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1. Uvod 
Samoupravne interesne skupnosti s področja go- 

spodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, ki 
delujejo na celotnem območju SR Slovenije ozi- 
roma njihove zveze, so predložile svoje ocene ra- 
zvojnih možnosti za obdobje 1981-1985 kot infor- 
macijo delavcem in občanom v zvezi s pripravlja- 
njem in sprejemanjem smernic za njihove plane ter 
elementov za samoupravne sporazume o temeljih 
planov. 

Ker gre za prve tovrstne ocene, je razumljivo, da 
še niso v celoti usklajene s stvarnimi potrebami 
porabnikov v svobodni menjavi dela in z realnimi 
možnostmi. Proces usklajevanja naj bi se začel šele 
potem, ko bodo v temeljnih organizacijah in krajev- 
nih skupnostih oziroma v skupščinah samouprav- 
nih interesnih skupnosti ocenili to gradivo z vidika 
svojih potreb in interesov, zlasti pa dohodkovnih 
možnosti. Vzporedno s tem bo stekla tudi priprava 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov posa- 
meznih interesnih skupnosti in dogovora o temeljih 
planov SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Celotno gradivo bi bilo umestno obravnavati skU' 
paj z zveznimi1, republiškimi2 in občinskimi smerni- 
cami za pripravo planov 1981-1985, kakor tudi z 
analizo možnosti razvoja SR Slovenije za omenjeno 
obdobje, ki jo je pripravil Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje*. 

1. Uradni list SFBJ, it. 720-48/79. 
2. Uradni list SHS, it 1167-25/79. 
3. Poročevalec Skupičlne SR Slovenije z dne 26. 6.1979. 

V nadaljevanju objavljamo najprej splošna stali- 
šča Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje k 
vsem analizam razvojnih možnosti republiških sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. V teh stališčih so 
upoštevani zaključki, ki jih je sprejel Republiški 
komite za družbeno planiranje in informacijski si- 
stem na svoji seji dne 21. 11. 1979, ko je obravnaval 
usklajenost gradiva samoupravnih interesnih skup- 
nosti s smernicam za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije v letih 1981-1985 in z materialnimi mož- 
nostmi za omenjeno obdobje. 

2. Oblikovna vprašanja 
V okviru delovnih teles Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije je bilo organiziranih več razgovorov s 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi glede obli- 
kovne zasnove analiz z njihovega področja dela. 
Med drugim je bilo dogovorjeno, da bodo samo- 
upravne interesne skupnosti hkrati s svojimi oce- 
nami razvojnih možnosti ponudile tudi elemente za 
samoupravno sporazumevanje z namenom, da bi 
temeljne organizacije in krajevne skupnosti laže 
oblikovale svoje elemente za pripravo samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov. V ta namen so 
nekatere samoupravne interesne skupnosti obliko- 
vale enotne metodologije za posamezna področja. 
Večina objavljenih ocen v analizah razvojnih mož- 
nosti družbenih dejavnosti ne sledi tem metodolo- 
škim izhodiščem, nekatere celo nimajo kvantifika- 
cij, kar bo zmanjšalo njihovo uporabnost v procesu 
samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja in 
otežilo konkretno opredeljevanje uporabnikov do 
ponujenih ocen. 

Analize razvojnih možnosti v nekaterih samou' 



pravnih interesnih skupnostih v gospodarstvu se 
usmerjajo pretežno na združevanje sredstev, pre- 
malo pa obravnavajo razne organizacijske, kadrov- 
ske in materialne ukrepe, o katerih bi se morali 
dogovoriti udeleženci v samoupravnih interesnih 
skupnostih in ki so potrebni za zagotavljanje ra- 
zvoja posameznih področij družbene reprodukcije. 
Analize tudi ne prikazujejo dovolj jasno (ali pa sploh 
ne) učinka naložb, kar velja tudi za gradivo s po- 
dročja družbenih dejavnosti. 

Pri analizah razvojnih možnosti samoupravnih in- 
teresnih skupnosti v družbenih dejavnostih je treba 
upoštevati, da se te zasnovane bolj kot pripomoček 
za pripravo podobnih dokumentov v občinskih ozi- 
roma medobčinskih samoupravnih interesnih skup- 
nostih. V skladu z akcijskim programom za pripravo 
srednjeročnih pianov je bilo namreč predvideno, da 
bodo programi in obveznosti do skupnih oziroma 
vzajemnih programov, ponujeni združenemu delu s 
strani občinskih, oziroma medobčinskih skupnosti 
prek analiz razvojnih možnosti, ki jih bodo te pripra- 
vile. Analize razvojnih možnosti s področja samou- 
pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, 
ki so objavljene v tem poročevalcu, naj zato služijo 
delavcem in občanom kot dodatna in celovitejša 
informacija pri obravnavi razvojnih možnosti druž- 
benih dejavnosti v občinah. 

Slednje pa ne velja za analize Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije, Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter skupnosti starostnega zava- 
rovanja kmetov. Programi te skupnosti se namreč 
obravnavajo in sprejemajo podobno kot programi 
samoupravnih interesnih skupnosti s področja go- 
spodarstva, to je neposredno v temeljnih organiza- 
cijah in krajevnih skupnostih. Iz analize Razisko- 
valne skupnosti Slovenije pa se neposredno obrav- 
nava le tisti del, ki se nanaša na skupni program in 
program posebnih izobraževalnih skupnosti, med- 
tem ko je treba za obravnavo programov občinskih 
raziskovalnih skupnosti izhajati iz njihovih analiz. 

Velja še opozoriti, da na področju usmerjenega 
izobraževanja in na področju raziskovalne dejavno- 
sti zaenkrat še ni rešeno vprašanje, ali nastopajo 
posebne interesne skupnosti kot samostojne no- 
silke programov in združevanja sredstev. V tem pri- 
meru bi morale tudi same ponuditi svoje ocene 
razvojnih možnosti, saj zajema vsaka izmed njih 
drugačen krog uporabnikov. 

Ena od slabosti večjega dela analiz je v tem, da so 
premalo razčlenjene cene storitev oziroma progra- 
mov po svojih sestavinah (materialni stroški, osebni 
dohodki, razširjena reprodukcija), čeprav je to ena 
bistvenih osnov svobodne menjave dela. Premalo 
konkretno so obdelana tudi vprašanja združevanja 
sredstev. Vse to bo zahtevalo, da se ta in druga 
odprta vprašanja intenzivneje rešujejo v sodelova- 
nju z občinskimi skupnostmi in neposrednimi inte- 
resenti vzporedno z nastajanjem ustreznih samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov. 

Za praktično vse analize razvojnih možnosti SIS 
lahko ugotovimo, da ni v zadostni meri prisoten 
prostorski vidik planiranja ali ga sploh ni. Kon- 
kretno to pomeni, da za prostorsko relevantne de- 
javnosti ni elementov, ki se nanašajo na lokacije 
objektov v prostoru, vključno z elementi, ki oprede- 
ljujejo etapnost dolgoročnega plana. Zlasti je pro- 
blematično da večji porabniki prostora (infrastruk- 

tura, stanovanjsko gospodarstvo) v svojih gradivih 
sploh niso ocenili oz. ugotovili potrebe po kmetij- 
skih in stavbnih zemljiščih, kar predstavlja šele prvo 
fazo v dolgem postopku za njihovo pridobitev. 

Tudi v tistih analizah s področja družbenih dejav- 
nosti, pri katerih je prostorska komponenta po- 
membna za razvojne odločitve, manjkajo ustrezne 
ocene glede alokacije posameznih zmogljivosti. To 
velja za analizo Izobraževalne skupnosti (kje bodo 
stali centri usmerjenega izobraževanja ter novi dija- 
ški in študentski domovi), za analizo Zdravstvene 
skupnosti (pri katerih regionalnih bolnišnicah se 
predvidevajo nadaljnje investicije) ter pri Kulturni 
skupnosti Slovenije (ki participira pri občinskih in- 
vesticijah v kulturne objekte). 

Prisotnost prostorskih elementov planiranja v 
analizah razvojnih možnosti SIS je bistvena za pri- 
pravo družbenih, zlasti pa prostorskih planov občin. 
Brez njih ni mogoče operacionalizirati predloženih 
analiz na ravni občin, predvsem pa ni brez prostor- 
skih elementov celovitega planiranja. 

Zato bo treba omenjene pomanjkljivosti odprav- 
ljati v pripravah osnutkov samoupravnih sporazu- 
mov. Pri tem bi opozoriti, da je pri izražanju prostor- 
skih elementov treba uporabljati enotno metodolo- 
gijo (Odlok o obvezni enotni metodologiji in obvez- 
nih enotnih kazalcih, ki so potrebni za pripravljanje, 
sprejemanje in uresničevanje planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti, Uradni list SRS št. 26/79) ter, da bo te 
elemente treba prikazovati in prostorsko uskladiti 
tudi na kartah 1: 25.000. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje ugo- 
tavlja, da je bilo na posvetu s predsedniki izvršnih 
svetov skupščin občin dogovorjeno, da bodo tudi 
pristojni organi občin ocenili analize razvojnih mož- 
nosti samoupravnih interesnih skupnosti, ki delu- 
jejo na območju celotne republike skupaj z anali- 
zami občinskih oziroma medobčinskih samouprav- 
nih interesnih skupnosti, da bi tako omogočili zdru- 
ženemu delu čimbolj vsestranski vpogled v vpraša- 
nja, ki so povezana s svobodno menjavo dela in mu 
tako olajšala opredelitve. 

3. Vsebinska vprašanja 
1. Osnove za vsebinsko preverjanje analiz razvojnih 
možnosti samoupravnih interesnih skupnosti so 
smernice za pripravo plana SR Slovenije in odlok o 
temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije za dobo 
od leta 1981 do leta 1985. 
Upoštevati je treba tudi analizi razvojnih možnosti, 
ki sta ju izdelala Zvezni zavod za družbeno planira- 
nje in Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 
Ne gre sicer za obvezujoče gradivo, vendar pa z 
vidika celovitosti razvoja podajata vrsto predlogov, 
do katerih bi se analize razvojnih možnosti samou- 
pravnih interesnih skupnosti morale opredeliti. 

2. Smernice za pripravo družbenega plana SR 
Slovenije določajo razvoj gospodarske infrastruk- 
ture v skladu s potrebami m realnimi možnostmi s 
tem, da bi se delež teh investicij v gospodarskih 
investicijah, kakršen je bil uresničen v tekočem 
planskem obdobju, po možnosti nekoliko zmanjšal, 
nikakor pa se ne bi smel povečati. Povečanje inve- 
sticij v te namene bi namreč s stališča ocene 
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skupno razpoložljivih sredstev za materialne na- 
ložbe sprožilo relativno počasnejši razvoj dejavno- 
sti, ki imajo dolgoročne pogoje za ustvarjanje viš- 
jega dohodka na zaposlenega in na vložena sred- 
stva, še zlasti v razvojno intenzivni in tehnološko 
zahtevnejši proizvodnji. V tem obdobju planirani 
delež gospodarske infrastrukture v višini 34,3% 
vseh gospodarskih investicij je bil v pogojih priča- 
kovanja posebnih ugodnosti za dejavnosti skup- 
nega pomena dokaj ambiciozno postavljen. Glede 
na ocene razvojnih možnosti SR Slovenije v ob- 
dobju 1981-1985 udeležba gospodarske infrastruk- 
ture ne bi smela preseči 27% vseh sredstev za 
gospodarske naložbe v osnovna sredstva, ki so za 
investitorje iz SR Slovenije predvidene v višini 
191.300 milijonov din po cenah iz leta 1978. Kljub 
ciljem odločnega preusmerjanja v razvojno tehno- 
loško intenzivno proizvodnjo in v oblikovanje 
izvozno usmerjenega gospodarstva predstavlja 
orientacijsko oceno možnih vlaganj z deležem in- 
frastrukture4 še vedno okrog 49 miljard din (glej 
Tabelo 2). 

Med dosedanjim strokovnim usklajevanjem analiz 
razvojnih možnosti s področja gospodarske infra- 
strukture je bilo opozorjeno, da sredstva za njihovo 
izvedbo v obdobju 1981-1985 presegajo realne 
možnosti. Strokovne službe samoupravnih intere- 
snih skupnosti so zato pripravile variantne rešitve z 
izračunom nekaterih posledic, ki izhajajo iz zniža- 
nih programov. 

Kljub temu, da so strokovna usklajevanja znižala 
obseg potrebnih investicijskih sredstev v primerjavi 
s prvimi izračuni, pa posamezne sektorske analize 
razvojnih možnosti tudi v najnižjih variantah prese- 
gajo globalno oceno razvojnih možnosti. Znatna 
odstopanja so razvidna zlasti iz naslednjih ugotovi- 
tev: 
- upoštevaje samo predvideno tujo akumulacijo 

4. V obdobju 1971-1975 Je bilo v gospodarski Infrastrukturi realiziranih 
18,1% vseh gospodarskih investicij v osnovna sredstva. 

Tabela 1: Sredstva za naložbe v gospodarsko 
infrastrukturo investitorjev iz SR Slovenije in 
orientacijska ocena možnih vlaganj v 
prihodnjem obdobju po dejavnostih 

za energetiko in prometno infrastrukturo v najnižji 
varianti so ocenjene možnosti zunanjega zadolže- 
vanja SR Slovenije dvakrat presežene (globalna 
ocena neto zadolževanja je 5.561 mio din, vsota 
omenja sektorskih ocen pa 12.000 milijonov din); 

- ob sedanjih osnovah za združevanje sredstev bi 
zajeli več kot tretjino akumulacije temeljnih organi- 
zacij združenega dela; v obdobju 1976-1979je npr. 
predvideno 18.784 milijonov din ali 37% od akumu- 
lacije temeljnih organizacij za združevanje sredstev 
za energetiko, železnico, luko in ceste, v nasled- 
njem planskem obdobju pa 33.317 milijonov din 
(cene 1978), aH 35%, medtem ko računajo programi 
razvoja s področja gospodarske infrastrukture na 
okrog 43.000 milijonov din združenih sredstev ali 
45% akumulacije tozdov. Zato bi povečano združe- 
vanje sredstev usmerjalo temeljne organizacije 
združenega dela pri drugih investicijah na bančna 
sredstva, katerih možnosti pa bodo zožene; 

- uresničevanje programov (v najnižji varianti) bi 
terjalo po sektorskih ocenah izven lastnih in združe- 
nih sredstev še angažiranje okrog 35% sredstev. Pri 
tem pa tudi v naslednjem obdobju ne bi rešili mož- 
nosti za vračanje združenih sredstev. 

3. Pridobivanje dohodka v letih 1981 in 1985 bo 
potekalo vzelo zaostrenih pogojih gospodarjenja." 

Položaj gospodarstva in pogoji gospodarjenja v 
letu 1979, ki se zaostrujejo v letu 1980, kot start- 
nemu letu za naslednji srednjeročni plan, bodo za- 
htevali potrebne preveritve in korekture doseda- 
njih projekcij in usmeritev. 

Zaradi tega je računati s še skromnejšimi mate- 
rialnimi možnostmi kot jih je nakazala analiza ra- 
zvojnih možnosti 1981-1985, kar bo moralo biti pri- 
sotno pri pripravi samoupravnih sporazumov o te- 
meljih planov 1981-1985 za posamezne samo- 
upravne interesne skupnosti. 

Hkrati bo treba zagotoviti, da se poveča delež 
akumulacije v dohodku temeljnih organizacij, ki že 
nekaj let upada. Zato so tako zvezne kot republiške 
smernice priporočile vsem nosilcem planiranja, naj 
zagotovijo, da bodo osebna, skupna in splošna po- 

- v mio din 
- 1976-1978 tekoče cen« 
- 1979-1985 cena 1978 

ocena re- delež možnosti 
alizacije v gosp. 1981- 
1976-1980 'invest. 1985 

(ocena 
ZDP) 

delež minimalne va- 
v gosp. riante panog 
invest. 1981- delež 

1985 v gosp. 
invest. 

infrastruktura in druga vlaganja 
ocena re- delež minimal. delež 
alizacije v gosp. varianta v gosp. 
1976-1980 invest. 1981-1985 invest. 

Sredstva za gosp. 
naložbe 
infrastrukture 
energetika 
elektrika+premog 
nafta in plin 
promet 
železnice 
ceste (novogradnje) 
ptt 
luka 
letališča 
vodno gospodarstvo 

156.667 
42.971 
26.374 
21.974 
4.400 

15.817 
5.607 
6.600 
2 .300 

850 
460 
780 

100,0 
27,4 
16,8 
14.0 
2,8 

10.1 
3,6 
4,2 
1,5 
0,5 
0,3 
0,5 

191.335 
49.100 
27.000 
21.500 

5.500 
20.700 

6 .400 
8.300 
3.000 
2.000 
1.000 

1.400 

100,0 
25.7 
14.1 
11.2 
2,9 

10.8 
3,3 
4,3 
1,6 
1,0 
0,5 
0,7 

191.335 100,0 
66.250 34,6 
40.835 
34.103 
6.732 

21,3 
17,8 
3,5 

24.015 
6.390 
8.840 
5.155 
2.557 
1.073 
1.400 

12,6 
3,3 
4.6 
2.7 
1,3 
0,6 
0,7 

156.667 
49.750 
28.274 
21.974 
6.300 

20.696 
8.150 
6.600 
3.950 
1.484 

512 
780 

100,0 
31,8 
18,0 
14,0 
4,0 

13,2 
5,2 
4.2 
2,5 
0,9 
1.3 
0,5 

191.335 
78.657 
42.955 
34.103 
8.852 

34.302 
i3.720 
8.840 
8.867 
2.875 
1,258 
1.400 

100,0 
41,1 
22,5 
17.8 
4,6 

17.9 
7,2 
4,6 
4,6 
1,5 
0,7 
0,7 

* druga vlaganja vključujejo druga 
manipulativna oprema in podobno. 

vlaganja na teh področjih v poslovna sredstva, kot so: vozni park, 
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raba rasle nekoliko počasneje od dohodka. V na- 
sprotju s tem priporočilom pa skupna vrednost po- 
nujenih programov republiških samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v družbenih dejavnostih izkazujejo 
težnjo, da bi se delež skupnih programov v dohodku 
oziroma družbenem proizvodu povečal iz 10,02% v 
letu 1979 na pribl. 11% v celotnem prihodnjem 
srednjeročnem obdobju. 

Rast sredstev za te programe naj bi po predlogih 
samoupravnih interesnih skupnosti znašala pribl. 
5,8% poprečno na leto, medtem ko analiza možno- 
sti razvoja SR Slovenije za obdobje 1981-1985 skla- 
dno s smernicami ocenjuje, da bi celotna skupna 
poraba rasla v tem obdobju okoli 4,4% letno. 

Tudi če bi se občinski programi družbenih dejav- 
nosti v globalu držali napotkov iz smernic, bi zaradi 
tako visoko zastavljenih programov republiških 
skupnosti skupna poraba v celoti še vedno prese- 
gala možne okvire. Če pa bi kljub temu želeli obdr- 
žati skupno porabo v občinah v predvidenih okvirih, 
bi programi občinskih samoupravnih interesnih 
skupnosti lahko rasli le za pribl. 3% poprečno na 
leto. 

Tabela 2: Predvidena sredstva SIS za druž- 
ene dejavnosti v obdobju 1981-1985 (po 
podatkih SIS)  

Posebej pa opozarjamo na to, da so bile vse 
projekcije stopenj rasti za družbene dejavnosti v 
letih 1981-1985 delane na osnovi ocene zneskov, ki 
se bodo združili v letu 1980. Najnovejša verzija 
zvezne resolucije (z dne 10. 12. 1979) pa predvideva 
za leto 1980 občutno omejitev skupne porabe. To 
pomeni, da moramo računati z znatno (za okoli 7 
indeksnih točk) nižjo startno osnovo in da bi predla- 
gani obseg sredstev 1981-1985 sedaj predstavljal še 
občutno višjo rast! Pomeni, da bi bilo že iz tega 
naslova te zneske treba znižati za okoli 7% oz. 
skrčiti predlagane programe. 

Očitno je torej, da bo treba izredno pazljivo 
obravnavati potrebe in možnosti na področju druž- 
benih dejavnosti in se odreči pretiranim ambicijam 
za širitev programov na vseh ravneh. Osnovna na- 
loga naj bi bila, zagotoviti predvsem kontinuiteto 
obstoječih dejavnosti, tembolj, ker bo v naslednjem 
obdobju treba poskrbeti tudi za zmanjšanje nekate- 
rih dosedanjih neskladnosti (npr. delno zaostajanje 
osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih, bolj 
tekoče usklajevanje socialnih prejemkov itd.) 

- v milijon din 
- cene 1978  

Ocena Plan Delež v DP Poprečna 
sredstev sredstev 1980 1981-85 stopnja 
1-9 80 1981-85 rasti 

1981-85 

Otroško varstvo 3.12 2 
zveza skupnosti otroškega varstva 1.974 
občinske skupnosti otroškega varstva 1.148 

Izobraževanje 
usmerjeno izobraževanje (Varianta I) 3.318 
usmerjeno izobraževanje ( II) 3.3-18 
osnovno izobraževanje 

Kultura 
republiška skupnost 
občinske skupnosti 

Telesna kultura 
republiška skupnost 
občinske skupnosti 

Skupnost socialnega skrbstva 

Zdravstvena skupnost 

Zaposlovanj e 

Raziskovalna dejavnost 

Pokojninsko in invalidsko zavarov. 

Starostno zavarovanje kmetov 

19.511 
11.088 
8.423 

17.505 
18.775 

1,91 
1,21 
0,70 

2 ,04 
2,04 

(4 .642) (2 6 . 5 3 8) (2 ,85) 

969 
494 

(475) 

435 
46 

389 

897 

9.394 

284 

637 

10.217 

345 

6 .024 
3.308 

(2.716) 

2.597 
576 

2.021 

5.456 

53.639 

1.673 

7.453 

59 . 725 

2.878 

0,59 
0,30 

(0,29) 

0,27 
0,03 
0,24 

0,55 

5,77 

0,17 

0,39 

6,27 

0,21 

Skupaj .2 34.260 204.269 21,02" 

2,06 
1,17 
0,89 

1,85 
1,99 

(2,81) 

0 ,64 
0,35 

(0,29) 

0,27 
0,06 
0,21 

0,58 

5,67 

0,18 

0 ,79 

6,32 

0,30 

21,61 

7,6 
3,9 

13,6 

1.8 
4.2 

(4,5) 

7.4 
9.9 

(4,5) 

6,1 
32 ,0 
1.3 

5,1 

4.5 

5.6 

21,1 

5.4 

18,5 

6,0 

1) Zneski v oklepaju so ocena Zavoda, ker še ni uradnih podatkov. _ 
2) Pod skupaj je upoštevana pri usmerjenem izobraževanju višja varianta. 
3) Podatek SIS za leto 1980 se ne ujema s podatkom Zavoda, ki znaša 32.651 

milijon din. Po podatkih zavoda znaša delež v družbenem proizvodu v letu 
1980 20,04. ... 

4) Ob upoštevanju poprečne stopnje rasti 1981-1985 v višini 4,5%, pri čemer 
bi skupna poraba rastla počasneje od družbenega proizvoda, znaša planirana 
vrednost sredstev SIS, usklajena z razvojnimi možnostmi 186.662 milij. din 

4 
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ZDRUŽENA ELEKTROGOSPODARSKA PODJETJA SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti 

elektrogospodarstva Slovenije za 

obdobje 1981-1985, z oceno do leta 1990 

4. Nadaljnje naloge 
Takoj je treba zaključiti delo na analizah razvojnih 

možnosti v občinah, samoupravnih interesnih skup- 
nostih na ravni občine in asociacijah združenega 
dela. Nemudoma jih je treba v »paketu« dostaviti 
temeljnim organizacijam združenega dela in krajev- 
nim skupnostim, da bi delavci in občani že obliko- 
vali smernice za pripravo svojih planov in elemente 
za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o 
temeljih planov. 

Delavcem v temeljnih organizacijah združenega 
dela in občanom v krajevnih skupnostih priporo- 
čamo, da obravnavajo ponujene programe kritično 
s poudarkom na prednostne naloge, upoštevajo 
usmeritve iz smernic zvezne, republiške in občin- 
skih skupščin, kakor tudi lokalne posebnosti in po- 
trebe, pri čemer pa je treba izhajati iz stvarne ocene 
dohodkovnih možnosti v naslednjem planskem ob- 
dobju. 

Da bi proces usklajevanja tekel v skladu s siste- 
mom samoupravnega planiranja in skupščinskimi 
smernicami za pripravo družbenih planov priporo- 
čamo delavcem in občanom, da razmišljajo o na- 
slednjih možnih smereh delovanja v samoupravnih 
interesnih skupnostih: 

- ponovno bi kazalo preveriti predvidene investi- 
cije z vidika skupnih razvojnih kriterijev in proučiti 
možnosti odločitve določenih investicij na nasled- 
nje srednjeročno obdobje; 

- temeljito bi kazalo proučiti možnosti povečanja 
sredstev samoupravnih interesnih skupnosti iz ori- 

ginarnih virov, med drugimi tudi s korekturami cen, 
zlasti v energetiki in v železniškem prometu, obe- 
nem pa storiti vse za učinkovitejše poslovanje na 
področjih, ki so organizirana v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih; 

- samoupravne interesne skupnosti naj čimprej 
izdelajo delovne osnutke samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih svojih planov in vanje sproti vgraju- 
jejo elemente, ki jih bodo sprejeli delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in občani v krajevnih 
skupnostih; 

- delavci in občani naj v elementih za samou- 
pravno sporazumevanje o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti dajo čim več novih 
pobud za rešitve razvojnih vprašanj v skladu s svo- 
jimi interesi in potrebami. 

Iniciativni odbor za pripravo dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije je organiziral de- 
lovne skupine, ki bodo po posameznih točkah pre- 
dvidenega dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije (opredeljene v smernice za pripravo 
družbenega plana SR Slovenije) pripravile organi- 
zacijske ukrepe za pravočasno oblikovanje, ureja- 
nje in usklajevanje tistih elementov, ki bodo na 
podlagi predhodnih samoupravnih sporazumov po- 
stati tudi sestavni del dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije. Ta aktivnost teče v skladu 
s programom Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije na dogovoru o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije 1981-1985, ki ga je Izvršni svet sprejel 18. 
10. 1979. 

I. Uvod 
Osnovna naloga elektrogospodarstva, kot panoge poseb- 

nega družbenega pomena je, da trajno oskrbuje porabnika s 
kvalitetno in v danih pogojih čim cenejšo električno energijo. 
Pogoji gospodarjenja pa kažejo, da bodo količine te energije 
vedno bolj omejene in da cenene energije ne bo več. 

Cilji zahtevajo neprestano vlaganje v razširitev materialne 
osnove elektrogospodarstva, to je v razvoj sredstev za delo in 
proizvajalnih sil. Uresničevanje teh ciljev v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju mora v sedanjem času zagotoviti funkcija 
planiranja in programiranja razvoja izgradnje elektroenerget- 
skih objektov in naprav. 
Analiza razvojnih možnosti zajema planiranje graditve: 
- proizvodnih objektov (HE in TE) 
- prenosnih objektov (110 in 380 kW) 
- distribucijskih objektov (110 kW) 
- objektov primarne energije za potrebe elektrogospodarstva 

- ostalo (rekonstrukcije, upravljanje sistema, investicijska 
dokumentacija). 

Analiza razvojnih možnosti je izdelana na osnovi sedaj 
znanih podatkov in stalnih cen konec leta 1978. 

Zaradi dejstva, da graditev elektroenergetskih objektov, to 
je priprava dokumentacije in izgradnja objektov, traja od 5 do 
12 let, obravnava analiza razvojnih možnosti obdobje 10 let. 
Za isto obdobje se mora izdelati Samoupravni sporazum o 
temeljih plana z združevanjem sredstev in srednjeročni plan 
ISE. Vsi dokumenti morajo biti prikazani tudi za dobo 5 let, to 
je za obdobje sprejemanja družbenih in drugih planov. 

II. Dosedanji razvoj 
1. V svetu 
Letni porast porabe električne energije se giblje v posamez- 

nih deželah med 6 in 12%. Z letnim porastom 7,2% se poraba 
v desetih letih podvaja. V svetu je sedaj povprečna letna 
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stopnja rasti 7%. Specifična proizvodnja znaša v razvitih 
državah že 5 do 10 tisoč kWh na prebivalca. Delež hidroener- 
gije v celotni proizvodnji je padel na 26%. 

2. V Jugoslaviji 
V letu 1978 je skupna proizvodnja električne energije zna- 

šala 51,7 milijard s skupno inštalirano močjo vseh elektrarn 
12.081 MW. V zadnjih osemindvajsetih letih je bila povprečna 
stopnja rasti električne energije 11,9%. 

Predvidoma bo proizvodnja električne energije rastla v 
SFRJ od 62 milijard kWh v letu 1980 na 96 milijard kWh v letu 
1985 ali rast s 9,1% povprečno letno stopnjo. 

Povprečna brutto poraba električne energije na prebivalca 
je znašala v letu 1978 v SFRJ 2.353 kWh/prebivalca. 

Delež hidroenergije v skupni proizvodnji je znašal v letu 
1977 še 55%, v letu 1978 49% in predvidoma v letu 1985 samo 
še 31%. 

3. V SR Sloveniji 
Proizvodnja električne energije leta 1950 je bila 0,94 mili- 

jard kWh pri inštalirani moči 214 MW. V letu 1978 je skupna 
potrošnja električne energije znašala 7,3 milijarde kWh pri 
inštalirani moči 1,638 MW. Proizvodnja elektrarn v SRS je 
znašala 6,7 milijard kWh. V zadnjih osemindvajsetih letih je 
poraba električne energije rastla s povprečno letno stopnjo 
rasti 7,3% in v obdobju 1973 do 1978 je ta stopnja znašala 
6,3%. 

Povprečna poraba na prebivalca je znašala konec leta 1978 
v SRS 3960 kWh/prebivalca. 

Delež hidroenergije v skupni proizvodnji je v letu 1978 padel 
že na 39%, v letu 1985 bo predvidoma samo še 29%. 

Slovenski elektroenergetski sistem je konec leta 1978 raz- 
polaga z elektranami moči nad 10 MW na 16 lokacijah s 
skupno 56 agregati in močjo 623 MW v HE in 1015 MW v TE. 

4. Ključni problemi dosedanjega razvoja 
a) Elektroenergetski objekti se zgradijo 5 do 12 let,zato je 

potrebno zbiranje in zagotavljanje sredstev doseči za 10 let. 
Enako se za 10 let izdelajo planski dokumenti za naslednji 
srednjeročni plan, 

b) Zaradi zakonskega določila, da je na začetku izgradnje 
potrebno predvideti in zagotoviti (garancija) realno višino 
sredstev do konca izgradnje objekta (Ur. I. SFRJ št. 60/75) 
nastopa problem določitve realnih planskih faktorjev podraži- 
tev, kar je v republiki čim prej potrebno določiti ali spremeniti 
zakon. Dosedaj dogovorjeni faktorji (8% v letu 1979 in 7% v 
letu 1980 in dalje), so prenizki. 

c) Zaradi novega zakona o investicijski dokumentaciji je 
izgradnja zaradi priprave le-te nekoliko zastala in se močno 
podražila, predvsem zaradi pomanjkanja kapacitet projek- 
tive, vedno večjega števila soglasij in zahtev teh soglasij, 
dolgih postopkov načina financiranja te dokumentacije in 
zagotavljanja sredstev. 

d) Sedanje srednjeročno obdobje je samo deloma nado- 
knadilo zamujeno in nekontinuirano izgradnjo elektroener- 
getskih objektov v preteklosti. V želji da se zamujeno v celoti 
nadoknadi, je bil program izgradnje izredno obsežen, kar je 
imelo za posledico veliko konjunkturo (»pregreto povpraše- 
vanje«) in s tem dvig cen. Istočasno pa nepripravljenost vseh 
činiteljev, ki sodelujejo pri tako obsežnih investicijah, tako v 
opremljenosti kot v kadrovski zasedbi in miselnosti. To je 
imelo za posledico neizpolnjevanje pogodb, predvsem rokov 
in cene. 

Problem je tudi pomanjkanje izkušenih kadrov pri investi- 
torjih. Delno je temu tudi vzrok nagrajevanje tega kadra v 
primerjavi z dobavitelji in izvajalci in tudi obratovalci, delno 
pa tudi pomanjkanje enotne dolgoročne kadrovkse politike, ki 
je posledica nekontinuirane izgradnje v preteklosti. 

e) Premalo je upoštevano dejstvo, da je elektrogospodar- 
stvo panoga posebnega družbenega pomena in enotno te- 
hnično - tehnološki sistem, kar mora biti edino vodilo pri 
izbiri objektov, določanju odškodnin in raznih prispevkov. 

f) Nesprejemljive so lokalne težnje, da se inštaliran MW ali 
zgrajen km daljnovoda ali tona premoga obremeni z tako 
visokimi investicijami v infrastrukturo v krajevni skupnosti, 
občini ali regiji in v druge objekte, ki nimajo direktne zveze z 
elektroenergetiko. 

g) Skrajšati in poenostaviti je potrebno upravne postopke 
za pridobivanje soglasij in dovoljenj. Obveznosti ki izhajajo iz 
tega morajo biti bolj enotne in ne smejo biti prevelike. V 
nasprotnem primeru se bo priprava takšnega objekta ustavila. 

h) V dosedanjem obdobju je bila premajhna elastičnost 
usmerjanja sredstev t.ied letom iz objekta na drug objekt, ki 
lahko izgradnjo pospeši. Izvajalci in dobavitelji so angažirali v 

posameznem letu ogromna sredstva, ki so za elektrogospo- 
darstvo praktično mrtva, dejanska poraba pa je majhna. 

V ta namen bo potrebno za tovrstne investicije spremeniti 
zvezni zakon (št. 60/75). Informativno navajamo, da je zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti dobaviteljev in izvajalcev bilo iz- 
danih a nerealiziranih garancij na dan 31. 12. 1978 za 
679.830.000 din, kar bi se vsaj delno lahko usmerilo v izgrad- 
njo drugih objektov. ^ 

i)lnvesticije v objekte, ki že obratujejo je potrebno čim 
hitreje zaključiti, pri tem morajo prispevati svoj delež poleg 
dobaviteljev tudi inšpekcijske službe s pravočasnim tehnič- 
nim pregledom in izdajo obratovalnega dovoljenja. Manjše 
pomanjkljivosti se naj odpravijo v rednem obratovanju. 

j) Rešiti je potrebno značaj združenih sredstev, določiti 
bolj precizno možnost koriščenja teh sredstev; samo za 
investicije v osnovna sredstva proizvodnje, prenosa in distri- 
bucije električne energije in rudnike za elektrogospodarstvo. 
Rešiti je potrebno financiranje objektov kontinuitete, 

k) Pri združevanju sredstev za razširjeno reprodukcijo se 
mora še bolj uveljaviti načelo, da nove kapacitete financira 
predvsem tisti porabnik, ki jih potrebuje in da porabnik elek- 
trične energije financira samo elektroenergetske objekte ne 
pa proizvodnjo drugih komercialnih proizvodov. 

I) Rešiti se mora financiranje enostavne reprodukcije elek- 
trogospodarstva. Porast cene električne energije zaostaja za 
porastom stroškov predvsem zaradi kapitalno intenzivne pa- 
noge, spremenjeni strukturi proizvodnje električne energije 
TE : HE kjer se hitro veča delež termoenergije, ki je precej 
dražja in zaradi slabe strukture porabe električne energije, 
kjer je še vedno visok delež (1/3) porabe posebnih odjemal- 
cev, ki plačujejo nižjo ceno za električno energijo, kar ima 
vpliv na nižji celotni prihodek elektrogospodarstva (prelivanje 
sredstev). 

