staro 
železo in surovine za papirne, tekstilno in gumarsko indu- 
strijo). 

Neblagovni devizni priliv se bo po ocenah povečeval neko- 
liko počasneje od stopnje rasti izvoza blaga, zlasti zaradi 
počasnejšega priliva nakazil zdomcev in delno tudi od turi- 
zma. 

4.1.2.12. Ključni dejavnik intenzifikacije razvoja na kvalitet- 
nih osnovah je raziskovalna dejavnost. Najbolj k temu prispe- 
vajo naravoslovne in tehnične raziskave, ki neposredno inovi- 
rajo tehnologijo v smeri povečanja produktivnosti in zmanjše- 
vanja negativnih vplivov na okolje in delavca; s področja 
družbenih ved pa sociološke, ekonomske in druge raziskave, 
ki dajejo uporabne rezultate, potrebne za oblikovanje razvoj- 
nih odločitev v občinah, republiki in samoupravnih interesnih 
skupnostih. Pri prestrukturiranju gospodarstva in moderniza- 
ciji celotne družbene reprodukcije ima pomembno vlogo tudi 
uvajanje sistemskih tehnik in informatike kot podlage sodob- 
nega razvojnega dela, vodenja proizvodnih procesov in samo- 
upravnega odločanja. 

V zadnjih nekaj letih je število raziskovalcev v SR Sloveniji 
naraščalo, poprečna vrednost raziskovalnih nalog pa je padla, 
kar kaže na drobitev raziskovalnega dela in slabšanje kvali- 
tete. Da bi zaustavili drobljenje raziskovalnih procesov in jih 
usmerili v ključne razvojne probleme, ki bi bilo treba organizi- 
rati usmerjene programe in konkretne projekte, ki bi morali 
po pravilu vedno vključevati tudi izvedbe vidike obravnavanih 
vprašanj. V raziskovalne ekipe, ki bodo izvajale projekte, bi 
morali vselej vključevati tudi strokovnjake iz uporabniških 
temeljnih organizacij združenega dela. 

Da bi v prihodnje zagotovili hitrejše uveljavljanje razisko- 
valne dejavnosti v funkciji razvoja in večja vlaganja v razi- 
skave, je treba sprejeti učinkovite sistemske ukrepe, ki bodo 
pospeševali združevanje sredstev za skupne raziskovalne in 
razvojne programe ter bolj kot doslej stimulirali temeljne 
organizacije združenega dela za neposredno svobodno me- 
njavo dela. Novi zakon o raziskovalni dejavnosti in raziskoval- 
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nih skupnostih bi omogočal v ta namen tudi uporabo sredstev 
amortizacije in sredstev za materialne stroške organizacij 
združenega dela, kot to predvideva že zakon o združenem 
delu. 

V posebnih in občinskih raziskovalnih skupnostih, kot jih 
opredeljuje osnutek zakona o raziskovalni dejavnosti, bo mo- 
ralo združeno delo, ki se v njih povezuje, zagotoviti lastno 
materialno osnovo za skupne raziskovalne programe, saj bi s 
tem dosegli njegov neposreden interes za oblikovanje progra- 
mov in uporabo raziskovalnih rezultatov v praksi. Potrebno bo 
tudi organizirati nove raziskovalne enote v organizacijah 
združenega dela, še posebno na tistih področjih, kjfer uporab- 
ljamo zahtevnejšo domačo ali tujo tehnologijo in kjer se bomo 
intenzivneje vključevali v ekonomske odnose s tujino. 

Sredstva, ki se združujejo iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela v okviru Raziskovalne skupnosti Slovenije, 
bomo uporabljali za uresničevanje skupnega raziskovalnega 
programa, ki ga novi zakon podrobneje opredeljuje predvsem 
z dolgoročnimi in temeljnimi raziskavami ter raziskavami na 
področju humanistike in družboslovja, ki imajo splošen na- 
cionalni pomen. V naslednjem obdobju bo treba pospešiti 
tudi vse vrste geološko-rudarskih raziskav in sicer raziskave 
energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin ter 
podzemne vode. 

V naslednjem obdobju bo treba intenzivirati zlasti naložbe v 
raziskovalno opremo, ki so v naslednjem obdobju skoraj 
zastale. 

4.1.2.13. Nekateri napovedujejo, da se bo v prihodnjih petih 
letih očitno povečalo število udeležencev usmerjenega izo- 
braževanja. Kot razlog povečanja navajajo uvajanje številnej- 
ših oblik vzgojnoizobraževalnega dela, zmanjševanje osipa v 
osnovnih šolah in s tem večji priliv v srednje šole ter daljše 
poprečno trajanje šolanja zaradi novih programov. Ti razlogi 
pa po naši oceni ne drže. Številnejše oblike oziroma nove 
študijske usmeritve same po sebi ne povečujejo števila vpi- 
sov, temveč omogočajo le večjo diverzifikacijo vpisa oziroma 
večje možnosti pri izbiri poklica. Osip v osnovni šoli je že 
sedaj minimalen in tu ni pričakovati večjih sprememb. Ten- 
denco podaljševanja študija zaradi novih programov, ki je 
sedaj v resnici prisotna, pa bi morali zavestno zaustaviti. 
Reforma šolstva namreč ni v širitvi programov, temveč v 
njihovi vsebinski modernizaciji, v mudularnem oblikovanju 
predmetnikov in razvijanju takih oblik, ki predvsem usposab- 
ljajo učence za kasnejše pridobivanje funkcionalnih znanj v 
izobraževanju ob delu. 

Sklepamo torej, da bo število udeležencev usmerjenega 
izobraževanja ostalo v prihodnjih letih na približno sedanji 
ravni (Povečalo se bo kvečjemu za toliko, kolikor učencev iz 
dosedanjih 3-letnih poklicnih šol bo prišlo v 4-letne srednje 
izobraževanje). 

Visok odstotek zaposlenih brez izobrazbe in brez ustrezne 
poklicne izobrazbe kot tudi predvidena modernizacija proiz- 
vodnje narekujeta načrtno dviganje strokovnosti in poklicne 
izobrazbe zaposlenih. Zato bo treba s kadrovsko politiko v 
organizacijah združenega dela zagotoviti sposobnejšim in 
bolj ustvarjalnim večje možnosti za nadaljnje izobraževanje. 
Da ne bi prišle pri kadrovanju za študij ob delu do izraza 
negativne tendence po ohranjanju sedanje neustrezne struk- 
ture, bi bilo treba politiko kadrovanja za študij usklajevati v 
okviru posebnih interesnih skupnosti s ciljem, da temeljne 
organizacije prevzemajo povsem konkretne obveznosti glede 
kriterijev za izbor kandidatov za študij ob delu. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno pospe- 
šeno graditi kapacitete za potrebe usmerjenega izobraževa- 
nja, predvsem za proizvodno tehnični pouk (šolske delav- 
nice). Ni smotrno, da bi se proizvodni pouk odvijal neposre- 
dno med tekočim proizvodnim procesom. Vprašljivo je, kako 
bi to vplivalo na kvaliteto izobraževanja, hkrati pa tudi na 
uspešnost proizvodnje. Nosilke gradenj in organiziranja ka- 
pacitet usmerjenega izobraževanja, vštevši učne delavnice, 

morajo zato biti posebne izobraževalne skupnosti. Pri tem pa 
bo treba biti skrajno racionalen in preprečiti neustrezne lo- 
kalne ambicije. V posameznih občinah izražajo nerealne za- 
hteve po širokem izboru zmogljivosti usmerjenega izobraže- 
vanja. Zato kaže v Izobraževalni skupnosti Slovenije čimprej 
sprejeti sporazum o mreži usmerjenega izobraževanja. 

Hkrati s tem bi bilo smotrno še naprej nadaljevati gradnjo 
študentskih domov in domov za učence. Še vedno imamo 
vrsto neustreznih domov, primanjkuje pa jih v obeh univerzi- 
tetnih središčih (Ljubljana, Maribor): le v Ljubljani je po tre- 
nutnih podatkih 6700 študentov naseljenih po posebnih so- 
bah. Zato bi v naslednjem obdobju kazalo ponovno skleniti 
družbeni dogovor o gradnji domov, vendar tako, da bi šele 
zagotovitev ustreznih kapacitet dijaškega doma dovoljevala 
lokacijo izobraževalnega centra. 

Glede na razvoj tehnologije v svetu in pri nas je možno v 
naslednjem srednjeročnem obdobju pričakovati predloge za 
uveljavo sistema interne televizije in računalniških sistemov, 
ne le v visokem šolstvu, ampak tudi drugje. Pri uveljavljanju 
televizije pa je treba biti skrajno racionalen kajti nujnejših 
razvojnih nalog v izobraževanju je veliko. Veljava nove izobra- 
ževalne tehnologije lahko znatno poveča ceno storitve, ne da 
bi hkrati tudi avtomatično zagotovila kvalitetnejši pouk. 

V juniju 1979 bodo Skupščini SR Slovenije predloženi neka- 
teri usmeritveni dokumenti, prav tako so načelne usmeritve za 
razvoj družbenega sistema informiranja sprejeli v federaciji. 
Razvite zahodne države pa tudi države v razvoju in sociali- 
stične vzhodne države gradijo ob prestrukturiranju svojih 
gospodarstev velike informacijske sisteme, zasnovane široke 
(globalno) in temeljito. Razvite so pomembne baze podatkov, 
ki so na voljo tudi drugim uporabnikom (v drugih državah) in v 
določeni smeri tudi internacionalizirani (EURONET in po- 
dobno). Med drugim je že v uporabi tudi izraz »informacijska 
družba«. Taka družba naj bi sledila industrijski družbi20. 

Izdelava sodobnih sredstev informatike, komunikacijska 
oprema, vključno z računalniki in znanjem (softvvare) za infor- 
macijske sisteme in procesne tehnike ter podobno, beleži v 
svetu eksplozivno rast tako količinsko, kjer se v štirih ali petih 
letih količina proizvedene opreme podvaja, kot tudi dohod- 
kovno, saj so ekonomski učinki taki, da se sposobnosti te 
opreme stalno povečujejo, cene pa permanentno padajo. 
Taka.oprema je prodrla in pridobiva pomemben delež v indivi- 
dualni potrošnji. Vse prognoze kažejo, da bo rast tega sek- 
torja javnosti v svetu dosegla okrog 15 do 20% letno. 

Vse pomembne razvojne odločitve zahtevajo med drugim 
dobro informacijsko podlago. Med raznimi kazalci o uspešno- 
sti so pomembne še zbirke, osnovane na INDOK principih: o 
razpoložljivih tehnologijah in njihovem razvoju, razne eko- 
nomske ocene ter dokumentirane praktične tuje in domače 
izkušnje. Gospodarstvo, ki se želi preusmeriti, potrebuje za 
strateške in taktične odločitve tudi ustrežene sistem informa- 
cij. To funkcijo bi bilo potrebno dograditi v obstoječem druž- 
benem sistemu informiranja. Združeno delo SR Slovenije in 
SFR Jugoslavije se bo na tujih trgih in doma srečevalo s 
takimi konkurenti, ki bodo svoje delo naslavljali tudi na kon- 
cepte in možnosti informacijske družbe ter bodo močno in- 
formacijsko podprti in sistematično organizirani. Podoben 
sistem informacij, vendar prilagojen našemu družbenoeko- 
nomskemu sistemu, je potrebno graditi tudi doma. 

Ob predlaganih razvojnih predpostavkah, zlasti ob dejstvu, 
da se moramo enakopravno vključevati v mednarodno me- 
njavo dela, in ob predpostavkah o prestrukturiranju gospo- 
darstva, bo potrebno v SR Sloveniji preseči zlasti: koncep- 

20 »Informacijska družba« Je družba, (definiral jo Je Japonec K. Koyama v 
knjigi »The Plan for an Information Society: a National Goal Towards Jear 2000« 
v letu 1977), če se pretežno s predelavo in pripravo Informacij vključno s 
komunikacijami ukvarja več kot 50% zaposlenih. V to vključuje upravo, znanosti, 
Izobraževanje, Javna in druga občila in zabavo ter pretežno take poklice, kjer je 
informacija najbolj potrebna in Informatika najbolj prisotna. 
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tualne razlike, zapiranje v regionalne ali republiške meje, 
nekoordinirano nakupovanje in razvijanje tehnologij, potreb- 
nih za informatiko in informacijski sistem, zaostanek pri deli- 
tvi dela na razvoju znanja in koncentraciji kadrov za po- 
membna druga opravila na koncipiranju in izgradnji ustrez- 
nega šolskega sistema in podobno. 

Vrsta omejitev, ki so posledica dosedanjega razvoja in ek- 
sternih pogojev (zlasti ekstenzivni razvoj zaposlovanja, inve- 
sticije v teku, omejena razpoložljiva sredstva - predvsem 
inozemska, razdrobljenost proizvodnje, slaba izkoriščenost 
intelektualnih možnosti ipd.), bo imela svoj negativni vpliv na 
nakazano razvojno koncepcijo, ki se bo lahko uveljavljala le v 
pogojih odločnejše programske in miselne preusmeritve te- 
meljnih nosilcev poslovnih odločitev ter korenitejšega od- 
pravljanja prikazanih omejitev, hkrati pa tudi večje organizira- 
nosti združenega dela ter uveljavljanja in izvajanja ustreznih 
ukrepov. 

Zaradi omenjene situacije se bodo predložene usmeritve 
uresničevale v daljšem časovnem obdobju, vendar bi bilo 
treba že v naslednjem srednjeročnem obdobju intenzivno 
začeti z njihovim uveljavljanjem. 

4.2. Razvoj gospodarske infrastrukture 
4.2.1. Koncipirana zasnova družbenogospodarskega ra- 

zvoja SR Slovenije omogoča postopno zmanjševanje porabe 
energije na enoto družbenega proizvoda. Upoštevaje to in pa 
dejstvo, da s proizvedeno električno energijo že pokrivamo 
celotne slovenske potrebe kljub temu, da se program izvaja- 
nja dogovorjenih nalog odvija nekoliko izpod predvidene di- 
namike, in upoštevaje ukrepe za racionalno gospodarjenje z 
energijo, kaže ponovno preveriti že pripravljene dolgoročno 
programe razvoja energetike zlasti z vidika porabe energije na 
enoto družbenega proizvoda in v zvezi s tem tudi dinamiko 
gradnje energetskih zmogljivosti. Plačilnobilančna situacija 
in drugi ekonomski razlogi zahtevajo: 
- zmanjšanje energetske odvisnosti od uvoza; 
- povečanje dobave električne energije in premoga iz dru- 

gih republik in avtonomnih pokrajin v obliki zakupa in nakupa 
na načelih združevanja dela in sredstev; 

- intenziviranje geoloških raziskav vseh vrst domačih ener- 
getskih virov, zlasti premoga, nafte, plina in urana; 

- nadaljevanje ukrepov racionalnega pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije; 

- ustvarjanje pogojev za pridobivanje in uporabo še drugih 
virov energije, ki so pomembni z narodnogospodarskega vi- 
dika in postajajo tudi ekonomsko dostopni v široki potrošnji 
(manjši hidroagregati, sončna energija, zemeljska toplota, 
odpadna toplota); 

- povečanje deleža porabe električne energije v celotni 
energiji; 

- racionalno izkoriščanje sekundarne toplote. 
Po nakazani koncepciji razvoja energetike in njeni bodoči 

usmeritvi ter na osnovi predvidene rasti družbenega proiz- 
voda okoli 5% letno se ocenjuje, da bo znašala stopnja rasti 
porabe koriščene energije okoli 4,5% tj. za 0,5% manj od rasti 
družbenega proizvoda. 

Usmerjenost v intenzivnejše koriščenje domačih primarnih 
energetskih virov narekuje intenziviranje programa izkorišča- 
nja hidroenergije. Pristopiti bo treba h kontinuirani izgradnji 
proizvodnih objektov na posameznih porečjih (Sava, Soča, 
Idrijca, Mura), tako doseči manjša investicijska vlaganja na 
enoto instalirane moči in hkrati izboljšati hidroenergetsko 
izkoriščenost posameznih porečij. V ta namen je treba poeno- 
staviti lokacijske in predinvesticijske študije v smislu poeno- 
tenja postopkov za pridobivanje lokacijskih in drugih soglasij 
ter v smislu kompleksnega reševanja za celotna porečja. Z 
gradnjo bo treba pričeti tam, kjer je to ekološko najmanj 
sporno. S tega vidika se kažejo največje ugodnosti na gradnji 
objektov savske verige, medtem ko je koriščenje Soča in 

Idrijce še vprašljivo zaradi umetnosti poseganja v njuno na- 
ravno okolje. Iz strateških razlogov je treba nadaljevati grad- 
njo malih hidroelektrarn. 

Visoka energetska odvisnost od uvoza, skromne zaloge 
domačih primarnih virov energije in ekonomska utemeljenost 
pogojujejo odločitve v vse večja dolgoročna investicijska vla- 
ganja na osnovi združevanja dela ter sredstev v drugih repu- 
blikah in pokrajinah. 

Na osnovi predvidenih dolgoročnih potreb po električni 
energiji (energetska bilanca do leta 2000), na osnovi usmeri- 
tve v intenzivnejše koriščenje domačih primarnih nosilcev 
energije, predvsem hidroenergije, ter zakupa energetskih ob- 
jektov v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, je v 
okviru ISE že v pripravi program izbora možnih proizvodnih 
objektov, ki naj bi bili zgrajeni v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, in objektov kontinuitete. Glede na ta program pri- 
dejo v poštev za gradnjo do leta 1985 kot možni zlasti tile 
objekti: HE Mavčiče 38 MW, ČE Pohorje 100 MW in TE-TO 
Trbovlje III. 200 MW. Razen tega, da sta TE-TO Ljubljana II. 45 
MW in HE Solkan 21 MW že v gradnji, pa je slovensko 
elektrogospodarstvo v zaključni fazi dogovorov z elektrogo- 
spodarstvom SAP Kosovo o zakupu agregata z instalirano 
močjo 339 MW v TE Kosovo z začetkom obratovanja v letu 
1983. 

Omenjeni program vključuje tudi gradnjo objektov konti- 
nuitete, med katerimi naj bi kot možni proizvodnji objekti 
prišli v poštev zlasti tile: HE Kobradi 59 KW, ČE Pohorje 200 
MW, TE-TO Dolsko 100 MW, TE-TO Maribor 100 MW, TE 
Kanižarica 12 MW ter ena ali dve elektrarni na Savi. Za oskrbo 
z električno energijo po letu 1985 je poleg tega predviden še 
zakup enega agregata v TE Tuzli z močjo okoli 300 MW in 
nadaljevanje gradnje malih hidroelektrarn (okoli 120objetkov 
z močjo 15 MW). 

Zaradi racionalnosti bo treba nadaljevati in zaključiti grad- 
njo že začetih objektov (jedrska elektrarna, TE-TO Ljubljana 
II. in HE Solkan), pospešiti dogovarjanje glede zakupa ener- 
getskih objektov v drugih republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, za ostali del programa pa je poleg zahteve po racional- 
nosti tudi zaradi omejenih srestev izvesti v okviru Interesne 
skupnosti elektrogospodarstva optimizacijo objektov, upo- 
števaje prej omenjene kriterije. 

Zaradi čedalje večje odvisnosti od uvoza energije bo treba 
intenzivneje nadomeščati nafto in njene derivate s premo- 
gom. Zato bo poraba premoga v SR Sloveniji rasla hitreje od 
proizvodnje, ker se proizvodnja v slovenskih premogovnikih 
po letu 1980 ne bo bistveno povečala. Premog bo še nadalje 
osnovno gorivo v termoelektrarnah - toplarnah, nujno pa je, 
da tudi v industriji in široki potrošnji postopno zamenja te- 
koča goriva povsod, kjer njegovo zamenjavo dovoljujejo te- 
hnološki postopki in kjer to ne povzroča prekomernega one- 
snaževanja okolja. Zaodovljitev vseh potreb po premogu bo 
možno vzpostaviti z boljšim izkoristkom pri koriščenju pre- 
moga ter na osnovi združevanja dela in sredstev v zakup 
rudnikov v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. V te 
namene bo potrebno dograjevanje in odpiranje novih deponij 
premoga doma v industriji in trgovini s premogom, kar bo 
omogočilo nemoteno dobavo porabnikom. 

Geološke raziskave premoga bo v prihodnjem obdobju 
nujno intenzivirati. Zato kaže organizirati in usposobiti po- 
sebne skupine, ki bodo delale sistematično in funkcionalno 
ter na osnovi rezultatov dela izdelale in verificirale geološke 
karte. Obstajajo realne možnosti za odkrivanje novih nahaja- 
lišč premoga, kar bi lahko vplivalo na spremembe v dolgoroč- 
nih določitvah do strukture porabe energetskih virov in na vse 
druge spremembe v tej zvezi. 

Usmerjenost na premog, električno energijo in na skrajno 
racionalno ravnanje z nafto in njenimi derivati hkrati s konci- 
piranjem intenzivnega razvoja petrokemije zahteva spre- 
membo namembnosti posameznih naftnih derivatov. Tekoča 
goriva naj bi bila v bodoče osnovna goriva le toplarnam in 
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elektrarnam, kjer to zahteva varstvo okolja, v industriji pa tam, 
kjer je potrebno doseganje visokotemperaturnih nivojev, ter v 
petrokemiji in v prometu. 

SR Slovenija je skoraj v celoti odvisna od uvoza surove 
nafte21 in zemeljskega plina. Z uvajanjem zemeljskega plina in 
koncipirano usmeritvijo v zmanjšanje potrošnje naftnih deri- 
vatov bo rast porabe derivatov nekoliko počasnejša. 

Uvoz nafte je ena pomembnih sestavin energetske oskrbe. 
Republike in pokrajine ter v njih organizirano združeno delo 
bi morale imeti prevladujoč vpliv na način razdeljevanja uvo- 
žene nafte. Z dogovorom o naftno-plinskem gospodarstvu naj 
bi se v bodoče količino surove nafte iz uvoza in razdelitev 
nafte letno usklajevalo v postopku usklajevanja plačilno-bi- 
lančnih položajev med republikami in pokrajinama. Na osnovi 
dogovora naj bi se proizvajalci in potrošniki na samoupravni 
podlagi dogovorili o uvozu in predelavi nafte in naftnih deri- 
vatov. 

Do leta 1983 bo treba zgraditi novo rafinerijo v Lendavi z 
zmogljivostjo okoli 2 mio ton predelane surove nafte letno in z 
visoko stopnjo konverzije. Že sedaj so prizadevanja usmer- 
jena zlasti v zagotovitev potrebnih finančnih sredstev in v 
pričetek fizične gradnje rafinerije. 

Preskrba z zemeljskim plinom iz Sovjetske zveze že po letu 
1980 ne bo več sledila potrebam. Prizadevanja so usmerjena v 
dolgoročno oskrbo SR Slovenije s tem energetskim virom in v 
ta namen so že v teku pogovori z Alžirijo, obstajajo pa možno- 
sti nabave tega plina tudi iz drugih držav v razvoju. V okviru 
energetsko-industrijske cone v Kopru bo zato treba zgraditi 
terminal za utekočinjeni zemeljski in naftni plin. Z dogradi- 
tvijo terminala in z njegovo povezavo s slovenskim plinovo- 
dnim omrežjem bo možno preskrbovati potrošnike iz dveh 
virov. 

Podobno kot za premog bo treba intenzivirati raziskave tudi 
na perspektivnih območjih ležišč surove nafte in zemeljskega 
plina, saj obstajajo realne možnosti za povečanje koriščenja 
domače nafte in plina. 

Da bi uresničili nakazane razvojne usmeritve in naloge na 
področju energetike, zlasti pa, da bi uresničili načelo dostop- 
nosti energije vsakomur ter zahtevo po racionalnem pridobi- 
vanju in porabi energije, bo treba posvetiti pozornost organi- 
ziranosti energetskega gospodarstva. Ta naj omogoči pravo- 
časno celovito in po potrebi hkratno reševanje vprašanj s 
področja celotne energetike na osnovi dogovorjanja oziroma 
sporazumevanja med proizvajalci, distributerji in porabniki 
energije, upoštevaje narodnogospodarske kriterije. Pri tem bi 
bila možna naslednja izhodišča: 

- mali premogovniki (Kanižarica, Senovo, Laško) bi se za- 
radi uspešnejšega poslovanja povezali z TEK (v okviru EGS), 
dohodkovno pa tudi z večjimi potrošniki premoga, zlasti to- 
plarnami; 

- elektrogospodarstvo Slovenije bi kot skupni nosilec vseh 
naložb zastopalo SR Slovenijo pri vlaganjih v elektroenergijo 
in premogovništvo v drugih republikah in avtonomnih pokra- 
jinah; 

- predelovalci in distributerji naftnih derivatov in zemelj- 
skega plina bi se povezali med seboj tako, da bi bil zagotov- 
ljen njihov enoten in koordiniran nastop pri nabavah teh virov 
energije iz razmerij v drugih republikah in tudi pri nabavah na 
tujem tržišču. Naftna in plinska politika bo morala biti zaradi 
komplementarnosti teh dveh goriv enotna. 

S sprejetejem zakona o energetskem gospodarstvu, ki je v 
fazi priprve osnutka, bi postale vse energetske dejavnosti 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Zato bi z zako- 
nom določili tudi nekatera načela poslovanja in razvoja teh 
dejavnosti, njihove medsebojne povezave, ter razvoj ene ali 
več interesnih skupnosti na ravni republike. 

21 Uvoz surove nafte se is * preteklih letih povečeval po stopnji okoli 1% 
letno. 

Organiziranost v energetiki naj bi se izboljšala zlasti v tem 
smislu, da bo zagotovljena uveljavitev interesov porabnikov in 
proizvajalcev vseh vrst energije na enakopravni osnovi med- 
sebojnega sporazumevanja. 

4.2.2. Racionalizacija pretokov blaga s hitrejšim uvajanjem 
integralnega transporta v slovenskem in jugoslovanskem pro- 
storu ter uspešno vključevanje v mednarodne blagovne to- 
kove, narekuje uvajanje sodobne tehnologije in boljšo organi- 
zacijo v vseh blagovnih pretokih ter izboljšanje kakovosti 
prometne infrastrukture. To zahteva relativno večja vlaganja v 
usposobitev luške infrastrukture za integralni transport, v 
posodobitev in razširitev skladiščno-transportnih terminalov, 
v izgradnjo industrijskih tirov in v pretovorno mehanizacijo.22 

Zaradi izrazitega zaostajanja ptt storitev za potrebami kaže 
občutno povečati vlaganja v razvoj ptt zmogljivosti. 

Ker so razpoložljiva sredstva za naložbe zelo omejena, bo 
potrebno obstoječo prometno infrastrukturo bolj gospodarno 
koristiti in z dobrim vzdrževanjem v večji meri ublažiti potrebe 
po novogradnjah. 

Potrebe po usposobitvi železniške infrastrukture za večje 
osne pritiske in večje tehniške hitrosti ter varnost železni- 
škega prometa narekujejo nadaljnjo modernizacijo prog, ne- 
katerih vozlišč in ranžirnih postaj ter vgrajevanje signalnovar- 
nostnih in telekomunikacijskih naprav. 

ŽG Ljubljana načrtuje nadaljno modernizacijo prog Jeseni- 
ce-Dobova, Zidani most-šentilj, Divača-Koper, Pragersko- 
-Središče, Jesenice-Nova Gorica-Sežana, Ljubljana-Sevni- 
ca-Trebnje ter Ljubljana-Pivka-Reka, modernizacijo železni- 
ških vozlišč in ranžirnih postaj Jesenice, Maribor, Tezno, 
Celje, Sežana, Divača, Koper, Zalog, Ljubljana, ureditev skla- 
dišč na železniških postajah v Ljubljani, na Jesenicah, v Ko- 
pru, v Murski Soboti in Mariboru ter izgradnjo terminalov za 
kontejnerski promet v Ljubljani in v Mariboru, nekatere re- 
monte zgornjega in spodnjega ustroja prog, gradnjo industrij- 
skih tirov in povečanje vlaganj v prekladalno mehanizacojo. 

Zaradi povezave z Luko Koper načrtuje tudi gradnjo nove 
povezave z Madžarsko. Ker bo konec prihodnjega obdobja 
predvidoma na meji propustnosti proga Ljubljana-Jesenice, 
načrtuje tudi gradnjo drugega tira na tej smeri, za razbreme- 
nitev ljubljanske postaje pa tudi železniško obvoznico Dolgi 
most-Vižmarje. 

Zaradi omejenih narodnogospodarskih možnosti bo nujno 
ta program razvoja ponovno preveriti in ga glede na predlo- 
žene usmeritve skrčiti na najbolj nujne naložbe. 

Zaradi naglo rastočega luškega prometa in hitrejšega vklju- 
čevanja Luke Koper v integralno transportno mrežo ter nje- 
nega učinkovitega vključevanja v mednarodno blagovno me- 
njavo, se kaže potreba po nadaljevanju izgradnje kontejner- 
skega terminala, terminala za les in terminala za sipke tovore, 
nasipavanju pomolov in pridobivanjv dodatnih površin. V pro- 
gramu razvoja Luke Koper kaže upoštevati gradnjo specializi- 
ranega terminala za tekoči plin in gradnjo petrokemičnih 
objektov v okviru energetskoindustrijske cone Koper. 

Ekonomski, prostorski, ekološki in drugi razlogi narekujejo, 
da usmerimo daljinski cestni promet preko našega ozemlja po 
najkrajši možni poti in ga čim več preusmerimo na železniški 
promet. Tem izhodiščem za dolgoročni program izgradnje 
magistralnih cest bi morali podrediti tudi gradnjo cest v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju. 

Sedanje in prihodnje cestnoprometne razmere23 in omejene 
narodnogospodarske možnosti narekujejo, da bi v prihod- 

22 Pretežni del naložb bi še naprej zadržalo železniško in cestno gospodar- 
stvo; železniški promet potrebuje za dosego primernejše ravni kakovosti po- 
nudbe relativno večja vlaganja v mobilna sredstva, v cestnem prometu pa se 
obratno postavlja vprašanje omejevanja voznega parka. 23 Iz podatkov o štetju prometa na magistralnih in regionalnih cestah Slove- 
nije Je razvidno, da so najmočnejši prometni tokovi na slovenskem cestnem 
križu na naši obalni cesti, na odseku Maribor-Ptuj in ŠoštanJ-Velenje-Žalec in 
da zelo neugodne prometne razmere vladajo v večjih mestih kot so Ljubljana, 
Maribor, Celje, Kranj, Koper In Nova Gorica. 
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njem srednjeročnem obdobju morali dati poudarek dokonča- 
nju začetnih odsekov, izgradnji obvoznic na glavnih cestnih 
vozliščih in izgradnji tretjih pasov na kritičnih točkah na 
slovenskem cestnem križu. V skladu z navedenim bi kazalo 
predlog programa Republiške skupnosti za ceste omejiti. 
Navedenemu konceptu bi predvsem z vidika finančnih mož- 
nosti ustrezala postopna gradnja naslednjih odsekov iz pred- 
loga programa Republiške skupnosti za ceste: predor Kara- 
vanke, Naklo-Kranj-Ljubljana, ljubljanska obvoznica, tretji 
pasovi na kritičnih točkah na avto cesti Bratstva in enostnosti, 
na povezavi Šentilj-Koper pa gradnjo odseka Šentilj-Pesnica, 
hitre ceste skozi Maribor in severne ljubljanske obvoznice. Za 
razbremenitev prometa slovenskega dela avto ceste Bratstva 
in enotnosti bi bilo potrebno izboljšati prometne pogoje in 
povečati propustnost na regionalni vzporednici cesti Bratstva 
in enotnosti in na smeri Šentilj-Macelj. 

Odvisno od mednarodnega dogovora o ustanovitvi proste 
cone Sežana in od zagotovitve ustreznega razvoja Slovenije 
bi bilo treba še naprej izboljševati prometne povezave tudi 
med našimi regionalnimi središči, da bi se notranji prometni 
tokovi še naprej razlivali na regionalne cestne povezave in s 
tem razbremenjevali nekatere magistralne poti. V mestih pa bi 
bilo potrebno poleg preusmeritve tranzitnega prometa z grad- 
njo nekaterih obvoznic predvsem z normativnimi ukrepi 
zmanjšati prometne zastoje, ki jih v veliki meri povzroča hitra 
rast mestnega in primestnega prometa z osebnimi avtomobili. 

Potrebe po hitrejšem odpravljanju zaostajanj v razvoju ptt 
prometa predvsem na področju telefonije zahtevajo, da med 
prioritetne razvojne naloge ptt infrastrukture štejemo izgrad- 
njo in povečanje mednarodnih magistralnih in tranzitnih ptt 
zmogljivosti, glavnih telefonskih central, izgradnjo sistema 
mobilnih telefonskih zvez in izgradnjo sistema za prenos 
podatkov, zlasti brezžičnih sistemov zvez. Pri tem je treba 
doseči usklajeno izgradnjo in izkoriščanje telekomunikacij- 
skih sistemov zvez po vsej SFR Jugoslaviji. 

Združene ptt organizacije Slovenije so pripravile program 
razvoja ptt zmogljivosti, ki med drugim vključuje izgradnjo 
novih avtomatskih telefonskih central v elektronski izvedbi v 
Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem 
mestu in v Novi Gorici, zamenjavo nekaterih RR sistemov z 
drugimi večjimi zmogljivostmi, močno povečanje VF siste- 
mov, predvsem na daljših relacijah izpopolnitev linijske 
opreme na koaksialnem kabelskem omrežju, izgradnjo elek- 
tronske telegrafske centrale v Ljubljani in tudi izgradnjo neka- 
terih poštnih centrov. 

V skladu z razvojnimi usmeritvami in glede na omejena 
naložbena sredstva bo treba ta program širjenja ptt zmoglji- 
vosti ponovno preveriti in ga ustrezno omejiti. 

4.2.3. Družbenoekonomski razvoj v naslednjem petletnem 
obdobju bo terjal od vodnega gospodarstva zlasti naslednje 
temeljne usmeritve: 

- Zagotavljanje zadostnih virov pitne in tehnološke vode, 
upoštevaje, da bodo potrebe rastle bistveno hitreje kot v 
preteklem obdobju; 

- ustvarjanje pogojev za čim večjo izrabo hidroenerget- 
skega potenciala za potrebe elektrogospodarstva; 

- varstvo pred škodljivim delovanjem voda; 
- čiščenje in varstvo kvalitete voda; 
- urejanje glavnih odvodnikov na večjih melioracijskih ob- 

močjih,, s čimer bo omogočen intenzivnejši razvoj kmetijstva; 
- uveljavljanje mednarodnih pogodb zlasti v zvezi z Osim- 

skim sporazumom in regulacijskimi režimi. 
Za uresničevanje teh usmeritev bi bilo smotrno: 
- dati večji poudarek vzdrževanju vodnogospodarskih ob- 

jektov in večji pomen sanaciji erozijskih žarišč; 
- pri investicijah upoštevati večnamenske funkcije vode z 

vidika varstva človekovega okolja, soodvisnosti posegov v 
enotnem vodnem režimu in varstvo prirodnih značilnosti kra- 
jine; 

- upoštevati prednost pri delih za odpravljanje poplav. S 
tem v zvezi kaže nadaljevati z izgradnjo zadrževalnikov, z 
ureditvijo povirij voda in z regulacijami, ki bodo omogočale 
realizacijo zelenega plana; 
- pri čiščenju vodotokov postopoma odpraviti IV. kako- 

vostni razred in dopustiti III. kakovostni razred le na krajših 
odsekih. S tem v zvezi bi bilo treba sanirati žarišča onesnaže- 
vanja v Krškem (tovarna celuloze), v zasavskem bazenu in v 
celjskem bazenu (Cinkarna - titandioksid). Akutno postaja 
tudi vprašanje sanacije Blejskega jezera; 

- zaščititi pomembnejše podtalnice in izvire, za kar naj bi 
vodno gospodarstvo pripravilo ustrezne predloge; 

- zagotoviti tehnološko vodo iz manj kvalitetnih virov (vo- 
dotoki, akumulacije), da bi se čista voda uporabljala izključno 
za pitno vodo; 

- nadaljevati na zemljiščih, predvidenih za kmetijsko in 
drugo rabo, hidromelioracijska dela. 

4.3. Stanovanjska in komunalna dejavnost 
4.3.1. V SR Sloveniji tečejo razprave o stališčih, sklepih in 

priporočilih za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu. Predlagana preobra- 
zba pomeni znatne spremembe. Deloma bodo takoj, najka- 
sneje pa v prihodnjem obdobju (1981-1985) pomembno vpli- 
vale na razvoj stanovanjskega gospodarstva. Predvideva se 
boljša samoupravna organiziranost, boljše uresničevanje svo- 
bodne menjave dela z vključevanjem pričakovalcev, izvajalcev 
in drugih kategorij udeležencev v stanovanjski graditvi. Potre- 
ben je večji poudarek dolgoročnemu planiranju stanovanjske 
gradnje glede na izredno dolge cikluse realizacije stanovanj- 
ske graditve v soseskah. Sredstva za stanovanjsko graditev 
naj bi združevali v stanovanjskih skupnostih. Delavci v sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih jih bodo izdvajali iz 
čistega dohodka. Pri tem naij bi pričakovalci družbenega 
stanovanja prispevali znatnejšo lastno udeležbo, pričakovalci 
solidarnostnega pa 1 do 5% vrednosti stanovanja. V zvezi s 
tem naj i bile uresničene tudi še iz tekočega planskega ob- 
dobja prenesene obveznosti o olajšavah za varčevalce, zava- 
rovanje hranilnih vlog, premiranje in podobno. Financiranje 
gradnje solidarnostnih družbenih stanovanj, oziroma subve- 
niconiranje predvidene ekonomske stanarine bo predvidoma 
iz dohodka24. 

Za prehod na združevanje sredstev iz čistega dohodka bi 
bilo potrebno najti oblike vzajemnosti med udeleženci spora- 
zumov z večjimi dohodkovnimi možnostmi, ki imajo relativno 
zadovoljivo rešene stanovanjske probleme svojih delavcev in 
drugimi udeleženci (posojilo). 

Vse te oblike kot tudi način prehoda in oblikovanje eko- 
nomskih stanarin do konca bodočega srednjeročnega ob- 
dobja naj bi bile dogovorjene v samoupravnih sporazumih o 
temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupnosti v ob- 
dobju 19B1-1985, za obstoječe samoupravne sporazume pa z 
aneksi. V teh sporazumih naj bi opredelili tudi obveznosti do 
planskih nalog na skupnih področjih: zemljiška in komunalna 
politika ter izgradnja stanovanj in bivalnih enot za nekatere 
kadre (učitelji, delavci milice; dijaški in študentski domovi 
itd.). 

Glede na predviden demografski prirast (leta 1985 bo v SRS 
predvidoma 1,973.000 prebivalcev), povečanje števila zapo- 
slenih in glede na prenesene nezadovdljene potrebe po sta- 
novanjih, izboljšanje stanovanjskega fonda itd., bi bilo po- 
trebno v novem srednjeročnem obdobju zgraditi v SR Slove- 
niji okoli 65.000 stanovanj t. j. približno v obsegu tega 5- 
letnega obdobja. 

Tudi zadružna gradnja naj bi bila vključena v družbeno 
usmerjeno gradnjo. Kot posledico povečanega stanovanj- 

24 O tem vprašanju so mnenja še različna. Med drugim obstajajo predlogi, da 
bi tudi to financirali iz čistega dohodka. 
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skega varčevanja predvidevamo še vedno velike možnosti in 
tudi pritiske za nakupe lastnih stanovanj in izgradnjo indivi- 
dualnih hiš. V takšnih okoliščinah predvidevamo razmerje 
med družbeno in individualno gradnjo 60 : 40. 

Če bi se nadaljevali sedanji trendi, nakazujejo demografske 
in zaposlitvene prognoze zelo različno intenziteto gradnje 
stanovanj po posameznih območjih (regijah) SR Slovenije. 
Območja velike priselitvene intenzivnosti (Ljubljana s širšo 
okolico, Velenje, Celje, Maribor) bodo primorana še pospe- 
šeno reševati nekatere probleme predvsem v zvezi z eksten- 
zivnim zaposlovanjem in zemljiško politiko, saj je že danes 
58% vseh priselitev v ožji ljubljanski regiji in 35% v petih 
ljubljanskih občinah. 

Ocena potreb po stanovanjih v letu 1985 je lahko le groba, 
ker s podatki o tem še ne razpolagamo; pričakujemo, da bo v 
letu 1980 20.000 prebivalcev več, kot smo planirali v tem 
srednjeročnem obdobju in da bo znašal prirast v obdobju 
1981-1985 še 80.000 prebivalcev. V zvezi s tem je potrebno 
zgraditi za nove pričakovalce ca. 40.000 stanovanj; 25.000 
stanovanj bo potrebnih za zamenjavo, rušenje in nadomestila. 

Nov sistem financiranja stanovanjske gradnje bi moral te- 
meljiti na načelu, da se izdvajajo sredstva za razširjeno repro- 
dukcijo iz čistega dohodka, dela dohodka za družbeno po- 
moč, lastne udeležbe po posebnem programu varčevanja 
samoupravne organizacije in pričakovalca ter postopno for- 
mirajo sredstva iz amortizacije pri prehodu na ekonomske 
stanarine. 

Po razmerju 60% družbena in 40% individualna gradnja naj 
bi predvidoma zgradili 39.000 družbenih stanovanj, od tega 
11.500 stanovanj za družbeno pomoč. Po sedanjih cenah (ca. 
10.000din/m2) bi potrebovali za družbena stanovanja ca. 
17.050 mio. din, za kar naj bi združevali ca. 2,77% čistega 
dohodka, in za stanovanja v družbeni pomoči ca. 6.210 mio. 
din, za kar naj bi združevali ca. 1,31% BOD25. Za plan indivi- 
dualne gradnje in etažne lastnine 26.000 stanovanj bi potre- 
bovali 22.230 mio. din, kar bi zneslo ca. 6,7% neto osebnih 
dohodkov preivalstva. 

Pomemben problem je kvaliteta stanovanja in oprema sose- 
ske. Dokaj determinirano dokončno planiranje in projektira- 
nje vseh udeležencev pri izgradnji soseske povzroča narašča- 
nje stroškov in preprečuje kasnejše iniciative prebivalcev in 
stanovalcev. Proučiti bi bilo potrebno minimalne urbanistične 
in komunalne standarde ter dopustiti možnost, da urejajo 
sosesko občani in priseljenci kasneje sami s samoupravnimi 
sporazumi in drugače. 

Pričakujemo povečanje kvadrature poprečnega stanovanja 
(62 m2) vsaj za 1 m2 poprečno letno, bolj fleksibilne rešitve ter 
povečano ekološko in energetsko zaščito in v zvezi s tem 
prehod na nove graditeljske tehnologije. V mestnih naseljih bi 
bilo potrebno kombinirati stanovanjske in druge dejavnosti, ki 
se funkcionalno dopolnjujejo (živa soseska). 

Ob prehodu na ekonomske stanarine predvidevamo, da bo 
stoječ stanovanjski fond deležen večje skrbi. Stanarine bodo 
določene s samoupravnimi sporazumi tako, da bodo zagotav- 
ljale sredstva za normalno vzdrževanje hiš po predpisanih 
minimalnih normativih. 

Z uvedbo ekonomskih stanarin pa predvidevamo spre- 
membo namembnosti nekaterih stanovanj in pospešitev za- 
menjav, kar bo tudi vplivalo na zmanjšanje primanjkljaja. 

Novi zaostreni prometni pogoji bodo dolgoročnejše vplivali 
na prihode in odhode na delo26. Vendar ne moremo pričako- 
vati hitrih rešitev, ker ta problem v primerjavi s svetom v SR 
Sloveniji še ni zelo pereč (dnevne migracije). Proučiti pa je 

čistega dohodka)raZPraVah * S" Sloven''' s0 Prlsotna tudi drugačna mnenja (Iz 
26 Leta 1971 je med občinami prekoračilo občinsko mejo dnevno 1860 zapo- 

slenih v SR Sloveniji. Leta 1976 pa ca. 2300. 

potrebno normativne predpise in davčno politiko ob trajnejših 
preselitvah. 

4.3.2. Komunalno gospodarstvo zajema zelo širok in raz- 
drobljen sestav dejavnosti (okrog 30) posebnega družbenega 
pomena, ki jih opravljajo delovne organizacije in precej tudi 
same krajevne skupnosti. Analize so pokazale, da stanje v 
komunalnem gospodarstvu ne odgovarja sedanji stopnji ra- 
zvoja in bodočim družbenim potrebam. Izstopajo trije pro- 
blemi: nedokončana samoupravna organiziranost v samou- 
pravnih interesnih skupnostih in v organizacijah združenega 
dela, neizdelan sistem financiranja in pomanjkanje specializi- 
ranih kadrov. 

Delovne organizacije, ki opravljajo komunalne dejavnosti, 
se bodo še naprej organizirale v skladu z zakonom o združe- 
nem delu, pri čemer naj bi bili zlasti integrirani procesi funk- 
cijsko soodvisnih in povezanih organizacij združenega dela. 
Proučiti je treba smotrnost in status tistih komunalnih temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki se kot izvajalci ukvarjajo z 
investicijsko dejavnostjo. Samoupravne stavbno-zemljiške in- 
teresne skupnosti ali enote naj bi usklajevale interese v razšir- 
jeni reprodukciji pri procesu komunalnega opremljanja zem- 
ljišč, pri čemer bodo imele posebno vlogo pri opremljanju 
zemljišč za usmerjeno stanovanjsko gradnjo in pri odpravi 
primanjkljajev opremljenih zemljišč. 

Konec naslednjega srednjeročnega obdobja bomo potre- 
bovali 2100 ha novih komunalno opremljenih površin, od tega 
ca. 700 ha za stanovanjsko gradnjo. Ob poprečni ceni enega 
m2 opremljenega zemljišča 560 din bo potrebnih okoli 11,8 
milijard dinarjev, od tega za stanovanjsko gradnjo 4 milijarde 
dinarjev. Stavbna zemljišča morajo biti konkretno oprede- 
ljena; posebej dogovorjena zemljiška politika naj bi zagoto- 
vila toliko in takih stavbnih zemljišč, da bo družbena akcija in 
intervencija onemogočala špekulacije in da bo z ustrezno 
ponudbo družba vplivala na prostorsko politiko (priprava con, 
naselitvenih območij in podobno). 

Cena priprave zemljišča naj ne bi bremenila investitorja ob 
prihodu v celoti, marveč naj bi del razširjene reprodukcije 
financirali tudi s prispevkom in ceno. Cene se bodo oblikovale 
v skladu z družbenim dogovorom o oblikovanju cen v komu- 
nalnem gospodarstvu. Cene komunalnih storitev naj bi bile 
prilagojene zahtevi, da temeljne organizacije združenega dela 
komunale postanejo tudi resnične nosilke razvoja in repro- 
dukcije na tem področju, torej takšne, da bodo poleg eno- 
stavne reprodukcije zagotavljale tudi sredstva za udeležbo in 
odplačilo anuitet za razvoj te dejavnosti. Pri tem naj bi posto- 
poma uveljavili tudi načelo, da naj bi cena vplivala na omeje- 
vanje uporabe nekaterih sicer cenenih, a končnih, neobnovlji- 
vih virov. 