5. Realizacija plana 1976-1980 
a) Finančna izgradnja 
Izdelano je posebno poročilo o izvajanju samoupravnega 

sporazuma. 
- Obdobje 1976-1978 
Zgrajeno je 754 MW novih proizvodnih zmogljivosti, kar je 

100% realizacija plana, od tega 100 MW v BiH. Nadalje je 
zgrajeno 2409 MVA moči v transformatorskih postajah ter 610 
km daljnovodov napetosti 380, 220 in 110 kV, skupno je 
zgrajeno 45 novih proizvodnih, prenosnih in distribucijskih 
objektov 110 kV. Realizacija izkopa lignita je 97% in rjavega 
premoga 91%. 

- Obdobje 1979-1980 
V tem času ne bo dokončana izgradnja NE Krško in To- 

plarne Ljubljana II. in rudnika urana Žirovski vrh. Zaradi so- 
glasij in izdelave dokumentacije pa nekoliko kasnijo tudi 
objekti kontinuitete (HE Kobarid). 

- V celotnem srednjeročnem obdobju se bodo vse kapaci- 
tete praktično podvojile. 

b) Finančna realizacija. 
- Obdobje 1976-1978 
Planirano združevanje energetskih sredstev je bilo realizi- 

rano z 79%, najemanje inozemskih kreditov je bilo realiziranih 
46,5%. Glede na plan je bilo koriščenih 74% sredstev in sicer 
je bila poraba sredstev: 
leto 1976 4.673 milijonov din 
leto 1977 3.910 milijonov din 
leto 1978   3.941 milijonov din 
Skupaj: 12.524 milijonov din ali 74% 

Struktura porabljenih sredstev je po virih naslednja 
energetska sredstva 57% 
inozemska sredstva 41% 
lastna sredstva 1 % 
bančna sredstva 1% 
Skupaj: 

- Ocena obdobja 1979-1980 
Poraba sredstev: 

v letu 1979 
v letu 1980 

100% 

3.550 milijonov din 
5.900 milijonov din 

Skupaj: 9.450 milijonov din 
Realizacija v letu 1979 je nizka ker ni bilo ustrezne doku- 

mentacije za nove objekte, veliki objekti pa so že končani. 
- Ocena obdobja 1976-1980 
Skupen plan po tekočih cenah je znašal za elektroenerge- 

tiko (elektriko in premogovništvo) 23.463 milijonov din, pre- 
dvidena realizacija 21.974 milijonov din ali 94% plana. 
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Poraba sredstev je dokaj visoka, vendar bo zgrajeno manjše 
število objektov kot je bilo predvideno saj so ti mnogo dražji 
kot smo predvidevali. Predvidene so bile letne podražitve v 
tem obdobju 13, 11, 9, 8 in 7%, dejanske podražitve pa so se 
gibale od 15 do 25%. Del zbranih sredstev je namenjen za 
pokrivanje enostavne reprodukcije elektrogospodarstva 
vključno s premogovniki, kar zmanjšuje fizično realizacijo 
razširjene reprodukcije. 

III. Razvojne možnosti v obdobju 
1981-1985-1990 

1. Razvojni cilji 
Osnova za razvoj celotnega gospodarstva je električna 

energija. Nadaljni razvoj elektroenergetike zahteva uresniče- 
vanje naslednjih razvojnih ciljev. 

a) Zadovoljevanje potreb porabnikov v višini sprejete prog- 
noze porabe električne energije; tako po količini in času, tako 
energije in moči z upoštevanjem potrebne razerve v kapacite- 
tah zaradi hidrologije in možnih izpadov objektov ter vzdrže- 
vanja teh objektov. 

b) Zagotavljanje kvalitetne električne energije, ki se izraža v 
neprekinjeni dobavi, toleranci dovoljene frekvence in napeto- 
sti. 

c) Republika SLovenija (v okviru ISE) je samostojna pri 
izboru in financiranju objektov za zadovoljevanje svojih po- 
treb in je tudi odgovorna za pokrivanje svojega področja z 
električno energijo. 

d) Elektroenergetski sistem Slovenije je del enotnega te- 
hnično-tehnološkega elektroenergetskega sistema Jugosla- 
vije, ki je spojen z mednarodnimi sistemi. 

e) Potrebno je maksimalno koriščenje domačih primarnih 
virov, predvsem še razpoložljive hidroenergije in rezerv pre- 
moga. Pomembna je uresničitev zakupa energije (premog) v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

f) Izgradnja sodobnega poslovno informativnega sistema za 
sodobno vodenje in optimalno ekonomsko izkoriščanje si- 
stema ter avtomatizacija objektov. 

g) Ustvaritev boljših tehničnih in ekonomskih pogojev za 
izgradnjo novih objektov s primerno organizacijo investicij- 
ske dejavnosti, dolgoročnim povezovanjem z zunanjimi de- 
javniki v okviru SFRJ, kot so znanstvene institucije, projek- 
tantske organizacije, proizvajalci opreme in domačimi izva- 
jalci in montažerji ter priprava lastnih kvalitetnih kadrov. 

h) Uvedba standardizacije in tipizacije opreme za izgradnjo 
in eksploatacijo objektov v SFRJ. 

i) Racionalna proizvodnja in poraba energetskih virov, in 
racionalno koriščenje celotnega prostora in skrb za varstvo 
okolja. 

j) V cilju sigurne oskrbe z električno energijo je potrebna 
pravilna rezerva v primarni energiji, predvsem je to možno z 
gradnjo akumulacij in črpalnih elektrarn pri hidro objektih in z 
deponijami premoga pri termo objektih ter z rezervno meha- 
nizacijo v rudnikih (rezerva za 30 do 45 dnevno obratovanje 

k) Ustvaritev pogojev za noramlno ekonomsko poslovanje 
elektrogospodarstva, zboljšanje življenjskih in delovnih pogo- 
jev (ukinitev nočnega dela tam kjer je to možno doseči z 
avtomatizacijo) dvig standarda delavcev in pravočasna skrb 
za nove kadre, tako za izgradnjo kot za obratovanje in vodenje 
elektroenergetskega sistema. 

2. Politika razvoja - uresničevanje razvojnih ciljev 
a) Energetska odvisnost Slovenije je vedno večja in se 

povečuje. V letu 1978 je znašala 56,6%, v letu 1985 pa bi z 
izgradnjo novih objektov zadržali energetsko odvisnost na 
58%. 

b) Delež električne energije v koriščeni energiji v svetu 
vedno bolj narašča in bo predvidoma v svetu znašal v letu 
1980 36% in v letu 1990 že 45%. V Sloveniji ta delež znaša v 
letu 1980 18,5%, leta 1985 22,5% in leta 1990 24%. Pri tem 
moramo računati, da so optimalne lokacije elektrarn že izkori- 
ščene. 

c) Družbeni proizvod naj bi v tem obdobju rastel z 5% letno 
rastjo, poraba koriščene energije pa z 4,5% letno rastjo. 

d) Prognoza porabe električne energije 
Dolgoročna prognoza električne energije predvideva na- 

slednje povprečne stopnje rasti po skupinah odjema in posa- 
meznih obdobjih iz javnega omrežja: 

Obdobje distribucija pos. odjem, skupaj poraba 
v% v% v% 

1975-1980 8,7 5,5 7,7 
1980-1985 7,3 4,5 6,5 
1985-1990 6,9 3,5 6,1 
1995-2000 6;3 3^0 5,6 

Nekatere količinske vrednosti so naslednje: 
poraba 

Leto skupaj poraba pos. odjemalcev konica moči 
v GWh v GWh v Mw 

1980 

1990 
1985 

8.787 
12.068 
16.210 

2.440 
3.040 
3.610 

1.471 
2.037 
2.761 

V podanih številkah ni vključena potrebna rezerva (15%). 

3. Izgradnja objektov - pokrivanje porabe 
- Obdobje 1981-1985 
- Predvidevamo začetek rednega obratovanja naslednjih 

proizvodnih objektov: 
TE-TO Ljubljana II, 50 Mw, začetek obratovanja 1.1. 1982; 

Zakup II (Kosovo), 339 Mvv začetek obratovanja 1982, (ver- 
jetno 150 do 200 Mw); NE Krško 316 Mw leta 1983, HE Solkan 
21 Mw, leta 1983; HE Mavčiče 38 Mw, leta 1984; HE Kobarid ■+ 
Kamno 78 Mvv, leta 1985 in ČE Kozjak 1. agr. 150 Mw, leta 
1985; TE Trbovlje III 120 Mw, leta 1985, skupno 1112 Mw iz 8 
objektov. Poraba električne energije v petih letih bo znašala 
53.410 Gwh in konica moči 1573 Mw. Z novimi proizvodnimi 
objekti bo možno proizvesti v tem času 15.868 Gwh ostali del 
pa z obstoječimi elektrarnami. 
- Obdobje 1986-1990 
Predvidena je izgradnja: ČE Kozjak 150 Mw leta 1986 -11. 

agregat, HE Vrhovo 31 Mw leta 1986, TE-TO Dolsko, 120 Mw 
leta 1968, HE Boštanj 31 Mw leta 1987, TE-TO Maribor 120 Mw 
leta 1987, TE BiH B 350 Mvv leta 1987, HE Idrijca 200 Mw leta 
1988, HE Blanca 31 Mw leta 1988, HE Mura I 15 Mw leta 1989, 
HE Krško 32 Mw leta 1989, HE Mura 1115 Mw leta 1990 in 
Zakup III (NE 2 ali Kosovo B), 450 Mw leta 1990, skupno 1545 
Mvv iz 12 objektov. Poraba električne energije v teh letih bo 
skupaj 72.323 Gwh in konica moči konec obdobja 2761 Mw 
(brez rezerve). Z novimi proizvodnimi objekti bo možna proiz- 
vesti v tem času 41.420 Gwh. 

- Obdobje 1981-1990 
Skupno je predvideno 20 objektov moči 2657 Mvv in možna 

proizvodnjo 57.288 Gvvh dočim bo po prognozi porabe zna- 
šala 125.733 Gvvh. Razliko bodo proizvedli obstoječi objekti. 
Zakupa 339 Mvv v celoti verjetno ne bo mogoče realizirati v 
letu 1982. Kritična oskrba z električno energijo bo v letu 1981 
in 1982 oziroma do vstopa NE Kriko v redno obratovanje. 

4. Financiranje programa izgradnje in združevanja sred- 
stev 

a) Podatki o objektih se bodo zbrali na osnovi Metodologije 
za izdelavo srednjeročnega plana. 

Na osnovi strokovne ocene in cen konec leta 1978 so 
potrebna sredstva za graditev objektov naslednja 
  v 106 din 

Potrebna sredstva cena 1978 
1981-1985 1986-1990 181-1990 Struktura objektov 

Proizvodni objekti 24.615 15.769 40.385 
Prenosni objekti 3.384 2.350 5.734 
Objekti distrib. 110 kV 2.501 2.600 5.101 
Objekti prim. energ. 4.020 1.950 5.970 
Ostalo  2.243 1.823 4.066 
Skupaj: 36.763 24.492 61.256 
Opomba: * brez objektov kontinuitete po 

b) Predvideni viri sredstev za graditev 
1981-1985 so v 106 din naslednji;  

letu 1990 
objektov v obdobju 

Zap. 
št. Viri sredstev 

višina 
sredstev udeležba 

1. Združena energetska sredstva 
2. Lastna sredstva 
3. Bančna sredstva 
4. Inozemski krediti 

22.058 
5.514 
1.838 
7.353 

60% 
15% 
5% 

20% 
Skupaj: 36.763 100% 

c) Združena energetska sredstva se bodo zbirala po enakih 
principih kot v obdobju 1976/1980 to je po naslednjih prispev- 
nih stopnjah: od investicij 4,8%, od osnove za davek 3,5%, 
posebni odjem 10%, visoka napetost 24%, ostalo na 0,4 kV 
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48% in gospodinjstva 60%. Združena amortizacija se bo tro- 
šila za odplačilo glavnic najetih kreditov in financiranja inve- 
sticijske dokumentacije. 

S posebno pogodbo v okviru ISE se zagotovijo sredstva za 
povečanje priključne moči odjema posebnih odjemalcev v 
dejanski višini stroškov ali pa se mora cena električne ener- 
gije na posebne odjemalce približati povprečni bruto ceni 
električne energije na pragu prenosa (bruto cena = netto 
cena 4 prispevek za energetiko). Sedaj plačujejo ti odjemalci 
približno 2 -t nižjo bruto ceno od odjemalcev na visoki nape- 
tosti, 3 x nižjo bruto ceno od gospodinjstev in 5 x nižjo ceno 
od ostalih uporabnikov na 0,4 kV. 

d) Povprečna netto cena električne energije na pragu pre- 
nosa bo znašala 
v letu 
enostavna 
reprod. par/kwh 
z deležem (15%) za 
razširjeno reprodukcijo 
par/kwh  

1981 1982 1983 1984 1985 

121 135 142 152 164 

139 155 163 175 188 
e) Če predvidena lastna udeležba 15% ne bo vključena v 

ceno električne energije se bodo morali povečati drugi pri- 
spevki. 

f) V primeru, da se zakon o prispevkih gospodinjstev za 
razširjeno reprodukcijo (60%) ne podaljša in se omenjani 
prispevek vključi v ceno električne energije za pokrivanje 
stroškov enostavne reprodukcije, nastane izpad sredstev pri 
združenih energetskih sredstvih (20 do 25%) kar bodo morali 
nadoknaditi drugi prispevki oziroma drugi viri. 

S. Varianta - financiranja zmanjšanega programa izgrad- 
nje - obdobje 1881-1385 

Za obdobje 1981-1985 so v prvih osnutkih bila predvidena 
sredstva za razvoj elektrogospodarstva in premogovnikov za 
elektrogospodarstvo v višini 20.300 milijonov din. Elektrogo- 
spodarstvo predvideva 36.763 milijonov din, od tega je 12.947 

milijonov din samo za proizvodne objekte kontinuitete po letu 
1985 in ostane razlika 23.816 milijonov din za pokrivanje 
potreb v tem obdobju. 

Pokrivanje potreb je odvisno od vstopa NE Krško in od 
višine zakupa v drugih republikah do leta 1982. Če se zakup 
realizira je možno zamakniti izgradnjo posameznih objektov 
za eno leto kar v skupni oceni znaša največ 2.600 milijonov 
din. Običajno pa še sama izgradnja kasni za eno leto (v SFRJ 
za 2 leti). 
Nadaljno zniževanje sredstev je možno edino pri sprejetju 
nove nižje prognoze porabe električne energije, ki pa mora 
imeti čvrsto kritje v zakonskih predpisih v tem smislu, da se 
predpišejo normativi glede uporabe in porabe električne 
energije in da se zavre razvoj intenzivnih porabnikov elek- 
trične energije. 

IV. Sklep 
- Slovenija nima komperativnih prednosti za visoko stop- 

njo rasti električne energije, ki je že sedaj najnižja v SFRJ. 
- Izgradnja objektov v SRS je dražja zaradi slabših pogojev 

višjih življenjskih stroškov in večjih zahtev ostalih udeležen- 
cev (varstvo okolja, izvajalcev, infrastrukture, življenjski stan- 
dard, cena zemljišč, zahtev raznih soglasij, itd., kar se mora 
poenotiti). 
- Zniževanje potrebnih sredstev za investicijsko izgradnjo 

od ocene elektrogospodarstva je možno edino pri spreme- 
njeni prognozi porabe električne energije, kar pomeni zavoro 
pri razvoju ostalega gospodarstva in kar mora biti čvrsto 
dogovorjeno, ker bi bilo potrebno v tem primeru režim izdaja- 
nja elektroenergetskih soglasij močno zaostriti. 

- Cenene energije več ne bo, kar morajo vkalkulirati porab- 
niki v svojih razvojnih planih 

- Potreben je dogovor o načinu izračuna tekočih cen (s 
predvidenimi podražitvami) ali sprememba obstoječe zakono- 
daje. 

Tabela 3: Osnovni tehnični podatki in vlaganja 
v prizvodne objekte v obdobju 1981—1985—1990 cene 1978, v 000 din 

Naziv objekta Inštal. 
moč MW 

Povprečna Predv.leto pre(jračunska Poraba do 
proizv. vkl]. " - - --   
GWh/leto bilanco vrednost 31.12 .1980 

Potrebna sred. Sredstva po 
1981-1985 letu 1985 

1. TE-TO Ljubljana II 50 
2. TE Kosovo 3 3,9 
3. NE Krško " .315 
H. HE Solkan 21 
5. HE Mavčiče > 3 8 
6. HE Kobarid + Kamno 78 
7. ČE Pohorje (Kozjak) 

1. agregar 150 
8. čE Pohorje 2. agr. , 150 
9 . TE Trbovlje III 120 

10 , HE Vrhovo 31- 
11. TE-TO Dolsko 12 0 
12 . HE Šoštanj 31 
13. TE-TO Maribor 12 0 
14. TE BiH B 350 
15. Hp Idrijca 2 00 
16. HE Blanca 31 
17. HE Mura 1 15 
18. HE Krško 32 
19. HE Mura 2 15 
20. Zakup (NE 2 ali 

Kosovo B) 450 
21. Deponija premoga pri TET 

SKUPAJ 26 57 

225 
1500 
1800 

12 5 
83 

258 

180 
180 
550 
134 
550 
135 
550 

2100 
365 
135 

89 
135 

89 

2 475 

1982 
1982 
1983 
1983 
1984 
1985 

1985 
19 86 
1985 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1989 
1989 
1990 

1990 

1.765.808 
2.997.848 
6.746.766 

874.058 
1.502.697 
2.443.258 

2.503.251 

3.071.880 
1.272.736 
2.270.520 
1.247.280 
2.270.520 
5.839.911 
5.787.600 
1.400.000 

577.169 
1.400 .000 

577.169. 

10.693.481 
250 .000 

55.491.962 

1.378.683 
1.144.556 
6.351.229 

697.096 
545.499 
248.057 

OPOMBA: 1. Objekti so razvrščeni po letu vstopa v redno obratovanje 
2. Niso vključena sredstva za objekta kontinuitete po letu 1990 
3. Inštalirana moč novih elektrarn v obdobju 1981-1985 j« 1.112 MW 

387. 125 
.772.838 
395.537 
176.962 
957.198 

.195.201 

335.267 1.966.703 

2.760.000 
997.092 

2.208.000 
69 5 .12 5 

1.560.000 
3.410.550 
3.061.706 

394.478 
41.485 

175.000 
10.875.387 

1.560.000 
75.000 

24.615.000 

80.454 

201.281 

311.880 
275.644 
62.520 

552.155 
710.520 

2.429.361 
2.725.894 
1.005.532 

535.684 
1.400.000 

577.169 

9 .133.481 

20 .001.575 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Analizo razvojnih možnosti elektrogospodarstva Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 so strokovne službe združenih 
elektrogospodarskih podjetij Slovenije pripravile v dveh 
variantah. 

V prvi varianti je med drugim prikazan konkreten pro- 
gram izgradnje vseh večjih elektroenergetskih objektov, 
obseg sredstev za njihovo izgradnjo, struktura virov sred- 
stev ter instrumenti, na osnovi katerih naj bi se sredstva 
združevala. To bo omogočalo temeljnim organizacijam 
združenega dela, da se opredelijo za elemente, s katerimi 
se bodo usklajevali v okviru samoupravne interesne skup- 
nosti za elektrogospodarstvo Slovenije pri pripravi samo- 
upravnega sporazuma za obdobje 1981-1985. Omenjena 
varianta naj bi zagotavljala v tem obdobju zanesljivo pre- 
skrbo z električno energijo ter z gradnjo predvidenih ob- 
jektov kontinuitete zagotovila pogoje za tako oskrbo tudi v 
poznejšem obdobju. Pri tem opozarjamo na naslednje: 

1. Predloženi program izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov predvideva poleg zakupa agregata II v SAP Kosovo 
moči 339 MW z rednim obratovanjem leta 1982, tudi iz- 
gradnjo in začetek obratovanja v letu 1985 hidroelektrarne 
Kobarid1, črpalne elektrarne Kozjak I. in termoelektrarne 
Trbovlje III, v skupni moči 348 MW. Menimo, da takšna 
rezerva ni potrebna in da je možno začetek gradnje ome- 
njenih elektrarn v Sloveniji, kakor tudi objektov kontinui- 
tete (črpalna elektrarna Kozjak II. agregat, hidroelektrarna 
Vrhovo, termoelektrarna-toplarna Dolsko, hidroelektrarna 
Boštanj, termoelektrarna - toplarna Maribor...) zamakniti 
za eno ali celo dve leti. Poleg predlaganega zamika oce- 
njujemo, da bi bilo možno zožiti tudi program izgradnje 
prenosnih objektov, objektov distribucije in ostalega. 

2. Konec leta 1980je predvideno, da bo pričela s posku- 
snim obratovanjem nuklearna elektrarna v Krškem. Upo- 
števaje zagonske težave, ki običajno terjajo pri posku- 
snem obratovanju takšnih elektrarn tudi do 18 mesecev od 
priključitve na mrežo in pa krizno obdobje v zimi 1981/82 
menimo, da bi se morali pri gradnji NE Krško sprejeti 

1. V zvezi z Igradnjo HE Kobarid Je v teku lavna razprava, ki naj bi 
dala dokončen odgovor za ali proti izgradnji te hidroelektrarne. 

dodatni ukrepi in napori, da bi slovensko elektrogospo- 
darstvo razpolagalo že v letu 1982 s proizvedeno energijo 
iz te elektrarne in ne šele leta 1983, kot je predvideno s 
pričujočo analizo. To tem bolj, ker zakup agregata II. v 
SAP Kosovo še ni gotov. 

3. Iz analize ni razvidno, kako namerava elektrogospo- 
darstvo Slovenije ukrepati za racionalnejše poslovanje in 
boljše gospodarjenje z energijo. 

Predlagani program izgradnje elektroenergetskih ob- 
jektov, zlasti pa njegovo realizacijo v obdobju 1981-1985, 
bo vsekakor treba še temeljito proučiti, zlasti z vidika 
potrebne zanesljivosti preskrbe z energijo in glede mož- 
nosti zamika začetka gradnje nekaterih objektov (HE Ko- 
barid, ČE Kozjak I in TE Trbovlje III) in objektov kontinui- 
tete ter glede zožitve programa izgradnje prenosnih distri- 
bucijskih in drugih objektov. Poiskati bo treba tudi mož- 
nosti za skrajšanje roka, v katerem bo treba usposobiti NE 
Krško za redno obratovanje. Na tej osnovi naj bi izobliko- 
vali naložbeni program, ki bo zagotavljal zadovoljivo pre- 
skrbo z električno energijo (kot npr. v zadnjih dveh letih), 
zahteval pa (brez objektov primarne energije) manjši delež 
sredstev v vseh gospodarskih investicijah v osnovna sred- 
stva, kot je ocenjen za leto 1976-1980. To bi bilo v skladu s 
smernicami Skupščine SR Slovenije za pripravo družbe- 
nega plana Slovenije za obdobje 1981-1985. 

Druga varianta 
v analizi razvojnih možnosti predlaga glede na prvo zama- 
knitev začetka gradnje že omenjenih objektov: HE Koba- 
rid, ČE Kozjak / in TE Trbovlje III, ne pa tudi objektov 
kontinuitete. Na tej osonovi naj bi se potrebna sredstva za 
realizacijo celotnega programa elektroenergetskih objek- 
tov zmanjšala za 2,6 mlrd din aH za okoli 8%. 

K omenjeni varianti pripominjamo naslednje: Predlaga- 
telj bi moral upoštevati tudi ustrezen zamik začetka grad- 
nje objektov kontinuitete. S tem bi se občutno zmanjšala 
potreba sredstva za uresničitev programa v letih 
1981-1985. 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA NAFTO IN PLIN SR SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti naftno- 

plinskega gospodarstva SR Slovenije v 

obdobju 1981-1985, z oceno do leta 1990 

A. Značilnosti razvoja porabe naftnih 
derivatov in zemeljskega plina in razvoja 
energetskih zmogljivosti v SR Sloveniji v 
obdobju 1976-1980. 
1. Razvoj porabe 

Poraba naftnih derivatov in zemeljskega plina v SR Sloveniji 
je bila v obdobju 1976-1980 zlasti v letih do vključno leta 1978 
zelo intenzivna, saj je rastla končna poraba naftnihderivatov 
pri porabnikih s poprečno letno rastjo 8%. 

Skupna energetska poraba naftnih derivatov je v letu 1975 

znašala 1,681.000 ton in }e v letu 1978 dosegla 2,125.000 ton, 
poleg tega pa je bilo v neenergetske namene porabljenih v 
letu 1975 okoli 130.000 ton in v letu 1978 okoli 240.000 ton 
naftnih derivatov (skupna poprečna rast porabe vseh deriva- 
tov 11,4%). 

V letu 1979 je bilo na predlog Zveznega izvršnega sveta z 
zakonom uvedeno varčevanje s tekočimi gorivi iz nafte, kar je 
vplivalo na obseg porabe s tem, da je bilo v tem letu porablje- 
nih 2,204.000 ton naftnih derivatov za energetske namene in 
258.000 ton za neenergetske namene in je stopnja rasti padla 
na 3,72% oziroma z neenergetskimi derivati na 4,1%. 

Energetska bilanca za leto 1980 predvideva še ostrejša 
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ukrepe varčevanja in močnejšo preusmeritev na domača 
energetska goriva ter bo poraba energetskih derivatov nafte 
za 2,5% nižja od porabe v letu 1979, oziroma skupaj z neener- 
getskimi derivati za 1,8% nižja (index 80/79 = 98,2%). 

Hkrati pa je v energetski bilanci za leto 1980 predvidena za 1 
milijon ton večja poraba premoga. 

S temi predvidevanji bo verjetna poprečna letna rast porabe 
naftnih derivatov za energetske potrebe za plansko obdobje 
76-80 znašala 5,04%, oziroma v celoti z neenergetskimi deri- 
vati poprečno 7,2%. 

Analiza kaže, da je bila v prvih 3 letih tega obdobja rast 
porabe naftnih derivatov višja od predvidevanj (povprečna 
rast 5%) po srednjeročni energetski bilanci 1976-1980. De- 
loma pa je na tako visoko rast vplivala tudi manjša rast porabe 
zemeljskega plana od predvidene. S porabo zemeljskega 
plana smo začeli v letu 1978 in bi morali doseči v letu 1980 
porabo okoli 720 milijonov m3, dosežena pa bo poraba 503 
(po EB za leto 1980) do največ 600 milijonov m3, dočim bo v 
letu 1979 namesto predvidenih 460 milijonov m3 dosežena 
poraba do največ 330 milijonov m3. 

Izvajanje plana razvoja naftno-plinskega gospodarstva na 
podlagi sredstva v višini 4,138.290 din pri cenah iz leta 1975. 

Tabela 4: Skupna struktura vlaganj 

lastna sredstva investitorjev 
Združena sredstva investitorjev 
Skupaj združena sredstva  

9,20% 
12,20% 
21,40% 

Domači blagovni in finančni krediti 
Inozemski blagovni in finančni krediti 

31,20% 
47,40 

Tabela 5: Vlaganje v objekte naftno-plinskega 
gospodarstva 1976-80 

Predvidena gradnja 
objektov naftno-plin- 
skega gospodarstva 

vlaganja v OS Dejanska vla- 
po planu ISNAP ganja 1976-80 

1976-80 z oceno v I. 80 
(v 000 din) (v 000 din) 

Raziskave za nafto in 
zemeljski plin 
Rafinerija Lendava 
Naftovod Lendava- 
Varaždin 
Transport naftnih 
derivatov 
Magistralni plinovodni 
sistem za zemeljski plin 
Rezervoarske zmogljivosti 
za naftne derivate: 
Rače-Maribor 
Celje 
Ljubljana 
Transportne in 
distribucijske zmogljivosti 
za tekoča goriva in TNP 
Sredstva za kontinuiteto - 
Energet. cona Koper 

49.820 4.081 
1,027.300 1,798.577 (2 43) 

59.500 

27.000 

2,187.670 

230.000 

3,983.570 

220.000 
120.000 
112.680 

50.000 151.260 (4 -+7) 

Skupaj 4,138.290 6,390.168 

Uresničevanje plana je potekalo dokaj drugače od predvi- 
devanj. Močno so se zakasnila vlaganja v gradnjo rafinerije 
2,000.000 ton letne predelave zaradi dolgotrajnega pridobiva- 
nja sovlagateljev in kreditorjev, ter so bili konstrukcija financi- 
ranja in dogovori z vlagatelji opravljeni šele v letošnjem letu. 

Raziskave za nafto in zemeljski plin kljub skromnemu ob- 
segu vlaganj 50 milijonov din niso bile opravljene, ker investi- 
tor INA Nafta Lendava ni zmogla financirati 25 milijonov din, 
pa tudi krediti za 25 milijonov din vse doslej ni pridobila. 

Plinovodni magistralni sistem za zemeljski plin je bil zgra- 
jen v planskem roku, vendar so vlaganja zaradi razširitve 
programa gradenj in zaradi podražitev opreme in del močno 
presegla plansko predvidevanja za 1.795,900.000 din ali za 
82%. Sistem je že v obratovanju, vendar poraba zemeljskega 
plina ne dosega bilančnih predvidevanj, čeprav je vsem po- 
rabnikom, prijavljenim za odvzem do leta 1979 omogočen 
odvzem plina. Vzrok 'smu so zamude pri opremljanju porab- 
niških energetskih naprav za prehod na zemeljski plin zaradi 

številnih objektivnih, pa tudi subjektivnih razlogov in manjši 
odjem plina glede na plan. Tudi vlaganja v ostale gradnje so 
močno presegala po planu predviden obseg vlaganj zaradi 
podražitev opreme in delovnih storitev. Kljub temu pa v okviru 
predvidevanj ni bila zgrajena skladiščna zmogljivost za naftne 
derivate v Ljubljani zaradi lokacijskih problemov in zaradi 
pomanjkanja ustreznih sredstev. 

B. Osnutek izhodišč za načrtovanje razvoja 
porabe naftnih derivatov in zemeljskega plina 
v obdobju 1981-1985 

V dolgoročni energetski bilanci SR Slovenije od 1981-2000 
je za obdobje 1981 do 1985 predvidena rast porabe naftnih 
derivatov poprečno letno 4,8%. Ta rast upošteva tudi delova- 
nje ukrepov za racionalnejše gospodarjenje z energijo. 

Dalje ta bilanca predvideva porabo zemeljskega plina od 
720 milijonov m3 v letu 1980 na 1.140 milijonov m3 v letu 1985. 
To predvidevanje ne bo uresničeno niti v startu, niti v letu 
1985. V startu v letu 1980 bo dosežena zanesljiva poraba 
zemeljskega plina okoli 500 milijonov m3, v letu 1985 pa bo 
večja poraba omejena z možnostmi nabave zemeljskega plina 
iz inozemstva na 882 milijonov m3. Tako bo glede na predvi- 
devanja v bilanci za leto 1980 sposobnost porabe zemeljskega 
plina za 200 milijonov m3 manjša od razpoložljivega zemelj- 
skega plina, v letu 1985 pa bo manjkalo okoli 260 milijonov m3 

plina glede na predvideno dolgoročno bilanco. To se bo 
odrazilo v večji porabi naftnih derivatov in premoga. Vsekakor 
pa si bomo prizadevali v letu 1980 dvigniti porabo zemelj- 
skega plina na več kot 500 do 600 milijonov m3. 

V nadaljnjih obravnavah možnosti energetske porabe, je 
glede na predvidevanja dolgoročne energetske bilance SR 
Slovenije v okviru osnutka energetske bilance SRS za leto 
1980 in v gradivih za srednjeročno energetsko bilanco 
1981-1985 predvideno, da se v obdobju 1981-1985-1990 
zmanjša rast porabe od prvotnih 2,795.000 ton naftnih deriva- 
tov tako, da bo v letu 1990 dosežena poraba 3,325.000 ton in 
ne 3,967.000 ton. Poveča pa se poraba premoga z nabavami in 
zakupom premoga iz drugih SR in SAP, kar bo nadomestilo 
manjšo porabo naftnih derivatov. 

V spremenjenih razmerah zaradi zaostrovanja energetske 
situacije v svetu se moramo pri zasnovi energetske bilance SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 odločiti za manjšo nadaljno 
rast porabe naftnih derivatov okoli 4% letno, ki bo vsklajenaz 
rastjo družbenega proizvoda 5% letno. 

Vsekakor bo potrebno v obdobju 1981-1985 manjkajoči 
zemeljski plin nadomestiti predvsem z naftnimi derivati in s 
tekočim naftnim plinom, za kar tudi predvidevamo povečanje 
porabe tekočega naftnega plina glede na manjša predvideva- 
nja v dolgoročni energetski bilanci. Pri tem pa je vsekakor 
nujno, da bo uporabljen premog kot energetsko gorivo v 
sistemih daljinskega ogrevanja s toplarnami in kotlovnicami 
namesto dosedaj predvidevanih težkih kurilnih olj iz nafte. 

V strukturi porabljenih naftnih derivatov predvidevamo 
manjšo porabo pogonskih goriv (bencini in plinska - diesel 
olja), s tem da bodo kurilna olja v obdobju 1981-1985 še rastla 
v porabi, da nadomestijo manjkajoči zemeljski plin, v obdobju 
1986-1990, ko bo zemeljskega plina več, pa bo poraba kuril- 
nih olj zmanjšana na indeks 99,4 glede na porabo v letu 1985. 

Končno je za naša bodoča energetska predvidevanja brez- 
pogojno potrebno pospešiti doslej močno zaostale raziskave. 
To velja za vse vrste poznanih in novih virov energije. 

C. Preliminarni plan investicij naftno plinskega 
gospodarstva za obdobje 1981-1985 in delna 
ocena plana 1986-1990 

Naftno plinsko gospodarstvo SR Slovenije, kljub preseženi 
50% udeležbi v preskrbi z energijo v republiki, ves čas njego- 
vega razvoja zaostaja z graditvijo pomembnih energetskih 
objektov. Večji pomembni energetski objekt je dokončanje 
plinovodnega sistema SR Slovenije v planskem obdobju 
1976-1980 z vrednostjo okrog 4 milijarde din. 

Samoupravni sporazum o temeljih planov srednjeročnega 
razvoja SR Slovenije 1976-1980 za naftno-plinsko gospodar- 
stvo je bil že v osnovi postavljen občutno nižje, kot pa so 
realne potrebe glede ureditve posameznih perečih področij 
naftno-plinskega gospodarstva. 

Zagotovitev zadostne preskrbe gospodarstva in splošne 
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porabe z naftnimi derivati, zlasti v sezonah višje porabe, je 
odvisna tudi od velikosti skladišč in urejenosti transporta. 

V srednjeročnem planskem obdobju 1976-1980, ki ga zak- 
ljučujemo, je bilo od predvidenih rezervoarskih zmogljivosti 
za naftne derivate in energetske pline zgrajenih komaj polo- 
vica. Zato bo v naslednjem srednjeročnem planskem obdobju 
'1981-1985 potrebno skladiščenje, transport in distribucijo 
naftnih derivato zagotovo rešiti tako, da bo dosežena v letu 
1985 vsaj 20 dnevna do enomesečna zaloga naftnih derivatov 
(210.000 ton). 

D. Združevanje sredstev za vlaganje v 
osnovna sredstva - objekte republiškega 
pomena v obdobju 1981-1985 

Uresničevanje srednjeročnega plana naftno-plinskega go- 
spodarstva za obdobje 1976-1980 finančno temelji na lastnih 
sredstvih iz dohodka in amortizacijskih sredstvih investitorjev 
in združenih sredstev gospodarstva (skupaj 27,2%) in najetih 
domačih in tujih kreditih. Ker akumulativnost naftno-plin- 
skega gospodarstva stalno pada praktično na zagotavljanje 
enostavne reprodukcije, z domačimi in tujimi krediti pa v 
bodoče računamo le za najnujnejše potrebe, se moramo 
odločiti za sistem samoupravnega združevanja sredstev po- 
rabnikov in proizvajalcev naftnih derivatov in za sovlaganja 
posebej zainteresiranih OZD. Ta način pridobivanja sredstev 
naj doseže čim višji delež v potrebnih sredstvih tako za razi- 
skave, kakor tudi za graditev energetskih zmogljivosti. 

Pri pripravljanju gradiv za združevanje sredstev za izvedbo 
plana razvoja SIS za nafto in plin v obdobju 1981-1985 (1990) 
pa upoštevamo naslednje posebnosti, ki narekujejo speci- 
fične rešitve: 

1. Prodajne cene naftnih derivatov proizvedenih v SFR 
Jugoslaviji iz domače ali uvozne surove nafte določajo zvezni 
izvršni organi in ni dopustno povečevanje cen s prispevki za 
oblikovanje sredstev za vlaganja v osnovna sred6tva. 

2. Porabniki TOZD in OZD v gospodarstvu Slovenije porab- 
ljajo okoli 80% vseh na območju Slovenije porabljenih naftnih 
derivatov in zemeljskega plina. Zato je nujno s samouprav- 
nimi sporazumi za združevanje sredstev za financiranje s 
planom določenih energetskih objektov in za raziskave v 

naftno-plinskem gospodarstvu zbrati okoli 40% potrebnih 
sredstev iz gospodarstva in pod določenimi pogoji tudi iz 
družbenih dejavnosti (odločitve o svobodni menjavi dela in 
sredstev med gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi). 

3. Sredstev v obliki prispevkov od porabljene energije iz 
nafte in zemeljskega plina pri ostalih individualnih porabnikih 
(gospodinjstva, vozniki zasebnih motornih vozil, zasebni po- 
ljedelci in podobno) glede na predpise zveznih izvršnih orga- 
nov ni mogoče združevati. 

4; Za zadovoljitev posebnih interesov pri energetski pre- 
skrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom (zanesljivost 
preskrbe, ustrezna dinamika in kvaliteta s to energijo v žele- 
zarstvu, industriji gradbenega materiala, papirništvu, pro- 
metu) ter za količinsko in kakovostno zajamčene dobave 
naftnih derivatov za neenergetske namene (za potrebe grad- 
beništva, gradnje cest, kemične industrije in industrije grad- 
benega materiala, za maziva in specialna olja za industrijo in 
podobno) predvidevamo sovlaganja v ustrezne naftno plinske 
proizvodne, predelovalne in transportne objekte. Ta bi se 
oblikovala na podlagi samoupravnih sporazumov med zainte- 
resiranimi v okviru poslovnih skupnosti in posamično za naj- 
manj 10% potrebnih sredstev. 

Združevanje sredstev za gradnjo naftno-plinskih energet- 
skih objektov predvidenih v tem planu, ki so skupnega po- 
mena za zajamčeno preskrbo z energetskimi gorivi iz nafte v 
republiki, naj bi temeljilo na deležih vsakega porabnika v 
gospodarstvu v skupni porabi energetskih proizvodov iz nafte 
ali zemeljskega plina v preteklem poslovnem letu v višini, ki 
izhaja iz skupnega v planu določenega obsega vlaganj v 
vsakem letu planskega obdobja. 

Upoštevajoč prej naštete omejitve v sistemu cen zaenkrat 
menimo, da bi bila ustrezna naslednja globalna konstrukcija 
financiranja: 

1. Lastna sredstva (proizvajalci in dobavitelji za amortiza- 
cije in ostanke dohodka) 19% 

2. Združevanje sredstev po samoupravnih sporazumih in 
sovlaganja zainteresiranih gospodarskih dejavnosti 46,1 % 

3. Krediti: - domači bančni zavodi 28,8% 
- inozemski finančni krediti (Raf. Lendava) 2,4% 
- inozemski blagovni krediti (specialna oprema rafinerije, 

terminalov, rezervoarskih zmogljivosti) 3,7% 

Tabela 6: Ocena porabe naftnih derivatov v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985-1990 

Naftni derivati in 
področja porabe 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
popr. let. 

1990 raf P°" rabe 
1985/80 

popr.let. 
rast po- 
rabe 
1990/85 

Energetski derivati v 10 ton 
primarni bencin 
motorni bencin 
petrolej 
jet-gorivo 
plinsko olje 
EL.-gospod.kur.olj e 
ostala kurilna olj a 
tekoči naftni plin 

20,0 
445,0 
10,0 
50,0 

315,0 
i»20,0 
790,0 

21,0 
458,0 

10,5 
52,5 

330,0 
434,0 
750,0 

22,0 
471,0 
11,0 
55,0 

347,0 
450,0 
8 34,0 

24,0 
483,0 
11,5 
58,0 

365,0 
466,0" 

25,0 
496,0 
12,0 
61,0 

383,0 
482,0 

917,5 1.004,0 

26,5 
507,0 
12,5 
64,0 

402,0 
499 ,0 
985,0 

100,0 100,0 110,0 116,0 122,0 122,0 

31,0 
560,0 
15,0 
80,0 

489,0 
565,0 
956,0 
138,0 

Neenergetska poraba naft.der. 
v 10 ton 
primarni bencin 
motor, olje in masti 
bitumen 
ostalo 
Skupaj neenergetska poraba 3 
Skupaj vsi derivati 10 ton 2 

30,0 
48,0 

130,0 
60,0 

33,0 
50,.5 

136,5 
66,0 

36,5 
53,0 

143,0 
72,5 

40,0 
55,5 

150,5 
80,0 

44,0 
58,0 

158 ,0 
88,0 

49,0 
61,0 

166,0 
97,0 

268,0 286,0 30S,0 326,0 
,418,0 2.442,0 2.605,0 2.767,0 

348,0 373,0 

105,78 
102,64 
104,56 
105,06 
105,00 
103,51 
104,51 
104,06 

Skupaj energetska poraba 2.150,0 2.156,0 2.300,0 2.441,0 2.585,0 2.618,0 2.834,0 103,99 

72,0 
74,0 

202,0 
143,0 
491,0 

2.933,0 2.991,0 3.325,0 

110,00 
105,00 
105,00 
110,00 
106,84 
104,35 

Skupaj potrebna sur.nafta " 2.587,0 2.613,0 2.787,0 2.988,0 3.197,0 3.290,0 3.658,0 104,93 

103,00 
102,00 
104,00 
104,50 
104,00 
102,50 

99,40 
102,50 
101,60 

108,00 
104,00 
104,00 
108,00- 
105,70 
102,14 
102,14 
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Tabela 9: Plan investicij v naftno-plinsko gospodarstvo za obdobje 1981-1985 
v 000 din 

Označba objekta 
Realizacija Ocena 
1976 - 1978 1979-1980 
tek. cene cene 1978 

v \ 
Prenos v Skupaj 
obdobje 19 81-19 85 
1981-1985 

A. Raziskave na področju naftno-plin.gosp. 
1. Geol. raziskave in eksploat. vrtine 
2. U.vedba sekund, metod in fraktur. na obstoj 

Lendave 
3. Raziskave proiz.sint.goriv in uporaba 
Skupaj raziskave 
B. Vlaganja v osnovna sredstva 
1. Predelava surove nafte 
- RaTT Lendava II. faza in spremi j . obj ekti 
- Raf. Lendava III.faza naprave za struk, 

proizvod 
2. Plinovodi in naprave za transp. in razvod 

zemelj. plina 
- Magistr. plinovodni sistem SRS 
- priključni plinovodi na obstoječi magistr. 

sistem - (120 km) 
- merilna postaja in plinov, povezava z ital. 

plinovodnim sistemom 
- finančna udeležba pri invest. v naprave pri 

dobavitelju (Alžir) 
3. Energetsko industrijska cona Koper 
- terminal za zemelj . plin (200.000 m3, promet 

1,5 mrd m3) 
- terminal za tekoči naftni plin ( 30 .000 m3, 

I. faza) 
- priprava luške in lokac. infrast.ruk. 
- tehn. in gosp. študije za zgrad. 
4. Energetsko industrijska cona Dolsko 
~ dšlež naft. plin.gospod, pri financ, infrastr. 
- terminal za tekoča goriva 
- skladišča TNP (4000 m3) 
5. Skladiščne zmoglj. za tekoča in plinasta 

goriva ' 
- v Ljubljani 
- v Celju 
- v Novem mestu 
- v Mariboru - TNP 3000 (81-85) 
6. Transp. in distribuc. zmoglj. 

TNP 
Skupaj 

Samo osnovna sredstva 

2000 (86-90)m3 
za tek. gov. in 

4.081 

4.081 

650.000 1,148'.577 

72.130 

220.000 

86.000 
4,129.697 

xx) 2,401.980 XX ) 

3,097.226 886.344 

40.550 
120.000 

65.000 
2,260.471 

1,170.000 

150 .000 
150.000 

1,470 .000 

2,401.9 80 

615.000 

240.-000 

50 .000 

520 .000 

200.000 

710.000 
500.000 
200 .000 

300.000 
3 ,000 .000 

100 .000 

350 .000 
350.000 
100.000 

800.000 
9 ,906 .980 

8,436.980 

Opomba: x) Kolona vsebuje prenos sredstev iz obdobja 1976-1980 in 
nova investic. vlaganja v plan. obdobju 1981-1985 

xx) Vštete tudi interkalarne obresti 

Tabela 8: Plan virov sredstev za gospodarsko 
infrastrukturo v letih 1981-1985 v tisoč din 

Viri sredstev Realizacij a 
1976-1978 
dejanska 

Ocena 1979-1980 
Cene 1978 

Ocena 1976-1980 
Cene 1978 

Plan 1981-1985 
Cene 1978 

I. Lastna sredstva 
II. Originalni viri 

III. Združevanje in sovlaganja 
1. domači 
2. finančni inoz. 
3. blagovni iaoz. 

Skupaj 

1,199.537 

924.685 
2,005.475 

238.181 

300.000 
790.541 
736.174 
195.575 

1,437.718 22,5% 1,880.000 19 % 

4,129.697 2,260.471 

300.000 4,7% 
1,715.226 26,8% 
2,741.649 42,9% 

195.575 3,1% 

6,390.168 100% 

4,570.524 
2,855.746 

237.500 
363.210 

9,906.980 

46,1% 
28,8% 

2,4% 
3,7% 

100% 

12 N poročevalec 



Tabela 7: Bilanca zemeljskega plina v SR Sloveniji od I. 1980-1990 

Enota 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

5 5 5 >10 Zaloge (v tekoč.stanju) 10® m3 

Nabava-uvoz iz ZSSR 105 m3 535 750 750 750 750 750, 750 750 800 850 850 
Nabava-uvoz iz Alžira 10B m3 - - - 300 300 300 300 300 300 
Nabava iz Alžira in dru- 
gih držav v utekoč.stanj u 10° m3 - 200 300 400 500 
Domača proizvod.Lendava 10® m3 6 6 6 12 21 50 50 50 60 60 60 
Nabava iz SFRJ 10® m3 30 30 30 30 40 
Skupaj 541 755 756 762 774 j 950 1.130 1.330 1.490 1.640 1.750 
Letna rast % 39,6% 0,1% 0,8% 1,6% 22,7% 18,9% 17,7% 12% 10% 6,71% 
Poprečna rast % 12,0% 13% 
Izgube in poraba transf. 106 m3 38 53 53 53 53 68 87 95 106 114 120 
Razpoložlj. za porabo 106 m3 503 702 703 709 721 882 1.043 1.230 1.384 1.526 1.625 
Neenergetska poraba 106 m3 72 96 96 97 100 112 116 121 126 121 126. 
Energetska poraba 106 m3 431 606 607 612 621 770 927 1.109 1.258 1.405 1.499 
za koriščeno energijo 106 m3 380 554 551 556 562 702 855 1.033 1.177 1.319 
za transformacijo 106 m3 51 52 56 56 59 6 8 72 76 81 86 
Poprečna rast % 6% . -6,0% 

Opomba: Plin naj gre predvsem v tehnološke namene, torej v koriščeno energijo, ne pa v transformirano 
energijo z izjemo preskrbe območij s toploto, kjer druga goriva niso dovoljena iz ekoloških raz- 
logov . 

Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Analizo razvojnih možnosti naftno-plinskega gospodar- 
stva je strokovna služba samoupravne interesne skupnosti 
za nafto in plin pripravila le v eni varianti1 ki izkazuje za 
svojo realizacijo po cenah iz leta 1978 okoli 9.907 milijo- 
nov din oziroma za okoli 125% več sredstev kot bo za te 
namene predvidoma porabljenih v obdobju 1976-1980. 
Zato smatramo, da bi morali predloženi razvojni program 
in plan investicij v naftno-plinsko gospodarstvo še proučiti 
in objekte razvrstiti po prioriteti. 

Program raziskav je potrebno še preveriti. Prednost bo 
treba dati eksploatabilnim vrtinam in jih eventualno vklju- 
čiti med osnovna sredstva. Glede na omejena sredstva pa 
je treba ugotoviti smotrnost raziskav proizvodnje sintetič- 
nih goriv in njihovo uporabo, l/se ostale geološke razi- 
skave (raziskave nahajališč nafte in plina, ležišč premogov 
rude, urana idr.) bi kazalo združiti v enoten program razi- 
skav, ki naj bi se predvidoma financiral v okviru razsiko- 
valne skupnosti, delno pa naj bi v ta namen združevalo 
sredstva tudi gospodarstvo. Ugotoviti je treba tudi nujnost 
finančne udeležbe v investicijah v plinovodne naprave v 
Alžiru (520 milijonov din). Postavlja se tudi vprašanje, 
katere skladiščne zmogljivosti vključiti v republiško priori- 

1. Svojo prav tako že pripravljeno »minimalno« varianto le glede na 
sklepe izvršnega odbora umaknila. 

teto, medtem ko transportne zmogljivosti (cisterne in prik- 
ljučki) ne sodijo v okvir infrastrukture. Razen tabelarič- 
nega prikaza plana investicij v naftno-plinsko gospodar- 

. stvo za obdobje 1981-1985 ni zadostne utemeljitve po 
potrebi teh sredstev, kar še zlasti velja za večje naložbe. 

Zelo pomanjkljiv in nejasen je prikaz virov sredstev, v 
prvi vrsti združevanje sredstev. Analiza ugotavlja, da sred- 
stva združevanja in sovlaganja predstavljajo 46,1% vseh 
sredstev, predvidenih za realizacijo programa, da vsa 
sredstva združuje gospodarstvo (eventualno pod določe- 
nimi pogoji tudi družbene dejavnosti) in da bi združevanje 
sredstev bilo »organizirano« za tiste objekte v celoti ali 
njihove dele, ki so skupnega pomena za zajamčeno pre- 
skrbo z energetskimi gorivi. Pri tem je zlasti nejasno: 

1. Za kateri del predloženega programa naj bi se zdru- 
ževala sredstva in v kakšnem obsegu. Konkretno za katere 
objekte oziroma naložbe naj bi celotno gospodarstvo 
združevalo sredstva. To bi moralo biti posebej našteto. 

2. Na kakšnih osnovah, tj. na podlagi katerih instrumen- 
tov naj temeljne organizacije združenega dela združujejo 
sredstva. 

3. Za kateri del programa, oziroma za katere naložbe 
naj bi večji porabniki sovlagali sredstva. Prikazan bi moral 
biti obseg sredstev in potencialni sovlagatelji. 
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET 
»LUKA KOPER« KOPER 

Strokovna služba 

Analiza realizacije srednjeročnega 

programa razvoja Luke Koper za 

obdobje 1976-1980 in 

ocena možnosti razvoja luških 

zmogljivosti v obdobju 1981-1985 

UVOD 
V relativno kratkem obdobju dveh desetletij se je Luka 

Koper razvila v eno izmed vodilnih jugoslovanskih luk, ki 
danes s prometom dveh milijonov ton blaga letno omogoča 
slovenskemu gospodarstvu tako izkoriščanje komparativnih 
prednosti izhoda učinkov, ki mu jih pri tem nudi luški tranzit. 
Kljub tako ocenjeni in priznani vlogi in pomenu pa je Luka vsa 
leta svojega obstoja poslovala na meji rentabilnosti in se 
ubadala z vrsto nerešenih predvsem sistemskih vprašanj, ki 
so jo postavljala v neenakopraven položaj gospodarjenja z 
ostalimi lukami v svetu, v določeni meri pa tudi z ostalimi 
lukami v jugoslovanskem prostoru. 

Prezadolženost, kot posledica dejstva, da je bila praktično 
vsa luška infrastruktura zgrajena na osnovi kreditnih sredstev, 
zaostajanje za hitrim transportno-tehnološkim razvojem v 
svetu, neusklajen in neenoten nastop vseh nosilcev storitev v 
procesu premeščanja blaga v SRS ob polnem svobodnem 
delovanju trga luških storitev, nerešeno vprašanje statusa 
izvoznika v deviznem režimu, neustrezen družbenoekonom- 
ski položaj luških delavcev, ki so breme hitrega razvoja v veliki 
meri prevzeli nase, predvsem na račun družbenega standarda 
ter delovnih in življenjskih pogojev-vse to so bistvene značil- 
nosti pogojev poslovanja pod katerimi je Luka Koper všla v 
tekoče plansko obdobje. 

Uresničevanje srednjeročnega programa razvoja, ki je bil 
zastavljen v smeri odpravljanja omenjenih problemov, pa je že 
na samem začetku naletelo na ovire. 
Slovensko gospodarstvo se je s sprejetjem Samoupravnega 

sporazuma o temeljih samoupravnega plana razvoja luških 
zmogljivosti za obdobje 1976-1980 sicer izjasnilo za hitrejši 
razvoj Luke, združevanje sredstev za financiranje razvoja lu- 
ške infrastrukture pa je steklo z več kot enoletno zamudo, kar 
je tudi glavni vzrok za začetne kasnitve pri izgradnji ključnih 
objektov. Vpliv teh kasnitev je skupaj z nakopičenimi nereše- 
nimi vprašanji, ki spremljajo Luko še ves čas njenega razvoja 
povzročil, da je delovna organizacija poslovno leto 1977 zak- 
ljučila s preko 54 mio din izgube. V sprejetem in tudi širše 
družbeno verificiranem sanacijskem programu je bilo zato kot 
glavni cilj določena zagotovitev trdnih in dolgoročnih pogojev 
za delo in nadaljnji razvoj Luke Koper. Povečanje obsega in 
produktivnosti dela, zmanjšanje proizvodnih stroškov in pozi- 
tiven finančni rezultat v prvem letu izvajanja sanacije (1978) 
pa so bili rezultati predvsem notranjih organizacijskih, ka- 
drovskih in investicijskih ukrepov ter odrekanj kolektiva (za- 
državanje OD na ravni iz leta 1977, nerazreševanje vedno bolj 
perečih problemov in družbenega standarda...). 

»Ocena razvojnih možnosti luških zmogljivosti v obdobju 
1981-1985« kot izhodiščni planski dokument, zato izhajajoč 
iz obstoječega stanja, še nerešenih problemov, in že dose- 
žene stopnje razvoja predstavlja dvojno kontinuiteto: 

- kontinuiteto investicijske izgradnje, ki naj preko višje 
stopnje tehnološke opremljenosti dela omogoči Luki 
ustrezno specializacijo, in 

- kontinuiteto prizadevanj, da se ji glede na širši družbeni 
in gospodarski pomen in vpliv v celoti zagotovijo tako pogoji 
poslovanja, pod katerimi bo lahko dolgoročno uresničevala 
zastavljene cilje. 

Delovni kolektiv Luke Koper, ki je s svoje strani že vložil 
izjemne napore za razrešitev teh vprašanj na katere nima 
vpliva pričakuje pomoč širše družbene akcije. Le s takim 
uresničevanjem skupnih interesov bodo zagotovljena priča- 
kovanja celotnega slovenskega gospodarstva, to je, ustvarjeni 
bodo pogoji za večjo valorizacijo slovenskega transportnega 
sistema, za povečanje deviznih učinkov ter povečana konku- 
renčna sposobnost in uspešnost gospodarstva SR Slovenije. 

1.0. Analiza Izvajanja srednjeročnega 
programa razvoja v letih 1976-1978 z oceno do 
1980. 

1.1. Kadrovsko vprašanje in urejanje 
družbenega standarda zaposlenih 

V Luki Koper je bilo konec 1978 leta zaposlenih 1.797 
delavcev, od tega 1.557 v TOZD Operativa. Njihovo število se 
je v primerjavi z letom 1975 povečalo le za dva odstotka, toliko 
bolj pa se je zato, kot odsev splošnega gospodarskega polo- 
žaja delovne organizacije, zaostrila kadrovska problematika. 
Vanjo sodijo zlasti naslednja vprašanja: 

- pomanjkanje delavcev v obalnih občinah in vedno večje 
zaposlovanje predvsem fizičnih delavcev iz drugih republik 
(60% vseh zaposlenih), z vsemi dodatnimi problemi, ki jih 
tako zaposlovanje povzroča, 

- neustrezna izobrazbena struktura kadrov - predvsem po- 
manjkanje neposrednih vodij delovnega procesa s srednjo 
strokovno izobrazbo, 

- velika fluktuacija (zaradi nizkih osebnih dohodkov, neu- 
rejenega stanovanjskega vprašanja, dela v več izmenah in 
sobotah...) 

- nezmožnost selekcije po sposobnosti pri sprejemanju 
novih sodelavcev (zlasti strokovnih), ker imajo še vedno pre- 
dnost tisti z rešenim stanovanjskim vprašanjem. 

- problem dolgoročnejše rešitve zaposlovanja delovnih in- 
validov in starejših fizičnih delavcev. 

Kljub temu, da je v tem obdobju storjen korak naprej pri 
izboljšanju kvalifikacijske strukture, predvsem z internim izo- 
braževanjem, tudi z ostalimi oblikami izobraževanja ne more 
bistveno in dokončno rešiti kadrovskega problema, katerega 
osnova je neurejen družbenoekonomski položaj luških delav- 
cev. 

Reševanje problemov družbenega standarda je organizi- 
rano steklo šele lansko leto, kot eden izmed ukrepov za 
sanacijo Luke. 

Od predvidenih 83 stanovanj in povečanja samskega doma, 
le bilo do konca leta kupljeno le 24 stanovanj in dan 11 
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delavcem kredit v skupnem znesku 112.000 din. V pripravi pa 
je investicija v nov samski dom, zmogljivosti 180 ležišč. S 
sanacijskim kreditom je bilo letos dodeljenih še 31 stanovanj 
in razpisan natečaj za stanovanjska posojila v znesku 
6,400.000 din. Na podlagi zbranih prijav potrebujemo poleg že 
omenjenih 180 ležišč za samske delavce, 300 stanovanjskih 
enot, sredstva za kreditiranje individualne gradnje ter nakup 
stanovanj za 200 prosilcev kar pa Luka ne bo mogla sama 
rešiti. 

Pereča je problematika izboljšave delovnih prostorov režij- 
skih delavcev, ki je rešljiva le z izgradnjo nove upravne stavbe, 
dokončne ureditve zmogljivosti za družbeno prehrano, re- 
kreacijo itd. 

1.2. Promet 
Razvoj prometa v odnosu na predvidevanje po srednjeroč- 

nem programu. 

  v 1000 ton 
Skupni promet V tem generalni tovor 

Planirani Doseženi Planirani Doseženi Leto 
1975 
1976 
1977 
1978 

2.475 
2.510 
2.760 
2.900 

1.886 
2.129 
1.918 
2.132 

1.775 
1.810 
2.060 
2.200 

1.508 
1.631 
1.372 
1.532 

Promet generalnega blaga, ki je ves čas razvoja Luke Koper 
naraščal in dosegel v letu 1976 svojo gornjo mejo z 1,631.000 
ton je v 1977 letu močno upadel in znašal 1,372.000 ton. 

V zadnjih letih se je struktura prometa spremenila v korist 
indirektnega prometa, ki zahteva več dela in bolj zaposluje 
interni transport in skladiščno dejavnost. 

V strukturi prometa po vrstah blaga je prihajalo do določe- 
nih nihanj, ki so posledica gibanj blagovnih tokov in neustrez- 
nih luških kapacitet. V 1977 letu se je zmanjšal zlasti promet 
močnih krmil, umetnih gnojil in raznega prehrambenega 
blaga. Ta promet se je deloma usmeril na druge luke. V 
povečanju je promet lesa in lahkopokvarljivega blaga, to je 
delovno najbolj zahteven tovor, kontejnerski in Ro-Ro pro- 
met. 

Zelo se je povečala količina blaga prepeljanega v kontejner- 
jih, ki je v 1978 letu znašala že 14% skupnega prometa 
generalnega tovora. 

Pri smereh prometa preko Luke ni bistvenih sprememb. 
Luka Koper pretovarja v glavnem blago v mednarodnem pro- 
metu (delež tranzit se giblje med 45% in 55%). 

V razdobju od 1975 do 1978 se promet preko Luke Koper ni 
bistveno povečal. V primerjavi z načrtovanim je občutno 
manjši, za kar so naslednji vzroki: 

- zaostajanje dinamike izgradnje in vključevanja novih 
zmogljivosti za predvideno, 

- pri sedanji strukturi prometa in močni sezonski kompo- 
nenti nastajajo ozka grla predvsem zaradi pomanjkanja obal, 
nizke stopnje tehnične opremljenosti, nezadostne tirne zmog- 
ljivosti itd. 
- nihanje prometa v posameznih mesecih stopnjuje še 

močna sezonska komponenta v zimskem obdobju, ko so 
vremenske prilike neugodne, kar otežuje normalno odvijanje 
delovnega procesa, 

- kot posledica številnih nerešenih problemov poslovanja 
in razvoja iz prejšnjih let, so se v letu 1976-1977 te težave v 
poslovanju odrazile tudi v manjšem obsegu prometa. 

Luka je v tem obdobju dosegla tudi nekatere pomembne 
uspehe, predvsem na področju kontejnerskega Ro-Ro pro- 
meta. S 37.204 TEU kontejnerji in 44.000 enotami in Ro-Ro 
prometa je glavna jugoslovanska luka za ta tovor. Pri tem je 
pomembno tudi to, da je velik del tega prometa v izvozu, ki je 
bil doslej slabo zastopan v prometu luke. Luki je namreč 
uspelo pritegniti tudi posamične manjše pošiljke, ki so jih 
slovensko gospodarstvo in zaledne države, zaradi boljših linij- 
skih zvez, doslej usmerjale v tuje luke. 

Luka ima danes vse redne kontejnerske in Ro-Ro linije, ki 
jih vzdržujejo domači ladjarji ter tudi nekateri tuji. Z rednimi in 
dovolj frekventnimi linijami so pokrite najpomembnejše smer 
kot so: Severna Amerika, Perzijski zaliv, Severna Afrika, Bliž- 
nji vzhod, itd. 

Uspeh luke na tem področju pa ni le v doseženem obsegu 
prometa kontejnerjev. Pomemben je predvsem z vidika nje- 

nega nadaljnjega razvoja in njene uveljavitve v teh blagovnih 
tokovih. Ne nazadnje je pomen prizadevanj Luke tudi v tem, 
da s pritegovanjem teh blagovnih tokov neposredno vpliva na 
oblikovanje sodobnih transportnih oblik v slovenskem pro- 
metnem sistemu. 

1.3. Gibanje investicijskih vlaganj 
Naložbe v osnovne dejavnosti Luke Koper so bile v letih 

1976-1980 zaradi počasnega izvajanja programa dokaj skro- 
mne. Vsled tega in zaradi velikega porasta cen, je v prihodnjih 
dveh letih predvidena obsežnejša investicijska dejavnost. 

Tabela 10: Investicijska dejavnost 

v 1000 din 

Struktura 

Izvršeno v Predvideno Predvid. s 
letih v letih sred. prog. 

1976-1978 1979-1980 1976-1980 
Gradbena dela 
Oprema 
Ostalo 
Skupaj: 
V tem objekti konti- 
nuitete, katerih iz- 
vajanje je predvideno 
tudi po 1980 letu 

581.744 
229.037 

163.950 672.243 
125.669 508.203 

13.790 - . 
303.409 1.180.446 810.781 

623.000 

V objekte družbenega standarda, predvsem za nakup sta- 
novanj je bilo vloženih 32.744.000 din (od tega polovica iz 
sredstev sanacijskega kredita). 

Tabela 11: Viri financiranja za investicije 

v 1000 din 

Viri financiranja 

Izvršeno Predvideno Predvid. s 
v letih v letih sred. prog. 

1976-1978 1979-1980 1976-1980 
Lastna sredstva 
Sredstva SIS 
Bančna sredstva 
Komercialni krediti 
Kratkoročna premos- 
titvena sredstva 
Združena sredstva 
drugih nosilcev 
transportnih storitev 
SKUPAJ: 

48.561 
102.906 
69.794 
42.744 

39.404 

303409 

21.083 
352.375 
227.226 

70.000 

374.732 

135.030 
1.180.446 

94.650 
389.189 
247.327 
79.615 

810.781 

Luka Koper je povečala predvsem zmogljivosti za promet 
kontejnerjev (operativna obala in privez Ro-Ro ladje, odprte 
skladiščne površine in oprema). Nabavljeni sta bili dve obalni 
dvigali rekonstruirana na dograjena obstoječa hladilnica, po- 
večane skladiščne zmogljivosti za lateks in izvršena rekon- 
strukcija priveza za remorkerje ob stari obali. 

Mnogo večje povečanje zmogljivosti je predvideno v teko- 
čem in naslednjem letu (dograditev I. faze kontejnerskega 
terminala, terminala za sipke tovore, 50.000 m2 odprtih skla- 
dišč, 3570 m tirov ranžirne grupe in glavne premikalne po- 
staje, 2000 m2 kondicioniranega skladišča, 5700 m2 nadstreš- 
nic, opreme za pretovor banan in z združevanjem dela in 
sredstev Slovenijalesom bo dograjenih 5400 m2 pokritega 
skladišča in 1000 m2 nadstrešnic za dodelavo rezanega lesa z 
avtomatizirano tehnološko linijo. 

Del investicij, ki bodo pričete v prihodnjem letu, bo dokon- 
čanih v novem srednjeročnem obdobju. To so že navedene 
investicije v okviru kontejnerskega terminala, oprema termi- 
nala za sipke tovore, gradnja operativnega centra in dogradi- 
tev samskega doma (v nadalje: objekti kontinuitete). 

Gradnja luke je v prvih letih izvajanja srednjeročnega pro- 
grama zaostajala za načrtovano tako po obsegu, kot po dina- 
miki vključevanja objektov v eksploatacijo. Kljub temu bo 
pretežni del srednjeročnega programa realiziran. Izpolnjen ne 
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bo le tisti del programa, ki se je nanašal na gradnjo rafinerije v 
Kopru (izgradnja priveza in izkopa bazena) in gradnjo luke za 
surove fosfate. 

Iz sredstev, ki jih združuje gospodarstvo po Samoupravnem 
sporazumu so bile izvršene investicije v gradnjo luške infra- 
strukture. 

Iz lastnih sredstev je financirala 16% naložb (v opremo 
manjše vrednosti), kar je glede na značaj dejavnosti veliko. 

Zaostajanje pri izvajanju programa izhaja tudi iz pregleda 
finančne IzvrSitve. Luka bi v tem času morala izvršiti okoli 
60% celotnega programa investicij, medtem ko je bilo izvrše- 
nih, če upoštevamo porast cen v tem obdobju, le 30-35%. 

Luka v letih 1975 in 1976 praktično ni imela sredstev za 
razvoj. Sredstva po zakonu, ki je urejal financiranje gradnje 
luške infrastrukture do 1975 leta, so bila izčrpana. Prva sred- 
stva po Samoupravnem sporazumu o temeljih plana razvoja 
luških zmogljivosti, je Luka prejela šele konec 1976 leta in to 
le v višini 10 mio din, namesto načrtovanih 70-80 mio din. 
Zakasnitev pri združevanju sredstev se je še močneje odrazila 
pri Izvajanju programa. 

Luka Koper si v tem času ni uspela zagotoviti niti zadostnih 
bančnih sredstev za investicije, ki so bile pripravljene. Izvaja- 
nje nekaterih je zato pričela s kratkoročnim kreditiranjem 
izvajalcev del (hladilnica, komunalno urejanje površin). 

Luka Koper se pri izvajanju programa še vedno srečuje s 
problemom financiranja. Se vedno namreč nima zagotovlje- 
nih ustreznih finančnih virov za nekatere ključne investicije v 
letošnjem in prihodnjem letu. 

Kolektiv Luke v takšnih pogojih ne more zagotoviti uspešne 
realizacije programa, zato je nujno čimprej trajno rešiti vpra- 
šanje financiranja razvoja Luke. Sredstva, ki jih združujejo 
uporabniki po Samoupravnem sporazumu namreč ne bodo 
zadostovala za realizacijo programa, katerega financiranje je 
bilo predvideno iz tega vira. 

Priliv v letih 1976-1978 205.281.540 din 
Investirano 102.906.017 din 
Razlika 102.375.523 din 
Investicije v teku 247.027.000 din 
Trenutni primanjkljaji, ki ga pokriva s premostitvenimi 
krediti oziroma garancijami 144.651.477. din 

Do konca trajanja obstoječega Sporazuma bo skupno pre- 
jela 455 mio din sredstev. Po cenah iz leta 1975, ki so bile 
osnova za sestavo plana, je bilo predvidenih iz tega vira 389 
mio din. Torej bo Luka prejela le okoli 17% več sredstev, 
medtem ko je porast cen gradbenih del v tem razdobju znašal 
kar 47,2%. 

1.4. Poslovanje luke 

Tabela 12: Pregled celotnega prihodka in 
njegova delitev 

v 1000 din 
ELEMENTI leto 1976 1977 1978 1979 
CELOTNI PRIHODEK 379.560 411.234 537.531 575.550 
Porabljena sredstva 156.068 205.201 201.799 212.700 
DOHODEK 223.492 206.123 331.110 362.850 
Obveze 59.006 60.446 93.550 111.200 
ČISTI DOHODEK 164.486 199.894 237.560 251.650 
Osebni dohodki 156.878 185.723 197.523 231.950 
OSTANEK - IZGUBA + 2.830 -54.217 + 22.885 19.700 

Luka Koper ves čas svojega razvoja posluje na meji renta- 
bilnosti z občasnimi krizami, ki nastajajo predvsem kot posle- 
dica nekaterih trajno neurejenih pogojev poslovanja in ra- 
zvoja. V letu 1977 pa je poslovala celo z izgubo. Glavni vzroki 
za nastalo situacijo so bili: 

- sistemsko neustrezno financiranje razvoja infrastrukture, 
katere posledica je na eni strani neskladje v razvoju luških 
zmogljivosti In številna ozka grla v delovnem procesu, ter na 
drugi prevelike obveznosti iz investicijske izgradnje 

- pomanjakanje sredstev za družbeni standard z vsemi 
negativnimi posledicami kot so velika fluktuacija, pomanjka- 
nje strokovnih kadrov, itd. 
- neustrezna samoupravna organiziranost, pomanjkanje 

koordinacije pri delu, neustrezen sistem delitve OD in informi- 
ranja. 

Poleg teh dolgoročnih vzrokov je bil neposreden vzrok za 
izgubo v 1977 letu izpad v prometu (neugodne vremenske 
razmere). 