Kreditna politika naj bi bila usmerjena v dolgoročne kredite 
skladno z dolgim trajanjem teh naprav (kanalizacija). Prav 
tako naj bi z dolgoročnimi krediti ali iz dolgoročno združenih 
sredstev kreditirali in odkupovali družbeno planirana stavbna 
zemljišča, uveljavljali predkupno pravico ipd. Izdelali naj bi 
tak sistem vrednotenja zemljišč in predlagali tako davčno 
politiko, ki bo omogočala zajemanje zemljiške rente, koncen- 
trirano družbeno usmerjeno stanovanjsko graditev ter nor- 
malno izvajanje gospodarskih in infrastrukturnih investicij. 
Zaokrožiti je potrebno model programiranja in financiranja 
komunalnega gospodarstva ter pridobivanja stavbnih in dru- 
gih zemljišč. 

Za razvoj dejavnosti je potrebna usmeritev v čimvečjo me- 
hanizacijo, izboljšanje tehnologije dela in delovnih pogojev 
ter hitrejše uvajanje avtomatizacije. Pri koriščenju moderne, a 
drage opreme bo potrebno medobčinsko sodelovanje. 

Komunalna dejavnost je pomembno povezana s problema- 
tiko zavarovanja okolja (voda, smeti, zrak, deloma hrup). V 
njenem okviru se operativno izvaja večji del skrbi za ohranja- 
nje in sanacijo okolja. Zato naj bi te elemente varstva okolja 
vključevali tudi v planske dokumente samoupravnih komunal- 
nih skupnosti. 
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4.4. Možnosti razvoja družbenih dejavnosti 
4.4.1. Osnovni problemi v zdravstvu so še vedno naslednji: 
- zaostajanje osnovnega nivoja zdravstva; 
- močno naraščanje stroškov neposrednega zdravstve- 

nega varstva; 
- problem odsotnosti z dela zaradi bolezni. 
Zato bi bilo potrebno težišče razvoja zdravstvene dejavnosti 

v prihodnjih letih odločno usmeriti na krepitev osnovnega 
nivoja zdravstvenega varstva: (ambulante, dispanzerji). Kri- 
tično ozko grlo postaja predvsem zdravstveno varstvo zapo- 
slenih. Zmanjšanje čakalnih vrst v ambulantah in odsotnosti z 
dela zaradi iskanja zdravstvenih storitev bi dosegli deloma s 
prilagajanjem delovnega časa v dispanzerjih in v bolnišnicah, 
deloma pa s hitrejšim razvojem kapacitet splošne medicine, 
medicine dela in zobozdravstva. Bistveno za zmanjšanje obo- 
levnosti pa je učinkovita preventiva, ki bi morala postati se- 
stavni del skrbi za delavca v temeljni organizaciji združenega 
dela. Ta preventiva bi morala potekati predvsem v okviru 
neposredne menjave dela z zdravstvenimi organizacijami. 
Okrepiti pa bi morali tudi higiensko epidemiološko dejavnost 
v občinah in jo povezati s sanitarnimi inšpekcijami. 

Kljub nekaterim že sprejetim ukrepom se ne zmanjšuje 
odsotnost z dela zaradi bolezni. Z odsotnostmi z dela izgublja 
SR Slovenija okoli 7% potencialnega dohodka letno. Zato bi 
morali poleg krepitve preventivne dejavnosti razmisliti še o 
nekaterih drugih ukrepih, ki naj bi zaostrili odgovornost do 
zdravja pri občanih, temeljnih organizacijah združenega dela 
in v sami zdravstveni službi kot npr.: , 

- stroške poškodb za nesreče pri delu in za poklicna obole- 
nja ter stroške obveznih preventivnih pregledov za določene 
poklice in delovna opravila naj bi v celoti prevzele samo- 
upravne organizacije in skupnosti, saj so tudi po zakonu 
odgovorne za varnost pri delu in zdrave delovne razmere; 

- stroške zdravljenja za poškodbe v zasebnem prevozu in 
drugih aktivnostih prostega časa naj bi nosili povzročitelji 
sami v kombinaciji z zavarovalnico; 

- močno naraščanje odsotnosti z dela zaradi nege obolelih 
otrok, ki so varovanci VVZ, naj bi zavrli z ustreznimi organiza- 
cijskimi rešitvami v odgovoru med zdravstvom in otroškim 
varstvom (bolniški oddelki v VVZ); 

- za krajša bolovanja, ki jih je največ in so dostikrat tudi 
neupravičena, bi kazalo preveriti realnost odstotka nadome- 
stil (lani je bil zvišan od 80% na 90%); 

- nadomestila za odsotnost z dela nad 15 dni naj bi prev- 
zele skupnosti zdravstvenega varstva; čeprav bi to povečalo 
izdatke skupnosti zdravstvenega varstva, bi z narodnogospo- 
darskega stališča delovalo pozitivno za znižanje celotnih stro- 
škov zdravstva, predvsem zaradi večje kritičnosti zdravstva pri 
obravnavanju bolniških dni. 

Za krepitev zdravstvenih organizacij osnovnega nivoja bo 
predvsem potrebno preusmeriti zaposlovanje zdravnikov. 
Zdravnikom splošne prakse bi morali zagotoviti bolj urejene 
delovne pogoje, zlasti boljšo opremljenost pri delu in mož- 
nost permanentnega izobraževanja, študij na medicinski fa- 
kulteti pa bi kazalo čimprej reorganizirati tako, da bo vsak 
diplomant zavezan k obveznemu stažiranju v okviru osnov- 
nega zdravstvenega varstva, možnost specializacije pa naj bi 
imelo le omejeno število zdravnikov glede na dejanske po- 
trebe in sicer šele po določenem obdobju dela v splošni 
medicini. 

Skladno s prenosom težišča zdravstvene službe na primarni 
nivo zdravstvenega varstva naj bi prenesli tudi težišče investi- 
cije. Izboljševala naj bi se opremljenost zdravstvenih organi- 
zacij, ki uresničujejo naloge osnovnega zdravstvenega var- 
stva. To bi terjalo le manjše investicije v posameznih občinah. 
V preteklem planskem obdobju je bil dan poudarek izgradnji 
bolnišničnega omrežja. S temi investicijami je bil dosežen 
kvaliteten napredek, saj se število obstoječih postelj ni spre- 

menilo, pač pa se je v okviru le-tega povečalo število standar- 
dnih postelj, zmanjšalo pa se je število začasnih postelj in so 
se s tem pogoji zdravljenja bistveno spremenili. Dograjevanje 
regionalnih bolnišnic je tako praktično zaključeno. 

Predvidena graditev prve faze Medicinske fakultete in TRT 
objektov Onkološkega inštituta v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju ni bila uresničena. Vzroki za to so tehničnega značaja, 
finančna sredstva pa so zagotovljena in bo dograditev teh 
objektov prenesena v naslednje plansko obdobje. 

Po prvih ocenah bo zaradi take strukture investicij njihov 
delež v strukturi izdatkov zdravstvene dejavnosti upadel. 

Zdravstvena skupnost Slovenije predlaga za prihodnje 
obdobje razširitev zdravstvenega zavarovanja kmetijskih pro- 
izvajalcev (nadomestila za čas bolezni, nadomestila za čas 
porodniškega dopusta). Ocenjuje, da bi bilo za to potrebno 
40-80 milijonov din letno, odvisno od obsega in opredelitve 
teh dajatev. 

4.4.2. Uveljavljen je širok obseg pravic in dajatev, ki se 
dajejo na osnovi socialnih kriterijev. Uresničujejo se na različ- 
nih nivojih, prek različnih samoupravnih interesnih skupnosti, 
na različnih osnovah in kriterijih, ki so med seboj slabo 
usklajeni. Socialne pomoči kot so npr. otroški dodatek, sub- 
vencioniranje stanarin, subvencioniranje cene, ki so vezane 
na dohodek na družinskega člana, so opredeljene s togimi 
cenzusi in v fiksnih zneskih. Zato pri tistih kategorijah upravi- 
čencev, katerih dohodek na družinskega člana is tik pod 
cenzusno mejo, prihaja do situacije, ko socialna pomoč de sti- 
mulativno vpliva na prizadevanje upravičencev po večji pro- 
duktivnosti oziroma po višjih osebnih dohodkih, ker bi sicer 
avtomatično izpadli iz kroga upravičencev do socialnih po- 
moči. 

Ta problem bi bil odpravljen tako, da bi vsakemu posemez- 
niku, ki s svojimi osebnimi dohodki ne dosega življenjskega 
minimuma, zagotovili le razliko do tega minimuma. Zato bi se 
bilo v naslednjem srednjeročnem obdobju potrebno najprej 
družbeno dogovoriti, koliko znaša življenjski minimum, na 
podlagi katerega bi lahko vodili enotno in usklajeno politiko 
dodeljevanja socialnih pomoči in višino teh pomoči. Pobu- 
dnik in organizator tega dogovora bi morala biti skupnost 
socialnega varstva. 

Problem je tudi v pomanjkljivih in parcialnih evidencah 
prejemnikov socialnih pomoči, tako da često prihaja do ku- 
muliranja različnih moči v posamezni družini. Zato bi bilo 
potrebno pri občinski skupnosti socialnega varstva uvesti 
enotno evidenco prejemnikov socialnih pomoči in v njej vzpo- 
staviti popolno evidenco vseh družinskih dohodkov, tudi ta- 
kih, ki sedaj sploh niso evidentirani (npr. dohodek od popol- 
danskega dela, različni dohodki od nepremičnin, dohodki od 
oddajanja stanovanj itd.). V ta namen bi morali v sistem 
evidenc vključiti tudi krajevno skupnost, kjer upravičenci ži- 
vijo. 

Pri opredeljevanju posameznih socialnih dajatev pa bi ka- 
zalo upoštevati naslednje: 

Otroški dodatek čedalje bolj izgublja funkcijo socialnega 
korektiva, saj njegova realna skupna moč vedno bolj upada. 
Leta 1975 je predstavljal poprečni otroški dodatek v SR Slove- 
niji 6,4% poprečnih osebnih dohodkov v SR Sloveniji, leta 
1978 pa le še 4,9% poprečnih osebnih dohodkov, tako da so 
prizadete najbolj ogrožene kategorije upravičencev (samo- 
hranilke, družine z nizkim dohodkom na družinskega člana). 
Potrebno bi bilo kriterije tako spremeniti, da bi prejemalo 
otroške dodatke manj ljudi, vendar tisti bolj učinkovito. 

Na podlagi ustave in zakonov zagotavlja Skupnost social- 
nega skrbstva osebam, ki niso sposobne za delo in ki nimajo 
sredstev za preživljanje, pomoč kot edini vir preživljanja v 
višini 50% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov 
(ali tako imenovane »varstvene« pokojnine, ki znašajo sedaj 
119,00 din). Višina te pomoči ne ustreza osnovnemu namenu 
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(edini vir preživljanja) zato se skupnost zavzema, da bi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju izplačevala družbeno - 
denarno pomoč kot edini vir preživljanja v višini ugotovljenih 
nominalnih življenjskih stroškov na starostnika, kar bi znašalo 
v letu 1980 okoli 2.540,00 din. V okviru celotnih sredstev za 
socialno skrbstvo to ne bi veliko pomenilo, ker je število 
upravičencev do teh pomoči razmeroma majhno (približno 
4300) in relativno stalno. 

V okviru programa skupnih nalog socialnega skrbstva je 
bila v obdobju 1976-1980 predvidena izgradnja tretjega za- 
voda za varstvo in delovno usposabljanje 250 težje duševno 
prizadetih otrok in Zavoda za varstvo in resocializacijo alko- 
holikov. Zarad^ različnih vzrokov (problemi v zvezi z lokacijo 
pri prvem in problemi pri opredeljevanju koncepcije delova- 
nja pri drugem zavodu) sta ostali ti dve nalogi neuresničeni in 
prihajata v poštev za naslednje srednjeročno obdobje. 

Osnovno načelo pri obravnavi invalidov je težnja po čim 
hitrejši rehabilitaciji, ponovni usposobitvi za primerno delo in 
zaposlitvi; sedanja praksa pa kaže v smer čimprejšnje upoko- 
jitve (v zadnjem času se letno invalidsko upokoji okrog 2400 
delavcev). Zato Skupnost socialnega varstva SR Slovenije na 
osnovi Zakona o usposabljanju in zaposlovanja invalidnih 
oseb pripravlja program za ustanavljanje in razvoj zavodov za 
usposabljanje invalidnih oseb, ki naj bi invalidni osebi nudili 
delovno in poklicno usmerjanje, poklicno usposabljanje, psi- 
hosocialno in delovno pripravo za zaposlitev itd. Po oceni 
Skupnosti socialnega varstva SR Slovenije in pristojnih skup- 
nosti v posameznih regijah bi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju lahko začeli delovati štirje taki zavodi, od katerih bi 
se trije razvili že iz obstoječih institucij in sicer: v Mariboru 
(usposobitev stavbe), v Celju (preusmeritev, adaptacija in 
dogradnja zavoda), v Ljubljani (dogradnja zavoda za rehabili- 
tacijo, ki že ima oddelek za delovno usposabljanje), v Kranju 
pa je predvidena nova gradnja zavoda za gorenjsko regijo. 

V socialni politiki je bilo doslej zanemarjeno dejstvo, da so 
mnoge družine možno obremenjene z nego težko duševno 
prizadetih svojcev in da se to posredno odraža tudi v nižji 
produktivnosti. Po podatkih Zveze društev za pomoč duševno 
prizadetim je v SR Sloveniji 2150 težko duševno prizadetih 
oseb in od tega je le 150 odraslih deležnih določene obrav- 
nave oziroma oskrbe, 1140 pa jih čaka na ustrezno zavodsko 
oskrbo. Zato bo v naslednjem srednjeročnem obdobju po- 
trebno zgraditi Zavod za težje motene odrasle osebe s podob- 
nim konceptom dela, kot ga imata sedanja zavoda v Črni in 
Dornavi, ki pa nudita oskrbo le otrokom in mladostnikom do 
18 leta. 

Prav tako ima tudi neurejeno otroško varstvo negativen 
vpliv na produktivnost. Zlasti je to problem v urbanih in 
industrijskih središčih z visoko koncentracijo zaposlenih 
žena, kjer so potrebe po otroškem varstvu največje. Delno 
nam obseg potreb pokaže podatek o odklonjenih prošnjah za 
sprejem otrok v VVZ (leta 1975 je bilo 11.644 odklonjenih, leta 
1978 pa že 14.806). Še bolj pereč pa je problem varstva otrok, 
starih od 8 mesecev do 3 let, saj je v VVZ zajetih le 12,5% te 
populacije otrok. Za rešitev tega problema si skupnosti otro- 
škega varstva prizadevajo razvijati tako imenovano družinsko 
varstvo, vendar se ta dejavnost zelo počasi razvija (zajet je le 
slab procent imenovane populacije otrok, oziroma 635 otrok). 

Zato se nam v naslednjem srednjročnem obdobju kot prio- 
ritetna potreba kaže širjenje varstvenih zmogljivosti in sicer 
od gradnje vrtcev do razvijanja družinskega varstva, vendar s 
poudarkom na cenejših in enostavnejših oblikah, da bi hitreje 
dosegli cilj zajetja vseh otrok v organizirano družbeno var- 
stvo. Ob tem pa je potrebno posebno pozornost posvetiti 
izobraževanju varuhinj in organiziranju tečajev za varstvo na 
domu, ker teh kadrov sedaj izrazito manjka. 

Ker pa dejavnost otroškega varstva čedalje bolj pridobiva 
vzgojno funkcijo in ker predstavlja predšolska vzgoja del 
celovitega vzgojnoizobraževainega sistema, osnovna šola če- 

dalje bolj računa z novinci, ki so že bili deležni predšolske 
vzgoje. Bilo bi zgrešeno, če bi vzgojno funkcijo uresničevali 
predvsem na otrokih, ki so zajeti kot varovanci VVZ. S tem bi 
le še povečevali obstoječe razlike. Zato bo v naslednjem 
srednjeročnem obdobju smotrno razvijati le tiste vzgojne pro- 
grame (80-urni program, mala šola itd.), ki smo jih že sedaj 
sposobni nuditi vsem otrokom, da jim omogočimo izenačen 
start v osnovno šolo. 

4.4.3. V naslednjem obdobju je pričakovati hitrejše nara- 
ščanje števila upokojencev. 

Za slovensko prebivalstvo je značilno postopno staranje. 
Vendar je osnovni razlog za dinamičnejšo rast števila upoko- 
jencev v naslednjem planskem obdobju predvsem v upokoje- 
vanju generacije, ki je nastopila delovno razmerje po vojni in 
je številnejša od prejšnje generacije, razredčene v vojni. Oce- 
njuje se, da bo število uživalcev pravic iz pokojninsko inva- 
lidsskega . V tem se bo nekoliko hitreje večal delež uživalcev 
starostnih in družinskih pokojnin, medtem ko bo delež užival- 
cev invalidskih pokojnin bolj umirjen. Skupnost pokojninsko- 
invalidskega zavarovanja je ocenila, da bodo zaradi takega 
povečanja števila uživalcev pravic ob predpostavki, da se 
upošteva sedanja pokojninska zakonodaja, sredstva za izpla- 
čilo pokojnin letno naraščala po stopnji 5,4%, kar pa presega 
materialne možnosti. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bo potrebno izbolj- 
šati socialno varnost kmečkega prebivalstva. V sistemu sta- 
rostnega zavarovanja kmetov je 73.000 aktivnih zavarovancev, 
pokojnino pa prejema približno 42.000 kmetov. Pokojnina se 
izplačuje v enotnem znesku (v letu 1979 znaša 840,00 din), ki 
ne zagotavlja socialne varnosti. Ob uvedbi tega zavarovanja 
so kmetje s svojimi prispevki krili 40% stroškov zavarovanja, 
delavci pa so solidarnostno prispevali 60% stroškov; ker pa 
kmečki zavarovanci v okviru svojega dohodka niso mogli 
slediti gibanju izplačil, se je to razmerje doslej že spremenilo 
na 29 : 71. Trend torej kaže vedno večjo solidarnost delavcev 
do kmetov ter vodi v postopno zlitje kmečkega in delavskega 
zavarovanja. Če pa bi uvedli še pokojnino za kmečke žene, ki 
je bila po dosedanjem načelu (ena pokojnina na eno kmetijo) 
izločena i-z sistema zavarovanja, bi bilo tembolj nujno v celoti 
spojiti delavsko in kmečko zavarovanje v enoten sistem. Ta pa 
bi lahko vključeval le ekonomsko sposobne kmetije z mlja- 
šimi, delovno sposobnimi kmečimi proizvajalci, medtem ko bi 
ostareli kmetje in kmetije v agrarno razdrobljenih okoliših ne 
zmogli povečanih prispevkov za enotno pokojninsko zavaro- 
vanje. Izhod za take primere se nakazuje v zakonu o preživ- 
ninskem varstvu kmetov, ki omogoča starejšim kmetom »soli- 
darnostno pokojnino« na podlagi prenosa zemljiške lastnine. 

4.4.4. Demografske prognoze kažejo, da se letni kontin- 
gent šoloobveznih otrok v SR Sloveniji v prihodnjih letih ne 
bo povečeval. Prisotni pa so predlogi, da bi znižali starostno 
mejo za vstop v osnovno šolo. Težko je oceniti, za koliko bi se 
s tem predhodno povečal vpis otrok. Različni dejavniki na tem 
področju se glede ocen razhajajo. Vsekakor pa premik sta- 
rostne meje za vsak mesec navzdol pomeni povečanje števila 
vpisov za približno 2400. Istočasno predstavlja to ustrezno 
več sredstev za redno dejavnost osnovnih šol in tudi več 
učnega kadra. Vendar je treba materialne možnosti za tak 
ukrep presojati kompleksneje v povezavi s tem, koliko bi to 
zmanjšalo pritisk šestletnih otrok na vzgojno varstvene za- 
vode. 

V izrazitih industrijskih središčih, za katere je bila v prete- 
klem obdobju značilna visoka stopnja priseljevanja prebival- 
stva, je razvoj osnovnošolskih zmogljivosti zaostal za potre- 
bami. Značilno je, da je v takih krajih izmenski količnik pravi- 
loma večji od slovenskega poprečja. Zato je tembolj presenet- 
ljivo, da je v teh občinah najbolj zastopana celodneva šola 
(Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto imajo skupno 25,3% 
vseh oddelkov COŠ v SR Sloveniji). To opozarja na neskladen 
razvoj osnovnega šolstva v industrializiranih občinah. Zato bi 
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morala gradnja novih šol, adaptacije in rekonstrukcije obsto- 
ječih šolskih prostorov bolj slediti gospodarskemu razvoju in 
migracijskim gibanjem v posamezni občini. Ni smiselno, da se 
gradnja novih šolskih prostorov, s katerimi se zagotavlja za- 
konsko obvezen osnovnošolski pouk, veže na zbiranje samo- 
prispevkov. Take gradnje bi kazalo zagotavljati prek rednega 
sistema združevanja sredstev. Prvenstveni cilj pri izgradnji 
osnovnošolskih zmogljivosti naj bi bila postopna odprava 
večizmenskega pouka. Šele to bi zagotovilo pogoje za preha- 
janje na celodnevno šolo v okoljih, kjer je sedaj premalo 
osnovnošolskega prostora. 

Kadrovska zasedba v osnovnem šolstvu ni zadovoljiva. Šte- 
vilo učnega osebja z neustrezno strokovno usposobljenostjo 
(študenti, absolventi) raste. Poleg tega se je v zadnjem šol- 
skem letu spet pojavila fluktuacija učiteljev na druga delovna 
področja. 

Če se bodo sedanji trendi nadaljevali, bo to postala ena od 
bistvenih ovir za prehod na sodobnejše oblike pouka. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bi kazalo: 
- s politiko nagrajevanja in z zagotavljanjem drugih pogo- 

jev (stanovanja) zaustaviti odliv pedagoškega kadra v druge 
poklice. Primerno bi bilo že v ceni izobraževanja upoštevati 
sredstva za gradnjo stanovanj; ta sredstva bi osnovnošolske 
temeljne organizacije združenega dela lahko združevale v 
okviru skupnih sredstev stanovanjskih skupnosti; 

- vpis v pedagoške akademije bi morali bolj usmerjati v 
študij tistih predmetnih skupin, ki so deficitarne, kot npr. 
učitelji za razredni pouk, učitelji tehnične vzgoje, gospodinj- 
stva, glasbene vzgoje, telesne vzgoje, matematike, fizike, li- 
kovne vzgoje; 
- dodatno bi kazalo omogočiti osnovno pedagoško izobra- 

zbo vsem ali skoraj vsem poklicam na višji ali visoki stopnji 
izobrazbe. S tem bi popravili stanje na predmetni stopnji v 
osnovni šoli ter v srednjem šolstvu. 