Prvi pozitivni učinki sanacije se že kažejo, saj je poslovno 
leto 1978 zaključila brez izgube. Pospešeno teče tudi izvaja- 
nje srednjeročnega programa. Pri tem pa se ugotavlja, da so 
navedeni pozitivni premiki predvsem sad velikih naprezanj 
kolektiva in nekaterih kratkoročnih rešitev, medtem ko na 
področju odpravljanja dolgoročnih vzrokov težav v poslova- 
nju Luke, ni dosežen cilj sanacije. Med temi vzroki naj ome- 
nimo zlasti: 
- še vedno nezadosten obseg in dinamika financiranja 

izgradnje luške infrastrukture iz trajno nepovratnih sredstev, 
- nerešeno vprašanje zagotavljanja sredstev za pokrivanje 

dela stroškov in infrastrukture, 
- nerešen status izvoznika proizvodov višje stopnje obde- 

lave, 
- neenakopraven položaj Luke v primerjavi z ostalimi ude- 

leženci v transportnih verigi pri akviziciji prometa in prevze- 
manju tovrstnih rizikov. 

2.0. OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA LUŠKIH 
ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1981-1985 

2.1. Cilji razvoja in usmeritve v poslovni 
politiki 

Izhajajoč iz doseženega stanja razvoja luških zmogljivosti, 
potreb in temeljnih ciljev razvoja slovenskega gospodarstva 
ter v skladu s prometno politiko Slovenije, so cilji razvoja 
Luke Koper v obdobju 1981-1985 naslednji: 
- nadaljnji razvoj luških zmogljivosti, ki bo z vidika širše 

družbene rentabilnosti omogočil domačemu gospodarstvu 
učinkovitejše vključevanje v mednarodno blagovno menjavo, 
- vskladiti razvoj Luke, ki s svojo dejavnostjo odločilno 

vpliva na oblikovanje obsega in strukture slovenskega tran- 
sportnega substrata, z razvojem ostale prometne infrastruk- 
ture predvsem železniške in cestne. V tem okviru upoštevati 
poznejšo potrebo intenzivne vključitve luke v perspektivne 
blagovne tokove skozi Prosto cono v Sežani, 
- omogočiti nadaljnjo valorizacijo slovenskega promet- 

nega položaja s pritegovanjem tranzitnih blagovnih tokov in 
tako prispevati k racionalnejši uporabi slovenskega promet- 
nega sistema in večanju deviznega priliva vseh udeležencev v 
transportni verigi, 
- hitreje ustvariti pogoje za razvoj luškega kompleksa s 

pripadajočima industrijsko in energetsko cono, v katerih bi 
delovne organizacije, predvsem skozi nizke transportne stro- 
ške surovin in proizvodov, lahko v polni meri izkoristile dane 
lokacijske prednosti, 

- omogočiti zainteresiranim TOZD in tujim poslovnim part- 
nerjem lokacijo in organiziranje gospodarskih dejavnosti na 
območju luke skozi dohodkovno povezovanje oziroma 
skupno vlaganje in poslovno-tehnično sodelovanje, 

- povečati zmogljivosti luke za letni obseg prometa 2,8 do 
3,5 mio ton (promet nafte ni vključen), z nadaljnjim razvija- 
njem njene trgovske funkcije, kot zbirnega in distribucijskega 
središča z nuđenjem dodatnih storitev blagu, 

- dalje razvijati in dopolnjevati zastavljene smeri speciali- 
zacije, ki so odraz potreb zaledenega gospodarstva in za 
razvoj katerih ima Koper ugodne topografske pogoje in pro- 
metni položaj. Te smeri so predvsem: les, tekoči tovori, lahko- 
pokvarljivo blago, kontejnerski in Ro-Ro promet, sipki tovori, 

- ustvariti pogoje za še hitrejše vključevanje Luke Koper v 
sodobne sisteme integralnega transporta blaga, predvsem 
kontejnerski in Ro-Ro promet, 

- poleg osnovne luške dejavnosti organizirati tudi razve- 
jano maritimno dejavnost oskrbe ladij z gorivom, sprejema 
odpadnih voda, remorkaže, prevoza ladijskih posadk, odvoza 
odpadkov, itd., 

- pri povečanju zmogljivosti luke in pri zamenjavi dotraja- 
lih sredstev uvajati sodobne tehnološke postopke z namenom 
povečanja produktivnosti dela, ter nadomeščanja fizičnega 
dela z mehaniziranimi delovnimi postopki, 
- funkcionalneje organizirati pretovarjanje in skladiščenje 

blaga, odpraviti obstoječa ozka grla pri odvijanju delovnega 
procesa ter zmanjšati vpliv vremenskih razmer na delo v Luki, 
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- pri akviziciji novih prometnih tokov si prizadevati za 
takšno strukturo prometa, ki bo zmanjšala vpliv sezonske 
komponente in ki ne bo vezana na veliko dodatno zaposlova- 
nje, 

- s koriščenjem in organiziranjem raznih oblik izobraževa- 
nja oblikovati tako strukturo in obseg zaposlenih, ki bodo 
sposobni realizirati postavljene cilje, 

- hitreje in uspešneje reševati probleme družbenega stan- 
darda zaposlenih ter vskladiti obstoječe neskladje v razvoju 
luških zmogljivosti in delovnimi ter življenjskimi pogoji zapo- 
slenih. 

2.2. Ocena možnosti razvoja prometa do leta 
1985 

Na podlagi podatkov o že ustaljenih domačih in tranzitnih 
blagovnih tokovih skozi Luko Koper, že sklenjenih Samou- 
pravnih sporazumih o združevanju dela in sredstev z uporab- 
niki luških storitev, potreb in interesov, ki jih dolgoročno kaže 
zaledno gospodarstvo, kakor tudi oceno o predvideni rasti 
zunanje trgovinske menjave, podajamo naslednji pregled 
možnosti razvoja prometa Luke Koper do leta 1985: 

Varianta I Varianta II 
Promet brez 
nafte (v tonah) 2.855.00 3.570.000 

V strukturi generalnega blaga se predvideva večja orienta- 
cija slovenskega gospodarsva na Luko in povečanje tranzit- 
nega prometa s klasičnimi linijami tako surovin in repromate- 
riala končnih izdelkov. 

Skokovit porast kontejnerskega in Ro-Ro prometa, ki ga 
beleži Luka v zadnjih letih se bo nadaljeval tudi v bodoče, ker 
je rast tega prometa pogojena s padajočo rastjo generalnega 
tovora, ki čedalje bolj prehaja na sistem integralnega tran- 
sporta. Hlodovina je poleg banan edini tovor, ki se za jugoslo- 
vansko tržišče v celoti manipulira skozi Luko Koper. Tudi pri 
lesu kot pri bananah beležimo ugoden trend rasti. Pri raznem 
lesu je trend povečanja predvsem pri trdem lesu, ter avstrij- 
skem tranzitu. 

V strukturi sipkih tovorov bo možno povečati količino tran- 
zita in uvoza živinske krme. Ugodni trendi rasti so tudi pri 
kemikalijah in ostalih tekočih tovorih. 

Pri planiranju gibanja prometa v obdobju do leta 1985 ni 
posebej prikazan promet nafte in tekočega plina, ker je ra- 
zvojne programe potrebno še vskladiti s Samoupravno intere- 
sno skupnost za nafto in plin. 

2.3. Tehnični in tehnološki razvoj ter 
predvideni razvojni projekt 

2.3.1. Trendi razvoja t«hnologije 
Težnja za uvajanjem sodobnejših in učinkovitejših tehnolo- 

ško-transportnih sistemov je stalno prisotna in intenziviran je 
že pred desetletji pričeti proces spreminjanja oblike tovora t. 
j. prehod od klasičnega kosovnega na eni strani v razsute oz. 
tekoče, na drugi pa v združevanje v večje tovorne enote. 

Na področju generalnega blaga je pričakovati nadaljnjo rast 
kontejnerskega prometa bodisi po sistemu Lo-Lo (load on 
load off) s specializiranimi ladjami ali sistemu Ro-Ro (roll on- 
roll off) s specializiranimi oz. kombiniranimi ladjami (Lo-Lo in 
Ro-Ro). Poleg kontejnerjev se na Ro-Ro prikolicah prevaža 
tudi les, gradbeni material in oprema. V sredozemskem ba- 
zenu in področju srednjega vzhoda jr Ro-Ro najperspektiv- 
nejša oblika transporta glede na visoko učinkovitost in rela- 
tivno manjša vlaganja v infrastrukturo ter opremo. V povezo- 
vanju s tehnološko razvitimi deželami pa ostaja linijski prevoz 
s specializiranimi (Lo-Lo) ladjami predpogoj za enakopravno 
vključevanje v mednarodno trgovino in delitev dela. 

Paletizacija in unitizacija sta dosegli v svetu maksimum 
bodisi kot samostojen način ali v kombinaciji s kontejnerskim 
in Ro-Ro transportom. Manipulacija je v celoti tehnološko- 
transportni verigi mehanizirana in temu je prilagojena tudi 
gradnja ladij. 

Pri razsutih tovorih je prisotna težnja po zmanjševanju 
prevoza surovin in prehoda na koncentrate oz. polizdelke. 
Poleg visokih pretovornih norm in dela ne glede na vremen- 
ske pogoje je vedno večja pozornost usmerjena tudi h ukre- 
pom za zaščito okolja. 
Velik delež v razsutih tovorih bodo nadalje zavzemale suro- 
vine za liudsko in živalsko prehrano. 

2.3.2. Analiza stanja in smernice razvoja luške tehnolo- 
gije 

Cilj postopnega usposabljanja za kontejnerski in Ro-Ro 
promet je Luka dosegla z uporabo obstoječih površin, obalne 
mehanizacije ter nabavo specializirane kontejnerske mehani- 
zacije. Glede na izreden porast prometa pa so že v letu 1978 
infrastrukturne zmogljivosti in obalna mehanizacija postale 
ozko grlo, kar bo v letu 1979 delno rešeno z montažo prvega 
kontejnerskega dvigala ter komunalno ureditvijo površin na 
pomolu I. Planirani promet za kontejnerski in Ro-Ro terminal 
I. faze t. j. 50.000 TEU bo Luka dosegla predčasno. 

POTREBNO JE: 
- dograditi tehnološki sistem z večjim izkoristkom talnih 

površin, 
- skladno z naraščajočim prometom dograjevati infra- 

strukturo (obale, Ro-Ro privezi, površine), nabaviti obalno in 
skladiščno mehanizacijo in uvesti računalniško vodenje - 
upravljanje terminala, 
- v dogovoru z ladjarji uvesti visokoproduktivni sistem 

LUF 
Pri ostalem generalnem blagu je dosežena praktično 100% 

interna paletizacija in uporaba mehaniziranih delovnih sred- 
stev. Na področju širjenja paletizacije preko luških meja pa 
praktično ni napredka z izjemo enosmernih palet ter unitiza- 
cije. Fizično delo je nadalje zmanjšano, nerešena pa so že 
vprašanja prenosa vrečarije, dela ne glede na vremenske 
pogoje ter pretovora težjih enot od 400 kN. 

POTREBNO JE: 
- omogočiti raztovor in odpremo ne glede na vremenske 

pogoje, 
- zmanjševati fizično delo z nadaljnim uvajanjem mehani- 

ziranih delovnih sredstev in specializiranih naprav (banane, 
vrečarija), 

- izboljšati delovne pogoje z uvajanjem elektro in viličarjev 
na plin, 
- usposobiti luko za pretovor težkih enot. 
Dvig tehnologije lesa je omogočila nabava lahkih nakladal- 

cev, prehod na paketno odpremo in Ro-Ro prevoze, dočim je 
dodelava lesa ostala še na prvotni ravni z večjo udeležbo 
fizičnega dela in odvisnostjo od vremenskih pogojev. Ovira za 
normalno izvajanje tehnološkega procesa je razdrobljenost 
ter nezadostna opremljenost površin, predvsem z industrij- 
skimi tiri. S težkimi nakladači na pnevmatikah je povečan 
učinek in izboljšanje varnostne razmere pri raztovarjanju m 
odpremi hlodovine. 

POTREBNO JE: 
- izvršiti koncentracijo tovorov lesa z izgradnjo specializi- 

ranega terminala na pomolu II., ki bo obsegal avtomatizirano 
linijo za dodelavo lesa, pokrita skladišča ter ostale objekte, 
- obnoviti in povečati park težkih in lahkih nakladačev, 
- pospeševati odpremo po sistemu Ro-Ro. 
Dograditev terminala za sipke tovore s povečanjem preto- 

vornih norm, propustnosti in delom ne glede na vremenske 
pogoje ni bila izvedena. Omejena je ostala količina enkrat- 
nega skladiščenja ter velikost ladje, ki jo je moč sprejeti. 
Določena racionalizacija je bila dosežena z nabavo naklada- 
čev za čiščenje medkrovij in izboljšanimi bunkerji za direktni 
pretovor. 

Luka je odstopila od gradnje terminala za fosfate ter tako 
ostala na tehnologiji direktnega pretovora z odvisnostjo od 
vremena in dostave vagonov z relativno majhnimi učinki. 

POTREBNO JE: 
- dograditi terminal sipkih tovorov z možnostjo sprejema- 

ladij do 80.000 DWT, razkladanjem neodvisno od vremenskih 
pogojev in povečanjem kapacitete enkratnega skladiščenja, 

- z dodatnimi dvigali usposobiti luko za pretovor železnih 
peletov in starega železa, 

- poenotiti prevozni park z vagoni TAD, 
- postaviti sistem malih razsutih tovorov s kontinuiranim 

razkladanjem in skladiščenjem. 
Dosežena tehnologija pri pretovoru tekočih tovorov (kemi- 
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kalije, nafta) je na ravni razvitih dežel, prav tako tudi zaščitni 
ukrepi.Predvideti je potrebno oskrbo ladij z gorivom in spre- 
jem odpadnih voda (bunkeriranje) ter dodatne rezervoarske 
kapacitete glede na povečanje prometa. 

Glede na frekvenco privezov in odvezov, pogojev plovbe in 
remorkaže v luškem bazenu ter velikosti ladij nad 70.000 
DWT, morajo biti zagotovljeni najmanj trije remorkerji 
ustrezne moči s protipožarno opremo. Zagotoviti je tudi 
plovne kapacitete za odvoz odpadkov in prevoz posadke na 
sidrišče. 

Skladno z naraščajočim prometom je potrebno povečati 
izvozno-uvozno in ranžirano grupo tirov ter speljati industrij- 
ske tire na pomol II. in na nove površine za stalnimi skladišči. 

Večja stopnja mehaniziranosti delovnega procesa, uvajanje 
specializirane kontejnerske ter druge mehanizacije zahtevna 
adekvatna vlaganja v opremo in objekte za njeno vzdrževanje. 

Tabela 13: Razvojni projekti 

Zap. N štev. a z i v Varianta I Varianta II 

9 . 
10, 
11, 
12, 
13, 
14 , 
15, 
16, 
17, 
18, 
19, 
20, 
21, 
22 , 
23, 

Kontejnerski terminal II. faza 
150.000 TEU 1 
Terminal za les-pomol II 
Terminal za sipke tovore - dogra- ditev 
Nasipavanje pomola II 
Pridobivanje površin 
Industrijski tiri 
Komunalno urejanje 
Hladilniške kapacitete 
Pokrita skladišča 
Bunkeriranje 
Maritimna dejavnost 
Razširitev terminala za kemikalije 
Mali razsuti tovori 
Fe peleti in staro železo 
Sistem LUF 
Težki tovori 
Tehnološka oprema 
Objekti in sredstva za vzdrževanje 
Operativni center 
Družbeni standard 
Informatika 
Kadri 
Razvojne raziskave 

260.U95 
223.256 
152 .000 
126.000 

27U.970 
59.850 
45 .000 100.000 
17.500 
33.900 
28.500 

SKUPAJ 

1.553.695 
1.021.407' 

260.495 
571.560 
223.256 
276.605 
152 .000 
114.054 
126.000 

37.200 
119.150 82 .847 
56.000 
54.500 
23.1S0 
59.500 

274.970 
59.850 
45.000 

400.000 
17.50 0 
33.900 
28.500 

5.591.139 

Tabela 14: Potrebne investicije za realizacijo 
programa v 1(100 din 

Tehnična struktura Varianta II 

- Gradbena dela - Oprema - Družbeni standard - Vlaganje v izobraževanje 
SKUPAJ 
- v tem infrastruktura in infrastrukturni objekti 
- sredstva uporabnikov luških sto- ritev združenih v SIS za želez- 

niški in luški promet 
- tuji krediti-kredit Mednarodne banke za obnovo in razvoj in dobaviteljev uvozne opreme 
- bančni krediti in združevanje sredstev TOZD 
- lastna sredstva 
SKUPAJ 

1.81fi.fiflU 92U.S82 lrif) .nno 33.000 
2.875.166 
2.55P.553 

1 
100 

3.6? 8.44R 
1.52R.793 400.000 3 3. Q00 
5.591.139 
U.97P.110 

65 27 

2.287.529 79 3.801.97U 

U23.994 
50.2 50 

15 
? 

559.11U 
111.*23 

2.P75.166 100 5.501.139 

10 
2 

ion 

V skladu z značajem luške dejavnosti je pretežni del naložb 
uvrščen v infrastrukturo oziroma infrastrukturne objekte, za 
katere bodo glavni delež prispevali uporabniki luških storitev 
v obliki združevanja nepovratnih sredstev, po stopnji 1,8-za 
prvo varianto, oz. 3,0% za drugo varianto od osnove od katere 
se plačuje davek na dohodek, (prispevna stopnja za združeva- 
nje sredstev od dohodka TOZD je v obdobju 1976-1980 zna- 
šala 0,5%) 

Vlaganja iz lastnih sredstev so predvidena le v višini oce- 
njene proste amortizacije, ker pogoji poslovanja ne omogo- 
čajo izdvajanja v poslovni sklad. . 

Ostali del razvojnih projektov bo financiran s krediti doma- 
čih in tujih bank, krediti dobaviteljev ter z združevanjem 
sredstev neposredno zainteresiranih komitetov in udeležen- 
cev v transportni verigi. 

2.5. Enostavna reprodukcija 
Za zagotovitev pogojev za normalno tekoče poslovanje 

(enostavno reprodukcijo) je potrebno v obdobju 1981-1985 
DO Luki Koper zagotoviti še dodatna sredstva. 

Cene luških storitev oblikovane v pogojih mednarodne kon- 
kurence ne zagotavljajo Luki normalne pogoje poslovanja, 
zato je manjkajoči del (predvsem amortizacija) potrebno na- 
domestiti s kompenzacijo z združevanjem sredstev TOZD 
gospodarstva v višini 633 mio din za dobo od leta 1981-1985 
po stopnji 0,5 od osnove od katere se plačuje davek na 
dohodek za I. varianto oz. 725. mio po stopnji 0,6 za II. 
varianto ali pa nadomestitev enostavne reprodukcije z uredi- 
tvijo dohodkovnih odnosov udeležencev v transportni verigi. 

2.6. Potrebni ukrepi in pogoji za realizacijo 
programa 

Za uresničitev zastavljene koncepcije razvoja Luke Koper 
bo potrebno v okviru zagotavljanja normalnih pogojev poslo- 
vanja in izgradnje, s strani širše družbene skupnosti sprejeti 
naslednje ukrepe: 
- finansiranje izgradnje luške infrastukture iz trajno nepo- 

vratnih sredstev preko SIS za železniški in luški promet v 
takšnem obsegu in dinamiki, ki bo omogočala realizacijo 
razvojnega programa. Pod infrastrukturo je razumeti tudi 
objekte in naprave fiksnega značaja vključno z obalnimi dvi- 
gali, 

- zagotoviti sredstva za pokrivanje dela stroškov infra- 
strukture, 

- zagotoviti dolgoročne kredite brez lastne udeležbe za 
infrastrukturo in objekte na 25 let s 4-6% obrestno mero, za 
opremo pa na 10 let s 6% obrestno mero. Za nove naložbe 
zagotoviti tudi dodatna sredstva iz viška sredstev državnega 
kapitala, 

- zagotoviti konverzijo že odobrenih kreditov za osnovna 
in obratna sredstva ter odpis sanacijskih kreditov, 

- zagotoviti status izvoznika proizvodov višje stopnje ob- 
delave oz. povečati izvozno stimulacijo enako kot to velja za 
industrijo, 

- zagotoviti PCC Luka Koper tak status kot je predviden v 
prosti coni v Sežani, oz. uvoz opreme in blaga za predelavo in 
dodelavo brez carine, 

- zagotoviti tranzitne železniške tarife, ki bodo konku- 
renčne italijanskim in MTT tarifam, ter železniško pariteto 
med Reko in Koprom, 
- zagotoviti olajšave pri delavki iz dohodka TOZD in opro- 

stitev plačevanja posojil za nerazvite. 
Poleg navedenih ukrepov bodo na bolj ali manj pospešen 

razvoj Luke Koper vplivali tudi dinamika realizacije projektov 
energetsko-industrijske cone Koper in Proste cone v Sežani 
ter način vključitve Luke Koper v sistem jadranskih luk. 

Luka Koper se bo s svojim razvojnim programom vključila v 
projekt energetsko-industrijske cone Koper, predvsem skozi 
izgradnjo specializiranega terminala za tekoči plin in petroke- 
mičnih objektov, katerih nosilec je Poslovna skupnost za 
energetsko cono. V tem gradivu še nismo dokončno oprede- 
lili način vključitve Luke Koper, ker obstoječe zasnove še ne 
nudijo dovolj oprijemljivih elementov. 

Prav tako perspektivna je z vidika razvoja Luke Koper vklju- 
čitev v dejavnost proste cone v Sežani. Poleg formalno prav- 
nih pogojev, ki jih zato nudijo Osimski sporazumi, pa bo 
potrebno za usmerjanje blagovnih tokov preko koprske luke 
zagotoviti predvsem: ustrezno prometno, zlasti cestno pove- 
zavo, poenostavitev carinskih formalnosti, priznavanje dolo- 
čenih olajšav in ugodnosti našemu gospodarstvu vezanih na 
koriščenje domačih luk. 

2.7. Družbenoekonomski učinki predvidenega 
razvoja Luke Koper 
Vse družbenoekonomske učinke razvoja luške dejavnosti, 
zlasti posrednih, ni mogoče natančneje količinsko opredeliti. 
Poleg doseženega letnega prometa 2.8 do 3.5 milijonov ton in 
ustrezno večjega ustvarjalnega dohodka Luke, se bo pretežni 
del učinkov odrazil skozi dohodek ostalih nosilcev transporta 
(ocenjujemo, da je Luka v dohodku celotne transportne ve- 
rige udeležena s 30%)in boljše rezultate gospodarjenja osta- 
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lega združenega dela. Le-te je še težje kvantificirati skozi 
doseženi dohodek. Odražajo pa se: 
- skozi zmanjševanje transportnih stroškov in s tem prodajnih 
cen kot posledica racionalnega in sodobnega transporta, ki 
ga Luka omogoča, 
- skozi indirektni učinek za zmanjševanje stroškov nacional- 
nega gospodarstva. Ta je zlasti v tem, da povečanje obsega 
tranzita na železnicah zmanjšuje pritisk na dodatna sredstva 
domačega gospodarstva za pokrivanje sroškov železniške 
infrastrukture. Dodatno se indirektni učinek odraža v tem, da 
je s koncetracijo luškega tranzita omogočena uvedba sodob- 
nih metod in sredstev transporta, 
- skozi devizni učinek, tako s povečanjem deviznega priliva 
(le-ta v strukturi celotnega dohodka Luke predstavlja polo- 
vico, pri drugih nosilcih transporta pa je še večji), kot tudi z 
zmanjševanjem deviznih izdatkov za luške storitve, ki bi jih 
domači izvozniki ali uvozniki sicer morali plačati tujim lukam. 

Tabela 15: Družbenoekonomski učinki razvoja 
luke 

Varianta I Varianta II 
Višina naložbe (v 000 din) 
Obseg prometa (v ton) 
DIREKTNI UČINKI: 
Celotni prihodek (v 000 din) 
Amortizacija (v 000 din) 
Dohodek (v 000 din) , 
INDIREKTNI UČINKI: 
Družbeni produkt, udeležencev v 
luškem transportu brez pomor- 
skega transporta (v 000 din) 
Skupni devizni učinki na tran- 
sportni verigi (brez pomorskega 
transporta) (v 000 din) 

2.875.166 
2.855.000 

941.010 
163.280 
547.674 

5.591.139 
3.570.000 

1.178.765 
228.314 
657.347 

909.138 1.091.196 

1.035.110 1.296.641 

Tabela 16: Potrebe po združevanju sredstev 
gospodarstva za načrtovane investicije 

I. varianta II. varianta 
Za razvoj luške infrastrukture 
(v 000 din) 2.287.529 3.801.974 
po stopnji 1.8% 3.0% 
Za enostavno reprodukcijo 
(v 000 din) 633.681 725.396 
po stopnji 0.5% 0.6% 

INICIATIVNI ODBOR ZA USTANOVITEV SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
ZA LETALIŠKI PROMET 

Strokovna služba 

Gospodarska zbornica Slovenije Ljubljana 

Analiza razvoja letališke dejavnosti v SR 

Sloveniji v obdobju 1976-1980 ter 

razvojne možnosti v srednjeročnem 

obdobju 1981-1985 

UVOD 
S hitrim razvojem letalskega prometa v svetu in pri nas je 

povezan tudi razvoj letališč v SR Sloveniji. Izgradnja novih in 
modernizacija obstoječih letališč, v skladu s potrebami go- 
spodarstva, je sestavni del razvojnih načrtov SR Slovenije. Z 
družbenim planom za obdobje 1976-1980 in v vsakoletnih 
resolucijah o izvajanju družbenoekonomske politike razvoja 
SR Slovenije so bili opredeljeni cilji in naloge, ki so bile 
sprejete tudi v Skupščini SR Slovenije: 

- rekonstrukcija in modernizacija letališča Ljubljana v leta- 
lišče II. kategorije za medkontinentalne polete 
- dokončanje izgradnje letališča Maribor za mednarodne 

kontinentalne polete 
- usposobitev letališča Portorož in Slovenj Gradca za do- 

mači promet generalne aviacije 
- priprava ustrezne modernizacije drugih športnih letališč 

v Sloveniji. 
Plan razvoja letaliških kapacitet se je v preteklih letih sred- 

njeročnega obdobja uresničeval z ustrezno dinamiko, na pod- 
lagi začasnih rešitev financiranja. Potrebni so bili dodatni 
napori, ker še ni izvedena ustrezna samoupravna organizira- 
nost dejavnosti. Ni bila ustanovljena SIS za letališki promet, 
Samoupravni sporazum o temeljih plana razvoja letališke 
mreže v Sloveniji za obdobje 1976-1980 ni bil sprejet v celoti. 

Ostal je neurejen tudi status letališke infrastrukture v SR 
Sloveniji, za tercialna letališča, ki opravljajo redni letalski 
promet in za športna letališča. 

Dokončano je bilo letališče Maribor in v letu 1976 vključen v 
redni domači in mednarodni promet, opravljena je rekon- 
strukcija in modernizacija letališča Ljubljana. 

Na letališču Porotorož in Slovenj Gradec so bili zgrajeni 
osnovni infrastrukturni objekti. 

Plan vlaganj v rekonstrukcijo letališča Pula, ki je v sestavu 
DO Aerodrom Ljubljana-Pula ni bil realiziran prav zaradi 
nerešenega načina financiranja. 

Razvoj prometa je bil dinamičen, a v celoti pod močnim 
vplivom politike domačih prevoznikov in razvoja njihovih ka- 
pacitet. 

Na obseg blagovnega prometa so vplivale spremembe 
uvoznega režima, podobno kot pogoji na turističnem tržišču 
na obseg potniškega prometa. 

Problematika pridobivanja celotnega prihodka, razporeja- 
nje in delitev dohodka se je vse tekoče srednjeročno obdobje 
povečevala. Povečal se je razkorak med rastjo cen za storitve 
in stroški, ki so povezani z opravljanjem storitev. Vlaganja 
povečujejo predvsem varnost prometa, ne omogočajo pa so- 
razmernih ekonomskih učinkov. Pojav zmanjševanja akumu- 
lativne sposobnosti letaliških TOZD se poglablja vse tekoče 
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srednjeročno obdobje, kar terja potrebne družbene rešitve oz. 
opredelitve položaja letališke dejavnosti. 

Delovni kolektivi v letališki dejavnosti so v preteklih letih 
usmerjali lastna sredstva v razvoj dejavnosti, pri tem pa so 
ostale nepokrite potrebe na področju družbenega standarda, 
v primeru poslovanja z izgubo pa so ostali skladi brez sred- 
stev v te namene. 

Kadrovska problematika je pereča zaradi potrebe po dodat- 
nih specialnih znanjih za opravljanje operativnih In drugih 
opravil. Fluktuacija delavcev je namreč velika, deloma zaradi 
dislociranosti letališč, deloma pa zaradi podpoprečne višine 
osebnih dohodkov in podpoprečnega nivoja družbenega 
standarda. 

Ocena razvojnih možnosti letališke dejavnosti temelji na 
predvidevanju gospodarskega in družbenega razvoja v SR 
Sloveniji in Jugoslaviji, v povezavi s preteklim razvojem in na 
načrtu lastnih aktivnosti pri usmerjanju in pospeševanju ra- 
zvoja obsega prometa. 

I. ANALIZA IZVAJANJA SREDNJEROČNEGA 
PLANA RAZVOJA V LETIH 1976-1978, Z 
OCENO DO LETA 1980 

1. Samoupravna organiziranost 
Delovni organizaciji, ki sta v SR Sloveniji registrirani za 

opravljanje letališkega prometa sta organizirani različno 
glede na pogoje, v katerih delata. 

Aerodrom Maribor je organiziran kot enovita delovna orga- 
nizacija. Aerodrom Ljubljana-Pula pa sestavljajo štiri TOZD in 
DSSS. 

TOZD Pula-Aerodromska dejavnost bo v letu 1980 poslo- 
vala kot samostojna DO. Istočasno se bo odcepila tudi gostin- 
ska poslovna enota na letališču Pula, tako da ta dejavnost 
nima ekonomskih pogojev za samostojno temeljno organiza- 
cijo združenega dela. Prav tako ni več utemeljitve za TOZD 
Brnik Pula, vzdrževalno tehnična dejavnost, katero so usta- 
novile ostale TOZD. 

Vsa druga letališča delujejo kot športna letališča. Da bi se 
vključila v javni letalski promet je potrebna predhodna rešitev 
njihovega statusa. 

1.2. PROMET LETALIŠČ 
Osnovna dejavnost letališč je sprejem in odprava letal, 

potnikov, blaga in prtljage. Vse druge dejavnosti se povezu- 
jejo z gibanjem obsega prometa in se praviloma gibljejo v 
sorazmerju z njimi. 

Na obeh slovenskih letališčih, preko katerih se odvija javni 
letalski promet, je bila stopnja rasti 5,75% letno pri številu 
operacij letal, 8,5% pri številu potnikov in 4,09% pri teži 
tovora. 

Razvoj obsega prometa je bil v tekočem srednjeročnem 
obdobju pod izrednimi vplivi kot: zastoj v razvoju turističnega 
gospodarstva, posebno v letu 1976, prerazporeditev promet- 
nih tokov med letališčem Ljubljana in Maribor, omejitve na 
količine prevoza blaga z letali ter rekonstrukcija letališča 
Ljubljana v letu 1978, prav tako tudi pristranska politika JAT 
do potreb po letalskem prometu na področju Republike SRS 
in skromno vključevanje IAA v redni linijski zračni promet. 

Predvideni razvoj prometa v letih 1979 In 1980 
Na podlagi dosedanje realizacije obsega prometa v letu 

1979, predvidevamo, da se bo obseg prometa do konca leta 
1980 v letaliških delovnih organizacijah povečal pri ^številu 
operacij letal za 27,6%, pri potnikih za 39,5%, pri tovoru pa 
46,7%. Srednjeročni plan obsega prometa po letališčih bo 
realiziran in na letališču Ljubljana tudi presežen. 

1.3. ZMOGLJIVOSTI LETALIŠČ 
Izgradnja, posodabljanje in dopolnjevanje zmogljivosti leta- 

lišč je tehnološko povezano z razvojem letalstva, ter z zago- 
tavljanjem varnosti prometa. V preteklih letih srednjeročnega 
obdobja 1976-1980 so se bistveno povečale zmogljivosti za 
javni letališki promet v SRS in v letu 1979 se dokončujejo 
glavni infrastrukturni objekti na tercialnih letališčih, ki so 

potrebna za opravljanje javnega letalskega prometa za gene- 
ralno STOL aviacijo. 

1.4. INVESTICIJE 
V letališča SRS je bilo v letih 1976-1978 vloženo v osnovna 

sredstva skupaj 574,903.000 din. Od tega v letališče Ljubljana 
281,110.000 din, v novozgrajeno letališče Maribor 226,793.000 
din, v letališče Slovenj Gradec 33,000.000 din in letališče 
Portorož 34,000.000 din. 

Srednjeročni plan investicij je bil na vseh letališčih na 
območju SR Slovenije realiziran v skladu s predvidevanji, 
kljub težavam, ki so bile pri zagotavljanju virov. 

1.5. POSLOVANJE LETALIŠČ 
Ekonomska problematika je sestavljena iz problemov 

ustvarjanja in problemov delitve celotnega prihodka in do- 
hodka. 

Z osnovno prometno dejavnostjo se ustvari na letališču 
Ljubljana okoli 65% celotnega prihodka, 35% pa s stranskimi 
dejavnostmi. Na letališču Maribor se ustvari z osnovno pro- 
metno dejavnostjo le 30% celotnega prihodka. 

Očitno je, da celotni prihodek, dosežen na podlagi oprav- 
ljanja aerodromskih storitev letalom in potnikom, ne zado- 
stuje za pokrivanje stroškov, ki so nujno povezani z delova- 
njem letališč. 

Velika neenakopravnost letališke dejavnosti do drugih pro- 
metnih dejavnosti se kaže v izvajanju politike cen v preteklem 
obdobju. Vse do leta 1976 so bile cene aerodromskih storitev 
zadržane, v naslednjih letih pa je bila njihova rast že več kot 
polovico počasnejša od rasti stroškov. Cene letaliških storitev 
so se po obdobju zadržanih cen povečale za 37%, stroški 
obratovanja letališča pa istočasno za 35%. Ekonomska nee- 
nakopravnost letališč je izrazita tudi v primerjavi z letalskimi 
prevozniki, ki so v tem času povečali cene svojih storitev za 
210%. 

Negativnim vplivom cen na ustvarjanje celotnega prihodka 
in na višino doseženega dohodka se pridružujejo tudi stroški 
za obvezno organizacijo dodatnih letaliških služb, ki so pred- 
pisane v zakonu o zračni plovbi: gasilska služba, služba prve 
pomoči za potrebe potnikov, kontrola prtljage in stvari potni- 
kov, kontrola manevrskih površin. Izvajanje naštetih funkcij je 
naloženo letališčem, ne da bi bilo kakorkoli rešeno vprašanje 
financiranja opreme, osebnih dohodkov in drugih materialnih 
obveznosti. Izdatki za navedene službe tudi niso upoštevani 
kot element za oblikovanje cen storitev. 

Medsebojni ekonomski odnosi med letališči in prevozniki 
niso urejeni, tako kot izhaja iz dejanske povezanosti letališč in 
potnikov pri izvajanju letalskih storitev. Sočasna obravnava in 
reševanje problematike letalskega prometa in medsebojno 
dogovarjanje letališč in prevoznikov je pogoj za ustreznejši 
ekonomski položaj letališč. 

Letališča sodelujejo tudi pri opravljanju mednarodnega 
zračnega prometa, ki ga opravljajo prevozniki, niso pa treti- 
rani kot končni izvozniki in nimajo na razpolago deviz, ki jih 
potrebujejo za specialno uvozno opremo. Razen problema 
zagotavljanja deviznih sredstev za nakup uvozne opreme, je 
pereča tudi problematika prodaje uvoženega blaga v brezca- 
rinski trgovini za dinarska sredstva. Predpis, ki dovoljuje 
prodajo blaga v teh trgovinah je veljaven, letališča pa ne 
razpolagajo z deviznimi sredstvi za plačilo konsignacijskega 
blaga. 

Problematiko deviznega poslovanja je mogoče rešiti na ta 
način, da bi bile letališke storitve v mednarodnem prometu in 
prodaja blaga v mednarodnem prostoru obravnavane kot 
izvoz. 

II. OCENA MOŽNOSTI RAZVOJA LETALIŠKIH 
ZMOGLJIVOSTI SRS ZA RAZDOBJE 1981-1985 

2.1. CILJI RAZVOJA IN USMERITVE V 
POSLOVNI POLITIKI 

Temeljni cilji 
Na podlagi sedanjega stanja in ugotovljene problematike 

na področju organiziranosti dejavnosti, stanja infrastruktura 
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in dosežene stopnje uresničevanja dolgoročnejših usmeritev 
postavljenih v tekočem srednjeročnem obdobju, so cilji ra- 
zvoja letališke dejavnosti v SRS v srednjeročnem obdobju 
1981-1985 naslednji: 
- Enotna izpeljava samoupravne organiziranosti letališke 

dejavnosti v SRS, zaradi enotnega urejanja razvojne proble- 
matike, uspešnejšega vključevanja v transportne tokove Slo- 
venije in Jugoslavije. V zvezi s tem rešiti status letališč Slovenj 
Gradec, Portorož in Novo mesto. 

- Zagotovitev, da SIS za letališki promet program razvoja 
rešuje enotno, in skladno s programi ostalih zvrsti prometa v 
SRS. 
- Zagotoviti kontinuiteto in kvaliteto v razvoju varnosti pri 

opravljanju zračnega prometa in v ta namen dopolniti opremo 
v skladu z zakonom o zračni plovbi (gasilska služba, zdrav- 
stvena služba, kontrola potnikov). 
- Zaradi odcepitve DO letališča Pula je potrebno na pro- 

metno gospodarskem področju uskladiti in prilagoditi razvoj 
in prometno politiko letaliških storitev v charterskem, linij- 
skem potniškem in tovornem prometu na področju katerega 
pokrivajo letališča SRS. 
- Rešiti in organizirati za mirnodobske in vojne potrebe 

organizacijo in delovanje vseh funkcij v okviru MOB. druž- 
bene samozaščite in civilne zaščite. 

- Povečati potniške zmogljivosti letališča Ljubljana in Ma- 
ribor v skladu z naraščanjem prometa potnikov in blaga, 
uskladiti jih z izgradnjo cestno prometne infrastrukture v cilju 
boljše povezanosti letališč z glavnimi urbanističnimi in go- 
spodarskimi centri gravitacijskih območij letališč. 

- V dopolnilnih .dejavnostih zagotavljati skladen razvoj z 
osnovno dejavnostjo. 

- Izboljšati nivo sodelovanja s prevozniki na podlagi obli- 
kovanja skupne razvojne politike in dogovorjenih cen, ter 
doseči z njimi sporazum o večjem vključevanju v mednarodni 
potniški in blagovni promet preko letališč SRS in s tem 
zadovoljiti potrebe gospodarstva v SR Sloveniji. 

- Tercialnim letališčem je potrebno urediti status in jim 
zagotoviti pogoje za vključitev v javni letalski promet. 

- Delavcem na letališčih SRS se mora omogočiti normalne 
pogoje za pridobivanje dohodka in jim s tem zagotoviti dogo- 
vorjeni nivo družbenega standarda. 

Usmeritve v poslovni politiki 
Akcije poslovne politike se usmerjajo v prvi vrsti v zagotav- 

ljanje varnosti prometa in zagotavljanje razvoja obsega in 
smeri prometa v skladu s potrebami uporabnikov in v konti- 
nuiteto nadaljnjega dolgoročnega razvoja. 

Pomemben del poslovne politike pa je usmerjen v urejanje 
samoupravnih odnosov in v tem okviru tudi dohodkovnih 
odnosov, v skladu s potrebo o zagotavljanju ustreznih pogo- 
jev delovnim ljudem, v procesu samoupravljanja ter ustvarja- 
nja in delitve dohodka. 

Za večjo skladnost interesov znotraj dejavnosti bo izvedena 
enotna samoupravna organiziranost obeh javnih mednaro- 
dnih letališč Ljubljana, Maribor in tercialnih letališč. 

V skladu z zakonom o zračni plovbi se bo nadaljevala 
aktivnost za neprekinjeno zagotavljanje pogojev za varnost 
prometa. V tem času je najbolj pereča nabava predpisane 
varnostne opreme za pregled potnikov, prtljage in blaga. 

Naša prizadevanja za povečanje obsega prometa v državi 
bodo usmerjena v: 

- večkratno povečanje števila povezav z Beogradom, 
Skopjem, Sarajevom, Splitom, Dubrovnikom in Titogradom. 

- uvedbo sezonske redne linije proti Ohridu in Zadru 
- vključitev letališč Slovenj Gradec, Novo mesto in Porto- 

rož v javni domači letalski promet. 
Za pospešen razvoj mednarodnega prometa bodo prizade- 

vanja za: 
- vključitev IAA v redni mednarodni promet, nadaljnji ra- 

zvoj tehnične baze Aviogenexa 
- nadaljnje povečanje števila mednarodnih povezav JAT-a 

preko letališča Ljubljana in Maribor 
- večje vključevanje tujih prevoznikov: Svvissair, SAS, Luft- 

hansa, Al Italia, Interflug, KLM, British Airways med redne 
prevoznike. 

Na podlagi navedenih akcij zagotoviti: 
- odpiranje pogostejših novih linij proti Zurichu, Milanu, 

Copenhagenu, Munchenu, Stockholmu, Duzeldorfu, vzhodni 
Evropi in tretjim svetom 
- odpiranje tedenskih povezav proti Kitajski in Indiji. 
Posebej za razvoj mednarodnega blagovnega prometa je na 

letališču Ljubljana in Maribor usmeritev v: 
- uvedbo ULD tarif pri JAT za obe letališči 
- odpiranje rednih tovornih linij proti tretjemu svetu. 
Že v začetku novega srednjeročnega obdobja bodo priprav- 

ljene tehnološke, komunalno komunikacijske projektne za- 
snove za izgradnjo novega potniškega terminala na južni 
strani VPS na letališču Brnik. 

Proučena bo struktura tovora (prihod, odhod, domači-me- 
dnarodni, teža dimenzije tovorov, čas skladiščenja pri meša- 
nih in čistih tovornih linijah). 

Z večanjem obsega prometa se istočasno povečujejo po- 
trebe po spremljajočih dejavnostih: gostinsko hotelskih in 
trgovskih. Za pokritje potreb bomo: 
- pripravili lokacijo za gradnjo hotelsko-trgovinsko storitve- 

nega objekta, istočasno z graditvijo novega terminala na 
Brniku 

- za razvoj carine in davka proste trgovine bodo zagotov- 
ljeni pogoji za razvoj, v skladu s predpisi in možnostmi pro- 
daje 

- predelan in dopolnjen bo samoupravni sporazum letališke 
dejavnosti o razporejanju in delitvi dohodkov, v skladu z 
zakonom o združenem delu. Usklajeni bodo s tem tudi pravil- 
niki TOZD o razporejanju dohodka in delitvi osebnih dohod- 
kov. 
Družbeni standard 
Vsled zanemarjanja družbenega standarda delavcev letali- 
šča in neurejenih pogojev pridobivanja in delitve dohodka in 
čistega dohodka bo v naslednjem srednjeročnem obdobju 
ena izmed pomembnih nalog zagotoviti družbeni standard 
delavcem letališč v skladu z delavci v ostalih prometnih 
zvrsteh. 

2. 2. Samoupravno organiziranje v letališki 
dejavnosti SRS 
Delavci letališča Ljubljana in Maribor so imenovali skupno 
komisijo, katera bo pripravila koncept samoupravne organizi- 
ranosti letališke dejavnosti v SRS.Komisija je že izdelala izho- 
dišča, katera so potrdili družbenopolitični aktivi letališč Mari- 
bor in Ljubljana. Po tem konceptu bo v Sloveniji organizirana 
delovna organizacija s temeljnimi organizacijami Ljubljana in 
Maribor, obe temeljni organizaciji zkdruženega dela pa bosta 
v cilju racionalizacije dela, ekonomičnosti poslovanja imeli 
delovno skupnost skupnih služb, kateri bi poverili naloge: 
programiranja, razvoja, marketinga, financiranje, samou- 
pravno regulativo, izobraževanje.Terciarnim letališčem pa je 
prvo potrebno določiti status, kasneje pa bi se vključila v novo 
ustanovljeno delovno organizacijo.Družbenopolitična aktiva 
sta bila soglasna, da srednjeročni plan razvoja 1981 - 1985 
delamo enotno za letališko dejavnost SRS. 

2. 3. Ocena možnosti razvoja obsega prometa 
do leta 1985 
Ocena možnosti razvoja obsega prometa do leta 1985 teme- 
lji:- na analizi dosedanjega razvoja obsega prometa- na ugo- 
tovitvah o nepokritih potrebah SR Slovenije po letalskem 
prevozu blaga in potnikov- na nadaljnem razvoju gospodar- 
stva SR Slovenije in vključevanja v mednarodno delitev dela 
ter turistične in transportne tokove- na lastnih aktivnostih za 
povečanje obsega prometa, na podlagi uvajanja novih letal- 
skih povezav v domačem in mednarodnem potniškem in bla- 
govnem prometu in povečanja pogostosti na obstoječih pove- 
zavah. 
Na podlagi samostojnosti predvidevanj letališča Maribor in 
letališča Ljubljana je planirano za SR Slovenijo: 
- skupno število operacij letal v letu 1980 16.700, v letu 
1985pa 26.000, tako da bi znašalo v primerjavi z letom 1980 
55.69%, povprečna letnja stopnja rasti pa bi bila 9.26%. Leta- 
lišče Maribor predvideva 11.44%povečano letno stopnjo rasti 
operacij letal, letališče Ljubljana pa 8.71%, kjer predvideva, 
da se bo povečal delež velikih in največjih letal. 
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Predvidena je hitrejša rast števila mednarodnih operacij letal, 
kar bi zagotovilo povečanje deleža mednarodnih operacij od 
sedanjih 50.4%na 56.70%. V tem okviru je predvideno tudi 
povečanje deleža operacij letal tujih prevoznikov od 13,7% na 
15.5%. 
- skupno število potnikov v letu 1980bo 998.500, v letu 1985 
pa 1.610.000 kar pomeni 10.02% poprečno letno rast potni- 
kov. Letališče Maribor predvideva 11.85% povprečno letno 
rast potnikov, letališče Ljubljana pa 9.69%letno rast. Na pod- 
lagi hitrejše rasti mednarodnega prometa se povečuje delež 
mednarodnih potnikov od 46% v letu 1980 na 52.5% v letu 
1985 . Delež prepeljanih potnikov s tujimi letali se bo predvi- 
doma povečal od 2.95% v letu 1980 na 4.42% v letu 1985. 
- skupna teža tovora, prepeljanega z letali bo v letu 1980 9.430 
ton, v letu 1985 pa 14.285 ton, tako da znaša skupno poveča- 
nje 110%, povprečna letna rast pa 16.06%. Letališče Maribor 
predvideva 20.48% povprečno rast-letne teže tovora, letališče 
Ljubljana pa 15.42% povprečno letno rast. Povečanje temelji 
na pospeševanju domačega, v največji meri pa mednaro- 
dnega tovornega prometa, tako da bi se povečal njegov delež 
od 67.9% v letu 1980 na 72.15% v letu 1985. 

2. 4. Obseg naložb v letališko infrastrukturo v 
SR Sloveniji za obdobje 1981 - 1985 
Hitri razvoj letalstva v svetu kot tudi pri nas, zahteva velike 
kvantitativne in kvalitativne spremembe tudi v letališki infra- 
strukturi.Vsa letališča na svetu so stalna gradbišča, saj se 
dograjujejo in prilagajajo novi tehnologiji letal in naraščajo- 
čemu prometu potnikov in blaga. 

Tabela 16 a: Projekt razvoja letališč SRS od 
1981-1985 

1. Manevrske površine s spremljajočimi objekti 426.750 
2. Potniški terminal in komunalne ureditve 581.296 
3. Ostalo (oprema, tehnični objekti) 297.300 
4. Energetika 50.084 
SKUPAJ 1.355.430 

Plan virov sredstev za letališko infrastrukturo 
1. Lastna sredstva 164.708 
2. Združevanje 800.000 
3. Krediti 390.722 
SKUPAJ 1.355.430 

Tehnična struktura naložb je ugotovljena na podlagi predvi- 
denih razvojnih projektov. V skladu z značajem letališke de- 
javnosti in glede na stopnjo dograjenosti letališč v SR Slove- 
niji, se usmerja pretežni del naložb v infrastrukturne objekte. 
Uporabniki letaliških storitev pa bi naj z združevanjem nepo- 
vratnih sredstev te objekte financirali.Po sedanjih predvideva- 
njih bi stopnja združevanja morala znašati 0.7% od davčne 
osnove iz dohodka TOZD v SRS (torej povečanje od sedanje 
stopnje 0.28%). 
Cene za aerodromske storitve se oblikujejo v dogovoru s 
prevozniki.Na tej podlagi se komajda pokriva lastna cena 
storitev, brez potrebe akumulacije za razvoj tako, da letališke 
organizacije same ne morejo zagotavljati razvoja. 
Razvoj letališč v prihodnjem srednjeročnem obdobju je torej 
odvisen od združevanja sredstev gospodarstva (sredstva 
lastne amortizacije, ki bodo predvidoma zbrana pomenijo, v 
primerjavi s potrebami, le 8% udeležbo v investicijah). 

OPIS RAZVOJA PO OBJEKTIH 
A. Letališče LJubljana 
V načrtu razvoja letališča Ljubljana je bila predvidena moder- 
nizacija v dveh fazah. V prvi fazi, ki je že končana je bila 
predvidena rekonstrukcija in modernizacija vzletno-prista- 
jalne steza in usposobitev letališča za sprejem letal v pogojih 
kategorije II. za mednarodni in medkontinentalni promet. Ta 
faza je končana, zato je neodložljiv pričetek II. faze, to je 
izgradnja novega potniškega terminala, ki ga opravičujejo 
sledeča dejstva: 
1. Pristaniška stavba, ki je bila zgrajena leta 1973, bo postala 
ozko grlo po kapaciteti, kvaliteti uslug in varnosti. Predvidena 

je za promet do 1.000.000 potnikov na leto, kar bo doseženu 
že v letu 1982. Že v načrtu izgradnje obstoječe pristaniške 
stavbe je bilo predvideno, da se funkcionalno spremeni v 
blagovni terminal, za potrebe potniškega prometa pa se 
zgradi nova pristaniška stavba. 
2. Glede na število potnikov v Jumbo-jet avionu, DC-10, ki že 
pristajajo na letališču Ljubljana, kot tudi število potnikov v 
konicah, obstoječa pristaniške stavbe ni mogoče adaptirati in 
rekonstruirati. To narekuje izgradnjo popolnoma nove prista- 
niške stavbe, katera mora biti prilagojena novi tehnologiji s 
poudarkom na varnosti potnikov, letal in blaga. 
3. Pri prostorski obdelavi razvoja objektov, je ugotovljeno, da 
na severni strani vzletno-pristajalne steze ni prostora za nov 
potniški terminal, ker je v neposredni bližini tehnična baza s 
hangarji in celotnim blagovnim terminalom. Tako je možno 
zgraditi nov potniški terminal, samo na južni strani vzletno- 
pristajalne steze. S tem bo tudi dosežena odvojitev potniške- 
gaprometa od blagovnega in tehničnega kompleksa in nemo- 
tene prostorski razvoj obeh dejavnosti. 
4. Predvidena lokacija novega potniškega terminala na južni 
strani VPS povečuje tudi dostopnost letališča. Neposredna 
bližina predvidene nove hitre gorenjske avtoceste pa bo letali- 
šče približala mestu Ljubljana na 15 minut vožnje in bo 
letališče s priključkom na hitro cesto navezano na slovenski 
cestni križ. 
V sklopu novega potniškega terminala je predvideno sledeče: 
- pristaniška stavba fingerske izvedbe cca 24.000m2 

- pristaniška ploščad za parkiranje letal, paralelna dostopna 
steza za vožnjo letal na celotni dolžini VPS s hitrimi spojni- 
cami 145.000 m2 

- odprti in pokriti parkirni prostori za 1000 vozil 
- priključek na regionalno cesto in izgradnja notranjih cestnih 
povezav 
- komunalna ureditev novega terminala (elektrika, voda, PTT, 
kanalizacija, toplarna) 
- po predpisih zahtevana ograja okoli letališča 
- tehnični objekti in preureditev blagovnega terminala z 
opremo za sprejem letal. 

B. Letališče Maribor 
Na letališču Maribor je potrebno: 
- podaljšanje VPS s potrebno osvetlitvijo za kategorijo II. 
- razširitev hangarja za poslovno aviacijo z dvemi aneksi za 
revizijo letal 
- razširitev letališke ploščadi s pripadajočo razsvetljavo 
- ureditev lokalnih poti in cest z varnostno ograjo in komu- 
nalno uredivijo 
- adaptirati pristaniško stavbo 
- sovlagati pri blagovnem terminalu 
- urediti manjkajočo komunalno ureditev (voda, sežig smeti, 
toplarna, elektrika 
- oprema za sprejem in odpravo letal 

C. Ostala letališča 
Po srednjeročnem programu razvoja letališke mreže SR Slo- 
venije v obdobju 1976 - 1980 je bila začeta izgradnja letališča 
Slovenj Gradec in Portorož.Da bosta ti dve letališči sposobni 
obratovati za javni zračni promet je potrebno v naslednjem 
srednjeročnem obdobju dograditi in opremiti: 

Letališče Portorož 
- podaljšati VPS z 850 na cca 1.200 m in osvetliti 
- zgraditi kontrolni stolp in opremiti letališče z navigacijsko in 
meteo opremo 
- urediti stavbo za mednarodni promet s telefonskimi vezami 
in kablovodi 
- nabaviti opremo za sprejem in odpravo letal in metereolo- 
ško opremo 

Letališče Slovenj Gradec 
-zgraditi pristaniško stavbo, kontrolni stolp, tehnične objekte 
- osvetliti VPS, urediti komunalne objekte, varnostno ograjo 
po predpisih 
- nabaviti opremo za sprejem in odpravo letal in meterološko 
opremo 
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Letališče Novo mesto 
izgradnja letališča Novo mesto je bila predvidena že v ob- 
dobju 1976- 1980, a ni realizirana 
V naslednjem obdobju bo potrebno zgraditi: 
- VPS 1200 x 30m s pristaniško ploščadjo in osvetlitvijo, 
dovozno cesto 
- pristaniško stavbo, kontrolni stolp z navigacijsko in meteo 
opremo, tehnični objekt, komunalno ureditev, opremo za 
sprejem in odpravo letal 

Letališče Ljubljana-Brezovlca 
Zaradi zapiranja športnega letališča Ljubljana-Polje je izbrana 
nova lokacija za športni aerodrom pri Brezovici. Zgraditi je 
potrebno asfaltno VPS dolžine 950 m z ostalimi infrastruktur- 
ami objekti za potrebe športne aviacije. 

Športna letališča 
Na vseh športnih letališčih je potrebno urediti travnate vzletno 
pristajalne steze, povečati varnost in zgraditi objekte za ne- 
moten razvoj športnega letalstva. 

Razširitve so planirane za naslednja športna letališča: 
Ajdovščina, Postojna, Lesce, Celje, Maribor, Velenjati Ptuj, 
Murska Sobota, Bovec, Metlika. 

2. 5. Kadri in družbeni standard 
Dosedanje analize, obstoječe kadrovske strukture na sloven- 
skih letališčih kažejo, da je le-ta neustrezna. 
Za izobraževanje delavcev v letališki dejavnosti bo treba for- 
mirati izobraževalni center. 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo treba tudi poskrbeti 
za dvig življenjskega standarda zaposlenih delavcev. 

2. 6. Povezava s prevozniki 
Za odstranitev pomanjkljivosti zaradi politike jugoslovanskih 
prevoznikov, zlasti JAT-a, bo potrebno nadaljevati v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju z napori, da se zračne pro- 
metne povezave preko letališč v Sloveniji vzpostavijo in formi- 
rajo na podlagi potreb in povpraševanja za tovrstnim prevo- 
zom. 
Potrebno bo s skupnimi napori in podporo družbenopolitič- 
nih organov in gospodarske zbornice SRS doseči samou- 
pravni sporazum med prevozniki in letališči, ki bo slonel na 
dohodkovnih odnosih. 
Prav tako je potrebno, da se nepokrite potrebe po letnem 
domačem in mednarodnem prometu v potniškem in blagov- 
nem prevozu pokrijejo tudi z zmogljivostmi našega aviopre- 
voznika IAA, sporazumno z JAT-om in ostalimi prevozniki. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju je potrebno uveljaviti 
STOL aviacijo in s tem povezovati manjša letališča z družbe- 
nopolitičnimi, kulturno gospodarskimi in turističnimi centri. 
Vzporedno s to akcijo je nujno potrebno v zveznem merilu 
regulirati status manjših letališč. 

S skupnimi močmi turističnega gospodarstva je potrebno 
organizirano pritegniti tudi generalno aviacijo preko teh ma- 
tih letališč in na ta način s povezovanjem kmečkega turizma, 
vikendov in jahtingluke na morju popestriti našo turistično 
ponudbo. 

2. 7. Varnost letalskega prometa 
Večina planiranih naložb ne služi samo povečanemu obsegu 
prometa, temveč v prvi vrsti varnostnim ukrepom, s katerimi 
bi omogočili varno potovanje potnikov in blaga. V teh nalož- 
bah je zajeta oprema za kontrolo potnikov, blaga in prtljage 
ter za vodenje in kontrolo letal. 

2. 8. Potrebni ukrepi in pogoji za realizacijo 
programa 
Za realizacijo postavljenih nalog in ciljev za letališko dejav- 
nost na področju SRS je potrebno rešiti še naslednja odprta 
vprašanja: 
1. S samoupravnimi sporazumi med prevozniki, letališči in 
gospodarstvom SRS doseči, oz. ponuditi takšen redni zračni 
transport v SRS, ki bo pokril povpraševanje in potrebe po 
tovrstnem transportu v SRS. 
2. Samoupravno in organizacijsko formirati enotno delovno 
organizacijo za letališko dejavnost na področju SRS. 
3. Razrešiti in likvidirati obveznosti, ki so nastale z razgradnjo 
letališke infrastrukture na področju naše republike. 
4. Potrebno je z zakonom republike urediti status, obvezno- 
sti, pravice in dolžnosti letališke infrastrukture na področju 
naše republike. V tem zakonu je potrebno opredeliti obvezno, 
da se za to družbeno dejavnost, za katero bo gospodarstvo 
druževalo sredstva s ciljem, da si olajša plasma svoje produk- 
cije na svetovni trg, regulira obvezno formiranje samoupravne 
interesne skupnosti za letališko infrastrukturo na področju 
SRS. Ta interesna skupnost bi preko svojih organov spreje- 
mala, potrjevala in financirala racionalno usklajen in enoten 
končni program razvoja in delovanja letaliških ponudb na 
področju naše republike. 
5. Potrebno je urediti tretma izvoza letaliških storitev in najti 
rešitve za koriščenje deviznih pravic, zlasti za uvoz opreme in 
prodaje blaga v brezcarinski coni. 
6. Financiranje vseh služb, ki so predpisane z zakonom in se 
morajo obvezno izvajati na letališčih, se mora vključiti v posa- 
mezne samoupravne interesne skupnosti, ki so formirane v 
srs za gasilsko in zdravstveno službo. 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ptt PROMETA SLOVENIJE 
Strokovna služba 

ZDRUŽENE ptt ORGANIZACIJE SLOVENIJE 

Ocena realizacije programa razvoja ptt 

prometa za obdobje 1976-1980 in 

analiza možnosti razvoja ptt prometa v 

obdobju 1981-1985 

1. Uvod 

V dokumentih za izdelavo družbenega plana SR Slovenije 
za srednjeročno obdobje 1976-1980 je med drugim poudar- 

jeno, da še nahajamo pred izrazitejšim investicijskim ciklom 
vlaganj v gospodarsko infrastrukturo, ki je posledica neuskla- 
jenega razvoja našega gospodarstva v preteklosti. Potrebe po 
hitrejšem razvoju ptt prometa Slovenije so dobile svoje mesto 
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v dogovoru o temeljih družbenega plarta SR Slovenije za 
obdobje 1976-1980, prav tako pa tudi v samoupravnem spo- 
razumu o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije za 
obdobje 1976-1980. 

Skladno s sprejetimi cilji in usmeritvami v omenjenih plan- 
skih dokumentih naj bi dosegli stopnjo razvitosti ptt omrežja 
in kapacitet, ki bi omogočila vključevanje novih telefonskih 
naročnikov po poprečni letni stopnji rasti 12,8%, telegrafskih 
naročnikov po poprečni letni stopnji 11,4% in povečanje 
števila poštnih enot za 31. 

Da bi dosegli predvidene cilje razvoja ptt prometa Slovenije, 
bi morali v sedanjem planskem obdobju vložiti v razvoj ptt 
zmogljivosti 2.620 milijonov din upoštevaje cene leta 1975 
oziroma 4.350 milijonov din upoštevaje cene leta 1978. Od 
skupno predvidenih vlaganj je bilo predvideno za razvoj re- 
gionalnih, in krajevnih ptt zmogljivosti 42%, za razvoj tranzit- 
nih, magistralnih in mednarodnih telegrafskih in telefonskih 
zmogljivosti pa 58%. Glede na dejavnosti je bilo predvideno 
od celotne vrednosti naložb za razvoj poštnega prometa 12%, 
telegrafskega prometa 2%, telefonskega prometa 85% ter 
vlaganja v druge dejavnosti 1%. 

Obdobje 1976-1980 je za dejavnost ptt prometa še posebej 
pomembno, saj je samoupravni sporazum o temeljih plana 
razvoja ptt prometa v SR Sloveniji sprejela Samoupravna 
interesna skupnost ptt prometa Slovenije. Uporabniki in izva- 
jalci so se s tem sporazumom dogovorili, da bodo skrbeli za 
hitrejšo rast ptt prometa, za optimalno zadovoljevanje druž- 
benih potreb po ptt storitvah v skladu z družbenimi mož- 
nostmi, za zagotovitev položaja ptt prometa, ki mu pripada v 
razvoju našega gospodarstva in družbe, ter za zagotovitev 
materialnih pogojev za njegov razvoj. 

Za realizacijo sedanjega srednjeročnega plana razvoja ptt 
prometa Slovenije so bili sporazumno dogovorjeni naslednji 
deleži virov finansiranja: lastna sredstva 39%, združena sred- 
stva uporabnikov 23% in krediti 48%. 

Da bi zagotovili materialne pogoje za uresničitev sprejetega 
srednjeročnega plana, so se uporabniki in izvajapci ptt stori- 
tev dogovorili, da bodo v okviru samoupravne interesne skup- 
nosti ptt prometa Slovenije obravnavali in predlagali sprejem 
ukrepov, ki bi zagotavljali reden dotok sredstev po obsegu in 
strukturi dogovorjenih virov. 

2. Realizacija plana razvoja ptt prometa za 
obdobje 1976-1980 in ocena izvršitve do leta 
1980. 

Kljub stališču o pomenu hitrejšega razvoja ptt prometa 
Slovenije ugotavljamo, da izvajanje srednjeročnega plana ra- 
zvoja ptt prometa Slovenije v prvih treh letih zaostaja za 
dogovorjeno dinamiko. Zaostajanje v realizaciji planiranih ptt 
zmogljivosti je največje pri izgradnji telegrafskih in telefon- 
skih priključkov, zaostajanje pa je tudi pri vključevanju novih 
telefonskih naročnikov, pri izgradnji krajevnega ptt omrežja, 
pri izgradnji poslovnih prostorov ter opremljenosti ptt enot ter 
pri posodabljanju dostave. 

Glavni razlog zaostajanja razvoja od dogovorjene dinamike 
je izpad lastnih sredstev in združenih sredstev uporabnikov. 
Zmanjšanje obsega lastnih sredstev je posledica poslabšane 
reproduktivne sposobnosti ptt organizacij. Veliko manjši ob- 
seg združenih sredstev uporabnikov kot je bil načrtovan pa je 
posledica dejstva, da uporabniki ptt storitev združujejo sred- 
stva zgolj na osnovi interesnega pristopa k samoupravnemu 
sporazumu o združevanju sredstev. (Ob tej ugotovitvi velja 
omeniti, da v SR Sloveniji poteka izvajanje prednostnih nalog 
na osnovi združevanja dela in sredstev, katerih podlaga so 
ustrezne zakonske določbe o obveznem združevanju sred- 
stev.) Kasnitev je tudi posledica dejstva, da se je začel plan 
pospešeno izvajati šele po njegovem sprejemu (junij 1976) in 
da so bila v prvih letih zaradi velikih potreb predvidena neko- 
liko večja vlaganja kot v zadnjih letih. 

Ocena realizacije plana razvoja predvideva, da bodo, kljub 
omenjenim težavam pri realizaciji in pa ob upoštevanju dej- 
stva, da bodo ptt organizacije in samoupravna interesna 
skupnost ptt prometa Slovenije vložile maksimalne napore v 
realizacijo plana razvoja, do konca leta 1980 zgrajene ptt 
kapacitete v takšni meri, da bodo zagotovile realizacijo vklju- 
čevanja novih telefonskih naročnikov po poprečni letni stop- 

nji 12,7%, telegrafskih naročnikov po poprečni letni stopnji 
11,8% in da bo število poštnih enot poraslo za 25. Fizična 
realizacija, katera je za to plansko obdobje ocenjena (upošte- 
vaje cene leta 1978) v višini 4.227 milijonov din, bo sicer 
dosežena 97%, vendar je potrebno ob tem poudariti, da bo po 
oceni izpadla iz realizacije vrsta objektov (zgradbe, medkra- 
jevni in krajevni kabli, RR sistemi) katerih izgradnja se bo kot 
prioriteta pojavila v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Povsem drugače kot je bilo planirano, pa je ocenjena fi- 
nančna konstrukcija virov financiranja. Primerjava ocenjenih 
strukturnih deležev v konstrukciji virov financiranja s planira- 
nimi je sledeča: 

Tabela 16 b: Viri financiranja PTT v obdobju 
1976^-1980 
v%   

obdobje 1976-1980 
ocenjena 

planirano izvršitev 

Lastna sredstva 39 22 
Združena sredstva 23 13 
Krediti   ^ 
Skupaj    ^22 122 

Ekonomski položaj in reproduktivna sposobnost ptt pro- 
meta se iz leta v leto slabša, hitro pa se povečuje zadolženost. 
Vzroki za nenehno slabšanje ekonomskega položaja in repro- 
duktivno sposobnost so predvsem zaradi: 

- nevsklajene rasti cen ptt storitev s cenami drugih storitev 
in blaga 

- neekonomskih cen storitev v poštnem prometu, kjer se ze 
vrsto let srečujejo z izgubo 

- hitrega spreminjanja strukture telefonskih naročnikov v 
korist telefonov v stanovanjih, katerih obseg prometa je bi- 
stveno manjši od drugih telefonskih naročnikov 

- hitrejša rast sredstev za splošno in skupno porabo ter 
zakonskih in drugih samoupravno dogovorjenih obveznosti 
od razpoložljivih lastnih sredstev za investicije 

- vse večjega zadolževanja za realizacijo srednjeročnega 
plana 1976-1980 zaradi izpada drugih virov finansiranja 

- ptt promet kot infrastruktura in hkrati dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena ne uživa pri plačevanju družbenih 
obveznosti nobenih ugodnosti; pri tem je potrebno posebej 
omeniti plačevanje posojila federaciji za kreditiranje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
pokrajin po stopnji 3% ob istočasni ugotovitvi, da mora ptt 
promet praktično sam zagotavljati sredstva za hitrejši razvoj 
ptt prometa na manj razvitih območjih v SR Sloveniji. 

Poleg problemov finančnega značaja pa obstaja v zvezi z 
razvojem in izgradnjo ptt omrežja in kapacitet še vrsta drugih 
problemov, ki v vse večjem obsegu zavirajo pospešeno iz- 
gradnjo, oziroma podaljšujejo čas izgradnje posameznih ob- 
jektov, deloma pa tudi redno delovanje ptt prometa. 
Med te štejemo predvsem: dolge dobavne roke opreme, mot- 
nje pri preskrbi z reprodukcijskim materialom, premajhne 
zmogljivosti montažerjev oziroma neusklajenost njihovih ka- 
pacitet s kapacitetami proizvajalcev, premajhna vključenost 
izgradnje ptt objektov v urbanistične plane, neusklajenost 
sočasne celotne komunalne izgradnje v novih naseljih ter v 
tem okviru nerešeno vprašanje financiranja ptt objektov (ptt 
organizacije v večini primerov niso vključene pri oblikovanju, 
združevanju in usmerjanju sredstev, ki se v okviru komunalnih 
skupnosti zbirajo za komunalno opremljanje zemljišč in zato 
nastopajo le kot pogodbeni izvajalec), problemi z uvozom 
opreme in reprodukcijskega materiala (soglasja za uvoz 
opreme, nerešeno vprašanje deviznih pravic za ptt promet, saj 
izvoz ptt storitev ni izenačen z izvozom drugih storitev in 
blaga) ipd. 

3. Izhodišča in cilji razvoja ptt prometa v 
obdobju 1981-1985 
Dosežena stopnja razvitosti ptt prometa, predvidena dina- 
rfiika potreb uporabnikov po ptt storitvah ter nujnost čim- 
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prejšnje uskladitve ptt zmogljivosti s splošnim družbenim 
razvojem narekuje, da je ptt prometu potrebno v obdobju 
1981-1985 zagotoviti prioriteto v razvoju in vlaganja v njegov 
razvoj v primerjavi z dosedanjimi vlaganji bistveno povečati. 

Izhajajoč iz opisanih predpostavk projekcija razvoja ptt 
prometa Slovenije za obdobje 1981-1985 zasleduje predvsem 
naslednje cilje: 
- zmanjšati razkorak med potrebami in možnostmi zadovo- 

ljevanja uporabnikov po ptt storitvah in povečati dostopnost 
vseh vrst ptt omrežja 

- z uvajanjem sodobnih delovnih priprav in sodobno orga- 
nizacijo dela izboljšati hitrost in kvaliteto ptt storitev ter pro- 
duktivnost dela in s tem v zvezi razvijati zmogljivosti za 
uvedbo novih ptt storitev kot so: radiomobilne zveze, prenos 
podatkov, prenos faksimilov, uvajanje novih vrst storitev de- 
narnega prometa, ipd. 
- graditev ptt kapacitet tako, da bodo zagotavljale kritje 

potreb SLO in družbene samozaščite 
- doseči na podlagi združevanja dela in sredstev skla- 

dnejšo izgradnjo ptt zmogljivosti s potrebami nosilcev funk- 
cionalnih sistemov zvez in drugih velikih uporabnikov. 

- zagotoviti skladnejši razvoj ptt zmogljivosti na manj ra- 
zvitih in obmejnih območjih s splošnim gospodarskim razvo- 
jem 

- zagotoviti potrebne ptt kapacitete'za nadaljnje povezova- 
nje Slovenije z drugimi območji v Jugoslaviji in tujino 

- s povečanim obsegom in zboljšanjem kvalitete ptt stori- 
tev ob energetski krizi prispevati delež v štednji energije. 