4.4.5. V kulturi so bili v tekočem planskem obdobju dose- 
ženi dokaj ugodni rezultati. Znatno se je zboljšal ekonomski 
položaj založništva, popravil se je materialni položaj gledali- 
ških izvajalcev, likovna umetnost prodira na nekonvencio- 
nalna razstavišča, postopoma se urejajo razmere na področju 
produktivne kinematografije, močno razgibana je tudi ama- 
terska kulturna dejavnost. Predvsem pa je bilo v zadnjih letih 
zgrajenih ali začetih veliko novih kulturnih domov s sredstvi 
Kulturne skupnosti Slovenije, občinskih kulturnih skupnosti, 
iz samoprispevkov in kreditov. 
ĐNa drugi strani so nekatere sociološke analize prinesle za- 
skrbljujoče podatke. Ugotovljeno je bilo npr., da 50% Sloven- 
cev letno ne prebere nobene knjige, da je krog gledališkega 
občinstva sorazmerno ozek itd., iz česar je možno zaključiti, 
da je odmevnost klasičnih oblik kulturne dejavnosti med 
delavci in občani šibka. To je razumljivo v toliko, ker se 
spreminjata način in tempo življenja. Vendar sta televizija in 
radio kot potencialno najpomembnejša kulturna medija, ki pa 
še nista dovolj aktivirana v tej smeri, prisotna praktično v 
vsaki slovenski družini. Izredno je narasla prodaja gramofo- 
nov in gramofonskih plošč; z dviganjem stanovanjskega stan- 
darda se začenja širiti krog kupcev likovnih stvaritev itd. 
Ocenjujemo, da kulturna politika in tudi programiranje kultur- 
nih dejavnosti v okviru kulturnih skupnosti tega ne upoštevata 
v zadostni meri. Da bi upoštevali vse sociološke tehnične 
aspekte tega procesa in temu ustrezno prilagodili kulturno 
ponudbo, bi bilo potrebno opraviti kompletnejše študije in 
raziskave ter predvsem raziskati možnosti, ki jih nudijo so- 
dobni kulturni mediji za širitev kvalitetnih kulturnih dosežkov. 

V kulturi naj bi šlo v prihodnje predvsem za širšo uporabo 
sodobnih medijev in s tem za povečano odmevnost, ne pa za 
fizično širitev klasičnih oblik kutlurne ponudbe. Glede na 
veliko zastopanost sodobnih informacijskih medijev v struk- 
turi potrošnje prebivalstva bo treba vso pozornost nameniti 
kulturni vsebini njihovih programov, njihovemu kvalitativ- 

nemu napredku in (pri televiziji) tudi smotrnosti programskih 
shem, saj sedaj večina tehtnejših kulturnih oddaj pada v 
pozne večerne ure, kar jeza pretežni del gledalcev neugodno. 
Končno bo tudi treba jasneje določiti mesto kulturno-estet- 
skega pouka v programih usmerjenega izobraževanja, kar naj 
pripomore k dvigu okusa pri uživalcih kulturnih dobrin. 

Z organizacijskimi prijemi, skladno z novim zakonom, bo 
treba doseči večjo skladnost založniške politike, za katero je 
sedaj značilna zaprtost posameznih založniških hiš, njihovo 
nihanje med konservativizmom in komercializmom, nagnje- 
nost h grafično zahtevnim in s tem drugim publikacijam, ki 
niso dostopne širšemu krogu kupcev. Družbeno pomoč naj bi 
v prihodnje prejemala množična in cenene, vendar vsebinsko 
kvalitetna knjiga, ne glede na poreklo avtorja. Hkrati bi morali 
s politiko subvencij povečati tudi informiranost širokih bral- 
skih krogov o novitetah in sodobnih tokovih literarnega 
ustvarjanja v svetu. Osnovni cilji, ki bi mu morali slediti pri 
sedanjem stanju, ko občani vse manj berejo, bi morali postati 
širitev kroga beročih, medtem ko ima spodbujanje domače 
literarne tvornosti v tej zvezi šele drugoten pomen. 

Na področju varstva kulturne dediščine bo treba doseči 
večjo povezanost med muzejskimi in galerijskimi ustanovami, 
povečati izmenjavo razstav, organizirati potujoče razstave, 
okrepiti informacijskega propagandno dejavnost, ter name- 
niti več sredstev vzdrževanju in odkupu eksponatov. Poseben 
problem v tem sklopu ostaja še naprej varstvo in obnova 
nepremičnih kulturnih spomenikov, kjer so v znatnem dolgo- 
letnem zaostanku. Ta dejavnost sicer zahteva po naravi stvari 
znatna sredstva, ki pa bi jih ob večji družbeni pozornosti in 
večjih organizacijskih prizadevanjih morali iskati v okviru 
investicijskih sredstev organizacij združenega dela in samo- 
prispevkov in ne le v okviru prispevkov iz dohodka, ki se 
združujejo pri kutlurnih skupnostih. 

Na področju kulturnih novogradenj bi v prihodnjem petlet- 
nem obdobju kazalo končati začete objekte, medtem ko inve- 
sticijske dejavnosti ne bo mogoče nadaljevati v tempu,ki je bil 
značilen za zadnji dve leti. 

Pri oblikovanju programov Kulturne skupnošti Slovenije za 
prihodnje obdobje pa bo najprej treba natanko opredeliti tiste 
sestavine kulturnih programov, ki imajo splošen nacionalni 
pomen in zato sodijo v skupni program, ker je bilo prav to 
vprašanje v tekočem planskem obdobju v marsikateri občini 
kamen spotike. 

4.4.6. V telesni kulturi je zlasti v urbaniziranih okoljih SR 
Slovenije značilen izredno močan porast rekreativno-športne 
dejavnosti (TRIM - akcije, planinstvo, smučanje itd.), ki je že 
postala vsakdanja potreba in pomemben faktor zdravja in 
produktivnosti. Takim gibanjem bodo morali bolje slediti pro- 
grami telesnokulturnih skupnosti, ki so za sedaj še močno 
obremenjeni s tradicionalnim pojmovanjem športa. Predvsem 
primanjkuje usposoblejnih (amaterskih in profesionalnih) ka- 
drov za organiziranje množične rekreativne dejavnosti. Tudi 
investicije vtelesno-kulturni dejavnosti bo treba izbirati prete- 
htano in.se ogibati dragim objektom, ki nato terjajo visoke 
stroške vzdrževanja. Bolj se kaže usmeriti na dejavnosti, ki se 
lahko odvijajo v naravi brez velikih družbenih sredstev, za kar 
daje oblikovitost in struktura slovenske pokrajine dobre mož- 
nosti. 

Vrhunske športne prireditve bi morali v prihodnje prevze- 
mati bolj selektivno kot doslej in praviloma po principu, da naj 
z neposrednimi finančnimi učinki same krijejo lastne stroške. 
Verjetno pa je pričakovati, da bodo nastopile v prihodnjem 
obdobju tudi določene materialne obveznosti v zvezi z zimsko 
olimpiado v Sarajevu. 

Regionalni razvoj 
4.5. V preteklem obdobju je organizirana družbena aktiv- 

nost na samoupravni osnovi omogočila odpravljanje neskla- 
dnosti v regionalnem razvoju SR Slovenije. Ugodni rezultati 
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so bili doseženi zlasti pri postopnem zmanjševanju razlik v 
stopnji razvitosti med posameznimi območji. 

K doseženim rezultatom v regionalnem razvoju je prispe- 
vala predvsem dogovorjena politika hitrejšega razvoja manj 
razvitih območji, na katerih je bila v preteklem obdobju rast 
zaposlenosti in rast družbenega proizvoda hitrejša kot v ce- 
lotni SR Sloveniji. Poleg tega pa so se izboljšali pogoji razvoja 
glede gospodarske infrastrukture in še zlasti družbenih dejav- 
nosti. Hiter razvoj je bil dosežen tudi na drugih območjih SR 
Slovenije, pri čemer pa je treba omeniti nekatere neskladno- 
sti, zlasti na najbolj urbaniziranih območjih, ki se kažejo v 
razkoraku med obsegom zaposlovanja in lastnimi zaposlitve- 
nimi možnostmi in še zlasti v nekaterih neskladnostih med 
doseženim gospodarskim razvojem ter razvojem infrastruk- 
ture in družbenih dejavnosti. Hkrati na teh območjih otežujejo 
nadaljnji razvoj prostorski problemi in ekološke omejitve. 

Skladnejši regionalni razvoj bo moral biti tudi v obdobju 
1981-1985 ena temeljnih razvojnih usmeritev. K temu bo 
prispevalo učinkovitejše povezovanje razvoja med posamez- 
nimi območji. Zato naj bi skladen razvoj vseh območij omogo- 
čili ob upoštevanju prednosti, ki jih imajo posamezna ob- 
močja v zvezi s prebivalstvom in možnostmi zaposlitve, narav- 
nimi bogastvi in drugimi viri, geografskim položajem, prostor- 
skimi možnostmi in podobno. Izgradnja objektov gospodar- 
ske infrastrukture bo morala prispevati k ustreznejši povezavi 
med posameznimi območji oziroma k njihovi boljši oskrbi s 
storitvami. Prav tako pa bi morala skladnejši regionalni razvoj 
podpirati tudi izgradnja objektov družbenega standarda, pri 
čemer pa naj bi izhajali v čim večji meri iz optimalnosti njihove 
mreže. Zagotoviti bo treba ustrezno razmestitev dejavnosti 
osnovnih storitev in oskrbe. Skladnejšemu regionalnemu ra- 
zvoju bo morala biti v večji meri kot dosedaj prilagojena tudi 
politika urbanizacije, tudi zaradi zmanjševanja razlik v živ- 
ljenjskih pogojih mestnega in nemestnega prebivalstva. 

Pomembno bo neposredno samoupravno sporazumevanje 
organizacij združenega dela med območji v smeri iskanja 
optimalnih rešitev in ustrezne delitve dela glede na specifič- 
nosti posameznih območij. Zahtevni infrastrukturni problemi 
v najrazvitejših območjih, pa tudi razvoj objektov družbenega 
standarda, zahtevajo taka gospodarska vlaganja, ki bodo 
omogočila tak dohodek, da bodo sposobna prevzeti večje 
stroške investicij. Hkrati je treba na teh območjih skrbeti tudi 
za ustrezno sanacijo z ekološkega in drugih vidikov. Poleg 
tega naj bi na teh območjih bil eden od investicijskih kriterijev 
tudi čim manjše odpiranje novih delovnih mest - oziroma 
povečevanje dohodka predvsem na osnovi modernizacije te- 
hnologije in večje produktivnosti dela. 

Kljub ugodnim rezultatom pri pospeševanju razvoja manj 
razvitih območij problem velikih razlik v stopnji gospodarske 
razvitosti ostaja še naprej, saj ga je možno odpravljati le 
postopno v daljšem obdobju in to z organizirano družbeno 
aktivnostjo. Pri tem pa bi morali ob upoštevanju dosedanjih 
rezultatov in izkušenj kot tudi prisotnih problemov preveriti 
kriterije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih območij. 
Upoštevati je namreč treba, da je večje število sedaj manj 
razvitih občin že preseglo kriterije iz zakona o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. Glede na 
to, da so ti kriteriji precej strogi, bi morali za prihodnje 
obdobje razmišljati o dveh možnostih in sicer: 

- povečati nivo, izpod katerega se občine štejejo kot manj 
razvita območja, ali 

— zadržati isti nivo tj. 50% poprečja SR Slovenije, hkrati pa 
dati večji poudarek krajevnim skupnostim v okviru širših geo- 
grafsko zaokroženih manj razvitih območij. 

Dosedanje izkušnje in problemi kažejo, da bi bila najbolj 
sprejemljiva rešitev kombinacija obeh navedenih možnosti, 
pri čemer pa bi morali zaradi velikih razlik med manj razvitimi 
območji samimi opredeliti diferenciran pristop k reševanju 
razvojnih problemov. 

Pospešeni razvoj manj razvitih območij in še zlasti manj 
razvitih obmejnih območij terja tudi v naslednjem obdobju 
nadaljevanje dosedanjih naporov za izboljšanje pogojev ra- 
zvoja na področju modernizacije cestnega omrežja ter oskrbe 
z električno energijo, pitno in tehnološko vodo ter PTT stori- 
tvami, še naprej se bodo morale hitreje od republiškega 
poprečja razvijati tudi družbene dejavnosti, pri čemer je po- 
sebnega pomena poleg otroškega varstva in zdravstvenega 
varstva še nadaljnje vključevanje mladine iz manj razvitih 
območij v srednje, višje in visoko šolstvo, saj problem stro- 
kovnih kadrov otežuje njihov hitrejši razvoj. 

Gospodarski razvoj manj razvitih območij bo moral tudi v 
prihodnje temeljiti na zaposlitvenih možnostih, ki se kažejo v 
večjem številu nezaposlenih in številu delavcev, ki se vračajo z 
začasnega dela v tujini. To terja, da bi bile investicije, katerih 
posledica je večje odpiranje novih delovnih mest, usmerjene 
predvsem na območja, kjer so še možnosti zaposlovanja. V 
zvezi s tem pa je treba opozoriti, da bodo v prihodnjem 
obdobju morale na teh območjih biti v večji meri prisotne tudi 
kapitalno intenzivnejše investicije ob najsodobnejši tehnolo- 
giji, kjer je le na ta način možno izboljšati gospodarsko 
strukturo in hkrati tudi lastno reprodukcijsko sposobnost teh 
območij. Posebnega pomena je modernizacija kmetijske pro- 
izvodnje, ki ima zaradi močne udeležbe v gospodarski infra- 
strukturi in ugodnih prirodnih pogojev velik vpliv na gospo- 
darski razvoj manj razvitih območij. Poleg tega pa je treba 
upoštevati tudi pomembno vlogo, ki jo imajo manj razvita 
območja pri proizvodnji in predelavi hrane v okviru SR Slove- 
nije. 

Pozornost bi morali v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
dati obmejnim manj razvitim območjem, ki so zaradi hribovi- 
tosti ter slabih pogojev življenja in dela že dalj časa v procesu 
razseljevanja. Zato bo treba za zadržanje prebivalstva na teh 
območjih ali vsaj zmanjšanje odseljevanja zagotoviti pogoje 
za modernizacijo kmetijske proizvodnje, čeprav ob manj za- 
htevnih kriterijih, hkrati pa omogočiti tudi zaposlovanje v 
drugih gospodarskih dejavnostih na teh območjih ali v njihovi 
bližini. Ob tem pa bi morali zagotoviti tudi ustrezne infrastruk- 
turne pogoje kot tudi posebne kriterije v razvoju temeljnih 
storitev družbenih dejavnosti. 

4.6. Urejanje prostora in ekološka vprašanja 
4.6.1. Samoupravne organizacije in skupnosti ter družbe- 

nopolitične skupnosti so v preteklem obdobju ob razvojnih 
vprašanjih in njihovem reševanju namenile premajhno skrb 
prostorskim pogojem svoje reprodukcije, zemljiški in urbani- 
stični politiki, zato so se med drugim povečevala in zaostro- 
vala neskladja tudi v prostoru in ekološko neravnovesje. 

Zakonski akti, priporočila in usmeritve so bili v glavnem 
sprejeti, vendar njihovo izvajanje iz različnih razlogov ni bilo 
povsem uspešno; neskladje predpisov ter slaba koordinacija 
so povzročili tudi neracionalen in tudi protizakonit razvoj v 
prostoru (črne in drugačne gradnje). Usmeritve na tem po- 
dročju naj bi bile zlasti: 

- za smotrnejšo poselitev in varstvo dobrin splošnega po- 
mena bo potrebno pri opredeljevanju rabe prostora doseči 
večje usklajevanje interesov in na tej osnovi večati sklad 
stavbnih zemljišč v družbeni lastnini, tudi na dolgoročnih 
osnovah; 
- omrežje mest in naselij, njihove gospodarske osnove in 

oskrbne funkcije bo potrebno še naprej razvijati tako, da bi se 
učinkoviteje zmanjševale razlike med mestom in deželo in 
posameznimi območji; 
- gradnjo mest in naselij bo treba v večji meri preusmeriti, 

upoštevajoč dejanske lokalne možnosti, na manj kvalitetna 
kmetijska in gozdna zemljišča in pobočja. Pri pridobivanju 
novih zemljišč za poselitev (stavbnih in industriji nemenjenih 
zemljišč) naj bi upoštevali tudi možnosti za njihovo pridobiva- 
nje in pripravo z melioracijami; 
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- stavbne zemljiške skupnosti naj bi ob pomoči občinskih 
skupščin in bank postale upravljalec stavbnega zemljiškega 
sklada tako, da bi ob tem zajemale tudi del zemljiške rente in 
da bi bile sposobne zagotoviti zadostne količine ustreznih 
zemljišč za planirane potrebe v svoji sredini; 

- zemljišča, ki jim bo namen določen s planom ali drugače, 
naj bi poleg normativnega zavarovanja bodoči upravljalec s 
posebnimi programi takoj začel pripravljati za planirani na- 
men oziroma preko stavbnih zemljiških skupnosti prevzemati 
obveznosti v zvezi s tem. 

4.6.2. Zaostrene ekološke probleme v SR Sloveniji naj bi 
reševali predvsem ob upoštevanju načel, da onesnaževalci 
nosijo večino stroškov za sanacijo, vendar bi ob posebnih 
situacijah lahko vključevali širšo območno in področno soli- 
darnost. S posebnimi (planskimi) skupnostmi naj bi omogočili 
pripravo ustreznih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov ter samih planov sanacij. 

Med pomembnimi problemi so: 
- postopna sanacija Blejskega jezera, 
- sanacija zraka v Celjski kotlini, 
- sanacija in stabilizacija kvalitete zraka v Ljubljani, 
- sanacija virov onesnaževanja vode in graditev sistema 

čistilnih naprav za ohranitev voda. 
Nekateri že ugotovljeni razvojni problemi v SR Sloveniji 

zahtevajo organiziran pristop, proučitev v tem obdobju in 
hitrejše sporazumevanje. Tako naj bi: 

- vodooskrbne probleme Krasa in podobne vodooskrbne 
probleme reševali z medobčinskim sporazumevanjem in do- 
govarjanjem; 

- ojačali in konkretizirali reševanje razvojnih vprašanj v 
Obkolpju in Obsotelju v okviru medobčinskega sodelovanja; 

- za posebej zavarovana in opredeljena območja bo po- 
trebno konkretizirati in razvijati dogovorjene funkcije, (Tri- 
glavski narodni park, razvoj Gornje Savinjske doline, Ku- 
ni rovca, Trebče); 

- proučili in ekonomsko naj bi ovrednotili upravičenost 
plovne poti preko zemlja SR Slovenije. 

4.7. Razvoj ljudske obrambe in družbene 
samozaščite 

Pri oblikovanju nalog za naslednje obdobje izhajamo iz 
ocene, da razvoj mednarodne situacije zahteva, da ostaja 
krepitev obrambne sposobnosti in varnosti še nadalje ena 
najpomembnejših razvojnih nalog. Za jačanje obrambne spo- 
sobnosti se je treba sistematično pripravljati in obrambno in 
zaščitno organizirati tako, da bi bilo moč izvajati naslednje 
naloge: 

- pospešiti in v večji meri kot doslej organizirati proizvod- 
njo sredstev oborožitve, osebne in skupne zaščitne opreme, 
potrebne za oblike odpora ter za terensko zaščito prebivalstva 
v vojni in v drugih izrednih razmerah; 

- izboljšati organizacijo delovanja gospodarstva in družbe- 
nih dejavnosti v vojni na tak način, da bodo izvajalci nalog 
vsak čas pripravljeni in sposobni izpeljati postavljene naloge. 
Obstoječe proizvodne kapacitete in infrastrukturne objekte je 
treba na osnovi organizacijsko-metodoloških rešitev usposo- 
biti za hitrejše prilagajanje obrambnim potrebam. Pri uvajanju 
nove proizvodnje naj se z obrambnega vidika podpira tako 
proizvodnjo, ki se naslanja na domače energetske vire, se v 
večji meri oskrbuje z domačimi surovinami in reprodukcij- 
skim materialom. 

Med drugim velja nameniti pozornost zlasti proizvodnji 
sanitetnega materiala in zdravil, proizvodnji in vskladiščenju 
prehrambenih proizvodov, rezervam naftnih derivatov in dru- 
gih energetskih virov, zagotavljanju pitne vode predvsem na 
hrib&vitih in kraških območjih, razvijanju drobnega gospo- 
darstva ter zaščitnim in obrambnim kriterijem pri gradnji 
prometnega omrežja; 
- razvijati teritorialno obrambo, vojne enote milice in naro- 

dne zaščite po enotnih osnovah in kriterijih, da bodo močan 
množičen del oboroženih sil v vseljudski obrambi. Zagotoviti 
je potrebno nadaljnje oboroževanje, opremljanje in urjenje 
enot teritorialne obrambe, da bodo s sodelovanjem z enotami 

JLA in drugimi sestavinami splošne ljudske obrambe spo- 
sobne izvrševati borbene naloge; 

- na osnovi ocenjenih potreb in relativno večjih možnosti 
nadaljevati z obrambnimi pripravami v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter organih in organizacijah družbeno- 
političnih skupnosti s ciljem, da bi se na osnovi sodobnih 
tehničnih in znanstveno-razvojnih rešitev povečala njihova 
obrambna pripravljenost in sposobnost delovanja v vojnih 
pogojih oz. v primerih težkih elementarnih nesreč; 

- skladno z razvojem in modernizacijo oboroženih sil in 
teritorialne obrambe nadaljevati z usposabljanjem na po- 
dročju civilne zaščite s tem, da bi povečevali učinkovitost 
obrambne vzgoje in izobraževanja prebivalstva, povečevali 
možnosti oskrbljenosti prebivalstva s sredstvi za osebno in 
skupno zaščito pred radiološkimi, biološkimi in kemičnimi 
učinki; 
. - nadaljevali z razvojem službe za opazovanje, javljanje, 
obveščanje in alarmiranje, kar zahteva povečevanje kapacitet 
telegrafskih, telefonskih in radio relejnih zvez, predvsem v 
ožjih družbenopolitičnih skupnostih. S tem je povezano tudi 
nadaljnje usposabljanje strokovnih kadrov; 

- v okviru programa pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij razvijati hribovita gorska in obmejna območja; 

- nadaljevati s programom razvoja zdravstva za delo v 
vojnih razmerah in povečevati učinkovitost v pripravah za 
izvajanje specifičnih nalog (zaščita pred specifičnimi vojnimi 
epidemijami, radiološko-biološko-kemična zaščita itd.). 

V. PROJEKCIJA MOŽNIH GLOBALNIH 
OKVIROV IN PROPORCEV RAZVOJA 

Projekcija možnih globalnih okvirov in proporcev razvoja 
SR Slovenije v obdobju 1981-1985 izhaja od možnih ciljev 
razvoja in nalog za njihovo uresničitev, upošteva dosedanja 
gibanja in rezultate ter računa s skupnimi pogoji in značil- 
nostmi v SFR Jugoslaviji. 

Na podlagi dosedanjih strokovnih preverjanj se kot možni 
kažejo naslednji proporci: v ^ 

cene 1978 

SRS SFRJ 
. 1976-1979* 1981-1985 1981-1985 

5,0 

2,5 

2,4 

52 

Poprečna stopnja 
rasti družbenega 
proizvoda združene- 
ga dela 5,8 
Poprečna stopnja 
rasti produktivnosti 
v združenem delu 2,3 
Poprečna stopnja 
rasti zaposlovanja v 
združenem delu 3,6 
Delež produktivno- 
sti v prirastu družbe- 
nega proizvoda 40 
Poprečna stopnja 
rasti izvoza blaga in 
storitev 3,3** 
Poprečna stopnja 
rasti uvoza -2,1*** 
Delež investicij go- 
spodarstva v druž- 
benem proizvodu 31,7**** 27,7 
- v tem: v osnovna 
sredstva 23,2**** 20,2 
Stopnja rasti realnih 
OD na zaposlenega 3,2 1,9 
Stopnja rasti živ- 
ljenjskega standar- 
da 4,1 4,2 

6,5-7 

3,2-3,7 

ca. 3,3 

49-53 

5-7 6,5-7,5 

2-4 3,5-4,5 

ca. 2 

5,5-6 
Ocena 

* Izvoz blaga 
** Uvoz blaga 

Ocena 1976-1980 



To so osnovna razmerja, ki kažejo možnosti ustvarjanja in 
porabe družbenega proizvoda v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

Za skladen razvoj je osnovnega pomena družbeni bruto 
proizvod, pri čemer na narodnogospodarski ravni ni po- 
membno njegovo gibanje kot celota, saj izraža protislovne 
tendence premikov deleža materialnih stroškov v družbenem 
bruto proizvodu, družbeno delitev dela in organizacijske 
spremembe. Pomembna je njegova struktura, ki odraža ra- 
zmerja med oddelki družbene reprodukcije (proizvodnja 
predmetov dela, sredstev za delo in potrošnih sredstev ter 
formiranje denarnih tokov za enostavno in razširjeno repro- 
dukcijo in osebno potrošnjo). Pri oblikovanju in uresničeva- 
nju planov bo treba skladna razmerja v družbenem bruto 
proizvodu zagotavljati z dohodkovnim povezovanjem, tržnimi 
analizami in ukrepi na podlagi spremljanja tokov družbene 
reprodukcije s pomočjo bilanc, modelov in drugega analitič- 
nega instrumentarija. 

Predvidena rast družbenega proizvoda združenega dela 
predstavlja zahtevno nalogo zaradi že dalj časa trajajočega 
nižanja učinkovitosti investiranja, gospodarjenja nasploh in 
upadanja rasti produktivnosti. Poleg tega je tudi v prihodnje 
treba računati z zahtevnimi pogoji plasmaja naše proizvodnje 
na tujih trgih. Ukrepi stabilizacije, ki bodo v prihodnje nujni v 
vsej SFR Jugoslaviji, bodo tudi za nekaj časa zaostrili možno- 
sti rasti družbenega proizvoda. V investicijah bo še vedno 
značilna težka struktura, ki sama po sebi pomeni zmanjševa- 
nje učinka naložb na rast družbenega proizvoda. S tendenco 
upadanja učinkovitosti investicij se srečujejo tudi drugod po 
svetu zaradi dragih energetskih, surovinskih in ekoloških in- 
vesticij, vendar ta proces ni tako izrazit kot pri nas. Upoštevaje 
učinkovitost in sektorsko razporeditev investicij, kakršni sta 
bili značilni za SR Slovenijo v zadnjem obdobju, smo s po- 
močjo investicijsko-proizvodnega matematičnega modela 
izračunali, da so dani pogoji za 4,8% rast družbenega proiz- 
voda združenega dela v SR Sloveniji v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju. To kaže, da je 5%-na stopnja rasti družbe- 
nega proizvoda zahtevna naloga. 

Zato bo treba storiti vse, da v prihodnjem obdobju zausta- 
vimo trend v vse bolj ekstenzivno gospodarjenje, kar je sicer 
že bila naloga družbenega plana SR Slovenije 1976-1980, a ni 
bila uresničena. 

V organizacijah združenega dela naj bi v tem smislu zagoto- 
vili povečanje deleža akumulacije na poprečno 12% bruto 
dohodka2® v vsem srednjeročnem obdobju po tem, ko smo v 
letu 1971 realizirali delež 17,7%, v letu 1975 15,6% in v letu 
1978 le še 9,5%, z ustrezno aktivnostjo pa bi v letu 1980 ta 
delež lahko dosegel 10,5%. Takšno povečanje akumulacije je 
nujna naloga, ker se bo zmanjšal delež neto inozemskih 
sredstev v družbenem proizvodu, kar je posledica relativno 
zmanjšane kreditne sposobnosti SFR Jugoslavije v prihod- 
njem obdobju oziroma medrepubliškega dogovarjanja v teh 
okvirih. V tem času naj bi zaključili za 2500 milijonov dolarjev 
(1 dolar = 18,25 din) tujih kreditov. Da bi zagotovili kontinui- 
teto investiranja, bo treba že v 1.1979 in letu 1980 zaključiti za 
450 milijonov dolarjev tujih kreditov. 

Skrajni napori za dosego predvidenega deleža akumulacije 
v bruto dohodku temeljnih organizacij združenega dela bodo 
potrebni tudi zato, ker doseženi nivo razvitosti SR Slovenije in 
možnosti nadaljnjega razvoja zahtevajo povečanje sredstev 
za izvozno kreditiranje in skupne naložbe v tujini ter za kredi- 
tiranje prodaje in skupne naložbe v drugih republikah in 
pokrajinah (skupaj približno 3% družbenega proizvoda druž- 
benega sektorja). Ob tem računamo, da bo v skladu z dosedaj 
izraženimi stališči SR Slovenije o sistemu in potrebnih sred- 
stvih za hitrejši razvoj manj razvitih območij v SFR Jugoslaviji, 
delež posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih 

republik in SAP Kosovo padel z 1,97% družbenega proizvoda 
v tekočem obdobju na približno 1,47% v letu 1985, v čemer pa 
bi povečali delež za SAP Kosovo. Za sanacijo posledic potresa 
v Črni gori naj bi glede na prve ocene škode SR Slovenija 
prispevala približno 0,5% svojega družbenega proizvoda. 

Pri analizi projekcije možnih globalnih okvirov in proporcev 
razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju sta bili upošte- 
vani tudi varianti glede deleža akumulacije v dohodku temelj- 
nih organizacij združenega dela, po katerih bi delež znašal 
10,5% oziroma 11%. Obe varianti bi omogočili nekoliko večji 
delež sredstev za družbene dejavnosti in osebne dohodke v 
delitvi dohodka, toda ob nižji rasti družbenega proizvoda in 
ob nadaljnjem krčenju možnosti stabilnega razvoja, zato ju v 
nadaljnjem ne navajamo. 

Glede na nakazane možnosti in potrebe morajo sredstva 
akumulacije postati predmet zavestnega odločanja delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ker si na ta način 
zagotavljajo razširitev materialne osnove samoupravljanja ter 
možnost za trajno izboljševanje pogojev dela in življenja. 
Takšno oblikovanje sredstev akumulacije je potrebno tudi 
zaradi uveljavljanja samoupravnih odnosov v razširjeni repro- 
dukciji, saj bi tako povečali samofinanciranje naložb s strani 
združenega dela. 

V naslednjem obdobju in ob uresničitvi nakazane politike 
akumulacije kaže bilanca sredstev, da bi delež investicij go- 
spodarstva v družbenem proizvodu lahko znašal 27,7%, kar 
kljub določenemu zmanjšanju deleža investicij v zaloge na 
7,5% pomeni delež investicij v osnovna sredstva gospodar- 
stva 20,2%. To je manj kot v obdobju 1976-1980. Očitno se bo 
treba zelo potruditi za uresničitev nakazanih razmerij v zvezi z 
akumulacijo. Glede udeležbe materialnih naložb v družbenem 
proizvodu se kažejo naslednje možnosti: 

- udeležba v % 
- cene 1978 

Realiza- 
cija 

1971-1975 
Ocena 

1976-1980 

Razvojne 
možnosti 

1981-1985 

Družbeni proizvod 
Gospodarske nalož- 
be skupaj* 
- prirast zalog 
- ustvarjene inve- 
sticije v osnovna 
sredstva skupaj 
v tem infrastruktura 
- ustvarjene inve- 
sticije v negospo- 
darske dejavnosti 

100,0 

36,6 
13,3 

23,3 
3,8 

5,8 

100,0 

31,7 
8,5 

23,2 
6,9 

6,7' 

100,0 

27,7 
7,5 

20,2 
5,8 

6,2 

27 Bruto dohodek je dohodek povečan za minimalno amortizacijo. 

* Po podatkih Zavoda SRS za statistiko o ustvarjenih investicijah, ki po 
definiciji vključujejo vse ustvarjene investicije na območju SRS. 

** obdobje 1976-1977 
Opomba: ob zaključku izdelave te analize smo bili obvedčeni, da Zavod SRS 

za statistiko vrši popravek podatka o ustvarejnlh investicijah v I. 1977 (pomo- 
toma so izpuščene investicije v NE Krško v I. 1977) in je zato treba pričakovati, 
da se bodo navedene številke temu ustrezno spremenile. 

Da bi dosegli predvideno rast družbenega proizvoda, je 
treba s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem o 
temeljih planov zagotoviti ustrezno strukturo investicij v 
osnovna sredstva gospodarstva. Vsaj enak, če že ne večji 
delež v teh investicijah, naj bi imeli sektorji, kjer je nujno 
prestrukturiranje, modernizacija in prilagoditev proizvodnih 
usmeritev potrebam intenzifikacije bodočega razvoja na pod- 
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lagi kvalitetnih dejavnikov vključno s surovinskimi sektorji 
tako, da bi delež infrastrukture, ki na rast družbenega proiz- 
voda učinkuje bolj dolgoročno in posredno, ostal največ na 
dosedanji ravni. Glede sektorske strukture investicij izračun z 
investicijsko-proizvodnim modelom kaže naslednje možnosti: 

- struktura v % 
- cene 1978 

Realiza- 
cija 

1971-1975 
Ocena 

1976-1980 

Razvojne 
možnosti 

1981-1985 

Industrija (brez 
energetike) 48,5 39,0 39,2 
Kmetijstvo 2,5 2,8 3,5 
Gozdarstvo 1,2 1,1 1,2 
Gradbeništvo 9,9 ' 8,4 9,7 
Promet (brez infra- 
strukture) 8,5 9,3 7,3 
Trgoivna 7,6 6,2 6,5 
Gostinstvo in turi- 
zem 4,1 2,9 2,6 
Obrt 1,3 1,2 1,2 
GOSPODARSTVO 
brez infrastrukture 83,8 70,9 71,3 
Infrastruktura 16,2 29,1 28,7 

GOSPODARSTVO 
SKUPAJ 100,0 100,0 100,0 

* Ocena Zavoda SRS za družbeno planiranje na osnovi podatkov statisike o 
ustvarjenih investicijah v osnovna sredstva. 

Če ne bi uspeli zmanjšati ali vsaj ohraniti doseženi delež 
infrastrukturnih investicij v družbenem proizvodu, predvidene 
rasti družbenega proizvoda ne bo mogoče doseči. Izračun z 
investicijsko-proizvodnim matematičnim modelom je poka- 
zal, da bi delež infrastrukture v materialnih naložbah gospo- 
darstva, kakršen izhaja iz predhodnih izračunov samouprav- 
nih interesnih skupnosti o potrebnih sredstvih za razvoj infra- 
strukture v naslednjem srednjeročnem obdobju, omogočil 
rast družbenega proizvoda po stopnji 3,7% letno. 

Delež negospodarskih investicij v družbenem proizvodu naj 
bi se nekoliko znižal, kar poleg rasti sredstev iz dohodka 
materiala ne proizvodnje na podlagi svobodne menjave dela 
še vedno predpostavlja intenzivno formiranje sredstev za in- 
vesticije v družbenih dejavnostih s samoprispevki. 

Ob nakazanem gibanju akumulacije - 9,5% letni rasti - bi 
sredstva za osebne dohodke, socialne prejemke in naložbe v 
družbene dejavnosti lahko narašča po stopnji 4,3%. 

To omogoča rast realnih osebnih dohodkov na zaposle- 
nega za približno 1,9% letno, pri čemer bo potrebno uresničiti 
politiko nagrajevanja po delu in rezultatih dela ter doseči 
večjo diferenciacijo. Takšno gibanje realnih osebnih dohod- 
kov na zaposlenega predpostavlja, da se bo povečal delež 
produktivnosti v rasti družbenega proizvoda. Znašal naj bi 
52%, medtem ko smo v tekočem planskem obdobju predvi- 
deli 57% delež, po ocenah pa bomo uresničili 40% delež. Za 
dosego tega cilja bi produktivnost dela morala naraščati po 
stopnji 2,5% letno. Glede na dosedanja gibanja je to naloga, 
ki bo zahtevala posebno družbeno pozornost. 

Nakazana razmerja računajo z rastjo zaposlenosti po stop- 
nji 2,4% letno, ki bo dosegljiva le ob odločnih naporih za manj 
ekstenzivno zaposlovanje skupaj z zmanjšanjem »nezaposle- 
nosti zaposlenih« ter iskanjem novih tehnoloških rešitev v 
obstoječih kapacitetah z boljšo opremljenostjo dela in večjo 
vlogo znanja. Predvidevamo tudi prve pozitivne učinke za- 
htevne investicijske strukture v letih 1976-1980, ki naj bi se 
pokazali v boljših-pogojih gospodarjenja zaradi rednejših 
dobav elektroenergije in delno izboljšanih prometnih pove- 
zav.. Predvidena razmerja izpričujejo preobrat dosedanjega 
trenda, kar kaže na njihovo veliko zahtevnost. 

Takšna razmerja bi tudi zagotovila uresničitev že dalj časa 
deklarirane potrebe po počasnejši rasti realnih osebnih do- 
hodkov na zaposlenega od produktivnosti. 

Večanje realnih osebnih dohodkov bo prispevalo k spre- 
membam v strukturi osebne potrošnje. Delež izdatkov za 
hrano naj bi se zniževal (35,6% v letu 1980 in 32,6% v letu 
1985), kar bo doseženo deloma zaradi nadaljnjega zviševanja 
življenjskega standarda, deloma pa zaradi intenzivnega ra- 
zvoja družbene prehrane. Zaradi značilnega visokega zapo- 
slovanja žensk v naši republiki je treba računati z razvojem 
servisnih dejavnosti in intenzivnejšim porastom izdatkov za 
tovrstne storitve. Poleg tega večanje prostega časa omogoča 
povečanje deleža izdatkov za izobrazbo, razvedrilo in oddih. 
Popraševanje po trajnih potrošnih dobrinah bo v tem obdobju 
še intenzivno, čeprav bo za nekatere proizvode že dosežena 
zasićenost, kar bo med drugim zahtevalo večje motiviranje 
vlaganj dohodkov prebivalstva v produktivne namene (malo 
gospodarstvo). Računa se tudi na dodatno financiranje inve- 
sticij s samoprispevki, pri čemer pa bo treba zagotoviti, da 
bodo v samoprispevke vključena tudi sredstva za funkcionira- 
nje s samoprispevki izgrajenih objektov. 

Splošna poraba naj bi rasla po stopnji 4,3% letno. 
Ključno področje rasti družbenega proizvoda so ekonomski 

odnosi s tujino. Čeprav zaenkrat še ni dovolj dohodkovnih 
motivov, ki bi temeljne organizacije združenega dela vzpod- 
budile v to smer, bo treba izvoz intenzivirati. S tem je pogo- 
jena usmeritev na prestrukturiranje in intenzifikacijo gospo- 
darstva ter plačilno-bilančna pozicija republike. Poleg tega 
bo ob omejenih možnostih plasmaja na jugoslovanskem trgu 
izvoz vse bolj eden ključnih faktorjev povpraševanja in tako 
rasti družbenega proizvoda. Glede na sedanje pogoje in ten- 
dence lahko računamo z do 5% poprečno letno stopnjo rasti 
izvoza. Če se bomo v republiki dogovorili za dodatno mate- 
rialno vzpodbujanje izvoza, pa bi po grobih ocenah narastel 
za 7% ali več, to je hitreje od družbenega proizvoda. Takšna 
rast izvoza je predvidena tudi v SFR Jugoslaviji, vendar pa je 
glede na rast družbnega proizvoda v SR Sloveniji ta naloga 
postavljena ambiciozneje. 

Uvoz naj bi rastel po stopnji 2 do 4% in to v odvisnosti od 
izvoza in od plačilno-bilančnih možnosti. 

Za uresničitev razmerij na tem področju bo treba doseči 
zlasti intenzivnejše sodelovanje z državami v razvoju, večjo 
usklajenost uvoznih tokov z izvoznimi tokovi z razvitimi zaho- 
dnimi državami in višji nivo usklajene rasti menjave s sociali- 
stičnimi državami. Intenzivnejše in enakopravnejše vključeva- 
nje v mednarodno menjavo je odvisno od oblikovanja pogo- 
jev, ki naj mednarodno menjavo neposredno vključijo v ra- 
zvojno usmeritev temeljnih organizacij združenega dela. Tu je 
pomemben zlasti nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov in uresničevanje politike stabilizacije, ki 
naj povečajo motive za večje vključevanje v mednarodno 
menjavo, vgraditev takšne proizvodne strukture v razvojno 
usmeritev SR Slovenije, ki bo ustrezala enakopravnemu vklju- 
čevanju v mednarodno menjavo ter zagotovitev večje repro- 
duktivne in akumulativne sposobnosti proizvodnje, ki se 
vključuje v mednarodno menjavo. 

VI. SMERI POLITIKE IN UKREPOV ZA 
URESNIČEVANJE MOŽNOSTI RAZVOJA 

6.1. Samoupravni sporazumi in dogovori o temeljih planov 
so osnova prizadevanj za skladen družbeni razvoj. To pomeni, 
da mora širše in skupne probleme razvojne politike v razme- 
rah blagovnega gospodarstva vse bolj reševati združeno delo 
na podlagi medsebojnega sodelovanja in skupnih interesov. 
Tako so funkcije družbenopolitičnih skupnosti omejene na 
ukrepe iz njihove pristojnosti oziroma na posege v primerih, 
ko s samoupravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem ni 
dosežena uskladitev na področjih, ko so ključnega pomena za 
razvoj družbenopolitične skupnosti kot celote. V skladu s 
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sistemom planiranja je republika odgovorna za celovitost 
razvojne politike z oblikovanjem splošnih pogojev za razvoj 
vseh področij družbene reprodukcije, ki jih ureja z dogovarja- 
njem z združenim delom, občinami ter pri oblikovanju in 
izvajanju skupne politike in ukrepov v federaciji. 

6.2. V tem poglavju so zajeti le nekateri pomembnejši 
ukrepi, ki s povezani z reševanjem nakazanih problemov. Med 
pripravljanjem planov in usklajevanjem interesov pa bodo 
intenzivno oblikovani in konkretizirani tudi ukrepi v planih 
organizacij združenega dela in v družbenopolitičnih skupno- 
stih. 

Večino razvojnih vprašanj skupnega pomena v prihodnjem 
petletnem obdobju bo vse bolj urejalo združeno delo bodisi 
neposredno v temeljnih organizacijah združenega dela, bo- 
disi v raznih asociacijah, bankah in samoupravnih interesnih 
skupnostih s samoupravnimi sporazumi o temeljih njihovih 
planov. Zadeve, ki so pomembne za razvoj vse SR Slovenije in 
so opredeljene s cilji razvoja v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, bodo tudi predmet dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Obveznosti, naloge in pravice, ki jih bodo 
udeleženci sprejeli s tem dogovorom, bodo praviloma pravno 
pokrite oziroma razdelane v samoupravni sporazzmih o teme- 
ljih planov. 

To načelo naj bi veljalo tudi za vse obveznosti in naloge, ki 
jih bodo nosilci sprejemali v dogovoru ali dogovorih o teme- 
ljih družbenega plana v federaciji. Te obveznosti morajo biti 
vsebovane tudi v dogovoru o temeljih družbenega plana repu- 
blike. 

Po 187. členu osnutka zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije, samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Slovenije opredelijo 
obveznosti iz samoupravnih sporazumov in dogovorov o te- 
meljih svojih planov, ki se nanašajo na uresničevanje ciljev in 
nalog družbenega plana SR Slovenije. Dogovori o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije v tem smislu vsebuje mate- 
rialne, finančne in druge obveznosti in odgovornosti ter 
ukrepe glede najpomembnejših smeri gospodarskega, social- 
nega in prostorskega razvoja. 

Da bi družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
slonel na dogovoru o svojih temeljih kot rezultatov najširšega 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja v republiki, 
bo treba v skladu s programom Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije pravočasno pristopiti k njegovi pripravi. V tem ok- 
viru bo treba rešiti tudi vprašanje, ali bi oblikovali več dogovo- 
rov o temeljih družbenega plana SR Slovenije, ki bi obravna- 
vali posamezne skupine nalog s področja skupnega razvoja, 
ali pa enega, ki bi te obveznosti zajel v celoti. 

Obveznosti in naloge, ki naj jih vsebuje dogovor o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, bi 
mogle biti naslednje: 
- naloge in kriteriji v zvezi s prestrukturiranjem za potrebe 

intenzifikacije gospodarskega razvoja ter obveznost podpi- 
snikov; 

- določene naloge s področja izvoza in uvoza ter zadolže- 
vanja v tujini in glede regionalne usmeritve; 

- naloge in obveznosti v zvezi s proporci delitve družbe- 
nega bruto proizvoda (v povezavi z zveznim dogovorom o 

' temeljih plana, pri čemer se postavlja vprašanje, če je to 
nalogo mogoče uresničiti prek dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije); 

- nekatere ključne obveznosti in naloge glede združevanja 
sredstev za izgradnje energetskih zmogljivosti; 

- temeljne naloge v zvezi s proizvodnjo hrane; 
- nekatere ključne obveznosti in naloge glede združevanja 

sredstev za modernizacijo železniškega prometa, izgradnjo 
nekaterih cestnih objektov, modernizacijo Luke Koper in mo- 
dernizacijo PTT omrežja; 

- kriteriji in naloge s področja regionalne politike glede 

reševanja nekaterih specifičnih vprašnj razvi i h območij in 
hitrejšega razvoja manj razvitih obmejnih območij; 

- nekatere skupne naloge s področja urejanja prostora v 
zvezi z zaščito nekaterih elementov prostora in sanacijo ključ- 
nih ekoloških problemov; 
- naloge, kriteriji in materialne obveznosti za razvoj funkcij 

s področja družbenih dejavnosti, ki so v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju skupnega pomena za razvoj SR Slovenije; 

- določene obveznosti s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 

- obveznosti iz dogovorov s posameznimi drugimi republi- 
kami in pokrajinama; 

- obveznosti iz enega ali več družbenih dogovorov o teme- 
ljih družbenega plana Jugoslavije, ki naj bi se po Osnutku 
odloka o temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje od 
leta 1981 do 1985 nanašala na: 
- usklajevanje in usmerjanje tokov družbene reprodukcije; 
- politiko in razvoj ekonomskih odnosov s tujino; 
- politiko razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 

avtonomnih pokrajin; 
- razvoj splošne ljudske obrambe; 
- druge možne zadeve, ki so v skupnem interesu. 
6.3. Politiki in ukrepom za vzpodbujanje tehnološkega na- 

predka v gospodarskih in drugih dejavnostih bo treba name- 
niti osrednjo pozornost. V ta okvir sodi splet nalog samou- 
pravnih organizacij, zlasti na področju organizacije dela, 
združevanja dela in sredstev, investicij, razporejanja do- 
hodka, delitve osebnih dohodkov, in kreditne politike bank, 
ter ukrepov družbenopolitičnih skupnosti na davčnem, zuna- 
nje-trgovinskem in deviznem področju. Zagotoviti je treba, da 
bo ta politika stabilna in dolgoročno zasnovana ter, da bo 
pomembno prispevala k uresničevanju ciljev naslednjega 
srednjeročnega obdobja glede intenzifikacije in višje kvalitete 
razvoja. 

Temeljne organizacije združenega dela naj bi se v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov širših asociacij, pred- 
vsem delovnih organizacij in sestavljenih organizacij združe- 
nega dela, obvezale, da bodo združevale delo in sredstva na 
podlagi skupnih programov razvojno-raziskovalnega dela. 