Da bi dosegli predvidene osnovne cilje razvoja ptt prometa 
Slovenije bi morali vložiti v razvoj ptt zmogljivosti 10.470 
milijonov din (upoštevaje cene leta 1978). S tako predvidenim 
obsegom vlaganj v razvoj ptt prometa bi zmanjšali razkorak 
med obsegom potreb po ptt storitvah in možnostjo njihovega 
kritja. V naturalnih kazalcih izraženo predstavlja predviden 
obseg vlaganj možnost poprečne letne stopnje rasti vključe- 
vanja telefonskih naročnikov v višini 14,6%, telegrafskih na- 
ročnikov v višini 9,7% in porast števila poštnih enot v celem 
planskem obdobju za 35. Po oceni realizacije srednjeročnega 
plana razvoja ptt prometa Slovenije za obdobje 1976-1980,za 
katerega je značilno, da se je razkorak v razvoju ptt kapacitet 
v primerjavi s splošnim družbenim razvojem bistveno povečal, 
bo namreč znašala poprečna letna stopnja rasti vključevanja 
novih telefonskih naročnikov 12,7%, telegrafskih naročnikov 
11,8%, število poštniTi enot pa se bo v tem planskem obdobju 
povečalo za 25. Iz opisanih primerjalnih kazalcev izhaja ugo- 
tovitev, da je v projekciji razvoja ptt kapacitet za obdobje 
1981-1985 dana skladno z družbenimi potrebami relativno 
večja prioriteta vlaganj v razvoj telefonskega omrežja in tele- 
fonskih kapacitet. 

Upoštevaje ocenjene omejene narodnogospodarske ra- 
zvojne možnosti v obdobju 1981-1985 na eni strani ter nuj- 
nost ohranitve izgradnje zmogljivosti ptt omrežja na nivoju, ki 
bo zagotavljal vključevanje telefonskih naročnikov vsaj na 
doseženi stopnji obdobja 1976-1980, pa bi morali vložiti v 
razvoj ptt zmogljivosti 8.857 milijonov din. Ob tem je potrebno 
poudariti, da bi bilo z obsegom take projekcije možno ohraniti 
le dosedanjo dinamiko zadovoljevanja potreb po ptt storitvah, 
za katero pa smo že v prvem delu-v analizi izvajanja plana 
razvoja ptt prometa za obdobje 1976-1980 ugotovili, da zao- 
staja za splošnim družbenim razvojem in da ob taki dinamiki 
postaja ptt promet že zaviralni dejavnik celotnega gospodar- 
skega in družbenega razvoja v SR Sloveniji, Tako po tej 
.projekciji znaša poprečna letna stopnja vključevanja telefon- 
skih naročnikov 12,4% telegrafskih naročnikov 9,6%, število 
poštnih enot pa bi se v celotnem planskem obdobju povečalo 
za 35. 

Pomen, ki ga ima ptt promet kot komunikacijski sistem v 
celotnem gospodarskem in družbenem dogajanju, daje ptt' 
prometu vlogo infrastrukturne dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena, zato je treba šteti vse kapacitete ptt prometa za 
infrastrukturo. Tokovno gibanje ptt storitev, njihovo zakluče- 
vanje po ravneh, neposredna zainteresiranost uporabnikov 
po pretoku informacij, vse to pa so podlage, ki ptt kapacitete 
kot infrastrukturne kapacitete dele na lokalno, regionalno ter 
interregionalno infrastrukturo oziroma na infrastrukturo re- 
publiškega in regionalnega pomena. 

V okviru obsega obeh variantnih projekcij znaša obseg 
republiške ptt infrastrukture za obdobje 1981-1985, med ka- 

tero so štete mednarodne, magistralne in tranzitne ptt zmog- 
ljivosti, glavne telefonske centrale, prenosni sistemi med 
glavnimi in vozliščnimi centralami, vozliščne centrale ter pre- 
nosni sistemi med vozliščnimi in končnimi centralami ter 
glavni poštni center in poštni centri pri poštnih zmogljivostih 
in izgradnja ptt informacijskega sistema, v skupni vrednosti 
5.167 milijonov din. 

Tako predviden obseg republiške ptt infrastrukture terja 
sam tehnološki proces in ga bo zaradi zagotovitve nemote- 
nega delovanja sistema kot celote potrebno realizirati ne 
glede na obseg drugega dela t. j. regionalne ptt infrastrukture. 

4. Možnosti finansiranja razvoja ptt prometa 
v obdobju 1981-1985. 

Glede na potrebno povečanje ptt zmogljivosti bi morala 
znašati vlaganja v razvoj ptt prometa 10.470 oziroma 8.867 
milijonov din. Od predvidenih vlaganj po l.varianti bi usmerili 
za razvoj v poštni promet 1.492 milijonov din, v telegrafski 
promet 220 milijonov din, v telefonski promet 8.297 milijonov 
din in razvoj drugih dejavnosti 461 milijonov din. Po II.varianti 
pa bi usmerili za razvoj poštnega prometa 952 milijonov din, 
telegrafskega prometa 354 milijonov din, telefonskega pro- 
meta 7.350 milijonov din in v razvoj drugih dejavnosti 211 
milijonov din. 

Zaradi nedoseganja ekonomske ravni cen vseh ptt storitev, 
meusklajene rasti cen ptt storitev s cenami drugih storitev in 
blaga oziroma s cenami ptt opreme in del, ter zaradi neugo- 
dnih kreditnih pogojev, pod katerimi je ptt promet najemal 
kredite za realizacijo programa razvoja 1976-1980 in visokih 
obremenitev z družbenimi obveznostmi, ptt promet sam brez 
širše družbene pomoči ni sposoben zagotoviti ustrezne fi- 
nančne konstrukcije virov finansiranja programa razvoja za 
obdobje 1981-1985. Zaradi omenjenih razlogov je v konstruk- 
cijo virov finansiranja razvoja ptt prometa za obdobje 
1981-1985 vključeno sledeče: 

- sovlaganja uporabnikov za razširjeno reprodukcijo tele- 
fonskih zmogljivosti v višini 30% vrednosti naložb za izgrad- 
njo posameznega novega telefonskega naročnika (tak način 
zbiranja sredstev uporabnikov so nekatere območne SIS ptt 
prometa že uveljavile za realizacijo programa razvoja ptt pro- 
meta 1976-1980) 

- zduževanje sredstev uporabnikov v višini 20% vrednosti 
impulza (tudi to združevanje je bilo pri realizaciji programa 
razvoja ptt prometa 1976-1980 v nekaterih območnih SIS ptt 
prometa že uveljavljeno, vendar v različnih višinah) 
- sredstva, ki predstavljajo razliko v znižanju stopnje ob- 

veznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko nezadostno razvitih republik in pokrajin od 3 na 1 % s tem, 
da se le-ta v okviru samoupravne interesne skupnosti ptt 
prometa usmerjajo za hitrejši razvoj na manj razvitih in ob- 
mejnih območjih (predlog o znižanju stopnje omenjenega 
obveznega posojila je republiška SiS ptt prometa že v začetku 
leta 1979 posredovala ustreznim republiškim organom in si- 
cer v zvezi z ukrepi za realizacijo programa razvoja ptt pro- 
meta 1976-1980) 

- v družbenem dogovoru o uporabi sredstev Poštne hranil- 
nice v Sloveniji za obdobje 1981-1985 zagotoviti 80% sred- 
stev za razvoj ptt prometa; od tega se 20% sredstev nameni za 
kreditiranje razvoja ptt kapacitet na manj razvitih in obmejnih 
območjih (v sedanjem planskem obdobju namreč nismo 
uspeli najti ustreznega sistema za pospeševanje razvoja manj 
razvitih in obmejnih območij in to iz razloga, ker ptt organiza- 
cije, ki pokrivajo ta območja, niso razpolagale z zadostnimi 
višinami sredstev za lastno udeležbo pri najemanju kreditov) 

- najemanje kreditov za izgradnjo ptt mreže in kapacitet 
pod pogoji, ki veljajo za infrastrukturo 

-• najemanje kreditov pri dobaviteljih opreme pod pogoji z 
največ 20% lastno udeležbo, z najmanj 10-letno odplačilno 
dobo in s 6% do 8% obrestno mero. 

S tem v zvezi je potrebno pred pričetkom novega planskega 
obdobja 1981-1985 sprejeti ustrezne sistemske ukrepe, s ka- 
terimi bi uveljavili v projekciji upoštevane ukrepe oziroma bi z 
njimi zagotovili realizacijo vlaganj v predvidenem obsegu. 

Ob upoštevanju navedenega bi znašal v konstrukciji virov 
finansiranja projekcije razvoja ptt prometa za obdobje 
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Kot je bilo že omenjeno, je v obdobju 1976-1980 potekalo 
interesno združevanje sredstev za izgradnjo ptt omrežja in 
kapacitet na prostovoljni osnovi, kar se je odražalo v neenot- 
nem sistemu združevanja po posameznih območjih. V kolikor 
bi se tak način in dinamika združevanja sredstev nadaljevala 
tudi v obdobju 1) 81-1985, bi znašala združena sredstva v 
obdobju 1981-1985 le okrog 2000 milijonov din. To pa bi 
pomenilo povečanje deleža kreditnih sredstev tako, da bi le-ta 
znašal pri I. varianti 71% in Dri II. varianti 68% Delež kreHitnv 

v takšni višini, upoštevaje stopnjo kreditne sposobnosti, ptt 
promet ni sposoben prevzeti. Zato je potrebno sprejeti že 
omenjene ustrezne sistemske rešitve, po katerih bo združeva- 
nje sredstev uporabnikov obvezno, kot je to slučaj pri ostalih 
interesnih skupnostih materialne proizvodnje za tekoče plan- 
sko obdobje. 

Glede na probleme, s katerimi se ptt dejavnost srečuje pri 
realizaciji programa razvoja ptt prometa za obdobje 
•)976-1980 in pa zaradi ocenjenih omejenih narodnogospo- 
darskih možnosti razvoja v obdobju 1981-1985 predlagamo, 
da bi pri načinu finansiranja razvoja v obdobju 1981-1985 
urejali posebej finansiranje razvoja republiške ptt infrastruk- 
ture in posebej finansiranje razvoja regionalne ptt infrastruk- 
ture. V obeh ponujenih variantah razvoja ptt prometa pred- 
stavljajo naložbe v republiško ptt infrastrukturo 5167 milijo- 
nov din. V okviru obsega republiške ptt infrastrukture naj bi 
znašal delež lastnih sredstev ptt prometa in združenih sred- 
stev 30%, delež kreditov pa 70%. V absolutnih številkah 
povedano bi znašala višina lastnih sredstev 400 milijonov din, 
združenih sredstev 1167 milijonov din in višina kreditov 3600 
milijonov din. 

Razvoj regionalne ptt infrastrukture naj bi finansirale ob- 
močne interesne skupnosti na podlagi lastnih sredstev ptt 
prometa, interesnega združevanja v okviru občin in krajevnih 
skupnosti ter kreditov. Tako bi znašal pri finansiranju razvoja 
regionalne ptt infrastrukture v okviru I. variante delež lastnih 
sredstev 11%, združenih sredstev 60% in delež kreditov 29%. 
V okviru II. variante razvoja pa bi pri finansiranju razvoja 
regionalne ptt infrastrukture znašal delež lastnih sredstev 
13%, združenih sredstev 69%, in delež kreditov 18%. 
5. Sklep 

Postavljene usmeritve razvoja ptt prometa Slovenije v ob- 
dobju 1981-1985 predstavljajo pomemben napredek tako po 
obsegu in količini ptt zmogljivosti v okviru katerih je dana 
skladno z družbenimi potrebami relativno večja prioriteta 
vlaganj v razvoj telefonskega omrežja in telefonskim kapaci- 
tetam, kot tudi glede na posodobitve tehnološkega procesa. Z 
njihovo realizacijo bi bil vzpostavljen sodoben in kvaliteten ptt 
sistem, s katerim bi bilo omogočeno boljše in kvalitetnejše 
zadovoljevanje družbenih potreb po vseh vrstah ptt storitev, 
zagotovljene bi bile ptt zmogljivosti za kritje potreb nosilcev 
funkcionalnih sistemov zvez in drugih velikih uporabnikov, 
izboljšana bi bila materialna podlaga ptt prometa za nadaljnji 
razvoj ptt sistema ter zagotovljen bi bil hitrejši razvoj indu- 
strije telekomunikacij, poštne opreme ter drugih dejavnosti, ki 
sodelujejo pri izgradnji in razvoju ptt zmogljivosti. Kljub temu 
pa je treba poudariti, da bo še vedno ostal del potreb po 
telefonskih storitvah koncem obdobja 1981-1985 nezadovo- 
ljen. 

V srednjeročnem obdobju 1981-1985 bi morala znašati 
vlaganja v razvoj ptt prometa glede na dosego cilja, da se 
zmanjša razkorak med potrebami in možnostjo kritja po tele- 
fonskih priključkih, 10.470 milijonov din oziroma glede na 
dosego cilja, da se ohrani vsaj dosežena stopnja vključevanja 
telefonskih naročnikov v obdobju 1976-1980, 8867 milijonov 
din. 

Tabela 17: Vlaganja v razvoj po namenu 

I. varianta 
mio din 

II. varianta 
mio din 

Vlaganja v razvoj: 
poštnega prometa 
telegrafskega prometa 
telefonskega prometa 
drugih dejavnosti 

1.492 
220 

8.297 
461 

952 
354 

7350 
211 

Finančna konstrukcija razvoja za obdobje do leta 1985 
upošteva enotno realizacijo ukrepov, ki bi jih v pretežnem 
delu morali realizirati že v sedanjem srednjeročnem obdobju 
oziroma nekatera od njih območne SIS ptt prometa že uve- 
ljavljajo za realizacijo sedanjega srednjeročnega piana ra- 
zvoja ptt prometa, in sicer: 

- sovlaganja uporabnikov za razširjeno reprodukcijo tele- 
fonskih zmogljivosti v višini 30% vrednosti naložb za izgrad- 
njo posameznega novega telefonskega naročnika, 
- združevanje sredstev uporabnikov v višini 20% vrednosti 

impulza, 
- znižanje stopnje obveznega posojila za kreditiranje hi- 

trejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in 
pokrajin od 3 na 1% s tem, da se,ta sredstva v okviru SIS ptt 
prometa usmerjajo za hitrejši razvoj na manj razvitih in ob- 
mejnih območjih, 
- da je 80% sredstev Poštne hranilnice v Sloveniji name- 

njeno za razvoj ptt prometa, 
- za kreditiranje razvoja ptt kapacitet na manj razvitih in 

obmejnih območjih je upoštevano 20% sredstev Poštne hra- 
nilnice (od omenjenih 80% v prejšnji alinei), 
- najemanje kreditov za izgradnjo ptt mreže in kapacitet 

pod pogoji, ki veljajo za infrastrukturo, 
- najemanje kreditov pri dobaviteljih opreme pod pogoji, ki 

jih ptt promet zmore. 
Po predlogu načina finansiranja razvoja ptt prometa v ob- 

dobju 1981-1985 naj bi posebej urejali finansiranje razvoja 
republiške ptt infrastrukture in posebej finansiranje razvoja 
regionalne ptt infrastrukture. Konstrukcija virov finansiranja 
je za oba nivoja sledeča: 

Tabela 18: Konstrukcija virov financiranja 
razvoja ptt infrastrukture 1981-1985 

lastna sredstva 
združena sredstva 
krediti 

400 milijonov din 
1167 milijonov din 
3600 milijonov din 

skupaj 5167 milijonov din 

Regionalna 

I. varianta ll. varianta 
mio din mio din 

lastna sredstva 
združena sredstva 
krediti 

608 
3165 
1530 

480 
2558 

662 

skupaj 5303 3700 

I. varianta 
mio din 

I. varianta 
mio din 

Skupa) 
lastna sredstva 
združena sredstva 
krediti 

1.008 
4.332 
5.130 

880 
3725 
4262 

skupaj 10.470 8867 

Skupaj: 10.470 8867 

V kolikor predlagani ukrepi, ki omogočajo tako postavljeno 
konstrukcijo virov finansiranja razvoja ptt prometa ne bi bili 
sprejeti je treba računati z že omenjenim dejstvom, da je ptt 
prometu ob dosedanji politiki cen ptt storitev, visokimi obre- 
menitvami z družbenimi obveznostmi ter ob upoštevanju se- 
danje dinamike in načina združevanja sredstev, zagotovljenih 
le okrog 71% (pri I. varianti) oziroma 68% (pri II. varianti) 
sredstev za realizacijo začrtanih projekticj v obdobju 
1981-1985. Ostala sredstva predstavljajo krediti. Takšno vi- 
šino kreditnih sredstev pa ptt promet ni sposoben prevzeti. To 
bi pomenilo zmanjšan obseg predvidenih vlaganj oziroma: 

- povečanje neskladnosti med potrebami uporabnikov in 
■ možnostjo njihovega kritja, 
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- obstoječe ptt omrežje ne bo vzdržalo naraščajočih obre- 
menitev in bo postalo zaviralni dejavnik gospodarskega in 
družbenega razvoja, 

- v primeru nezadostne podpore družbene skupnosti ptt 
delavci sami ne morejo nositi odgovornosti za posledice, ki bi 
jih nerazvit ptt promet imel za razvoj Slovenije na sploh, 

- pospešeno bi se razvijali paralelni sistemi zvez različnih 
uporabnikov, kar je zaradi razdrobljenosti takih omrežij in 
velikih vlaganj na eni strani ter nizke izkoriščenosti na drugi 
strani družbeno neracionalno, 

- še bolj bi se poslabšala kvaliteta ptt storitev in zmanjšali 
prihodki, kar bi privedlo ptt promet v še slabši ekonomski 
položaj. 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR 
SLOVENIJE 
Strokovna služba 

ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO - Ljubljana 

Analiza razvoja železniških zmogljivosti v 

obdobju 1976-1980 ter 

razvojne možnosti v srednjeročnem 

obdobju 1981-1985 

UVOD 

Železnica s svojo dejavnostjo predstavlja eno od področij, ki 
pomembno vpliva na odnose v gospodarstvu. Posebno v 
zadnjem času posvečajo povsod po svetu njenemu poslova- 
nju in razvoju največjo pozornost. V prometnih sistemih ve- 
čine razvitih držav se železnice razvijajo izredno uspešno, v 
ostalih pa so za hitrejši razvoj že prižgali zeleno luč. 

Do takih opredelitev je v svetu prišlo, ker se lahko z naložbami 
v modernizacijo in razvoj železnice in s preusmerjanjem glav- 
nih prometnih tokov nanjo rešijo mnogi ključni problemi 
sodobne družbe, ki so nastali zaradi družbeno neracional- 
nega prometnega sistema v preteklosti. Tu gre predvsem za 
vprašanja porabe energije, zaščite človekovega okolja, varno- 
sti in ne nazadnje transportnih stroškov: 

- promet porabi preko 25% vse energije; železnica porabi od 
3 do 5 krat manj energije po toni prepeljanega blaga pri 
dizelski vleki kot cestni prevozniki, elektrificirana železnica pa 
8 krat manj, in to energije iz domačih virov (delo ŽG Ljubljana 
v letu 1978: 80% z elektrovleko in 20% z dizelsko vleko); 

- železnica na onesnaževanje okolja praktično ne vpliva v 
primerjavi s cestnimi vozili, katerih izpušni plini so udeleženi v 
skupni onesnaženosti zraka že s 30% in to ob velikem hrupu, 
ki ga cestna vozila povzročajo; veliko manjša je tudi poraba 
prostora (štiripasovna avtocesta ima le 40% zmogljivosti dvo- 
tirne železnice, porabi pa 3 krat več prostora); 

- varnost prevoza je na železnici večja kot na cesti (razmerje 
med cesto in železnico je okoli 1:100); z razvojem in moderni- 
zacijo se število nesreč na njej še manjša. 

- transportni stroški so pri nas dvakrat višji kot drugod po 
svetu, v končni ceni proizvoda dosegajo v povprečju do 17% 
(od tega je udeležba železnice 3,2%); z večjo udeležbo želez- 
niških prevozov bi se transportni stroški znižali. 

V prizadevanjih za boljšo in modernejšo železnico v Evropi in 
v svetu že gradijo tudi nove proge za hitrosti od 200 do 300 
km/uro, pri tem pa omogočajo z velikimi dotacijami in kom- 
penzacijami železnici normalno tekoče poslovanje (delež 
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kompenzacije v stroških poslovanja v tekočem planskem ob- 
dobju je ŽG Ljubljana30%, pri oBB-Avstrija-31%, pri SNCF 
- Francija - 39%, pri DB - ZR Nemčija - 49% in pri FS- Italija 
- 62%). Ob ekspanziji železnice drugje po svetu pa pri nas še 
vedno nismo zaključili niti osnovnih programov obnove in 
modernizacije prog železniškega prometnega križa in v pri- 
merjavi z ostalimi vedno bolj zaostajamo, kar ilustrirajo tudi 
stopnje odpisane vrednosti osnovnih sredstev ŽG Ljubljana: 

1964 1972 1978 
Vsa osnovna sredstva 59,3 59,4 65,7 
Infrastruktura 58,4 60,4 65,6 

Vsi ti in še drugi vidiki narekujejo, da mora biti v strategiji 
razvoja na področju prometa in transporta v prihodnjem sred- 
njeročnem obdobju 1981-1985 jasno začrtana smer razvoja 
vsake prometne veje. Upoštevati je potrebno vse stroške, ki jih 
posamezna veja prometa povzroča s stališča narodnega go- 
spodarstva, osnovni elementi za opredelitev prometne strate- 
gije pa morajo biti predvsem poraba energije, devizni učinek, 
stroški transporta, vpliv na okolje, varnost prometa ter 
obrambni vidik pri vsaki posamezni veji prometa. 

PROBLEMATIKA DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV V ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU 
V OBDOBJU 1976-1980 
Železnica posluje v neenakih pogojih v primerjavi z ostalimi 
panogami gospodarstva, kar ilustrira vrsta posebnih obvez- 
nosti železnice. 

Železniške transportne organizacije se morajo v skladu z 
zveznim zakonom obvezno združiti v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic, nad njenim delom pa opravlja družbeno nad- 
zorstvo Skupščina SFRJ. Zvezni izvršni svet nadzoruje zako- 
nitost dela SJŽ v zvezi z vprašanji, ki so opredeljena kot 
zadeve posebnega družbenega pomena ter izdaja soglasja na 
imenovanja in razrešitev poslovnega organa SJŽ. V pristojno- 
sti republik je tudi dokončno odločanje o ukinitvi železni- 
škega prometa na posameznih progah. 

Pravna razmerja in pogoji, pod katerimi se opravlja prevoz 
potnikov in blaga na železnici, so urejeni z zveznim zakonom 
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o prevoznih pogodbah v železniškem prometu, ki sicer ne 
določa več obvezen prevzem blaga na prevoz, ker je železnica 
k temu zavezana že po mednarodni konvenciji. Zvezni zakon 
o osnovah varnosti v železniškem prometu pa ureja osnove 
varnosti, ki se nanašajo na enotne tehnične in druge pogoje, 
enoten tehnološki proces in temeljne pogoje za varen želez- 
niši promet. 

Cene prevoznih storitev (tarife) so določene administrativno 
(za blagovni promet je pristojna federacija, za potniški repu- 
blika), večinoma na višini, ki ne pokriva stroškov enostavne 
reprodukcije. V preteklosti so bile poleg tega tarife določene 
glede na vrednost prepeljanega blaga neglede na stroške, ki 
jih prevoz posameznega blaga povzroča. Z zmanjšanjem šte- 
vila tarifnih razredov se je višina tarif sicer delno približala 
dejanskim stroškom prevoza, vendar je blago še vedno razpo- 
rejeno v 5 tarifnih razredov, kar je verificiral tudi družbeni 
dogovor o pogojih oblikovanja in kriterijih za določanje cen 
prevoza v železniškem blagovnem prometu in o odnosu želez- 
nice ter uporabnikov železniških storitev. Razporeditev blaga 
po tarifnih razredih ni več ustrezna, vendar iz navedenega 
družbenega dogovora izhaja, da je spremembo posameznih 
elementov tarifnega sistema smatrati kot spremembo prevoz- 
nih cen, kar predstavlja omejitev v poslovanju. V veljavnem 
zakonu o družbeni kontroli cen je predvidena za cene v 
železniškem prevozu tudi možnost neposredne družbene 
kontrole. Nadalje je železnica v primerjavi z drugimi prevoz- 
niki obremenjena tudi s stroški za svojo infrastrukturo in 
stroški za urejanje ter varnost prometa, kar drugi prevozniki 
praviloma niso. 

Tako stanje je v celoti ustrezalo položaju, ko je železnica še 
imela monopol v prevozu. Tega pa danes nima več in zato v 
sedanjih razmerah to stanje v večini primerov preprečuje 
oziroma otežkoča ureditev razmer v železniškem gospodar- 
stvu in v odnosih železnice z uporabniki njenih storitev, zlasti 
pa ureditev odnosov v transportu kot celoti. 

K reševanju vprašanj enostavne in razširjene reprodukcije na 
železnici v širšem jugoslovanskem merilu sta v sedanjem 
srednjeročnem obdobju prispevala družbeni dogovor o eko- 
nomskih in drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotov- 
ljeni normalni pogoji poslovanja ter družbeni dogovor o ra- 
zvoju železnice v obdobju 1976-1980. 

Posebej je potrebno omeniti ukrep - kompenzacijo dela stro- 
škov reprodukcije železniškim transportnim organizacijam - 
ki naj le-tem v obdobju 1976-1980 zagotovi normalne pogoje 
za njihovo tekoče poslovanje. Konkretne rešitve po posamez- 
nih republikah so različne. V SR Sloveniji prispevajo v okviru 
SIS za železniški in luški promet uporabniki storitev TOZD 
ŽG-ŽTP Ljubljana preko samoupravnih sporazumov del svo- 
jega prihodka za kompenzacijo predvsem stroškov železniške 

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije še ni prišlo do 
sklenitve samoupravnega sporazuma o delitvi dela med cesto 
in železnico, sprejet tudi ni bil še noben regulativni ukrep na 
tem področju. Pri poskusih medsebojnega dogovarjanja pri- 
haja do velikih težav, ker ni ustreznih samoupravnih mehani- 
zmov usklajevanja s širšimi družbenimi interesi. 

ENOSTAVNA IN RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA 
V OBDOBJU 1981-1985 
V skladu s 5. členom » Družbenega dogovora o ekonomskih in 
drugih ukrepih, s katerimi bodo železnici zagotovljeni nor- 

infrastrukture, prihodki iz prevoznih cen naj bi pokrili razliko 
do skupnih stroškov reprodukcije. V pokrivanju stroškov in- 
frastrukture so usmerjena tudi sredstva, ki jih TOZD uporab- 
niki železniških storitev združujejo za financiranje razvojnega 
programa železnice, in sicer za pokrivanje dela obvezne 
amortizacije železniške infrastrukture. 

Kompenzacija SIS za železniški in luški promet je znašala v 
letu 1976: 913 mio din, v letu 1977: 1096 mio din, v letu 
1978:1469 mio din, v letu 1979 pa je plan: 2004 mio din. 
Kompenzacija se oblikuje iz prispevkov, ki jih plačujejo TOZD 
gospodarstva po stopnjah 3,7%, 1,3% in 3,2% (skupno 8,2%) 
od letne osnove za davek iz dohodka TOZD. 

V srednjeročnem obdobju 1976-1980 TOZD ŽG-ŽTP Ljubljana 
razen s sredstvi lastne otjvezne amortizacije financirajo svoje 
razvojne programe samo še z omejenimi sredstvi domačih in 
tujih kreditov. Ti krediti so bili odobreni pod neustreznimi 
pogoji za naravo naložb v železniško infrastrukturo in vozila. 
Obveznosti za najete kredite so izredno velike: v letu 1979 
znašajo odplačila za glavnice najetih kreditov 613 mio din 
poleg stroškov za obresti v višini 387 mio din. 

Pri uresničevanju ostalih določil družbenih dogovorov pa so 
še občutni zastoji in težave, posebno glede ustreznega obli- 
kovanja prevoznih cen na železnici. Na osnovi družbenega 
dogovora bi se morale oblikovati take cene, ki bi ustrezale 
celoviti razrešitvi ekonomskega položaje železnice, vendar po 
podatkih zadnjih let porast prevoznih cen ni spremljal porasta 
tekočih stroškov. Tako so bili tudi pozitivni rezultati akcijskih 
programov delavcev na železnici za povečanje obsega dela in 
racionalizacijo poslovanja usmerjeni v pokrivanje negativnih 
razlik zaradi prenizko odobrenih prevoznih cen. 

Na področju prometne politike sta bila v letu 1977 sprejeta 
dva pomembna dokumenta s ciljem, da bi se neugodna giba- 
nja na prometnem tržišču spremenila: 

- družbeni dogovor o prometni politiki Jugoslavije in 
- stališča Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega 
razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR 
Sloveniji. 

Za njuno realizacijo so bili delno sprejeti tudi akcijski pro- 
grami, vendar statistični podatki o obsegu dela kažejo, da se 
dosedanja neugodna gibanja na račun železnice še niso pri- 
čela spreminjati. Delež železnice je v primerjavi z javnim 
cestnim prevozom padel v potniškem prometu od 24,2% v 
letu 1976 na 22,6%, v letu 1978, v blagovnem pa od 56,2% na 
52,3%. ŽG Ljubljana v prvih treh letih srednjeročnega ob- 
dobja 1976-1980 ni doseglo z družbenim planom načrtovane 
stopnje rasti. Nasprotno pa je javni cestni prevoz v teh letih 
naraščal bistveno hitreje. 

 % 
Družbeni plan 

  povprečna 
76-78 letna stopnja 

09 
1,8 5,9 

7,8 
10,0 

malni pogoji gospodarjenja« (Ur. list SFRJ, št. 53/77 od 4.11. 
1977) je potrebno v obdobju 1981-1985 TOZD ŽG Ljubljana 
najprej zagotoviti pogoje za normaino tekoče poslovanje 
(enostavno reprodukcijo). Z ustreznimi prihodki je potrebno 
pokriti vrednost enostavne reprodukcije, kjer znese največ 
amortizacija. Prihodki od žel. transportnih storitev na osnovi 
tarif niso zadostni, predvsem za opravljanje dejavnosti širšega 
družbenega interesa (del potniškega prometa, prevoz masov- 
nega blaga po prenizkih tarifah), zato je manjkajoči del po- 
trebno nadomestiti s kompenzacijo, ki ima značaj prihodka na 
osnovi vzajemnosti vseh članic SIS za železniški in luški 
promet. 

Tabela 19: Realizacija planskih predvidevanj 1976-1980 

Doseženo 

Železniški prevoz 1976 1977 1978 

Potniški promet 
Blagovni prevoz 

10,8 
4,6 

4,2 
0,7 

4,5 
0,2 

cestni prevoz 
Potniški promet 
Blagovni promet 

5,5 
12,5 

5,0 
0,3 

13,2 
17,7 
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Obseg kompenzacije znaša v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju ca 30% od skupne vrednosti enostavne reprodukcije, 
kar približno odgovarja obsegu celotne amortizacije in po- 
trebnim sredstvom za vzdrževanje in remonte infrastrukture. 
S takim obsegom kompenzacije, ki je zajeta s prispevki v 
skupni višini 8,2% (3,7% 4 1,3% 4 3,2%) od letne osnove za 
davek iz dohodka TOZD, bi omogočili tudi v obdobju 
1981-1985 opravljanje dejavnosti ŽG Ljubljana, tako rentabil- 

Tabela 20: Plan celotnega prihodka TOZD ožjih 

nih kot nerentabilnih (n. pr. potniški promet) na sedanjem 
nivoju. Manjša sredstva za kompenzacijo v prihodnje bi po- 
menila redukcijo sedanjega obsega storitev. Obstojajo pa 
zahteve po povečanju nerentabilnih storitev (n. pr. uvedba 
potniškega prometa na pogodbenih progah), ki bi se lahko 
vključile-v program dela ŽG Ljubljana, če bi se obseg kom- 
penzacije povečal. 

dejavnosti ŽG Ljubljana (ŽTO) v obdobju 1S81-1S85 
- v milijon din 

- osnova: leto 1978 
1981 1982 1983 1984 1985 81-85 

Prihodki od transportnih storitev 
Kompenzacija 
Celotni prihodek, ki zagotavlja 
enostavno reprodukcijo 

4240 4441 4658 4847 5049 
1924 2022 2071 2150 2223 

23235 
10390 

6164 6463 6729 6997 7272 33625 

Kompenzacija je del celotnega prihodka TOZD ožjih dejavno- 
sti ŽG Ljubljana (ŽTO). Sredstva kompenzacije morajo biti 
nepovratna, v nasprotnem primeru bi bila bilanca poslovanja 
negativna. Uporabniki železniških storitev naj bi v prihodnje 
zagotavljali sredstva za kompenzacijo v okviru SIS za železni- 
ški in luški promet v breme svojih stroškov poslovanja. 
Cene za železniške prevozne storitve morajo spremljati vsaj 
porast stroškov tekočega poslovanja, ker bi v nasprotnem 
primeru morala biti kompenzacija še večja. 
Delavci ŽG Ljubljana bodo tudi v obdobju 1981-1985 preispe- 
vali z izvrševanjem nalog stabilizacijskih akcijskih programov 
k čim večjemu povečanju obsega dela, k zniževanju stroškov 
poslovanja in k povečanju kakovosti svojih storitev. Tu gre 
predvsem za povečanje potovalne hitrosti pri prevozu blaga in 
potnikov, ki je znašala v letu 1978 29,7 km/uro oziroma 50,4 
km/uro. Ena glavnih nalog pa bo tudi v prihodnje zagotovitev 
varnega železniškega prometa. Varnost je odvisna od mnogih 
dejavnikov, med katere štejemo ustreznost vseh vrst železni- 
ških naprav, ustreznost tehnoloških procesov, gostoto pro- 
meta, ustreznost družbenoekonomskega in samoupravnega 
položaja delavca, urejenost pogojev gospodarjenje na želez- 
nici in posebno še psihofizično sposobnost delavcev v pro- 
metu. To pomeni, da bo varnost neposredno odvisna od 
ustreznosti planov za obdobje 1981-1985 in sicer pri vseh 
planskih elementih. 
Kompenzacija kot del celotnega prihodka omogoča eno- 
stavno reprodukcijo ŽG Ljubljana in v tem tudi oblikovanje 
amortizacije. Amortizacija je vir lastnih sredstev za investicije 
in za vračilo glavnic za najete kredite. Razpoložljiva sredstva 
amortizacije so eden od virov za financiranje razvojnega pro- 
grama. 
Drugi vir so sredstva domačih in tujih kreditov. V prihodnje bi 
morali vsaj del dosedanjih neustreznih kreditnih sredstev za 
razširjeno reprodukcijo nadomestiti z dolgoročnejšimi sred- 
stvi in z nižjo obrestno mero, ali pa celo z nevračljivimi 
sredstvi. 
Del sredstev bi se lahko zagotovil tudi z dodatnim združeva- 
njem sredstev gospodarstva, podobno kot ima to urejeno ŽTP 
Zagreb že v sedanjem srednjeročnem obdobju, ko poleg 
vsakoletne kompenzacije za enostavno reprodukcijo (v letu 
1979 ca 3.000 mio din) dobi še ca 7.000 mio din združenih 
sredstev gospodarstva SR Hrvatske za razširjeno reproduk- 
cijo (37% celovite finančne konstrukcije njihovega razvoj- 
nega programa). 
V prilogi je grafično prikazan sistem enostavne reprodukcije 
TOZD ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana (ŽTO) v obdobju 
1981-1985 z vključevanjem kompenzacije v celotni prihodek 
ter njenim vplivom na oblikovanje amortizacije in s tem lastne 
udeležbe za financiranje programa razvoja. 