Temeljne organizacije združenega dela naj bi v svojih sa- 
moupravnih splošnih aktih o delitvi sredstev za osebne do- 
hodke ustrezno vzpodbujale razvojno-raziskovalno delo, kar 
naj bi prispevalo k temu, da bi to delo postalo privlačnejše za 
ustvarjalne kadre ter pripomoglo k sanaciji in okrepitvi tega 
področja. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana banke naj bi 
temeljne banke še naprej združevale sredstva za kreditiranje 
razvoja razvojno-raziskovalnega dela pod ugodnejšimi po- 
goji- 

Zakonodajo, ki ureja področje investicij, naj bi dopolnili 
tako, da bi bila sestavni del dokumentacije projekta, ki računa 
na sredstva, združena v banki, tudi ocena predvidene tehno- 
logije z vidika alternativnh tehnologij glede na narodno-go- 
spodarske cilje in kriterije ter z vidika njene sodobnosti in 
perspektivnega razvoja. Za te ocene naj bi poskrbel poseben 
inštitut, po možnosti pri združeni banki, ki bi za ocenjevanje 
projektov občasno angažiral ustrezne strokovnajake univerz, 
inštitutov in druge. 

Temeljito naj bi proučili učinke zakonodaje s področja 
proizvodno-tehnološkega sodelovanja organizacij združe- 
nega dela s tujimi partnerji. Z dopolnitvijo tovrstne zakono- 
daje naj bi omogočali nakup tuje tehnologije le, če organiza- 
cija združenega dela v svojem planu predvideva tudi nadaljnje 
razvijanje uvožene tehnologije z lastnimi ali drugimi doma- 
čimi razvojno-raziskovalnimi kapacitetami. Takšne kriterije 
naj bi zaradi konkretizacije vključili tudi člani samoupravne 
interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino v samou- 
pravni sporazum o temeljih plana SISEOT oziroma v druge 
samoupravne sporazume. 
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V republiki naj bi organizirali pravno pomoč in usposablja- 
nje kadrov v zvezi s proizvodno-tehničnim sodelovanjem or- 
ganizacij združenega dela s tujimi partnerji. 

V okviru služb družbenega sistema informiranja naj bi v SR 
Sloveniji organizirali spremljanje razvoja tehnologije doma in 
v svetu. 

Z davčnimi olajšavami pri davku na dohodek naj bi olajšali 
stroške in tveganje organizacij združenega dela pri uvajanju 
in uporabi domačih patentov v proizvodnji. Za uvoz tehnolo- 
gije in nakup tujih patentov pa je treba proučiti možnost 
uvedbe posebne dajatve v republiki. 

Problematika tehnološkega napredka terja, da republika na 
tem področju izvaja koordinirano politiko. Zato bi bilo smo- 
trno organizirati samostojni upravni organ po kolegialnem 
načelu ali pa komisijo Izvršnega sveta. 

Za vzpodbujanje inovatorstva in tehničnih izboljšav za dvig 
tehnološke ravni proizvodnje in za uvajanje novih tehnologij 
naj bi poleg organiziranja poslovodnih funkcij tudi samou- 
pravni organi formirali ustrezna telesa, ki bi zbirali tovrstne 
pobude delavcev ter skrbeli za materialno nagrajevanje in 
moralno priznanje zaslug delavcev. Proučiti je treba možnost 
organiziranja interesne skupnosti, ki bi pomagala pospeševati 
tehnično kulturo in skrbela za razvoj šolskih in društvenih 
dejavnosti na tem področju in v usmerjenem izobraževanju. 

6.4. Zaradi uresničevanja razmerij, ki opredeljujejo potre- 
ben obseg razširjene reprodukcije v primerjavi z družbenim 
proizvodom, da bi dosegli v predhodnih poglavjih nakazane 
razvojne možnosti in v skladu s smernicami za pripravo druž- 
benega plana SFR Jugoslavije o krepitvi akumulativne spo- 
sobnosti združenega dela, bo treba povečati oblikovanje 
sredstev za razširitev materialne osnove združenega dela. 
Treba je absolutno povečati sredstva temeljnih nosilcev za 
razširjeno reprodukcijo in povečati stopnjo samofinanciranja. 
To zahteva perspektiva relativnega zmanjševanja vloge tujih 
sredstev v našem razvoju, zlasti pa uresničevanje družbenih 
ciljev v zvezi s povečanjem učinkovitosti gospodarjenja in 
razvojem temeljnih nosilcev ter družbenoekonomskih od- 
nosov, ki morajo zagotoviti odločilno vlogo delavcev v druž- 
beni reprodukciji. Sredstva za razširitev materialne osnove bi 
morala v poprečju rasti za 7%-nih točk hitreje od drugih 
sredstev, s katerimi bodo temeljne organizacije združenega 
dela razpolagale pri odločanju o razporejanju dohodka. 

V pripravi je zvezni zakon o razširjeni reprodukciji, ki bo 
delno obravnaval in reševal tudi probleme v zvezi z minimalno 
akumulacijo v združenem delu. S samoupravnimi sporazumi 
o temeljih planov v organizacijah združenega dela bo treba 
zagotoviti pri razporejanju dohodka dosledno oblikovanje 
dogovorjene akumulacije, ki je potrebna za trajnejši razvoj 
asociacij združenega dela. Ustrezna priporočila naj bi dale 
tudi smernice Skupščine SR Slovenije za pripravo družbe- 
nega plana SR Slovenije. Možnosti za povečanje akumulacije 
se ne izčrpavajo z ukrepi na področju delitve, temveč tudi z 
drugimi ukrepi združenega dela in družbenopolitičnih skup- 
nosti, ki so usmerjeni na izboljšanje gospodarjenja in ekono- 
mičnosti. V tem smislu je treba med ukrepi omeniti programe 
za izboljšanje reproduktivne sposobnosti, ki jih morajo na 
podlagi že sprejetega ustreznega zveznega programa sprejeti 
združeno delo in drugi dejavniki. 

Gospodarske zbornice in sindikati imajo poleg organizacij 
združenega dela posebno odgovornost za to, da bo v planih 
prišlo do ustreznih odločitev ter da bodo te tudi samoupravno 
dogovorjene. Pristojni upravni organi pa bi morali takoj pri- 
stopiti k pripravi predlogov še drugih možnih ukrepov. 

6.5. Sistem združevanja sredstev se pri nas še ni uveljavil 
tako glede mobilnosti sredstev za razširjeno reprodukcijo 
med posameznimi sektorji kot tudi v okviru asociacij združe- 
nega dela. To pomeni enega temeljnih problemov uresničeva- 
nja razvojne politike. 

V prihodnje bo treba zagotoviti, da bodo samoupravni spo- 

razumi o temeljih planov v združenem delu vsebovali kon- 
kretne pravice in obveznosti, ki zadevajo predvsem združeva- 
nje sredstev za skupne naložbe. 

V praksi bo treba razčistiti še odprta vprašanja glede razpo- 
rejanja skupnega dohodka in v zvezi s tem motivacije za 
združevanje sredstev. 

Poslovne banke naj bi še naprej dajale ugodnosti pri finan- 
ciranju investicij, za katere več organizacij združenega dela 
združuje svoja sredstva. Ti pogoji morajo biti precizirani s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana bank za nasled- 
nje srednjeročno obdobje tako, da bi veljali za vse temeljne 
banke. 

Da bi sedanji sistem obveznega združevanja sredstev za 
infrastrukturo po samoupravnih interesnih skupnostih upo- 
števaje tudi rezultate preučevanja primernih virov in osnov, ki 
intenzivno teče, postopno nadomestili z dejanskim samou- 
pravnim združevanjem, je treba pri vseh nosilcih planiranja 
sprejeti ustrezne organizacijske in druge ukrepe, da bo pravo- 
časno zagotovljeno oblikovanje in sprejemanje elementov za 
samoupravne sporazume o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti. Strokovne službe samoupravnih intere- 
snih skupnosti morajo na podlagi analiz razvojnih možnosti in 
analiz elementov temeljnih organizacij združenega dela in 
krajevnih skupnosti organizirati proces usklajevanja in obli- 
kovanja samoupravnih sporazumov o temeljih planov. 

Ponovno se tudi pojavlja vprašanje večje uporabe obveznic 
kot instrumenta za realokacijo in koncentracijo sredstev za 
posamezne projekte, ki so v interesu ene ali več organizacij 
združenega dela. 

Potrebno bo ponovno proučiti predpise, ki to tematiko že 
urejajo, in pripraviti ustrezna uradna tolmačenja za prakso. 

Za doslednejše izvajanje intencij zakona o združenem delu 
in da se uveljavi učinkovitejše planiranje v organizacijah zdru- 
ženega dela, naj bi v asociacijah združenega dela, zlasti v 
delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela, temeljito pregledali samoupravne sporazume o 
združitvi in druge splošne akte z vidika pogojev za uresniče- 
vanje skupnih razvojnih interesov in v zvezi s tem zlasti sistem 
združevanja sredstev. 

Naložbe, ki se financirajo z združevanjem sredstev, naj bi 
uživale v času poskusnega in začetnega obratovanja (nekaj 
let) ugodnosti pri davkih republike in občin, da bi organizacije 
združenega dela lažje premostile začetne ekonomske težave 
in tveganja. 

Kadar se izvajajo skupna vlaganja na novih lokacijah, bi 
morali partnerji za potrebne kadre skupno zagotoviti stimula- 
tivnejše pogoje za pridobivanje osebnih dohodkov. 

S samoupravnimi sporazumi o temeljih planov delovnih 
organizacij naj bi tozdi družbenih dejavnosti zagotovili zdru- 
ževanje svojih prostih sredstev amortizacije za potrebe učin- 
kovitejšega skupnega urejanja investicijskega vzdrževanja in 
zamenjave. Obveznost v zvezi s tem naj bi tozdi družbenih 
dejavnosti sprejeli tudi v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana SIS, kjer naj bi opredelili tudi morebitno obveznost 
združevanja teh sredstev še za druge namene s področja 
delovanja samoupravne interesne skupnosti. 

Za smotrno gospodarjenje z denarnimi sredstvi oziroma za 
relativno zmanjšanje potrebnih obratnih sredstev in sprostitev 
večjih sredstev za naložbe v osnovna sredstva, naj bi pospe- 
ševali sodobnejši način plačevanja in smotrnejše organizirali 
finančne službe v organizacijah združenega dela oziroma jih 
integrirali v posebne finančne službe - interne banke po- 
slovno združenih ali sodelujočih temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

6.6. Pri opredeljevanju kreditno monetarne politikev fede- 
raciji naj bi se zavzemali za postopen prenos selektivnega 
kreditiranja na temeljne banke ter za njegovo zmanjševanje 
po obsegu in namenu tako, da bi se omejilo na strateško 
pomembne namene, kot so proizvodnje žitaric, blagovne re- 
zerve federacije in republik ter stimuliranje čim hitrejšega 
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pridobivanja deviz iz izvoza. S takšnim postopnim prenosom 
selektivnih nalog na temeljne banke naj bi se ustrezno zmanj- 
šale potrebne obvezne rezerve, s čimer bi se okrepila emisij- 
ska funkcija temeljnih bank. 

6.7. Potrebe po formiranju zadostnega obsega akumulacije 
na dani stopnji razvitosti in možnosti, ki jih nudi dosežena 
raven življenjskega standarda, terjajo večjo skrb razvijanju 
sistema denarnega varčevanja prebivalstva, ki je pomemben 
vir financiranja razširjene reprodukcije v gospodarstvu in 
družbenega standarda. Ob prizadevanjih za povečanje samo- 
financiranja v združenem delu bo v naslednjem obdobju var- 
čevanje postalo še pomembnejši vir pri oblikovanju bančnih 
sredstev. V ta namen maj bi banke poleg obresti razvile sistem 
nadomestil, ki bi zagotovil ohranjanje realne vrednosti varče- 
valnih vlog. Hkrati pa bi morali ustrezno povečati obrestno 
mero za potrošniške kredite. Ta ukrep sodi v sklop določil 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov banke. 

6.8. Združeno delo se mora učinkovito organizirati v sa- 
moupravni interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
za koriščenje tujih kreditov in v ta namen s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana SISEOT opredeliti kriterije za 
najemanje kreditov v tujini, ki bi morali biti v skladu s cilji 
družbenega plana SR Slovenije 1981-1985 in v tem okviru s 
potrebo po izboljšanju plačilno-bilančne pozicije republike. 

Proučiti je treba vzroke za upadanje interesa za skupna 
vlaganja tujih in domačih partnerjev ter na tej osnovi predla- 
gati ustrezne samoupravne ukrepe. 

6.9. Pri razporejanju čistega dohodka naj bi dalavci zago- 
tovili relativno hitrejšo rast sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo, pri delitvi sredstev za osebne dohodke pa naj bi z 
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi poskrbeli, 
da osebni dohodki dejansko postanejo temeljna vzpodbuda 
za povečanje produktivnosti, ustvarjalnosti in kvalitete dela 
ter da se odpravijo uravnilovske tendence. Z družbenim dogo- 
vorom o skupnih osnovah in merilih pri oblikovanju osebnih 
dohodkov bi morali zagotoviti, da postopno na tem področju 
vzpostavimo takšne odnose, ki bi zagotavljali za enako delo 
približno enake osebne dohodke v raznih dejavnostih gospo- 
darstva in negospodarstva. 

Zaradi uresničevanja socialističnih samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov in zaradi večje učinkovitosti eko- 
nomskega sistema zlasti glede mobilnosti in smotrnosti upo- 
rabe sredstev družbene reprodukcije, naj bi končno rešili 
odprta vprašanja in uveljavili konkretne rešitve v zvezi z minu- 
lim delom kot faktorjem oblikovanja osebnih dohodkov. 

6.10. Plačilno bilančna in devizno bilančna pozicija SR 
Slovenije, za katero se bo združeno delo sporazumelo v 
SISEOT in v okviru SISEOT Jugoslavije, naj bi bila oprede- 
ljena tako, da z njenim izvajanjem ne bi zagotavljali le po- 
trebne likvidnosti, temveč v skladu z razvojnimi cilji družbe- 
nega plana SR Slovenije 1981-1985 tudi intenzivno orienta- 
cijo gospodarstva na izvoz. Temeljni pogoj za to so ukrepi za 
izboljšanje konkurenčne sposobnosti za nastopanje v tujini, 
začenši s tistimi v organizacijah združenega dela samih, do 
tistih, ki naj bi jih v sklopu prizadevanj za stabilizacijo sprejeli 
v federaciji. Poleg teh ukrepov bi se v republiki morali osredo- 
točiti na naslednje: 

- razvijanje notranjih sistemov za vzpodbujanje izvoza na 
principu dohodkovne povezave ustvarjalcev in porabnikov 
deviz v smislu medsebojne razdelitve dohodka oziroma ude- 
ležbi tozdov pri skupno ustvarjenem deviznem prihodku 
skupnem riziku in odpornosti, predvsem v delovnih organiza- 
cijah in sozdih; 

- samoupravno združevanje sredstev v SISEOT za spodbu- 
janje izvoza; 

- ustanovitev posebne investicijske banke za financiranje 
investicij v pretežno izvozne zmogljivosti in v zmogljivosti za 
substitucijo uvoza, s tem da naj bi bili ustrezni kriteriji prisotni 
tudi v odločanju o kreditih za investicije v osnovna in obratna 

sredstva vseh ostalih bank; . 
- za učinkovitejše materialno vzpodbujanje izvoza naj bi 

povečali, izvozne stimulacije organizacijam združenega dela- 
pretežnim izvoznikom in v ta namen usmerili del sredstev, ki 
so se v skladu s tekočim družbenim planom doslej obvezno 
združevala iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
za energetiko, cestno infrastrukturo in stanovanjsko gradnjo; 

- izgraditev sistema evidenc o deviznem dohodku, kar naj 
prispeva k sporazumevanju in dohodkovnemu povezovanju 
tozdov. 

6.11. Smeri in predlogi za urejanje prostora so podrobno 
opredeljeni v gradivu »Osnove za osnutek dogovora o teme- 
ljih prostorskega plana SR Slovenije za obdobje do leta 1985, 
z elementi do leta 2000,« Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje, Ljubljana, novembra 1978, ki je bilo že v širši 
strokovni razpravi. Poleg teh pa iz analize izhajajo še nekateri 
aktualni ukrepi. 

Sanacije večjih žarišč onesnaževanja zaradi razsežnosti in 
kompleksnosti terjajo, da družbenopolitične skupnosti ob so- 
delovanju samoupravnih organizacij in skupnosti izdelajo sa- 
nacijske programe ter v smernicah in elementih predlagajo 
ukrepe za njihovo izvedbo in jih vključijo v dogovore o teme- 
ljih družbenih planov ali posebne družbene dogovore. Te 
dogovore naj bi sklenili povzročitelji onesnaževanja, prizadeti 
in ogroženi, družbenopolitične skupnosti in drugi nosilci pla- 
niranja. 

Z dogovori o temeljih planov naj bi tudi opredelili zaščitna 
območja za varstvo dobrin splošnega pomena in vrednot 
okolja ter jih na tej osnovi, zavarovali z ustreznimi predpisi. 

V okviru svojih pristojnosti naj bi republiški organi pripravili 
predloge za spremembe ali dopolnitve zakonov in izvršilnih 
predpisov, ki bi zagotovili, da bo politika urejanja prostora in 
varstva dobrin splošnega pomena in vrednot okolja postala 
sestavni del družbenih planov, zlasti investicijske, zemljiške in 
lokacijske politike. 

Za uspešno reševanje problemov na področju varstva oko- 
lja naj bi izboljšali ali vzpostavili način zbiranja in obdelave 
osnovnih indikatorjev o stanju okolja. Strokovne organizacije, 
odgovorne za zbiranje in analizo podatkov o onesnaževanju 
zraka in voda naj bi uresničile organizacijske in tehnične 
pogoje ter nudile podatke, ki so nujni za pripravo konkretnih 
sanacijskih programov in za izvajanje že sprejetih normativ- 
nih aktov. 

6.12. Ukrepi politike regionalnega razvoja naj bi bili 
usmerjeni v celovito reševanje problema manj razvitih obmo- 
čij in v reševanje določenih specifičnih vprašanj razvitih ob- 
močij, zasnovano na samoupravnih nosilcih razvoja in na 
njihovem povezovanju. Glede manj razvitih območij pa bi bila 
tudi v prihodnje potrebna širša družbena skrb za razvoj go- 
spodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti ter za 
vzpodbujanje hitrejšega gospodarskega razvoja. 

Specifični problemi razvitih in urbaniziranih območij so 
predvsem v protislovju med ekstenzivnim konceptom gospo- 
darskega razvoja in že doseženo polno zaposlenostjo prebi- 
valstva na teh območjih, v zaostajanju obsega in kvalitete 
gospodarske infrastrukture in nekaterih družbenih dejavno- 
stih, stanovanjske gradnje, storitvenih dejavnosti za potrebe 
gospodinjstev in industrije ter v zaostrovanju problemov kva- 
litete bivalnega okolja, zlasti ekoloških vprašanj. Čeprav bi 
morale odločitve glede bodočega razvoja upoštevati gospo- 
darske, socialne, prostorske in druge kriterije tako v razvitih 
kot v manj razvitih območjih, pa navedeni problemi zahtevajo, 
da na razvitih območjih v prihodnje zagotovimo tudi dodatna 
sredstva in ukrepe za njihovo odpravo oziroma sanacijo. Na ta 
način povečane stroške na teh območjih bi morali nosilci 
odločitev vkalkulirati pri oblikovanju svojih razvojnih koncep- 
tov v zvezi s kvalitetnim prestrukturiranjem in prostorsko 
razmestitvijo ter v elementih za pripravo samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
in krajevnih skupnosti predvideti ustrezno združevanje sred- 
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stev. Pobude glede teh vprašanj naj bi dajale tudi krajevne 
skupnosti. 

S smernicami za pripravo svojih družbenih planov naj bi 
občine predvidele oblikovanje industrijskih con ter opredelile 
lokacijo in program možnih dejavnosti v coni, ki pa na razvitih 
območjih ne bi smele biti delovno intenzivne in morajo zaradi 
potreb pokrivanj večjih stroškov za sanacijo navedenih pro- 
blemov ustvarjati visok dohodek na delavca. 

Občine naj bi skrbele, da bodo nosilci odločitev dosledno 
izvajali obveznosti iz družbenega dogovora o minimalnih 
standardih pogojev za odpiranje novih delovnih mest pri 
zaposlovanju novih delavcev in postopno, vendar intenzivno 
ureditev stanovanjskih in drugih problemov, ki jih vsebuje 
omenjeni družbeni dogovor, že zaposlenih delavcev. Ker gre 
za bistvene sestavine pogojev življenja in dela ter samouprav- 
nega položaja delavcev, naj bi izvajanje teh dogovorov ak- 
tivno spremljali tudi pravobranilci samoupravljanja. 

V razvitih občinah, kjer primanjkuje delavcev oziroma se 
zaradi ekstenzivnega zaposlovanja kopičijo tudi infrastruk- 
turni, socialni in stanovanjski problemi in ni prišlo do spre- 
jetja družbenega dogovora o minimalnih standardih pogojev 
za odpiranje novih delovnih mest, naj bi občine s svojimi 
predpisi zagotovile, da bodo organizacije združenega dela 
novozaposlenim delavcem zagotovile potrebna sredstva za 
stanovanja ter določena dodatna sredstva za komunalne ob- 
jekte in objekte družbene infrastrukture. 

Zaradi uresničevanja celovitosti interesov delavca in ob- 
čana naj bi upravljalci temeljnih bank na razvitih območjih pri 
oblikovanju samoupravnih sporazumov o temeljih planov te- 
meljnih bank upoštevali navedene specifične probleme svojih 
območij. Investicijski projekti, ki se financirajo z združenimi 
sredstvi v teh bankah, bi tako vsebovali rešitve in s tem 
povezane stroške za reševanje specifične problematike razvi- 
tih območij. 

Reševanje specifične problematike razvitih območij SR Slo- 
venije neposredno prizadeva pogoje dela in življenja delavcev 
v temeljnih organizacijah združenega dela in občanov v kra- 
jevnih skupnostih. To je večkrat značilno za območja večih 
občin, zato bi bilo pomembno, da bi se pri oblikovanju sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov in 
planov glede tega še posebno angažirale družbenopolitične 
organizacije. 

Ukrepi za pospeševanje razvoja na manj razvitih območjih 
in manj razvitih obmejnih območjih naj bi se izvajali v glav- 
nem v okviru dosedanjega sistema, ki temelji na samouprav- 
nih osnovah, pri čemer pa bi upoštevali tudi dosedanje izkuš- 
nje in probleme. Z zakonom bo treba na novo opredeliti 
kriterije za teritorialno opredeljevanje manj razvitih območij 
ter zaradi razlik v stopnji razvitosti in nekaterih specifičnosti 
zagotoviti različno intenzivnost ukrepov, kjer bi morale biti 
posebne pozornosti deležne najmanj razvite občine in zlasti 
manj razvita obmejna območja. 

Razvoj infrastrukture in družbenih dejavnosti na manj razvi- 
tih območjih naj bi podobno kot v obdobju 1976-1980 omo- 
gočil sistem solidarnosti oziroma skupno dogovorjenih nalog 
v samoupravnih interesnih skupnostih. Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, medobčinske gospodarske zbornice, banke, 
organizacije združenega dela in občine naj bi sodelovale pri 
iniciranju projektov za skupna vlaganja organizacij združe- 
nega dela iz manj razvitih in razvitih območij. Za krepitev 
malega gospodarstva in še posebno odpiranje malih obratov 
v okviru večjih proizvodnih sistemov naj bi občine in medob- 
činske gospodarske zbornice pripravile posebne programe 
kjer to še ni storjeno, hkrati pa poskrbele za njihovo izvajanje 
na podlagi samoupravnega sporazumevanja nosilcev planira- 
nja. Banke naj bi z ugodnejšimi kreditnimi pogoji tudi v 
bodoče stimulirale gospodarska vlaganja na manj razvitih 
območjih, zlasti še skupna vlaganja. Z davčnimi olajšavami pa 
naj bi sodelovala tudi SR Slovenija, ki bi prispevala določena 

sredstva tudi za pripravo razvojnih programov in projektov. 
V zvezi z odpiranjem delovnih mest naj bi organizacije 

združenega dela, Gospodarska zbornica Slovenije in banke 
dajali iniciativo za združevanje sredstev občanov, posebno 
delavcev na začasnem delu v tujini. 

Občine na manj razvitih območjih naj bi sprejele ukrepe, s 
katerimi bodo povečale interes investitorjev za vlaganja. V 
okviru koncepta policentričnega razvoja SR Slovenije naj bi 
opredelile prostor za industrijske objekte, razvoj turizma in 
gostinstva, malega gospodarstva itd., omogočile ugodnejše 
pogoje za pridobivanje zemljišč in skrbele za njihovo komu- 
nalno urejanje. Kreditne olajšave pri investicijah za komu- 
nalno opremljanje stavbnih zemljišč in zemljišč za gospodar- 
ske objekte naj bi uveljavile tudi banke. 

Pospeševanje razvoja manj razvitih območij naj bi občine 
urejale tudi v okviru medobčinskega sodelovanja, pri čemer 
naj bi izhajale iz širših regionalnih razvojnih problemov. Pri 
tem naj bi upoštevale tudi tista ožja manj razvita območja 
(krajevne skupnosti), ki ne bodo predmet ukrepov iz dogovora 
na ravni republike. Posebej bi morala biti opredeljena vloga 
močnejših razvojnih središč oziroma njihovih samoupravnih 
nosilcev razvoja. 

Poleg izgradnje centrov srednjega izobraževanja in dijaških 
domov na razvitih območjih in v njihovi bližini naj bi nadalje- 
vali s štipendijsko politiko, ki je v preteklih letih omogočila 
hitro povečanje vpisa mladine s teh območij v srednje, višje in 
visoko šolstvo. 

6.13. Pospeševanje razvoja manj razvitih republik in SAP 
Kosovo bo tudi v obdobju 1981-1985 eden temeljnih ciljev 
razvojne politike Jugoslavije. V zvezi s tem je predviden dogo- 
vor med republikami in avtonomnima pokrajinama o kriterijih 
za določanje manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin ter 
dogovor o sistemu in mehanizmu pospeševalnih ukrepov, 
katerega namen bo ustvarjanje pogojev za krepitev proizvajal- 
nih sil in za enakopravnejše vključevanje teh območij v razvoj. 

Pri dogovarjanju se bomo morali v skladu z intencijami 
zakona o združenem delu prizadevati za večji vpliv delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela tudi pri usmerjanju 
sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, zlasti še z 
ustvarjanjem pogojev za večji obseg samoupravnega združe- 
vanja sredstev za skupna vlaganja med organizacijami zdru- 
ženega dela iz razvitih ter manj razvitih republik in avtono- 
mnih pokrajin kot temeljne oblike plasmaja stalnih sredstev 
tega sklada. To bo lahko prispevalo tudi kvečjemu povezova- 
nju jugoslovanskega gospodarstva ter k ustrezni delitvi dela 
ob upoštevanju razvojnih specifičnosti manj razvitih republik 
in SAP Kosovo, poleg tega pa naj bi omogočilo tudi prenos 
znanja in izkušenj ter sodobne tehnologije. 

Obseg stalnih sredstev sklada federacije, ki ga bodo organi- 
zacije združenega dela iz vseh republik in avtonomnih pokra- 
jin zagotavljale v obliki samoupravnega združevanja za 
skupna vlaganja ali pa v obliki obveznega posojila, naj bi se 
postopno zmanjševal hkrati s povečevanjem stopnje razvito- 
sti. 

V okviru obveznosti, ki jih bo SR Slovenija sprejela z dogo- 
vorom o obsegu stalnih sredstev sklada federacije, bomo 
morali preveriti sedaj veljavne stopnje obveznosti organizacij 
združenega dela in pri tem upoštevati razvojne probleme, s 
katerimi se bo srečevalo slovensko gospodarstvo v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju, zlasti s stališča: 
- dohodkovne sposobnosti organizacij združenega dela v 

posameznih gospodarskih dejavnostih oziroma grupacijah, 
- dejavnosti in nalog skupnega pomena, ki bodo oprede- 

ljene z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985. 

6.14. Sistem davkov bi moral v večji meri podpirati dogo- 
vorjene razvojne cilje in naloge. To velja zlasti za republiški 
davek iz dohodka tozdov in republiški prometni davek, med- 
tem ko naj bi občinski davki podpirali dogovorjene cilje in 
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naloge družbenih planov občine. 
Pri republiškem davku iz dohodka tozdov bi morali glede 

olajšav dosledno izhajati od kriterijev prestrukturiranja proiz- 
vodnje in storitev ter drugih ciljev razvoja SR Slovenije. To 
pomeni, da bi morali bistveno zmanjšati sedanje olajšave in 
jih ustrezno povečati za nakazane namene. 

Pri prometnih davkih bi z diferenciranimi stopnjami obdav- 
čevanja še naprej uravnavali razmerja na trgu in zasledovali 
dogovorjeno politiko življenjskega standarda pri čemer pa bo 
treba upoštevati obveznosti za financiranje funkcij federacije. 

6.15. Zakon o cenah in zakon o kompenzacijah bosta na 
področju cen ustvarila nove odnose in povečala odgovornost 
republik za razvoj cen in trga ter njihove pristojnosti glede 
cen za kmetijske proizvode in delno cen proizvajalcev v indu- 
striji. To bo ob večjem upoštevanju gibanja cen na tujih trgih 
omogočalo aktivnejšo politiko odpravljanja cenovnih dispari- 
tet na področju prestrukturiranja gospodarstva. V proizvodnji 
in storitvah, za katere preko samoupravnih interesnih skup- 
nosti teče združevanje sredstev, pa naj bi se v naslednjem 
petletnem obdobju samoupravno sporazumeli, da bi cene 
pokrivale stroške enostavne reprodukcije. 

Glede stanarin bi morali še naprej uresničevati politiko 
postopnega približevanja ekonomskim stanarinam ob ustrez- 
nem zmanjševanju družbeno dogovorjenega izločanja sred- 
stev za stanovanjsko izgradnjo iz dohodka. 

Podobno politiko bi morale v okviru svoje pristojnosti voditi 
tudi občinske skupščine. 

V sklop aktivne politike cen v prihodnjem obdobju sodi tudi 
urejanje trga kmetijskih prehrambenih proizvodov z name- 
nom, da se zagotove pogoji za načrtnejšo gospodarjenje 
kmetijskih proizvajalcev ter stabilna oskrba potrošnih središč. 

Pogoje na trgu bo treba aktivneje urejati z oblikovanjem 
potrebnih tržnih (in strateških) rezerv v občinah in republiki 
ter z izgradnjo ustreznih skladiščnih prostorov. V jugoslovan- 
skem merilu bi bilo treba doseči dogovor o poenotenju si- 
stema potrošniškega kreditiranja, ki naj bi pospeševal uve- 
ljavljanje enotnega trga tako, da pridobitev kredita ne bi bila 
vezana na nakup pri določenem proizvajalcu. 

VII. NADALJNJI POSTOPKI PRI PRIPRAVI 
DRUŽBENEGA PLANA 

Ta analiza možnosti razvoja SR Slovenije naj poleg 
ustrezne zvezne analize28 služi nosilcem planiranja kot orien- 
tacija pri analiziranju njihovih razvojnih možnosti glede širših 
tokov, problemov in objektivnih okvirov razvoja SR Slovenije. 
Na ta način bodo zagotovljene bolj usklajene strokovne 
osnove za oblikovanje in usklajevanje ciljev in interesov ude- 
ležencev v družbenem planiranju ter za pripravo samouprav- 
nih sporazumov, dogovorov in planov. 

Ta analiza možnosti razvoja predstavlja tudi najpomemb- 
nejšo strokovno podlago smernicam za pripravo družbenega 
plana SR Slovenije kot prve faze oblikovanja dokumenta 
družbenega plana SR Slovenije, kijih bo Skupščina SR Slove- 
nije sprejela julija letos. Analiza možnosti razvoja omogoča 
tudi izdelavo programa dela na dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije z dispozicijo, ki ga bo predvidoma 
julija 1979 sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Glede na navedeno vlogo analiz možnosti razvoja tako 
republike kot drugih družbenopolitičnih skupnosti, ki nosilce 
planiranja informirajo o objektivnih možnostih razvoja ter 
zakonska določila o sočasnosti družbenega planiranja je 
nujno, da tudi v občinah še junija oziroma najpozneje julija 
dokončajo svoje analize možnosti razvoja in podvzamejo še 
druge ukrepe za pospešitev priprave planov na svojih območ- 
jih. To bo omogočilo, da bodo občine hkrati z republiko 
sprejele smernice za pripravo svojih družbenih planov v juliju 
letos. 

Ker morajo vse samoupravne organizacije in skupnosti 
končati svoje delo na anlizah možnosti razvoja, ki traja že več 
mesecev, v skladu s programi dela v septembru letos je nujno, 
da se pospeši zaenkrat zaostajajoče delo na analizah v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, saj so ena najpomembnej- 
ših osnov za oblikovanje skupne politike združenega dela na 
raznih področjih in morajo biti zato na razpolago temeljnim 
organizacijam združenega dela in krajevnim skupnostim še 
pred dokončanjem njihovih analiz možnosti razvoja. Ker bodo 
analize možnosti razvoja samoupravnih interesnih skupnosti 
obravnavale predvsem vprašanja in zadeve s področja delova- 
nja samoupravnih interesnih skupnosti oziroma naloge, ki so 
predmet samoupravnega sporazumevanja o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti, in bodo te naloge po- 
dane v obliki inačic elementov za samoupravno sporazume- 
vanje o temeljih planov posameznih samoupravnih interesnih 
skupnosti, bodo olajšale pripravo in odločanje o elementih v 
temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih skupno- 
stih, ki morajo biti skupaj s smernicami za pripravo planov 
pripravljeni v septembru in prvi polovici oktobra 1979. 

Organi za planiranje v delovnih organizacijah, sestavljenih 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih, bankah in drugih asociacijah združenega dela ter 
v družbenopolitičnih skupnostih bodo po tem elemente 
zbrali, jih analizirali in jih uredili v inačice samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov tako, da bo 
možno učinkovito usklajevanje, ki mora biti v obliki predlogov 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov 
zaključeno v prvih mesecih leta 1980. 

V skladu s programom Izvršnega sveta na pripravi družbe- 
nega plana SR Slovenije bo predlog dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije pripravljen junija 1980, še v 
istem mesecu pa tudi osnutek družbenega plana SR Slove- 
nije. 

Še letos bo predvidoma sprejeto več metodoloških osnov 
za postopke in strokovne priprave planiranja in to: 

- Odlok zveznega Izvršnega sveta o obvezni enotni meto- 
dologiji in minimumu obveznih enotnih kazalcev potrebnih za 
pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in planov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ip planov družbenopolitičnih organiza- 
cij - junij 1979; 

- Odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o dopolni- 
tvi zveznega odloka o obvezni enotni metodologiji in mini- 
mumu obveznih kazalcev - junij 1979; 
- izvedba ankete o minimumu kazalcev razvoja samou- 

pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti - III, trimesečje 1979; 

- sprejem Zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije - IV. trimesečje 1979. 
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Analiza možnosti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je 
plod dela vseh delavcev Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
in večih zunanjih sodelavcev, ki so izdelali številna strokovna gra- 
diva, medtem ko je delo na končnem besedilu analize teklo takole: 

I. Globalna ocena izvajanja družbenega plana SR Slovenije v 
obdobju 1976-1980: mag. Stanka Kukar 

II. Omejitve razvoja: Žviko Pregl (točka 2.5.: dr. Matjaž Jašič, dr. 
Vladimir Kokole, Aleš šareč). 

III. Možni cilji razvoja: Bogdan Zeilhofer In Živko Pregl (pri točki 
3.2.6. v sodelovanju z dr. Matjažem Jeršičem). 

IV. Razvojna vprašanja in usmeritve: Tomaž Banovec, Maja Ber- 
gant, Andrej Briški, Branko Bužan, Franc Debevec, Dagmar Fajdiga, 
Dušan Fatur, Jure Furlan, Majda Halas, dr. Matjaž Jeršič, Alenka 
Kerin, Ivan Kogovšek, dr. Vladimir Kokole, Rajka Kristan, mag. 
Stanka Kukar, Božena Leonardi, mag. Stojan Markovič, Milena Mir- 
kovič, Vida Mohorčič, Marko Pleško, dr. Anton Povše, Peter Srakar, 
Alojz Stare, Aleš šareč, Nuša škopac, Rado škrabar, Peter Tribušon 
in Albin Zor. 

V. Projekcija možnih globalnih okvirov in proporcev razvoja: Živko 
Pregl v sodelovanju z Vido Brus, Hildo Dolenc, mag. Pavletom Gmei- 
nerjem, Alenko Kerin, Jerino Kodeljo, Sašo Kovačič, Heleno Likar, 
Markom Selanom, Stanetom Vencljem, Maro Vrtačnik, Marjano Za- 
platil in Bogdanom Zeilhoferjem. 
VI. Smeri politike in ukrepov za uresničevanje možnosti razvoja: 
Bogdan Zeilhofer in Živko Pregl v sodelovanju z drugimi sodelavci 
(pri točki 6.1. v sodelovanju z dr. Matjažem Jeršičem, pri točkah 6.12. 
in 6.13. pa z Andrejem Briškim). 

VII. Nadaljnji postopek pri pripravi družbenega plana: Bogdan 
Zeilhofer in Živko Pregl. 

Kartografska priprava: Marjan Podobnikar, Majda Vogelnik. 
Večino izračunov so opravile: Francka Ferš, Jožica Klobučar in 

Marija Polajnar. 
Končna redakcija: Tomaž Banovec, Zlatko Lavrenčič, Zdravko 

Praznik, Živko Pregl, Marko Selan, Peter Tribušon in Bogdan Zeilho- 
fer. 

Izdelavo analize je vodil Živko Pregl. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG SMERNIC 

za pripravo družbenega plana SR 

Slovenije za obdobje 1981-1985 

/. 

S smernicami za pripravo družbenega 
plana SR Slovenije Skupščina SR Slove- 
nije ob upoštevanju analiz ter skupno 
ocenjenih možnosti in pogojev za razvoj 
opredeljuje skupne cilje, izhodišča, 
usmeritve in okvire politike družbenega 
razvoja za srednjeročno obdobje 
1981-1985. 

Smernice služijo nosilcem planiranja 
kot načelna usmeritev in osnova pri obli- 
kovanju in sprejemanju njihovih planskih 
aktov. 

II. 

V SFR Jugoslaviji bo eden osnovnih 
ciljev naslednjega srednjeročnega ob- 
dobja nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, ki bo 
usmerjen v krepitev sistema samouprav- 
nega družbenega planiranja; v razvoj 
raznovrstnih oblik povezovanja organi- 
zacij združenega dela na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev; na svobodnejše in 
hitrejše kroženje sredstev razširjene re- 
produkcije na enotnem jugoslovanskem 
trgu; na usposabljanje združenega dela 
za prevzemanje pravic, obveznosti in od- 
govornosti na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino; v delitev dohodka, ki bo 
zagotovila krepitev materialne osnove 
samoupravljanja, ter v poglabljanje dele- 
gatskega sistema kot široke množične 
podlage samoupravne organiziranosti 
družbe ter demokratičnega odločanja 
delovnih ljudi in občanov o bistvenih 
vprašanjih družbenega življenja. 

Uresničevanje osnovnih razvojnih na- 
log v SFR Jugoslaviji bi omogočilo rast 
družbenega proizvoda celotnega gospo- 
darstva po orientacijski stopnji približno 
6% poprečno letno. Zagotovili naj bi jo v 
razmerah dinamične in stabilne rasti go- 
spodarstva ter sprememb gospodarske 
strukture. 

Razvoj bo usmerjen k širšemu vključe- 
vanju v mednarodno delitev dela tako, da 
bodo ekonomski odnosi s tujino v funkci- 
ji razvojne politike SFR Jugoslavije, kre- 
pitve njenega položaja v mednarodnih 
ekonomskih odnosih in vzpodbujanja 
kvalitetnih dejavnikov razvoja. Najpo- 

membnejša naloga bo>odločilno poveča- 
nje izvoza ob ustvarjanju materialnih in 
drugih pogojev za trajnejšo izvozno 
usmeritev organizacij združenega dela. 

Osnova materialnega razvoja bo inten- 
zivnejša industrializacija na kvalitetnih 
osnovah, stabilno povečevanje kmetijske 
proizvodnje, proizvodnja energije in su- 
rovin, izgradnja integralnega prometne- 
ga sistema države in razvoj turizma, po- 
sebno inozemskega. 

Pomembne rezultate mora dati ureja- 
nje prostora, racionalnejše koriščenje 
naravnih bogastev, regionalni razvoj 
vključno s politiko hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, krepitev splošne ljudske obram- 
be in družbene samozaščite, posebna 
naloga pa bo saniranje in obnova sociali- 
stične republike Črne gore, ki jo je priza- 
del potres. 

Dogovor oziroma dogovori o temeljih 
družbenega plana SFR Jugoslavije bodo 
naravnani na usklajevanje tokov družbe- 
ne reprodukcije, politiko in razvoj eko- 
nomskih odnosov s tujino, politiko razvo- 
ja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo ter razvoj splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. Pred- 
met dogovarjanja na ravni federacije bo 
lahko tudi razvoj posameznih dejavnosti, 
za katere se bodo republike dogovorile, 
da so skupnega pomena. 

III. 

Na osnovi rezultatov dosedanjega ra- 
zvoja, razvoja v svetu in SFR Jugoslaviji, 
dokumentov družbenopolitičnih organi- 
zacij in upoštevaje analize možnosti ra- 
zvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
treba v okviru skupnega razvoja v SFR 
Jugoslaviji razvijati samoupravne in 
družbenoekonomske odnose tako, da bo 
delavec obvladal celoto družbene repro- 
dukcije, v kateri oblikuje pogoje svojega 
dela in življenja. V te pogoje so vključene 
družbene, socialne, kulturne, prostorske, 
materialne, varnostne in druge sestavine 
razvoja. Zelo pomembno pri tem bo do- 
sledno uresničevanje politike ekonom- 
ske stabilizacije, ki naj prispeva k večji 
materialni in socialni varnosti delovnih 

ljudi ter k razmeram, v katerih se bodo 
trajneje uveljavili kvalitetni dejavniki ra- 
zvoja. 

V tem smislu naj bi bili cilji razvoja SR 
Slovenije v obdobju 1981-1985 nasled- 
nji: 

- postopna, vendar odločna preu- 
smeritev gospodarstva na povečanje 
deleža proizvodnje In storitev, ki imajo 
dolgoročne pogoje za ustvarjanje višje- 
ga dohodka na zaposlenega in na vlo- 
žena sredstva. Nadaljnje močnejše in 
ustreznejše vključevanje gospodarstva v 
ekonomske odnose s tujino ter poveča- 
nje življenjskega standarda ob vse bolj 
omejenih virih razvoja narekujejo, da 
združeno delo postopno opusti struktu- 
ro, ki je značilna za gospodarstva z nižjim 
narodnim dohodkom na prebivalca, kaže 
pa se v visokem deležu proizvodnje in 
storitev, ki so tehnološko manj intenziv- 
ne in relativno nizko vključene v eko- 
nomske odnose s tujino. Preusmeriti se 
mora v proizvodnjo in storitve, ki so ra- 
zvojno in tehnološko intenzivne, značilne 
po veliki udeležbi visokokvalificiranega 
ustvarjalnega dela in avtomatizaciji, 
hkrati pa so osnova za modernizacijo in 
tehnološki razvoj vsega združenega dela. 
Zagotoviti bo treba, da se bodo takšna 
proizvodnja in storitve usposobile za 
izvoz na trajnih osnovah ob hkratnem 
zagotavljanju racionalnosti zaposlova- 
nja, gospodarne porabe surovin in ener- 
gije, primerne rabe prostora in smotrne 
razporeditve proizvodnih sil v skladu z 
zasnovo policentričnega razvoja SR Slo- 
venije. Nosilec takšnih sprememb so lah- 
ko le kadri, ki bodo dobro usposobljeni 
in ustvarjalni, spodbujali pa naj bi jih tudi 
selektivno naravnani ukrepi ekonomske 
politike; 

- oblikovanje v Izvoz usmerjenega 
gospodarstva. S samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih pianov in plani naj bi 
delavci opredelili proizvodnjo in storitve, 
ki jih bodo načrtno razvijali za uspešen 
prodor na tuje trge, pri čemer gre pred- 
vsem za proizvode visoke stopnje prede- 
lave, opremo in tahnogoiije ter komplet- 
ne objekte. K temu mora prispevati za- 
vestno ustvarjanje ozračja, ki materialno, 
kadrovsko in organizacijsko vzpodbuja 
izvozne napore združenega dela, aktivno 
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vlogo asociacij združenega dela, kot so 
banke in gospodarske zbornice, pred- 
vsem pa učinkovito samoorganiziranje 
združenega dela. V takšno usmeritev mo- 
ra biti naravnana ekonomska politika na 
vseh področjih in vzpodbujevalna vloga 
republike pri razvijanju in izvajanju izvoz- 
nih aktivnosti. To dolgoročno vodi v več- 
jo in stabilno vključenost našega gospo- 
darstva v mednarodne ekonomske toko- 
ve in v preseganje avtarkičnih tendenc. 
Takšna usmeritev narekuje tudi pospeše- 
vanje proizvodnje, ki bo racionalno na- 
domeščala uvoz ob uporabi domačih su- 
rovin, reprodukcijskega materiala in po- 
lizdelkov ter ustrezno usmeritev uvoza v 
oskrbo domačega trga z višjo tehnologi- 
jo, zahtevno opremo in kvalitetnim repro- 
dukcijskim materialom. Pri tem je treba 
skrbeti za ustrezno regionalno usmeritev 
ekonomskih odnosov s tujino. Vzpodbu- 
jati je treba zlasti sodelovanje z deželami 
v razvoju, obenem pa krepiti odnose z 
razvitimi deželami, na katere nas vežejo 
interesi sodelovanja pri tehnologiji ter 
vzdrževanju obstoječih in graditvi novih 
objektov. Pomemben bo tudi razvoj ob- 
mejnega sodelovanja. 

Računati je treba, da SR Slovenija sto- 
pa v obdobje, ko bo za svoje nastope na 
tujih trgih morala namenjati večji delež 
svojega družbenega proizvoda v obliki 
kreditiranja prodaje in skupnih naložb v 
tujini. 

Združeno delo bo tudi aktiven pobor- 
nik uresničevanja nove mednarodne 
ekonomske ureditve. 