DOSEDANJI RAZVOJ ŽELEZNIŠKIH 
ZMOGLJIVOSTI 
V obdobju povojnega hitrega vzpona gospodarstva je morala 
železnica, takšna kakršna je bila -to je tehnično zaostala in 
pomanjkljivo opremljena - opravljati hitro naraščajoče švevilo 
prevozov, ki jih je zahtevala pospešena industrializacija de- 

žele. Nesorazmerna s povečanjem obsega dela, ki je od leta 
1938 do leta 1964 porasel trikratno, pa so bila finančna vlaga- 
nja v železniške zmogljivosti. Ustvarjeni dohodek železnice je 
preko depresirane amortizacije pomagal razvijati ostalo go- 
spodarstvo. Ob takih pogojih je bila varnost in rednost pro- 
meta dosežena le s skrajnimi napori železniških delavcev, 
bistveno pa je bila ogrožena kakovost železniških uslug. Že- 
lezniške zmogljivosti so biie v stanju popolne iztrošenosti ob 
istočasno skrajno nizkem tehničnem nivoju. 
Leta 1964 je bil storjen prvi večji korak k ureditvi in izboljšavi 
železniških zmogljivosti na področju ŽG Ljubljana. Po izdela- 
nih programih bi morala biti obnova slovenskega železni- 
škega prometnega križa dokončana na progi Jesenice - Do- 
bova (vključno z ranžirno postajo Zalog) do leta 1968, na 
progi Koper - Šentilj (brez odseka Ljubljana - Divača) pa do 
konca leta 1970. 
Zaradi težav pri zagotavljanju finančnih sredstev osnovni pro- 
grami obnove železnice niso bili uresničeni v predvidevanih 
rokih. Njihova dokončna uresničitev je bil večkrat preložena, 
sedaj je s planom predvidena šele do konca tekočega sred- 
njeročnega obdobja, do leta 1980. 
Program razvoja železniških zmogljivosti za obdobje 
1976-1980 je bil sprejet v SIS za železniški in luški promet SR 
Slovenije kot del družbenega plana SR Slovenije za to sred- 
njeročno obdobje. Skupna višina naložb je bila določena po 
cenah iz leta 1975 na 5.800 mio din, od tega je bilo namenjeno 
za infrastrukturne objekte 4.800 mio din, za naložbe v vozila 
pa 1.000 mio din. Za financiranje je bilo predvideno 2.400 mio 
din lastnih sredstev, amortizacije TOZD ŽG-ŽTP Ljubljana, ki 
se glede na celovito razrešitev gospodarskega položaja ŽG 
-ZTP' Ljubljana v obdobju 1976-1980 oblikuje tudi iz sredstev 
kompenzacije članic SlS za železniški in luški promet za 
enostavno reprodukcijo. Nadalje je bilo predvidenih 2.400 mio 
din sredstev tujih kreditov in 1000 mio din sredstev domačih 
kreditov. 
Izvrševanje razvojnega programa je v letih 1976 in 1977 izre- 
dno zaostajalo za planom, z razrešitvijo gospodarskega polo- 
žaja ŽG-ŽTP Ljubljana pa se je stanje v letu 1978 bistveno 
popravilo. Sredstva članic SIS so pričela tekoče dotekati in 
pretežno so bili nadomeščeni tudi pretekli zaostanki. To je 
vplivalo tudi na hitrejši dotok sredstev iz naslova ostalih 
finančnih virov, tako da so bile v letu 1978 dogovorjene 
celovite finančne konstrukcije za vrsto investicijskih progra- 
mov do konca leta 1980. 
Zagotovljena so tudi planirana sredstva domaČih bank, sred- 
stva tujih bank pa ne dotekajo po planirani dinamiki. Delno so 
bila nadomeščena z drugimi viri (komercialni krediti, krediti 
Eurpfime za nakup vozil), celovita realizacija tekočega plana 
razvoja železniških zmogljivosti pa zavisi od njihovega dotoka 
v letih 1979 in 1980. 

PROGRAM RAZVOJA ŽELEZNIŠKIH 
ZMOGLJIVOSTI ZA OBDOBJE 1981-1935 
Projekcija razvoja v obdobju 1981-1985 mora zagotoviti 
usposobitev zmogljivosti ŽG Ljubljana za prevzem planiranih 
nalog. Ze s porastom obsega dela v prvem polletju leta 1979 
prihaja ŽG Ljubljana na rob razpoložljivih zmogljivosti (v 
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prvem polletju se je pojavila konica v obsegu prevoza, ki je za 
skoraj 20% nad običajnim obsegpm), tako pri vozilih kot na 
nekaterih odsekih infrastrukture. 
Obseg dela na železnici bi moral v obdobju 1981-1985 hitreje 
naraščati kot v zadnjem preteklem obdobju. Upravičeno je 
pričakovanje, da bodo v prihodnje sprejeti učinkoviti ukrepi 
za skladnejši razvoj na področju prometa in se bodo čedalje 
hitreje odpravljale dosedanje neusklajenosti. 
Glede na trende zadnjih let in sprejete dokumente o prometni 

Tabela 21: Plan obsega dela ŽG Ljubljana v le 

politiki bi bile za plane 1981-1985 primerne osnove naslednje 
poprečne letne stopnje rasti obsega dela: 

Potniški promet 1,9 
- notranji, 2,4 
- mednarodni 0,5 
Blagovni prevoz 5,3 
- notranji 5,9 

' - mednarodni 4,7 

1981-1985 

Potniški promet v mio pkm Blagovni prevoz v mio ntkm 
Leto notranji mednarodni skupaj notranji mednarodni skupaj 
1980 1130 356 1486 2021 2016 4037 
1981 1156 358 1514 2129 2130 4259 
1982 1183 360 1543 2273 2223 4496 
1983 1210 362 1572 2427 2326 4753 
1984 1238 365 1602 2554 2423 4977 
1985 1268 366 1634 2692 2529 5221 
Pri omejenih finančnih možnostih, ko zaenkrat še ne bo 
mogoče pričeti z gradnjo novih prog za velike hitrosti preko 
200 km/h, kot jih gradijo v razvitih državah Evrope in drugod 
po svetu, bodo naložbe v železniške zmogljivosti v obdobju 
1981-1985 Usmerjene v odpravo ozkih grl in v povečevanje 
hitrosti pretoka blaga in potovanje potnikov. 
Na progah ŽG Ljubljana je največje ozko grlo odsek proge 
Ljubljana - Jesenice (poprečna izkoriščenost te proge v letu 
1979 je 87%, v letu 1985 bo proga popolnoma zasičena, 
izkoriščena bo 97%), zato je v obdobju 1981-1985 planiran 
pričetek gradnje novega, drugega tira Ljubljana-Jesenice. Iz 
smeri Jesenice so velike količine direktnega tovora za luki 
Koper in Reka. Za povečanje hitrosti prevoza kot tudi zaradi 
razbremenitve ljubljanskega vozlišča je planirana gradnja ob- 
vozne proge Vič - Vižmarje. Področje ŽG Ljubljana in Luka 
Koper nista ustrezno povezana s srednjo in severno Evropo, 
zato je planiran pričetek gradnje neposredne železniške po- 
vezave z Madžarsko na odseku Ormož - Murska Sobota - 
Srebrni breg. 
V 2. varianti je za vse te novogradnje planiran samo znesek za 
financiranje izdelave investicijske dokumentacije in ni plani- 
ran pričetek del. V 3. varianti pa je planirana poleg tega še 1. 
faza izgradnje objektov. 
Proge ZG Ljubljana morajo biti vključene v mednarodne pro- 
metne tokove sicer bi se prometno izolirali od ostalih, zato 
morajo biti proge prometnega križa vseskozi usposobljene in 
vzdrževane za 20 - tonski osni pritisk. V zvezi s tem in za 
zagotovitev varnosti prevoza, kjer naj bo v čim večji meri 
izločen človeški faktor, mora biti promet ustrezno avtomatizi- 
ran (daljinsko upravljanje, avtostop, avtomatski progovni 
blok). Racionalen prevoz s sodobnimi voznimi sredstvi za- 
hteva usposobitev ostalih stranskih prog za 18 - tonski osni 
pritisk. 
Poleg odseka proge Ljubljana - Jesenice bo do leta 1985 v 
zelo velikem odstotku (92%) izkoriščen tudi odsek proge 
Ljubljana - Zidani most ter odsek Ljubljana - Sežana. Te 
proge pa so že sedaj največja ozka grla in je potrebno tako za 
prevzem večjega obsega dela (hitro se razvijajoča industrija 
na Dolenjskem in v Posočju) kot iz strateških razlogov uspo- 
sobiti vsporedni obvozni progi Nova Gorica - Sežana in Ljub- 
ljana - Sevnica - Trebnje za 20-tonski osni pritisk z ustrezno 
modernizacijo signalnovarnostnih naprav. 
Modernizacija vozlišč in ranžimih postaj, ki poleg nekaterih 
progovnih odsekov predstavljajo ozka grla na mreži ŽG Ljub- 
ljana, je pretežno pričela že v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju, in se bo nadaljevala tudi v obdobju 1981-1985. 

t 
Program obnov in modernizacij je predlagan v dveh višinah. 
Pri 1. varianti v skupni višini 8.430 mio din pri 2. in 3. varianti 
pa v višini 5.850 mio din. V drugem primeru bi se ca 30% del 
preneslo v obdobje po letu 1985. 

Pri infrastrukturi so planirani tudi deleži, ki bi jih TOZD ŽG 
Ljubljana vlagale v okviru temeljnih skupnosti SIS za železni- 
ški in luški promet v osnovo in modernzacijo prog z dostav- 
nim prometom in delno v objekte izven ŽG Ljubljana, ki so 

pomembni za povečanje in izboljšanje dela na njegovem 
območju. 

Povečanje hitrosti pretoka b[aga bo omogočila tudi tehnična 
in tehnološka usposobitev ŽG Ljubljana za integralni tran- 
sport, tako da bo uporabnikom zagotovljena kompletna pre- 
vozna storitev »od vrat do vrat«. Posodobili naj bi se bla- 
govno-transportni centri, predvsem mora biti hiter in kvalite- 
ten dostavni prevoz, planiraha je gradnja kontejnerskih termi- 
nalov v Ljubljani in Mariboru. Z avtomati za prodajo kart naj bi 
se posodobile storitve v potniškem prometu, razvoj tehnolo- 
gije v blagovnem in potniškem prometu pa mora spremljati 
tudi dopolnjevanje in posodabljanje tehničnega in poslov- 
nega informacijskega sistema ŽG Ljubljana. 

Na področju integralnega transporta je planirana še izgradnja 
industrijskih tirov po programu, ki je bil sprejet že v tekočem 
planskem obdobju in so planirani deleži zasovlaganja s strani 
TOZD ŽG Ljubljana v skladu z dogovorjeno finančno kon- 
strukcijo. Prav tako so planirani tudi deleži za sovlaganja v 
ostale objekte in opremo uporabnikov železniških storitev za 
integralni transport. 

Tudi naložbe v integralni transport so predlagane v dveh 
višinah. Po 2. in 3. varianti bi se okoli 25% naložb iz 1. variante 
preneslo v obdobje po letu 1985. 
V postavki »Promet« je planirana nabava potniških in tovornih 
voz. V tekočem planskem obdobju ŽG Ljubljana nima dovolj 
lastnih voz, zato mora najemati drage tuje vozove. 

Za njihovo najemnino je bilo potrebno v letu 1978 plačati 
preko 70 mio deviznih dinarjev. Po 1. varianti bi z nabavo 
novih voz (111 potniških in 2755 tovornih) pokrili primanjkljaj 
in prevoz planiranega večjega števila potnikov ter količin 
blaga, po 2. in 3. varianti (nabava 70 potniških in 1960 tovor- 
nih voz) pa bi primanjkljaj ostal še naprej, pri čemer bi ŽG 
Ljubljana gospodarstvu ne moglo vedno zagotavljati ustvar- 
nega števila in strukture voz, povečani pa bi bili tudi stroški 
poslovanja. 
V postavki »Vleka« je planirana nabava elektrolokomotiv, 
dizelskih lokomotiv, elektromotornikov in dizelmotornikov. V 
1. varianti je planirana nabava 15 dvosistemskih elektroloko- 
motiv s katerimi bi lahko vozili tudi po progah drugih ŽTP in bi 
odpravili prometni čep v stičišču dveh različnih sistemov 
elektrovleke v Dobovi. V 2. in 3. varianti bi 10 teh lokomotiv 
nabavili po letu 1985. Nadalje je potreben nakup 20 dizelskih 
lokomotiv moči ca 1500 kW, s tem, da bodo z obstoječimi 
lažjimi dizelskimi lokomotivami zamenjane že amortizirane 
dizelske premikalke. 

Za posodobitev storitev v potniškem prometu je potrbna na- 
bava 10 enot 4-členskih elektromotornih vlakov večjega 
udobja, ki bodo vozili v medmestnem prometu po elektrifici- 
ranih progah in nabava 25 enot 2-členskih dizelmotornih 
vlakov za zamenjavo zastarelih klasičnih potniških vlakov, ki 
vozijo po neelektrificiranih stranskih progah. 
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Vzdrževalne dejavnosti morajo 
zagotoviti hitro in kvalitetno 
vzdrževanje infrastrukture in 
vozil. Za njihov razvoj, ki bi od- 
pravil dosedanjo zastarelost 
na tem področju je potrebno 
1.660 mio din (1. varianta). S 
počasnejšim tempom vlaganj, 
pri čemer bi del nalog prenesli 
v čas po letu 1985 bi v vzdrže- 
valne dejavnosti vložili 1.200 
mio din (2. in 3. varianta). 

Na železnici je še vrsta drugih 
aktivnosti, ki služijo osnovni 
transportni dejavnosti in se 
morajo modernizirati vzpore- 
dno z njo. Za naložbe v te de- 
javnosti je potrebno 600 mio 
din (1. varianta), po 2. n 3. re-, 
ducirani varianti pa bi vložili 
300 mio din. 

Predlog programa razvoja že- 
lezniških zmogljivosti je torej 
izdelan v treh variantah: 

Tabela 22. Predlog programa razvoja 
železniških zmogljivosti 

- v mio din 
- cene iz leta 1978 

1. varianta-2 .varianta 3. varianta 

A. INFRASTRUKTURA 11.700 
a) Investicijske naložbe 11.220 

1. Nove proge 2.790 
1.1 Ormož-Murska Sobota-Srebrni breg 1.200 
1.2 Drugi tir Ljubljana-Jesenice 1.100 
1.3 Obvozna proga Vič-Vižmarje 190 
2. Modernizacija prog- 2.100 
2.1 Dobova-Ljubljana 110 
2.2 Zidani most - Šentilj 30 
2.3 Ljubljana-Trebnje-Sevnica in Jesenice-Nova 

Gorica-Sežana * 800 
2.1 Ljubljana-Pivka-Reka (Sežana) 1-.250 
2.5 Divača-Koper 10 
2.6 Pragersko - Središče (Kotoriba) 200 
3. Modernizacija vozlišč in ranžirnih postaj 3.560 
3.1 Jesenice 110 
3.2 Maribor 150 
3.3 Tezno 3 80 
3.1 Celje 310 
3 .5 Sježana 130 
3.6 Ljubljana 1.200 
3.7 Divača 2 50 
3.8 Koper 190 
3.9 Zalog 180 

. 1. Remont zgornjega in spodnjega ustroja prog 1.670 
1.1 Zgornji ustroj na glavnih progah 800 
1.2 Zgornji ustroj na stranskih progah 360 

'1.3 Spodnji ustroj 250 
1 .-1 Postajni tiri 100 

. 1.5 Kretnice 160 
. 5. Signalno-varnostne in telekomunikacijske 

naprave na stranskih progah 170 
5.1 Signalno-varnostne naprave 2 50 
5.2 Telekomunikacijske naprave 220 
6. Vozna mreža in elektro napajalne postaje 180 
6.1 Delavnice za vzdrževanje 60 
6.2 Elektronapajalne postaje 120 
7. Oprema za redno vzdrževanje infrastrukturnih 

objektov 150 
b) Deleži za sovlaganja 180 

IT Proge z dostavnim prometom 2 80 
2. Objekti izven območja ŽG Ljubljana 200 

B. INTEGRALNI TRANSPORT 2.2 70 
a) Investicijske naložbe 1.180 

1. Blagovno-transportni centri 100 
2» Kontejnerska terminala Ljubljana in Maribor 520 
3. Dostavni cestni promet 210 
1. Prekladalna mehanizacija 2 30 
5. Potniški promet 30 
6. Informacijski sistem 60 

b) Deleži za sovlaganja 1.090 
1. Industrijski tiri 780 
2. Ostali objekti in oprema za integralni transp. 300 
3. Informacijski sistem 10 

C. PROMET 
a) Investicijske naložbe 

1. Potniški vozovi 
2. Tovorni vozovi 
3. Ostalo 

D. VLEKA 
a) Investicijske naložbe 

1. Elektromotive 
2. Dizellokomotive 
3. Elektromotorniki 
1. Dizelmotorniki 
5. Ostalo 

E. VZDRŽEVALNE DEJAVNOSTI 
a) Investicijske naložbe 

1. Vzdrževanje infrastrukture 
2. Pregled in nega vozil 

b) Deleži za sovlaganja 
1. Vzdrževanje Infrastrukture 
2. Vzdrževanje vozil 

F*. OSTALE DEJAVNOSTI 
b) Deleži za sovlaganja 

SKUPAJ 

3.820 
3.82 0 

111/950 
2755/2870 

1.950 
1.950 

15/150 
20/500 
10/175 
25/525 

1.660 
310 
190 
150 

1.320 
350 
970 
600 
600 

22.000 

6.3 90 
6.130 

2 80 
120 
110 

20 
1.250 

110 
30 

100 
500 

10 
200 

2.510 
110 
150 
230 
210 
260 
600 
250 
190 
180 

1.510 
700 
300 
250 
100 
160 

310 
180 
130 
120 

60 
60 

150 
260 
210 

50 
] .650 

710 
60 

260 
150 
150 

30 
60 

910 
780 
150 

10 
2.530 
2.530 

70/550 
1960/1750 

2 30 
1.650 
1.650 
5/110 

20/165 
10/135 
25/190 

120 
1.200 

2 00 
100 
100 

1.000 
350 
650 
300 
300 

13.720 

7.790 
7.530 
1.680 

720 
810 
12 0 

1.250 
110 

30 

100 
500 

10 
200 

2.510 
110 
150 
230 
210 
260 
6 00 
250 
190 
180 

1.510 
700 
300 
250 
100 
160 

310 
180 
130 
120 

60 
60 

150 
260 
210 

50 
1.650 

710 
60 

260 
150 
150 

30 
60 

910 
780 
150 

10 
2.530 
2 .530 

70/550 
1960/1750 

230 
1.650 
1.650 
5/110 

20/165 
10/135 
25/190 

12 0 
1.200 

200 
100 
100 

1.000 
350 
650 
300 
300 

15.120 
Opomba: pri postavcak C in D pomeni .prva številka število vozil, druga pa znesek 
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K vsem trem variantam razvojnega programa je predlagana 
tudi finančna konstrukcija. Lastna sredstaTOZD ŽG Ljubljana 
predstavlja planirana prosta amortizacija, ki bo preostala po 
odplačilu obveznosti za najete kredite. Za nakup vozil in 
opreme so planirani komercialni krediti v višini 50% nabavne 
vrednosti. Za nakup vozil so planirani še krediti Eurofime, 
evropske delniške družbe za financiranje nabav železniških 
vozil, katere član je v okviru SJŽ tudi ZG Ljubljana. Ostala 
sredstva tujih bank so v 2. in 3. varianti planirana v manjši 
višini kot so bila planirana v tekočem srednjeročnem ob- 
dobju. V 1. varianti pa so planirana v višini 3.080 mio din. 

Tabela 23: Finančna konstrukcija programa 
razvoja železniških zmogljivosti 

Sredstva domačih poslovnih bank so v vseh treh variantah 
planirana v višini 7.000 mio din. 

Dodatno združevanje sredstev TOZD gospodarstva je plani- 
rano pri 1. varianti v višini 5.000 mio din in pri 3. varianti v 
višin) 1.400 mio din (4% oziroma 1,1% od letne osnove za 
davek iz dohodka TOZD). Pri 2. varianti dodatno združevanje 
sredstev gospodarstva ni predvideno. 

Podobna finančna konstrukcija je naslednja: 

- v mio din 
- cene iz leta 1978 

Vrednosti razvojnega programa Viri za financiranje 
Investi- Delež za Lastna _ Komerci- ruro_ Ostale Dodatna 
cijske sovlaga- Skupaj sredstva . w alni f. tuje združena 
naložbe nja (amorti- krediti banke sredstva 

zacija) gospodar. 

1. VARIANTA 
Infrastruktura 11.220 480 11.700 1.060 5.410 - - 1.010 4.220 
Integralni transport 1.180 1.090 2.270 410 1.090 220 - - 550 
Promet 3.820 - 3.820 380 - 1.910 300 1.230 
Vleka 1.950 - 1.950 200 - 970 200 580 
Vzdrževalne dejavn. 340 1.320 1.560 350 500 320 - 260 230 
Ostale dejavnosti - 600 600 600 - - 
SKUPAJ 18.510 3.490 22.000 3.000 7.000 3.420 500 3.080 5.000 

2. VARIANTA 
Infrastruktura 6.130 260 6.390 260 5.410 . - 720 - 
Integralni transport 710 940 1.6 50 310 1.090 150 - - 
Promet 2.530 - 2.530 250 - 1.270 300 710 
Vleka 1.650 - 1.650 160 - 830 200 460 
Vzdrževalne dejavn. 200 1.000 1.200 220 500 220 " - 260 - 
Ostale dejavnosti - 300 300 300 - - - 
SKUPAJ 11.220 2.500 13.720 1.600 7.000 2.470 500 2.150 

3. VARIANTA 
Infrastruktura 7.5 30 
Integralni transport 710 
Promet 2.5 30 
Vleka 1.650 
Vzdrževalne dejavn. 2 00 
Ostale dejavnosti 
SKUPAJ 12.62 0 

260 
940 

1 .OflO 
300 

2.500 

7.790 
1.650 
2 .530 
1.650 
1.200 

300 
15.120 

POVZETEK RAZVOJNIH MOŽNOSTI V 
OBDOBJU 1981-1985 

V kratkem so povzete vrednosti, ki bodo služile temeljnim 
organizacijam združenega dela za oblikovanje njihovih ele- 
mentov za sklepanje samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana SIS za železniški in luški promet SR Slovenije za po- 
dročje železniškega prometa: 
a) enostavna reprodukcija 

Za zagotovitev pogojev za normalno tekoče poslovanje 
(enostavno reprodukcijo) je potrebno TOZD ožjih dejavnosti 

260 
410 
250 
160 
220 
30 0 

5.410 
1.090 

500 

150 
1.270 

830 
220 

1.600 7.000 2.470 

300 
200 

500 

720 1.400 

710 
460 
260 

2.150 ' 1.400 

ŽG Ljubljana (ŽTO) v obdobju 1981-1985 zagotoviti kompen- 
zacijo v planirani višini 10.400 mio din (osnova cene leta 
1978). Za oblikovanje kompenzacije je potrebno združevanje 
sredstev TOZD gospodarstva v enaki višini kot v tekočem 
planskem obdobju: 8,2% od letne osnove za davek iz do- 
hodka TOZD (vsota stopenj 3,7% + 1,3% + 3,2%). Kompen- 
zacija je del celotnega prihodka TOZD ožjih dejavnosti ŽG 
Ljubljana (ŽTO). Sredstva kompenzacije so nepovratna. 
b) razvoj 

Predlagane so tri variante programa razvoja železniških 
zmogljivosti z ustreznimi finančnimi konstrukcijami: 

Tabela 24: Variante razvojnih programov železniških zmogljivosti v milijonih din 
cene iz leta 1978 

Viri za financiranje 

Vrednost 
programa 

razvoja 

Lastna 
sred. 

(amorti. 
zacija) 

Domače 
banke 

Komer, 
cialni 

krediti Eurofizma 

Ostale 
tuje 

banke 

Dodatna 
združena 
sredstva 

gospodar. 
1. varianta 
2. varianta 
3. varianta 

22.000 
13.720 
15.150 

3.000 
1.600 
1.600 

7.000 
7.000 
7.000 

3.420 
2.470 
2.470 

500 
500 
500 

3.080 
2.150 
2.150 

5.000 

1.400 

Obveznosti TOZD gospodarstva so poleg zagotovitve sredstev za kompenzacijo (za enostavno reprodukcijo) v dodatnem 
združevanju sredstev za razvoj: 
- v 1. varianti: 4% od letne osnove za davek iz dohodka TOZD 
- v 2. varianti: ni dodatnih obveznosti za združevanje 
- v 3. varianti: 1,1% od letne osnove za davek iz dohodka TOZD 

S temi sredstvi uporabniki železniških storitev zagotavljajo obratovanje železnice v skladu s svojimi potrebami, iz česar sledi, da 
uporabniki iz teh naložb ne pridobivajo posebnega dohodka. 



REPUBLIŠKA SKUPNOST ZA CESTE 

Strokovna služba 

Analiza razvoja magistralnega in 

regionalnega cestnega omrežja v SR 

Sloveniji v obdobju 1976-1980 in 

razvojne možnosti v srednjeročnem 

obdobju 1981-1985 

A. Analiza dosedanjega razvoja z 
opredelitvijo nerešenih problemov in njihovih 
vzrokov. 

Analiza dosedanjega razvoja z opredelitvijo nerešnih pro- 
blemov je podana v »Analizi uresničevanja srednjeročnega 
plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih 
cest v SR Sloveniji za obdobje 1976-1980 v letih od 1976 do 
1978 ter ocena uresničevanja plana v letih 1979 in 1980« 
(Skupščinski poročevalec od 24.7.1979) in v predmetni analizi 
razvojnih možnosti. 

Vzroki zaradi katerih tekoči srednjeročni plan ne bo izpol- 
njen oz. bo le delno izpolnjen so sledeči: 

1. Izpad izvirnih sredstev 
Od izvirnih virov sredstev je delno izpadel vir dohodka iz 

prerazporeditve prometnega davka na tekoča goriva in podra- 
žitve ter so bili ostali izvirni dohodki višji od planiranih. Ne 
glede na to pa moramo ugotoviti, da dotok dohodkov iz 
izvirnih virov ni bil usklajen z letnimi podražitvami del na 
vzdrževanju, rekonstrukciji in gradnji cest. Razen dohodka iz 
naslova združevanja sredstev iz dohodka TOZD, po stopnji 4 
odstotkov, ostali dohodki niso določeni v % od neke osnove 
(n.pr. cene za 1 liter goriva), na katere višino vplivajo inflacij- 
ska gibanja. Zato izvirni dohodki v tekočem planskem ob- 
dobju sicer presegajo s planom predvidene vrednosti, ne 
dosegajo pa dviganja cen za vzdrževanje, rekonstrukcije in 
gradnjo cest, kar se odraža v delni izpolnitvi plana obsega del 
na cestah. 

2. Možnosti najemnja kreditov 
Vsota najetih kreditov bo znatno presegla planirano vre- 

dnost, in pri tem tudi ugotavljamo, da pogoji pridobljenih 
kreditov ne ustrezajo investicijam v infrastrukturne objekte. 
Tako so roki za odplačilo kreditov prekratki, obresti pa previ- 
soke. Posojila IBRD pa dodatno obremenjujejo vedno večje 
tečajne razlike. 

3. Podražitve 
Za vzdžrevanje in gradnjo cest so potrebni materiali, ki so 

že dalj časa deficitarni (cement, bitumen) na našem trgu, 
kakor tudi oprema, ki jo je potrebno uvažati iz konvertibilnega 
področja. Zato so cene teh materialov in opreme v stalnem 
porastu. Letne stopnje rasti cen v nizkih gradnjah presegajo 
povprečne letne stopnje rasti cen v gospodarstvu. 

4. Neizvedena samoupravna organiziranost cestnega 
gospodarstva po Ustavi in zakonu o združenem delu. 

V SR Sloveniji še vedno nimamo sprejetega sistemskega 
zakona o oblikovanju PIS za ceste, zato zaostajamo pri samo- 
upravnem organiziranju in odločanju pri planiranju, združe- 

vanju sredstev in dela ter izvajanju usklajene prometne poli- 
tike in skladnejšega razvoja cestne mreže Slovenije. 

5. Povečani obseg del 
Glede na to, da plan razvoja cestnega omrežja ni usklajen s 

planom razvoja drugih dejavnosti na istem prostoru, se mo- 
rajo skoraj praviloma, poleg gradnje ceste financirati še drugi 
objekti kot n.pr. regulacije rek, komunalni vodi, zazidalni 
načrti, itd. Varnost prometa zahteva večjo opremo cest, za- 
ščita okolja pa gradnjo dodatnih objektov. 

6. Upravni postopki 
Čeprav je zvdrževanje in gradnja cest dejavnost posebnega 

družbenega pomena, se vsi upravni postopki vodijo v rednih 
rokih, kar povzroča velike zakasnitve ob pričetku del na ce- 
stah. 

7. Bančni postopki 
Po zakonu o zavarovanju plačil je investitor dolžan pred 

pričetkom investicijskih del zagotoviti ustrezno zavarovanje 
sredstev in plačila. Glede na stalno pomanjkanje sredstev za 
ceste je RSC prisiljena pridobivati banč-e garancije. Za prido- 
bitev bančne garancije. Za pridobitev garancije, pa se v po- 
stopku zahteva zaključna funkcionanost objekta in s tem v 
zvezi celotna finančna konustrukcija, kar preprečuje etapno 
gradnjo velikih objektov, ker ima RSC na razpologago samo 
sredstva za posamezno leto. Poleg tega pa so postopki za 
pridobitev garancije tudi dolgotrajni in vplivajo na zakasnitve 
ob pričetku del. 

8. Problematika izdelave investicijsko-tehnične 
dokumentacije 

Roki za izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije so 
praviloma kratki, zato jih projetkne organizacije in inštituti ne 
izpolnjujejo. Zakasnitve so velike, geološke raziskave po- 
manjkljive, kvaliteta projektov pa slaba. Na področju urbanih 
centrov povzroča zastoje pomanjkanje urbanističnih in komu- 
nalnih načrtov ter aktualnih katastrskih kart. 

9. Omejitev izvajanja del v turistični sezoni 
Zaradi povečanega turističnega prometa se v času turi- 

stične sezone omejuje dela na magistralnih cestah, kar ima za 
posledico zakasnitve pri izvajanju del in višje stroške. Neiz- 
grajenost ostalega cestnega omrežja pa onemogoča organi- 
zacijo ustreznih obvozov. 

10. Angažiranje operative cestnih podjetij pri sanaciji 
Škode na cestah 

škode, ki jih na cestah in objektih povzročajo neurja ali 
slabe vremenske razmere, nastajajo in jih je možno sanirati v 
času gradbene sezone. V letih, ko so te škode nenormalno 
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visoke (1978) zahteva sanacija poškodb od operative cestnih 
podjetij takšno angažiranje, da prekinejo izvajanje planskih 
nalog na modernizacijah in rekonstrukcijah cest. 

11. Pomanjkanje osnovnih gradbenih materialov 
Pomanjkanje cementa in bitumena, ki ga proizvaja indu- 

strija, pogojeno z resnimi problemi uvoza opreme in reproma- 
teriala. Drugačni pa so vzroki zaradi katerih primanjkuje ka- 
menitih materialov. Pravna regulativa in postopki za izkori- 
ščanje priročnih kamenitih materialov je takšna, da je rok za 
pridobitev potrebnih dovoljenj daljši kot pa rok za projektira- 
nje in izgradnjo ceste skupaj, zato se potrebni kameniti mate- 
riali transportirajo iz obstoječih nahajališč zaradi česar so 
obremenjeni z visokimi transportnimi stroški. 

12. Pomanjkanje transportnih sredstev in gradbene 
mehanizacije 

Transportna sredstva in gradbena mehanizacija se v veliki 
meri ne proizvaja doma, temveč jo je treba uvažati. Uvozne 
restrikcije pa ta uvoz omejujejo, zato je povpraševanje po 
kapacitetah večje od ponudbe, kar zvišuje ceno gradbenim 
storitvam. 

B. Projekcija nadaljevanja dosedanjih 
razvojnih ciljev z analizo problemov, ki jih 
pričakujemo v naslednjem planskem obdobju 

Projekcija nadaljevanja dosedanjega razvoja cestne mreže 
Slovenije, zahteva realizacijo predvsem sledečih ciljev: 

1. obdržati vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest 
na dosedanjem nivoju, 

dokončati modernizacijo, rekonstrukcijo in izgradnjo 
cest planiranih v obdobju 1976 - 1980, 

3. zaključiti modernizacijo oz. rekonstrukcijo daljših od- 
sekov regionalnih cest, katerih modernizacija oz. rekon- 
strukcija je bila pričeta v predhodnih planskih obdobjih, 

4. nadalje pospeševati modernizacijo cest na manj razvi- 
tih in obmejnih področjih v skladu s smernicami SR Slove- 
nije, 

5. za modernizacijo oz. rekonstrukcijo pomembnejših od- 
sekov regionalnih cest zagotoviti tudi dodatno združevanje 
sredstev, 

6. realizirati sklenjeni dogovor republik in pokrajin o iz- 
gradnji magistralnih cest Jugoslavije do leta 1980, 

7. upoštevati potrebe mednarodnih cestnih povezav in 
meddržavnih sporazumov, 

8. upoštevati potrebe izgradnje obvoznic v večjih sredi- 
ščih v skladu s sklenjenimi dogovori, 

9. urediti in rekonstruirati prometne površine na medna- 
rodnih in medržavnih mejnih prehodih. 

Za realizacijo postavljenih ciljev bi bilo potrebno: 
- vzdrževati 140 - 351,8 km avtocest; 67 - 335 km hitrih 

cest; 1.065,75 km magistralnih cest; 3.730,95 km regionalnih 
cest; 

- modernizirati 212 - 412 km cest; 
- rekonstruirati 120 km cest; 
- ojačiti 298 km cest; 
- novo zgraditi 97,3 - 174,4 km avtocest in hitrih cest; 4 - 

12 km magistralnih in regionalnih cest; 
- zgraditi 40 objektov. 
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev bo potrebno razreše- 

vati sledeče probleme: 

1. Stalno pomanjkanje finančnih sredstev 
Poleg zagotovitve s planom predvidenih virov sredstev bo 

potrebno določene vire vezati na takšne osnove, na kateih 
spremembe vplivajo na inflacijska gibanja. Za vire kateim 
takšne osnove ni možno zagotoviti, pa bo potrebno glede na 
inflacijo, letno zagotavljati dodatna sredstva. 

2. Nedodelana urbanistična in prostorska dokumentacija 
Pomanjkanje urbanističnih in prostorskih planov predvsem 

na urbanih področjih povzroča velike zakasnitve pri projekti- 
ranju in pričetku gradnje cest oz. dodatne stroške investicije, 
kadar mora RSC financirati izdelavo zazidalnih načrtov. 

3. Usklajevanje planov razvoja ostalih koristnikov 
prostora 

Neusklajenost razvojnih planov n. pr. vodnega gospodar- 
stva, železniškega gospodarstva, elektro gospodarstva, kme- 
tijskih skupnosti itd. s planom razvoja cest povzroča zakasni- 
tve pri projektiranju in pričetku gradnje cest, na drugi strani 
pa občutno večje stroške investicije za dodatna dela kot so 
regulacije vodotokov, izgradnja kanalov, prestavitve elektro- 
vodov, odškodnine za investicije v kmetijstvo, itd. 