- akladen razvoj gospodarske Infra- 
strukture. Nadaljevati bo treba z razvo- 
jem gospodarske infrastrukture in to v 
skladu z gospodarskimi potrebami in za- 
htevami osebnega in družbenega stan- 
darda ter realnimi možnostmi. Delež in- 
vesticij za te namene v gospodarskih in- 
vesticijah, kakršen je bil uresničen v te- 
kočem planskem obdobju, naj bi se po 
možnosti nekoliko zmanjšal, nikakor pa 
se ne bi smel povečati, da bi lahko ure- 
sničili politiko modernizacije in prestruk- 
turiranja gospodarstva. 

Pri razvoju gospodarske infrastrukture 
bo treba upoštevati policentrično usme- 
ritev družbenega razvoja in prostorske 
danosti. 

Po večletnem uspešnem izvajanju in- 
vesticijskih nalog, ki so ustvarile pogoje 
za pokrivanje precejšnjega deleža potreb 
po električni energiji, bo mogoče relativ- 
no zmanjšati delež investicij v energetiko 
v gospodarskih investicijah, še vedno pa 
bo v tem okviru moč pričeti z novim ci- 
klom naložb za zadovoljevanje potreb po 
električni energiji po letu 1983 in objekte 
kontinuitete za pokrivanje potreb po letu 
1985. Prioritetni pomen mora v energiji 
dobiti izvajanje ukrepov za racionalizaci- 
jo kar se mora izraziti v zmanjšanju pora- 
be energije na enoto družbenega proiz- 
voda. Voditi bo treba politiko naslanjanja 
na domače vire, kjer bodo imeli prednost 

ekonomsko upravičeni in okoioško naj- 
manj sporni hidroenergetski viri ter so- 
vlaganja v energetske zmogljivosti v dru- 
gih republikah in pokrajinah. 

Povečati bo treba delež investicij v pro- 
metno infrastrukturo v gospodarskih in- 
vesticijah ter doseči bistvene premike 
glede delitve dela med prometnimi pano- 
gami in razvoja integralnega transporta 
zato, da bi zmanjšali delež transportnih 
stroškov v družbenem bruto proizvodu. 
Uresničiti bo treba dogovore o preusme- 
ritvi tovornih prometnih tokov s ceste na 
železnico in osebnega prometa na javna 
prometna sredstva, na tej osnovi pa za- 
gotoviti racionalnost in postopnost pri 
naložbah v prometno infrastrukturo. 
Upoštevaje tudi potrebo po razvoju enot- 
nega sistema jugoslovanskih magistral- 
nih povezav in intenzivnejšem vključeva- 
nju v mednarodne prometne tokove, po 
naslonitvi na lastne energetske vire ter 
ekonomske, prostorske, ekološke in dru- 
ge razloge izstopa zlasti dograditev pro- 
metnih terminalov in nekaterih železni- 
ških vozlišč; usposobitev železnice za 
prevzem večjih tovorov od cestnega tran- 
sporta; razvoj cestne infrastrukture z do- 
končanjem začetih odsekov, izgradnjo 
obvoznic na glavnih cestnih vozliščih in 
izgradnjo tretjega pasu na kritičnih toč- 
kah na cestnem križu; povečanje pro- 
pustnosti z modernizacijo nekaterih re- 
gionalnih cest na magistralnih smereh; 
nadaljnje usposabljanje infrastrukture 
Luke Koper in modernizacija PTT 
omrežja; 

- povečanje proizvodnje hrane kot 
pomemben element stabilizacije. V zao- 
strenih razvojnih razmerah bo predstav- 
ljala povečana proizvodnja hrane po- 
memben element stabilizacije, zmanjša- 
nja odvisnosti od uvoza in izkoriščanje 
domačih prirodnih virov. Rast družbene- 
ga sektorja kmetijstva in njegovo pove- 
zovanje z organizacijami združenih kme- 
tov bo tudi pomemben dejavnik poglab- 
ljanja socialističnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov. Posebne po- 
zornosti bo deležna reproduktivna spo- 
sobnost primarne proizvodnje, povezava 
s proizvajalci v drugih republikah, prido- 
bivanje in usposabljanje zemljišč na pod- 
lagi prostorskih planov in razvoj hribov- 
skih kmetij; 

- povečanje vloge razvojnega In razi- 
skovalnega dela v združenem delu In 
celotni družbi. Zagotoviti bo potrebno 
stabilnejše razmere gospodarjenja, v ka- 
terih bodo organizacije združenega dela 
lahko ustvarjale celoten prihodek in pri- 
dobivale dohodek predvsem z razvija- 
njem tehnologije in organizacije proiz- 
vodnje In prodaje. Zato je nujno, da te- 
meljne organizacije združenega dela v 
svojih asociacijah oblikujejo raziskoval- 
ne enote, posebno na tistih področjih, ki 
uporabljajo zahtevnejšo domačo in tujo 
tehnologijo ter kjer se bomo intenzivneje 
vključili v ekonomske odnose s tujino. 

Proizvodne in raziskovalne organizacije 
se morajo povezati v raziskovalnih pro- 
jektih in usmerjenih programih. Pri pre- 
strukturiranju gospodarstva in moderni- 
zaciji celotne družbene reprodukcije naj 
dobijo pomembno vlogo informatika in 
znanosti kot podlaga sodobnega razvoj- 
nega dela, vodenja proizvodnjih proce- 
sov in samoupravnega odločanja; 

- razvoj Izobraževanja v tesni pove- 
zavi z bodočimi družbenimi potrebami 
po kadrih. Nujno bo zagotavljati skladen 
razvoj vseh ravni izobraževanja od pred- 
šolske vzgoje, osnovnošolskega do vseh 
oblik usmerjenega izobraževanja. Pri tem 
je bistveno oblikovati nove vzgojnoizo- 
braževaine programe in organizacijo 
vzgojnoizobraževalnega dela v usmerje- 
nem izobraževanju tako, da se bodo mla- 
dina in zaposleni delavci usposabljali za 
samostojno, produktivno in ustvarjalno 
delo ter za odgovorno samoupravno od- 
ločanje. S poklicnim usmerjanjem in ra- 
zvojem izobraževanja je treba pospeše- 
vati predvsem izobraževanje za proiz- 
vodno-tehnične poklice, v vseh smereh 
izobraževanja pa v večji meri zagotoviti 
pridobivanje delovne kulture; 

- krepitev osnovne zdrastvene de- 
javnosti kot težišče razvoja zdravstvene 
dejavnosti. Močno neskladje med 
osnovno in bolnišnično zdravstveno de- 
javnostjo, pomanjkanje zdravnikov v ve- 
čini zdravstvenih organizacij osnovne 
dejavnosti ter spremembe y starostni 
strukturi in obolenjih prebivalstva terjajo 
obsežnejšo preventivno dejavnost za 
zgodnje odkrivanje In zaustavljanje pote- 
ka kroničnih degenerativnih obolenj s 
pomočjo dispanzerskih metod dela. In- 
tenzivno bo treba razvijati higiensko-epi- 
demiološko dejavnost, da se bo okrepila 
kontrola nad ekološkimi dejavniki, ki so 
bistvenega pomena za zdravje posamez- 
nika in prebivalstva; 

- skladnejši regionalni razvoj In po- 
spešeni razvoj manj razvitih območij. S 
politiko skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja je treba zagotoviti učinkovitejši go- 
spodarski razvoj in krepitev dohodkovnih 
možnosti ter tako prispevati k hitrejšemu 
izenačevanju pogojev življenja in dela na 
vseh območjih SR Slovenije. Zato morajo 
združeno delo, družbenopolitične skup- 
nosti in drugi udeleženci planiranja obli- 
kovati takšne splošne in posebne razme- 
re in pogoje, v katerih bodo v največji 
meri prišle do izraza prednosti posamez- 
nih območij. Z izpopolnjenim in novim 
razmeram prilagojenim sistemom bo tre- 
ba še naprej vzpodbujati hitrejši razvoj 
manj razvitih območij in zlasti manj razvi- 
tih obmejnih območij; 

- smotrna raba prostora In Izboljše- 
vanje človekovega okolja. Prihodnje 
petletno obdobje mora pomeniti prelo- 
mnico v načrtnejši rabi ter urejanju pro- 
stora in človekovega okolja. Uresničevati 
je treba usmeritev, da v SR Sloveniji ne 
sme biti zemljišča, ki ne bi imelo svoje 
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funkcije v procesu družbene reprodukci- 
je, kjer so zlasti kritični problemi zem- 
ljišč, ki jih je treba meliorirati, zemljišč v 
opuščanju ali že opuščenih zemljišč. 
Izboljševati in varovati je treba kvalitetna 
kmetijska zemljišča in okolja, ki omogo- 
ča večjo proizvodnjo hrane ter zdravo in 
humano življenje, zagotoviti usklajeno 
razporeditev dejavnosti v prostoru in na- 
mensko rabo površin, ki bosta omogočili 
najugodnejši družbeni razvoj, zagotoviti 
zadostne in ustrezne površine za organi- 
zirana in strnjena naselja v skladu z za- 
snovo policentričnega razvoja, nameniti 
skrb gorskemu svetu, opredeliti zaščite- 
na območja, preprečevati nastajanje no- 
vih virov onesnaževanja in intenzivneje 
sanirati obstoječe ter aktivno zavarovati 
in negovati območja, ki so pomembna 
naravna in kulturna dediščina; 
- razvoj pogojev življenja in dela v 

funkciji večanja družbene produktivno- 
sti dela. Razvoj osebnega in družbenega 
standarda naj bo pogojen z možnostmi, 
ki jih daje ustvarjeni dohodek, hkrati pa 
naj z ustrezno usmeritvijo tudi prispeva k 
večanju družbene produktivnosti dela. 
Zato bo pomembno, da delavci s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov 
sprejemajo take usmeritve in obveznosti, 
s katerimi bodo predvsem zagotovili: 

- uveljavljanje takih osnov in meril de- 
litve sredstev za osebne dohodke, ki bo- 
do prispevali k večji zainteresiranosti de- 
lavcev za smotrna vlaganja v razširitev 
materialne osnove dela, učinkovito vode- 
nje in organizacijo dela, smotrnejšo raz- 
poreditev in učinkovitejšo izrabo delov- 
nega časa, nenehno izboljševanje izo- 
brazbene sestave ter kulturne ravni zapo- 
slenih in smotrno razporeditev delavcev 
glede na njihovo znanje in sposobnosti; 

- pogoje za varno delo, učinkovito 
zdravstveno varstvo delavcev ter večjo 
neposredno odgovornost delavcev za 
lastno zdravje in delovno sposobnost, ra- 
zvijanje oblik družbene skrbi za otroke, 
starejše občane ter telesno in duševno 
prizadete osebe, razvoj storitvenih dejav- 
nosti, ki razbremenjujejo zaposlene de- 
lavce, in vlaganja v družbena stanovanja, 
ki naj bi omogočila postopno odpravo 
stanovanjskega primanjkljaja. 

S tem bo zagotovljena večja zavzetost 
za gospodarjenje z družbenimi sredstvi 
in za povečanje osebne in celotne druž- 
bene produktivnosti dela; 

IV. 

Uresničevanje teh ciljev in nalog je po- 
vezano z ocenjeno rastjo družbenega 
proizvoda po poprečni letni stopnji okoli 
5%. Za to bo treba vložiti vse napore za 
napredek kvalitetnih dejavnikov razvoja, 
kot so produktivnost dela, povezovanje 
znanosti in ostalega združenega dela, 
usposabljanje kadrov, boljše izkoriščanje 
zmogljivosti, dosledno nagrajevanje po 

delu in rezultatih dela in podobno. K 
takšni rasti bodo prispevali tudi rezultati 
prizadevanj za stabilizacijo v vsej SFR' 
Jugoslaviji. 

Cilji naslednjega srednjeročnega ob- 
dobja bodo doseženi, če bo nakazana 
rast družbenega proizvoda rezultat pred- 
vsem izboljševanja produktivnosti dela in 
gospodarjenja s sredstvi, ki morata pri 
nadaljnjem razvoju prevzeti odločilno 
vlogo. Zato bo treba zagotoviti, da zapo- 
slovanje ne bo več ekstenzivno, temveč 
bo naraščalo v skladu s potrebami in 
možnostmi tako, da bo z novimi zaposli- 
tvami dosežena takšna produktivnost 
oziroma ustvarjen takšen dohodek, s ka- 
terim bo moč pokriti tudi dodatne stro- 
ške družbene in gospodarske infrastruk- 
ture v zvezi z novim zaposlovanjem. 

Precej hitreje kot družbeni proizvod 
bodo morala rasti sredstva za akumulaci- 
jo tako, da bi se povečal delež lastnih in 
združenih sredstev temeljnih organizacij 
združenega dela pri financiranju naložb, 
s tem pa zagotovila tudi njihova večja 
učinkovitost, obsežnejše združevanje de- 
la in sredstev ter odločilen vpliv delavcev 
na razširjeno reprodukcijo. Zato naj de- 
lavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela gospodarstva in družbenih dejav- 
nosti pri planiranju razporejanja dohod- 
ka določijo počasnejšo rast skupnih 
sredstev namenjenih za osebne dohodke 
od dohodka gospodarstva; hkrati naj pri 
sprejemanju programov v okviru svobo- 
dne menjave dela zagotovijo, da bodo 
upoštevaje prednostne planske usmeri- 
tve počasneje od dohodka rasla tudi 
sredstva, ki jih namenjajo za naložbe v 
družbenih dejavnostih. Skladno s politi- 
ko gibanja osebnih dohodkov se bodo 
gibali tudi socialni prejemki; obseg so- 
cialnih pravic se v tem obdobju ne bo 
povečal. 

V. 

Dosedanji pogoji omogočajo rast izvo- 
za, ki je približno enaka rasti družbenega 
proizvoda, vendar bo uresničevanje pre- 
dvidenih ciljev narekovalo, da nosilci pla- 
niranja z dodatnimi ukrepi zagotovijo 
precej hitrejšo rast izvoza, saj sicer ni 
mogoče računati na kvalitetne premike v 
gospodarjenju in vključenosti združene- 
ga dela SR Slovenije in SFR Jugoslavije v 
ekonomske odnose s tujino. 

Samoupravni sporazumi in dogovori o 
temeljih planov so osnova prizadevanj za 
skladen družbeni razvoj, zato morajo šir- 
še in skupne probleme razvojne politike v 
razmerah blagovnega gospodarstva vse 
bolj reševati temeljne in druge organiza- 
cije združenega dela na dohodkovnih os- 
novah in podlagi medsebojnega sodelo- 
vanja in skupnih interesov. Tako bo veči- 
no razvojnih vprašanj skupnega pomena 
v prihodnjem petletnem obdobju urejalo 
združeno delo bodisi neposredno v te- 
meljnih organizacijah združenega dela. 

bodisi v raznih asociacijah, bankah in 
samoupravnih interesnih skupnosti s sa- 
moupravnimi sporazumi o temeljih njiho- 
vih planov. Zato naj samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti ob pripravljanju no- 
vih planskih dokumentov pripravijo učin- 
kovite programe ukrepov za realizacijo 
sprejetih skupnih nalog'in ciljev. 

Da bi družbeni plani SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 slonel na dogovoru o 
svojih temeljih kot rezultat samouprav- 
nega sporazumevanja in dogovarjanja v 
republiki, bo potrebno pravočasno pri- 
stopiti k oblikovanju, usklajevanju in 
sklepanju o obveznostih in nalogah, ki 
naj bi vseboval dogovor o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. To so: 

- naloge in kriteriji v zvezi s prestruk- 
turiranjem za potrebe intenzifikacije go- 
spodarskega razvoja, zlasti industrije in 
tistih dejavnosti, ki bodo temeljni nosilec 
sodobne gospodarske in industrijske 
strukture; 
- določene naloge s področja eko- 

nomskih odnosov s tujino, zlasti glede 
izvoza in uvoza blaga in storitev, zadolže- 
vanja v tujini in kreditiranja tujine kot tudi 
glede regionalne usmeritve: 
- določene naloge v zvezi z uresniče- 

vanjem Osimskih sporazumov; 
- nekatere ključne obveznosti in nalo- 

ge glede združevanja sredstev za izgrad- 
njo energetskih zmogljivosti; 

- temeljne naloge in obveznosti v zve- 
zi s proizvodnjo hrane; 

- nekatere ključne obveznosti in nalo- 
ge glede izgradnje in združevanja sred- 
stev za modernizacijo prometne infra- 
strukture; 
- kriteriji in naloge s področja regio- 

nalne politike glede reševanja nekaterih 
specifičnih vprašanj razvitih območij ter 
hitrejšega razvoja manj razvitih območij 
in še zlasti manj razvitih obmejnih obmo- 
čij; 
- nekatere skupne naloge pri urejanju 

prostora v zvezi z zaščito nekaterih ele- 
mentov prostora in sanacijo ključnih 
ekoloških problemov ter kriterij na po- 
dročju razvoja naselij in poselitve; 

- določene obveznosti s področja 
splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite; 

- obveznosti in naloge razvojnega 
značaja, ki jih SR Slovenija prevzema z 
dogovarjanjem s posameznimi republi- 
kami in pokrajinami; 

- naloge, kriteriji in materialne obvez- 
nosti za razvoj funkcij s področja družbe- 
nih dejavnosti, ko so v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju skupnega pomena 
za razvoj SR Slovenije. 

V dogovor o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije bodo vključene tudi ob- 
veznosti iz enega ali večih dogovorov o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije. 
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VI. 

Družbenopolitične skupnosti bodo 
ukrepale v primerih, ko s samoupravnim 
sporazumevanjem in dogovarjanjem ne 
bi bila dosežena uskladitev na področjih, 
ki so ključnega pomena za razvoj druž- 
benopolitične skupnosti kot celote. V 
tem okviru je republika odgovorna za ce- 
lovitost razvojne politike, kar uresničuje 
z oblikovanjem splošnih pogojev za ra- 
zvoj vseh področij družbene reprodukci- 
je, ki jih ureja z dogovarjanjem z združe- 
nim delom, občinami ter pri oblikovanju 
in izvajanju skupne politike in ukrepov v 
federaciji. 

V skladu s tem bodo Izvršni svet in 
upravni organi za uresničevanje predvi- 
denih srednjeročnih ciljev in nalog pri- 
pravili predloge ukrepov iz svojih pristoj- 
nosti tako, da bodo ekonomska politika 
in druge politike, ki so pomembne za 
razvoj, v skladu z načeli političnega siste- 
ma samoupravljanja in potrebami nadalj- 
njega razvoja. Pri tem se bodo usmerili v 
ključna področja bodočega razvoja. 

S politiko tehnološkega razvoja naj bi 
zagotovili, da bodo napori celotne druž- 
be usmerjeni v ustvarjalno iskanje novih 
rešitev v proizvodnji in organizaciji dela v 
združenem delu in družbi kot celoti ob 
ustvarjalnem dopolnjevanju in nadalj- 
njem razvoju tujih tehnoloških dosežkov, 
ki jih bomo nujno morali uporabiti v pri- 
hodnjem obdobju. 

Delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela gospodarstva naj dohodek 
razporejajo tako, da se bodo intenzivno 
povečala sredstva za razširitev material- 
ne osnove združenega dela, kar naj omo- 
goči povečanje deleža lastnih in združe- 
nih sredstev temeljnih nosilcev za razšir- 
jeno reprodukcijo. To zahteva tudi priča- 
kovano relativno zmanjševanje vloge tu- 
jih sredstev v našem bodočem razvoju, 
zlasti pa uresničevanje družbenih ciljev v 
zvezi s povečanjem učinkovitosti gospo- 
darjenja in razvojem družbenoekonom- 
skih odnosov, ki morajo zagotoviti odlo- 

čilno vlogo delavcev v družbeni repro- 
dukciji. 

Spodbuditi bo treba združevanje sred- 
stev, da se bo povečala mobilnost druž- 
benih sredstev za razširjeno reprodukci- 
jo, kar je eden temeljnih pogojev za 
uspešno uresničevanje razvojne politike 
in prestrukturiranje v skladu s potrebami 
nadaljnjega intenzivnega razvoja. 

V okviru kreditno-monetarne politike 
se bo treba zavzemati, da bo selektivno 
kreditiranje, obenem pa tudi emisijska 
funkcija, vse bolj v rokah upravljalcev 
temeljnih bank, to je delavcev v temeljnih 
organizacijah združenega dela. 

Osebni dohodki morajo postati temelj- 
na vzpodbuda za povečanje produktiv- 
nosti, ustvarjalnosti in kvalitete dela, za- 
radi česar je treba odpraviti uravnilovske 
tendence in tudi oblikovati praktične re- 
šitve, ki bodo omogočile, da bo tudi mi- 
nulo delo postalo dejavnik oblikovanja 
osebnih dohodkov. 

Pri ekonomskih odnosih s tujino je tre- 
ba v SR Sloveniji pripraviti dodatne učin- 
kovite ukrepe za vzpodbujanje izvoza, ki 
naj na podlagi samoupravnega sporazu- 
mevanja združenega dela v okviru samo- 
upravne interesne skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino in drugih ukrepov 
zagotovi, da bo izvoz postal trajna in dol- 
goročna usmeritev združenega dela. 

Ukrepi regionalne politike naj bodo 
usmerjeni v celovito reševanje problema 
manj razvitih območij in še posebej manj 
razvitih obmejnih območij ter v reševanju 
specifičnih vprašanj razvitih območij. V 
tem sklopu je treba pripraviti ukrepe, ki 
bodo zagotovili produktivno zaposlova- 
nje novih delavcev in stopnji naše druž- 
benoekonomske razvitosti primeren živ- 
ljenjski standard. 

Sistem davkov mora v večji meri podpi- 
rati dogovorjene razvojne cilje, kar velja 
zlasti za republiški davek iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela in 
republiški prometni davek, medtem ko 
naj bi občinski davki podpirali dogovor- 

jene cilje in naloge družbenih planov 
občin. 

Povečala se bo odgovornost republike 
za cene, kar bo omogočilo njeno aktiv- 
nejšo vlogo pri odpravljanju cenovnih di- 
sparitet na področju prestrukturiranja 
gospodarstva. V proizvodnji in storitvah, 
za katere v samoupravnih interesnih 
skupnostih teče združevanje sredstev, pa 
naj bi se v naslednjem petletnem obdob- 
ju sporazumeli, da bi s cenami pokrivali 
stroške enostavne reprodukcije. 

VII. 

Pri oblikovanju teh smernic je Skupšči- 
na SR Slovenije upoštevala Analizo mož- 
nosti razvoja Slovenije za obdobje 
1981-1985, ki lahko služi kot primerna 
strokovna podloga in informacija nosil- 
cem planiranja pri analiziranju njihovih 
razvojnih možnosti, pri usklajevanju 
skupnih interesov in pri oblikovanju nji- 
hovih planov. 

Skupščina SR Slovenije nalaga vsem 
nosilcem planiranja, da čimprej zaključi- 
jo izdelavo analiz možnosti svojega ra- 
zvoja za obdobje 1981-1985. Na tej osno- 
vi naj delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in občani v krajevnih 
skupnostih oblikujejo smernice za pri- 
pravo svojih planov ter elemente za sa- 
moupravno sporazumevanje in dogovar- 
janje o temeljih planov. Tudi delegatske 
skupščine občin naj čimprej sprejmejo 
smernice za pripravo družbenih planov 
občin. 

To bo omogočilo, da bo oblikovanje 
planov za obdobje 1981-1985 v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih potekalo 
v skladu s načeli sistema samoupravnega 
družbenega planiranja v rokih, ki so za te 
aktivnosti predvideni, in tako, da bo uve- 
ljavljena odločilna vloga delavcev in de- 
lovnih ljudi pri oblikovanju njihovih živ- 
ljenjskih in delovnih pogojev v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju. 
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