4. Pravočasna zagotovitev investicijsko -tehnične 
dokumentacije 

Predpisi, ki urejajo investicijsko gradnjo zahtevajo tehnično 
dokumentacijo. Poleg že naštetih problemov, ki povzročajo 
zakasnitve pri izdelavi te dokumentacije pa bo potrebno zago- 
tavljati tudi večja sredstva za pravočasno izdelavo dokumen- 
tacije tako, da bodo plani investicij izdelani že na osnovi 
investicijsko -tehnične dokumentacije. 

5. Nezadostna družbena kontrola cen v nizkih gradnjah 
Cene v nizkih gradnjah naraščajo hitreje od povprečne rasti 

cen v gospodarstvu. 

6. Prilagoditev pravne regulative objektivnim potrebam 
varstva okolja 

Zahteve varstva okolja ob novih investicijah in veljavni 
pravni regulativi, presegajo tako fizične kot strokovne možno- 
sti investitorjev, pa tudi objektivne finančne možnosti. 

7. Ureditev bolj utemeljenega pokrivanja stroškov 
investicij 

Zaradi pomanjkanja predpisov oz. splošno veljavnih dogo- 
vorov - uzanc, je razdelitev stroškov investicije med dva ali 
več investitorjev (mejni prehodi, križanja z železnico, komu- 
nalni vodi) bolj odvisna od njihove trenutne finančne sposob- 
nosti in interesov posameznega investitorja kot pa od objek- 
tivne ocene deleža, ki naj bi ga posamezni investitor prispe- 
val. 

8. Dolgotrajni, zahtevni upravni postopek in postopek 
pridobivanja soglasij ter nedodelani medsebojni odnosi 
med subjekti v tem postopku. 

V sedanjem sistemu družbenih odnosov je v upravni posto- 
pek vključenih veliko število subjektov, zato je postopek dol- 
gotrajen in zahteven. Čas obravnave po vsakem subjektu je 
terminsko določen, poleg tega pa takšna obravnava zahteva 
izdelavo številnih dodatnih dokumentov, študij in analiz. Ker 
medsebojni odnosi med subjekti niso dodelani in če postopek 
ni korekten, se izdaja soglasja povezuje z izpolnitvijo zahtev, 
ki praviloma finančno obremenjuje investicijo. 

9. Zagotovitev zadostnih količin osnovnih gradbenih 
materialov 

Poleg materialov, katerih pomanjkanje je odvisno od sploš- 
nih ekonomskih gibanj, pa je vedno večji problem zagotovitev 
zadostnih količin kamenitih materialov iz priročnih virov. Dol- 
gotrajnost postopkov za odpiranje novih kamnolomov in gra- 
moznic onemogoča izkoriščanje teh virov in zahteva prevoz 
kamenitih materialov na daljših razdaljah. 

C. Različne možnosti razvoja in elementi za 
njihovo uresničevanje 

Zaradi zelo naglega razvoja vseh vrst cestnega prometa in 
neizgrajenosti cestnega omrežja beleži Slovenija tudi zelo 
različne potrebe vlaganj v cestno omrežje na različnih po- 
dročjih, odnosno prometnih smereh. Tako se srečujemo s 
potrebami po sodobnih avtocestah, obvoznih cestah, pa tudi 
z osnovno zahtevo - modernizacijo makadamskih cest. Na 
začetku srednjeročnega obdobja 1981 -1985 bo v Sloveniji še 
vedno cca 940 km makadamskih regionalnih cest. 

Upoštevajoč navedene ugotovitve in zahtevo po uresničitvi 
sprejetih ciljev, ocenjujemo različne možnosti razvoja cest- 
nega omrežja. 
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1. Redno vzdrževanje avtocest, magistralnih in 
regionalnih cest 

V kolikor bi program izgradnje avtocest in hitrih cest realizi- 
rali v enem, dveh ali treh planskih obdobjih bi morali poleg 
magistralnih in regionalnih cest vzdrževati: 

a) po programu izgradnje v enem planskem obdobju (do 
konca leta 1985) 351,8 km avtocest in 335 km hitrih cest, za 
kar bi znašali skupni stroški 4.6451 rtiio din. 

b) po programu izgranje v dveh planskih obdobjih (do 
konca leta 1990) 184,8 km avtocest in 107 km hitrih cest, za 
kar bi znašali skupni stroški 3740 mio din. 

c) po programu izgradnje v treh planskih obdobjih (do 
konca leta 1995) 140 km avtocest in 67 km hitrih cest, za kar bi 
znašali skupni stroški 3545 mio din. 

2. Investicijsko vzdrževanje avtocest, magistralnih in 
regionalnih cest 

Zaradi boljšega pregleda podajamo možnosti razvoja po 
posameznih vrstah ukrepov. 

2. 1 Modernizacije regionalnih cest 

Na začetku obdobja 1981 - 1985 bo v SR Sloveniji še vedno 
940 km makadamskih regionalnih cest. Večina teh cest po- 
teka po malo naseljenih področjih odnosno povezuje posa- 
mezna naselja, v katerih pa so ceste v veliki meri že moderni- 
zirane. 

V kolikor bi bila podana zahteva, da je potrebno do konca 
leta 1985 modernizirati vseh 940 km makadamskih regional- 
nih cest, bi to pomenilo skrajnje angažiranje gradbene opera- 
tive in potrebna sredstva v višini 7905 mio dinarjev. 

Ob zahtevi, da je modernizacijo regionalnih cest potrebno 
zaključiti v 10. letih, to je do leta 1990 je potrebno zagotoviti 
do konca leta 1985 3800 mio dih za 412 km cest. Upoštevajoč 
dejstvo stalnega pomanjkanja finančnih sredstev in da mo- 
dernizacija posameznih cest ni pereča (cesta na Mangart, 
cesta v Tamar, cesta preko Mašuna in podobno), je realno 
pričakovati, dokončanje modernizacije regionalnih cest do 
konca 1995 leta, kar zahteva do konca leta 1985 - 2160 mio 
din za 212 km cest. 

2. 2 Ojačitve avtocest, magistralnih in regionalnih cest 

Upoštevajoč način gradnje in porast prometnih obremeni- 
tev bo potrebno do konca leta 1985 ojačiti 30 km avtocest 
(Vrhnika - Postojna), 137 km magistralnih cest in najnujnejše 
odseke regionalnih cest v dolžini 131 km. Za vsa ta dela bo 
potrebno zagotoviti 1210 mio dinarjev. 

Iz opravljenih analiz je razvidno, da bo potrebno predvsem 
na regionalnih cestah usmeriti več sredstev za ojačitvd, ker 
smo te ceste v predhodnih obdobjih gradili za dobo 10 let. V 
naslednjih planskih obdobjih bodo zato potrebne ojačitve v 
večjih dolžinah. 

2. 3 Rekonstrukcije magistralnih in regionalnih cest 

Za plansko obdobje 1981 - 1985 predvidevamo rekonstruk- 
cijo najnujnejših odsekov (37 km magistralnih cest in 83 km 
regionalnih cest), čeprav bi bile potrebe znatno večje. Za 
predvidene rekonstrukcije bo potrebno zagotoviti najmanj 
1.820 mio din. 

2. 4 Ostalo 

V ostalem predvidevamo sredstva za izvedbo zidov, sana- 
cije udorov, usadov kot tudi vlaganja v obrežna zavarovanja 
ter zaščite skalnih ukopov in usekov, nadalje sredstva za 
izgradnjo izvennivojskih križanj z železnico - predvsem na 
najprometnejših cestah, sredstva za odpravo črnih točk ter 
sredstva za sofinanciranje, to je predvsem za manjša najnuj- 
nejša dela na cestah, kjer bi lahko pridobili dodatna sredstva 
lokalnih faktorjev. Za ta dela predvidevamo potrebna sredstva 
v višini 1.460 mio din. 

1. Upoštevane so Cene v letu 197S 

3. Izgradnj in vzdrževanje objektov 

Na magistralnih in regionalnih cesta bo ob začetku leta 
1981 še 210 lesenih, kamnitih in jeklenih mostov, ki jih bo 
potrebno zgraditi najkasneje do leta 1995. Od tega pa je nujno 
že v dobodju 1981 - 1985 zgraditi cca 40 mostov v ocenjeni 
vrednosti 920 mio din. V tem so zajeti tudi večji mostovi, kot 
most čez Savo v Črnučah, mostova čez Krko v Dobravi in 
mostova čez Savo v Zidanem mostu in pri Sp. Logu. 

Da bi preprečili realne možnosti prekinitve prometa na 
določenih potezih magistralnih in regionalnih cest zaradi 
neprevoznosti mostov bi morali zagotoviti 

do konca leta 1990 1.270 mio din za 70 mostov in 
do konca leta 1995 1.730 mio din za 100 mosto. 

Poleg navedenih sredstev za novogradnje pa je potrebno v 
vsakem planskem obdobju zagotoviti za obnovo asfaltov, 
hidroi?olacij in prehodnih konstrukcij na mostovih še 310 mio 
din za vzdrževanje. 

4. Novogradnje 

Iz že do sedaj sklenjenih meddržavnih pogodb izhaja vrsta 
obveznosti, ki jih je sprejela Jugoslavija v zvezi z izgradnjo 
novih cest oz. avtocest. Po določilih Osimskega sporazuma je 
potrebno zgraditi avtocesti Razdrto-Divača-Sežana in Raz- 
drto-Nova Gorica. Po meddržavni pogodbi med SFR Jugosla- 
vijo in Republiko Avstrijo je potrebno zgraditi predor Kara- 
vanke. Sprejet je tudi dogovor republik in pokrajin o izgradnji 
magistralnih cest v Jugoslaviji, kjer je sprejeta prva prioriteta 
izgradnje avtoceste Bratstva in enotnosti. Sklenjeni so tudi 
dogovori o 10-letni izgradnji cest na področju mest: Ljub- 
ljane, Maribora, Celja, obalnih občin, Nove Gorice in Kranja. 
Nerealizirani so tudi pomembni odseki novogradenj iz seda- 
njega srednjeročnega plana. 

V kolikor želimo modernizirati magistralno cestno omrežje 
v SR Sloveniji in s tem tudi realizirati podpisane oz. sprejete 
pogodbe oz. dogovore bi bilo potrebno zgraditi: 

172 km avtocest 

130 km dodatnih dveh pasov avtocest 

148 km dvopasovnih avtocest kot I. etapo avtocest in 133 
km dvopasovnih hitrih cest za obvoze naselij in odpravo ozkih 
grl oz. zagotovitev večje prometne varnosti na cestah. 

Za realizacijo tega programa, bi po cenah v letu 1978 
potrebovali cca 46.155 mio din. Program bi morali realizirati v 
največ treh petletnih obdobjih za kar bi morali zagotoviti 

- po programu petletnih obdobij 

do konca 1985 leta 21.540 mio din in 
do konca 1990 leta 24.640 din 

- po programu treh petletnih obdobij 

do konca 1985 leta 13.540 mio din 

do konca 1990 leta 14.790 din in 

do konca 1995 leta 17.710 din. 

Če v oceno stroškov podanih možnosti razvoja cest v SR 
Sloveniji za obdobje 1981 - 1985 vključimo še stroške uprav- 
ljanja cest in odplačila posojil najetih do konca leta 1978 bi 
morali zagotoviti sredstva za pokrivanje stroškov, ki so razvi- 
•dni iz tabele 25. 
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Tabela 25: Sredstva za kritje stroškov 
razvojnih možnosti za obdobje 1S81-1985 

v milijon din 

Vrsta stroška 
Po programu 
izgradnje cest 
v enem plan- 
skem obdobju 

Po programu Po programu Po programu iz- 
izgradnje cest izgradnje cest gradnje cest, za 
v dveh plan- v treh plan- katerega so sred- 
skih obdobjih skih obdobjih stva zagotovljena 

1. Vzdrževanje M + R + AC _ 4.645 
2. Upravljanje cest 1.080 
3. Odplačilo posojil 3.700 
4. Modernizacije 7.90 5 
5. Ojačitve 1.210 
6. Rekonstrukcije 1.82 0 
7. Ostalo 1.460 
8. Objekti 4.230 
9. Novogradnje 46.155 

72.205 

3.740 
925 

3.700 
3.800 
1.210 
1.82 0 
1.460 
2 .500 

21.540 

40.695 

3 .545 
770 

3.700 
2 .160 
1.210 
1.820 
1.460 

. 1.230 
13.540 

29 .435 

3.545 
770 

3.700 
1.410 

790 
1.190 

950 
805 

8.840 

22 .000 

Tabela 26: Viri sredstev za uresničitev 
razvojnih programov 

V milijon din 

Prispevek od prodaje pogonskih goriv 

Cestna taksa 
Taksa na tuja motoma vozila 
Cestnina 
Skupaj izvirni viri 

Združevanje sredstev TOZD <) 

posoj ila: 
domača 
tuja 

Skupaj viri 

9.692 
(4.334,7)* 
2.072 

261 
900 

12 .925 
( 8.590,3)* 

18.000 02.642,7)* 
4.000 
2.000 
2.000 

22.000 (16.642,7)* 

Ocene v oklepajih ne upoštevajo odstopljenega prometnega davka. 

Glede na dosedanje izvirne vire - prispevek od prodaje 
pogonskih goriv, takse na domača in tuja cestna motoma 
vozila, združevanje sredstev TOZD in cestnino - ter predvi- 
deno rast le-teh (pri enaki stopnji združevanja sredstev TOZD) 
ocenjujemo, da bodo izvirni dohodki v obdobju 1981-1985 
znašali skupaj 18.000 mio dinarjev ter, da so realne možnosti 
zadolževanja doma in v tujini 4.000 mio dinarjev. 

Zagotovljena sredstva v višini 22.000 mio din pa nam dajejo 
možnost razvoja cest v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 v 
obsegu, ki je vrednostno podan v zadnji koloni tabele stro- 
škov. V tem obsegu se zagotavlja: 

1. vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest na doseda- 
njem nivoju 

2. pokrivanje minimalnih stroškov upravljanja cest 
3. odplačevanje kreditov oz. anuitet za kredite najete do 

konca leta 1978 
4. zmanjšanje programa modernizacij, ojačitev, rekon- 

strukcij in izgradnje mostov kot ga zahteva stanje cestne 
mreže, da bi ga zadržali na dosedanjem nivoju in 

5. izgradnja le tistih cestnih odsekov, oz. objektov, katerih 
gradnja se bo pričela v tekočem planskem obdobju in to: 
odsek ljubljanske obvoznice Celovška c.-Dolgi most in Dolgi 
most - Dolenjska cesta, priključek Semedela, mejni prehod 
Šentilj, II. etapa HC skozi Maribor, priključek Rožna dolina, 
predor Karavanke, odsek Ruda-Valeta, mejni prehod Ferne- 
tiči, pasovi za počasni promet na odseku Ljubljana-Novo 
mesto in odsek AC Naklo-Ljubljana. 

Posledice omejenega obsega del na cestah glede na zago- 
tovljena sredstva se bodo nujno odrazila 

- v počasnejšem razvoju cestnega omrežja 
- v večjih možnostih poškodb na cestah 
- postopnem upadanju voznih hitrosti na posameznih od- 

sekih 
- večji porabi pogonskimi goriv 
- zmanjševanju varnosti v cestnem prometu 
- večji emisiji hrupa in plinov v okolje 
- delni izpolnitvi sprejetih dogovorov in meddržavnih spo- 

razumov v gradnji cestnih odsekov v obdobju 1981-1985 
Zgoraj ugotovljene možnosti na področju novogradenj v 

obdobju 1981-1985 in njih posledice bi predstavljale močno 
stagnacijo v cestnem gospodarstvu SR Slovenije v tem ob- 
dobju. Takšna odločitev bi imela težke posledice v gospodar- 
stvu, po drugi strani pa bi bilo ta zastoj praktično nemogoče 
nadoknaditi v bodočih planskih obdobjih ob vedno večjih 
potrebah in porastu prometa. Situacija bi se lahko bistveno 
izboljšala, če bi lahko na področju novogradenj razpolagali z 
dodatnimi ca 3 milijardami dinarjev, katerih glavnih vir bi bil 
novo namensko posojilo za ceste. V kolikor bi razpolagali s 
temi 3 milijardami, bi ta vsota predstavljala lastna sredstva pri 
posojilih Mednarodne banke pri kateri bi dobili kredit za 
nadaljno milijardo dinarjev in bi tako razpolagali z dodatnimi 
4 milijardami dinarjev. 

S temi sredstvi bi lahko dodatno izgradili v planskem ob- 
dobju 1981-1985 sledeče cestne odseke: 

1. Šentilj-Pesnica 
2. Razdrto-Sežana 
3. Šmarje Sap-Višnja gora 

1,30 milijarde din 
1,80 miljarde din 
0,80 miljarde din 
3,90 miljarde din 
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Tabela 27: Razvojni načrti dejavnosti prometa 
in zvez 1981-1935 

- mio din 
- cene 1978 

Nove naložbe Nepokrita 
infra- oprema enostavna 
struktura reprodukc. 

ŽG I. varianta 
II. varianta 

III. varianta 
RS C I. varianta 

II. varianta 
III. varianta 
IV. varianta 

Luka KP I. varianta 
II. varianta 

ptt republiška mreža 
regionalna mr.I. 
regionalna mr.II. 
letališča 

najnižji načrti* 
ŽG 
RS C 
luka 
ptt 
letališča 
Skupaj 

11.700 10.300 11.500 
6 . 390 7. 3.30 10 .400 
7.790 .7.330 10.400 

46.155 
21.540 
13.540 

8.840 
2 .557 
4.976 

1.073 

390 
840 

,557 
,155 
,073 

318 
615 

185 

7.330 

318 
3.712 

185 
24.015 11.545 

26.050 
19.155 
15.895 
13.160 

633 
725 

97 

10.400 
13.160 

633 

97 
24.290 

Skupaj Skupaj Lastna 21družena Domača Tuja t 
vlaganja viri sredstva sredstva posojila posojila 
81-85 sredstev 

81-85 

33.500 
24.120 
25.520 
72 .205 
40.695 
29.435 
22 .000 

3.508 
6.316 
5.167 
5.303 
3.700 
1.355 

24.120 
22 .000 

3.508 
8.867 
1.355 

33.500 
24.120 
25.520 

22 .000 
,508 
, 316 

5.167 
5.303 
3.700 
1.355 

24 .120 
22 .000 
1.217 
5 .200 

555 

3 .000 
1.600 
1.600 

12 .925 
50 

112 
400 
608 
480 
16 5 

13 .000 
50 

1.000 
165 

16.500 
10.400 
11.800 

5.075 
2.921 
4.527 
1.167 
3.165 
2 .558| 

800 

12.000 
5.000 

630 
1.200 

10.420 
9 .470 
9 .470 

2 .000 
424 
559 

3.600 
1.530 

662 
390 

9.4 70 
2 .000 

424 
3.000 

390 

3 .580 
2 .650 
2 .650 

2 .000 
113 

1.118 

650 
000 
113 

59.850 53.092 14.215 18.830 15.284 4.763 

* V finančnih virih je upoštevano združevanje sredstev na istih osnovah kot v obdobju 1976-80 

Tabela 28: Primerjava srednjeročnih načrtov 
razširjene reprodukcije - mio din 

- cene 1978 

Infrastruktura 
ocena razvojni povečanje 
realiz. načrt 81-85/76-80 
1976-80 1981-85 

Infrastruktura in oprema 
ocena razvojni povečanje 
realiz. načrt 81-85/76-80 
1976-80 1981-85 

2G I. varianta 
II. varianta 

III. varianta 
RSC novogradnje 

I. varianta 
II. varianta 

III. varianta 
IV. varianta 

ptt'4 I. varianta 
II. varianta 

luka KP I. varianta 
II. varianta 

letališča I. varianta 
promet skupaj 

min. variant 
max. variant 

razpoložljiva invest, 
sredstva v SRS 
delež prometa min. 
delež prometa max. 

5 .680 

7.100 

2.460 

860 

460 

16.560 

11.700 
6.390 
7.790 

46.155 
21.540 
13.540 
8.840 
6.087 
5.155 
2.557 
4.976 
1.073 

24.015 
6 9.991 

159.800 173.900 
10,36 13,80 

40,24 

2,06 
1,13 
1,37 

6,50 
3,03 
1,91 
1,25 
2,47 
2,10 
2,97 
5,79 
2,33 

1,45 
4,23 

1,09 

8.270 

7.100 

4.230 

1.515 

520 

21.632 

22 .000 
13 .720 
15.120 

46.155 
21.540 
13.540 
8.840 

10 .470 
8.867 
2 .875 
5.591 
1.258 

35.560 
85 .474 

159.800 173.900 
13,53 20,44 

49,15 

2,66 
1,66 
1,83 

6,50 
3,03 
1,91 
1,25 
2,48 
2,10 
1,90 
3,69 
2,42 

1,64 
3,95 

1,09 

Infrastruktura je ocenjena, z <?.naki;n deležem od vseh ptt naložb kot v dogovoru za obdobje 
1976-1980 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Iz ocen narodnogospodarskih naložbenih možnosti za 
prihodnje pettetje razberemo, da se bo treba na področju 
prometne dejavnosti v obdobju 1981 - 1985 zadovoljiti z 
dokaj skromnim razvojnim programom, čeprav tudi ta 
predstavlja nekoliko povečan delež naložb v dejavnost 
prometa in zvez, kot je ocenjena udeležba teh naložb v 
družbenem proizvodu oziroma v vseh gospodarskih na- 
ložbah v tekočem srednjeročnem obdobju. 

To pomeni, da razkoraka med potrebami in ponudbo v 
dejavnosti prometa in zvez v prihodnjem petletju ne bomo 
bistveno zmanjšali. 

Republiške samoupravne interesne skupnosti promet- 
nih dejavnosti (železniške, luške, ptt in cestne mreže, 
iniciativni odbor za ustanovitev SIS za letalski promet) so 
pripravile analize razvojnih možnosti v več variantah (ra- 
zen analize razvoja slovenskih letališč, ki je samo ena). V 
najnižjih ponudbah so zaradi zelo omejenih naložbenih 
možnosti skrčile svoje razvojne načrte na najbolj nujne 
naložbe, ki večinoma ohranjajo stopnjo zadovoljevanja 
potreb le na sedanji ravni, zato pa posebej poudarjamo, da 
bo treba nameniti veliko večjo pozornost poslovnosti ter 
medsebojnemu povezovanju in sodelovanju prometnih 
panog, pa tudi še vedno potrebnim normativnim ukrepom 
za usmerjanje prometnih tokov. Predvsem pa moramo 
hkrati obravnavati vse dejavnike v prometu in zvezah in 
razmišljati o prometnem sistemu kot enotnem organizmu 
ter na tej osnovi tudi odločati (ne gre torej zgolj za pro- 
metno infrastrukturo ali za posamezno prometno panogo, 
ampak za vse nosilce prometne ponudbe in i/se uprav- 
Ijalce prometne infrastrukture, pa tudi za njihovo poveza- 
nost z uporabniki prometnih storitev). 

V svojih analizah razvojnih možnosti so prometne pa- 
noge na kratko povzele značilnosti dosedanjega razvoja in 
nakazale cilje prihodnjega razvoja.' Ponudile so dovolj 
konkretne razvojne programe z načrti sestave virov nalož- 
benih sredstev in na kratko opisale posledice odločitve za 
vsako obravnavano varianto razvoja. S tem so ponudile 
potrebne elemente, da vsem nosilcem planiranja omogo- 
čijo tehtne odločitve in pripravo čim stvarnejših planskih 
dokumentov za prihodnje srednjeročno obdobje. 

Predložene analize razvojnih možnosti za prihodnje pet- 
letje so rezultat prvih usklajevalnih postopkov v okviru 
strokovnih služb republiških samoupravnih interesnih 
skupnosti s področja prometa in zvez, Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje in informacijski sistem, Repu- 
bliškega komiteja za promet in zveze ter Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje. V vseh analizah se razvojni 
cilji načeloma ujemajo s cilji, ki so opredeljeni v smernicah 
za pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. Vendar pa se, glede na predvidene finančne 
konstrukcije obravnavanih naložb in glede na v smernicah 
opredeljeno politiko preusmerjanja našega gospodarstva 
v tehnološko intenzivno in izvozno usmerjeno proizvod- 
njo, pa tudi glede na politiko gospodarske stabilizacije in 
zmanjšanja zadolževanja zdijo realni le najbolj skromni 
razvojni načrti vsake prometne panoge. 

Kolikor analiziramo načrtovane strukture virov financi- 
ranja, ugotovimo, da je le pri najnižjih variantah razvoja 
približno ohranjena takšna sestava virov potrebnih nalož- 
benih sredstev kot ocenjujemo, da bo realizirana v teko- 
čem planskem obdobju. Le najnižji naložbeni načrti, pri 
sedaj veljavni politiki cen in pri realno ocenjenih kreditnih 
sposobnostih posameznih prometnih panog, ne zahtevajo 
dodatnega združevanja sredstev gospodarstva. Izjemni sta 
luški in letališki naložbeni načrt, ki tudi pri znižanih razvoj- 
nih programih računata na precej povečano združevanje 

' Te analize predstavljajo povzetke obsežnejših gradiv, ki so bila priprav- 
Ijena za obravnave v okviru SIS. 

sredstev. Posebej je treba omeniti tudi program ptt organi- 
zacij, katerega nižja varianta pomeni več kot dvakratno 
povečanje naložbenih vlaganj v prihodnjem petletju, kot 
so ocenjena vlaganja v obdobju 1976 - 1980 (oziroma za 
več kot 70 % višje od ocen Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje naložbene možnosti v ptt razvoj). 

Dokaj problematičen je razvoj luke Koper v obdobju 
1981-1985, ker poslovne analize izkazujejo primanjklaj v 
prihodkih že za zagotavljanje enostavne reprodukcije in 
luka računa s kompenzacijo. Strokovne službe ocenjujejo, 
da bi najnižja naložbena možnost, v kateri bi izgradnja 
luških zmogljivosti še sledila začrtanim ciljem razvoja in 
vključevanju v sodobne prometne tokove, zahtevala naj- 
manj 5-kratno (oziroma 7-kratno za II. varianto) povečanje 
sedanjih prispevnih stopenj za združevanje sredstev od 
dohodka temeljnih organizacij. Takšno povečanje je glede 
na realne možnosti vprašljivo. Omejitev naložb v luške 
zmogljivosti le na takšen obseg, ki ga sedanji način finan- 
ciranja poslovanja luke Koper zmore, pa pomeni zaosta- 
nek v dohitevanju potreb in kaj lahko se zgodi, da koraka v 
razvoju z ostalimi domačimi in tujimi lukami ne bomo več 
ujeli. 

Manj kritičen je razvoj slovenske letališke mreže, saj 
smo v tekočem planskem obdobju postavili zadovoljive 
osnove za razvoj sodobnega letališkega prometa. Zaradi 
omejenih naložbenih sredstev našega gospodarstva pa bi 
bilo smortno predloženi naložbeni program še skrčiti 
predvsem na naložbe na ljubljanskem in mariborskem 
letališču (potniški terminal na Brniku in pokrivanje izgube 
v Mariboru). Sodimo, da tudi tako zožen naložbeni načrt 
ne bo ogrozil uspešnega in enakovrednega vključevanja 
naših letališč v sodobno jugoslovansko in mednarodno 
letališko ponudbo. 

Analizo možnosti razvoja ptt prometa v obdobju 
1981-1985 je pripravila strokovna služba združenih ptt 
organizacij Slovenije v dveh variantah. Ker je razkorak 
med potrebami in ponudbo v ptt prometu zelo velik, so 
predlagana povečana vlaganja v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju razumljiva, vendar pa z vidika narodnogo- 
spodarskih možnosti niso uresničljiva. Strokovne službe 
so, zaradi težav pri financiranju, obravnavale posebej re- 
publiško in regionalno ptt mrežo. Iz ponujenih načinov 
financiranja je razbrati, da razvoj regionalne ptt mreže 
sloni pretežno na združenih sredstvih neposrednih upo- 
rabnikov ptt storitev. Tista območja, ki bodo zmogla več 
interesnega združevanja sredstev, bodo lahko hitreje bolj- 
šala in večala ponudbo ptt storitev na svojem območju. 
Predlog vsebuje le večje in enotno obremenjevanje nepo- 
srednih uporabnikov ptt storitev (prispevek od vrednosti 
novega telefonskega priključka in od vrednosti impulza). 
Na ta način bi v sestavi virov sredstev za obe predlagani 
varianti znižali delež posojil na približno 50%, glede na 
delež posojil v ocenjeni realizaciji naložb v obdobju 
1978-1980, ki znaša 65%. Prav zaradi takšnega financira- 
nja (priključki in s tem prispevki, se obikujejo večinoma na 
regionalni mreži) pa v finančni konstrukciji izgradnje re- 
publiške ptt mreže prevladujejo posojila (70%). Menimo, 
da bi morali delež kvalitetnih naložbenih sredstev povečati 
tudi v naložbah republiškega pomena. Kljub poskusom 
uskladitve na stvarnejše osnove, ptt organizacije niso zni- 
žale svojih razvojnih načrtov, ampak so ponudile le druga- 
čen sistem financiranja2. Čeprav z vidika potreb po ptt 
storitvah predlagane programe vsekakor razumemo, pa 
nas narodnogospodarske možnosti silijo v njihovo omeje- 
vanje. Naložbe v izgradnjo ptt zmogljivosti v prihodnjem 
petletju ni bilo potrebno še pretehtati in pripraviti nalož- 
beni načrt, ki bo bližje obsegu predvidenih stvarnih mož- 
nosti financiranja ptt razvoja. 
2 Način financiranja še ni dorečen in o tem še tečejo razprave. 

poročevalec 39 



V analizi razvoja železniških zmogljivosti so ponujene tri 
razvojne možnosti, katerih vrednosti se najbolj razlikujejo 
v postavkah za naložbe v infrastrukturo. Razlike so pred- 
vsem v obsežnosti modernizacij obstoječih prog in v pro- 
gramih novogradenj. Glede na poslovne učinke te ali one 
variante razvoja je razlika v vrednostih potrebne kompen- 
zancije in s tem tudi proste amortizacije. Iz analize sledi, 
da bodo razlike v naložbah v obdobju 1981-1985 vplivale 
predvsem na kakovost železniških storitev.3 Omejene na- 
rodnogospodarske naložbene možnosti nam vsiljujejo 
izbor najnižjega naložbenega načrta, pri čemer pa ima 
manj kakovostna prometna storitev (počasnejša, neso- 
dobna, manj varna, manj zanesljiva ipd), zaradi svojih 
posrednih učinokov na vse gospodarstvo tudi vrsto nega- 
tivnih posledic. To vprašanje je še posebno težko, ko 
obravnavamo delitev dela med železnico in cesto ter isto- 
časno z železniškimi načrti, skrajno omejujemo naložbe 
tudi v cestno trometno mrežo. 

Strokovna služba Republiške skupnosti za ceste je že v 
juliju 1979 pripravila tri variante razvoja v obdobju 1981- 
(objavljene v Skupščinskem poročevalcu 24. 7. 1979, z 
nekaterimi pomanjkljivostmi in napakami zaradi napač- 
nega razumevanja nekaterih določil Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Ju- 

3 V prihodnjem petletju gre predvsem za razlike v kakovosti železniške 
ponudbe (zaradi nižjih naložb - manjše hitrosti, manj sodoben vozni park, 
večji stroški zaradi potrebnega najemanja, voz, slabši delovni pogoji na 
mejah zmogljivosti...) in manj za razlike v železniških zmogljivostih. 

goslavije v zvezi s postopkom priprave in sprejemanja 
planskih dokumentov). Vse tri ponujene razvojne variante 
presegajo ocenjene naložbene možnosti in sicer pomeni 
najvišja 3,3 krat, druga 1,9 krat in tretja približno 1,4 krat 
večja vlaganja kot so ocenjene stvarne možnosti naložb v 
cestno mrežo. Zato je Republiška skupnost za ceste v teku 
usklajevalnih postopkov pripravila še dodaten program, 
edini, za katerega je predvideno finančno pokritje, na 
osnovi sedanjega načina oblikovanja potrebnih sredstev 
Republiške skupnosti za ceste. Ta najnižji naložbeni načrt 
predstavlja le najnujnejša vlaganja v tekoče in investicij- 
sko vzdževanje cest, odplačevanje posojil in dokončanje 
že v tekočem srednjeročnem obdobju začetih novogra- 
denj. 

Pri tako močno omejeni izgradnji cestne infrastrukture, 
ki že zdaj slabo sledi prometnim potrebam, bodo izre- 
dnega pomena vsi ukrepi prometne politike in drugi načini 
primernega usmerjanja prometnih tokov ter zlasti delitev 
dela med železniškim in cestnim tovornim prometom. V tej 
zvezi bi kazalo razmisliti, da se poleg samoupravnih spo- 
razumov v temeljih pianov za železniški in cestni promet 
inicira tudi samoupravni sporazum o usklajevanju teh pla- 
nov. 

V analizi razvojnih možnosti ni nakazana konkretnejša 
opredelitev (alokacija) na področju modernizacije in re- 
konstrukcije cestnega omrežja in naravnanost na cilje in 
potrebe skladnejšega regionalnega razvoja. S tega vidika 
bi kazalo temeljiteje preveriti prioritete na področju regio- 
nalnih povezav. 

ZVEZA VODNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti vodnega 

gospodarstva in hidromelioracijskega 

urejanja kmetijskih zemljišč v SR 

Sloveniji za obdobje 1981-1985  

OCENA IZPOLNJEVANJA SREDNJEROČNEGA NAČRTA RA- 
ZVOJA VODNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V OB- 
DOBJU 1976-1980 

Finansiranje dejavnosti vodnih skupnosti zagotavljajo upo- 
rabniki vodnogospodarskih storitev z vodnim prispevkom, ki 
ga delovni ljudje plačujejo preko organizacij združenega dela 
kot uporabniki voda in vodnogospodarskih storitev. 

Uporabniki zagotavljajo finansiranje dogovorjenih del v 
srednjeročnem načrtu (SN) razvoja vodnega gospodarstva s 
samoupravnimi sporazumi o zagotovitvi sredstev za izvedbo 
srednjeročnega načrta razvoja vodnega gospodarstva. 

Za zagotovitev minimalne vodnogospodarske dejavnosti, ki 
jo predvideva Zakon o vodah, je dogovorjeno zbrati v obdobju 
1976/80 sredstev din 1,918.533.000 (cena leta 1975). 

Za zagotovitev dogovorjenega fizičnega obsega del po 
srednjeročnem načrtu je v samoupravnih sporazumih o zago- 
tovitvi sredstev za izvedbo srednjeročnega načrta vnešen 
člen, s katerim so predvidene letne korekcije tarif vodnih 
prispevkov. 

Na osnovi dejanskih korekcij tarif bi bilo tako planiranih 

sredstev din 2,672.054.752, kar pa še vedno ne zadošča za 
pokritje vseh dejanskih inflacijskih porastov. 

Z zbiranjem dodatnih sredstev preko tarif, TVS in IE bodo 
ocenjeno zbrana sredstva din 3,120.135.000 (dejanska tarifa) 
ter preračunana na kriterije srednjeročnega načrta din 
2,872.704.000 (enotna tarifa). 

Tako zbrana sredstva kot udeležba v družbenem produktu 
(po dejanskih cenah posameznega leta) pa bodo pomenila 
naslednje: 
- ocena DP za čas 1976/1980 (dejanske cene za 
posamezno leto) v din 
- predvidena udeležba v DP po SN 0,430 /o 
- dosežena udeležba po preračunanem VP na 
kriterije SN (enotna tarifa) 0,393% 
- dosežena udeležba (dejanska tarifa VP) 0,426% 

Iz tega je razvidno, da predstavljene udeležbe v DP ne bi 
dosegli, če ne bi OVS in TVS zbirale dodatnih sredstev. 

Kot udeležba v DP niso všteti najeti krediti, kateri pa so 
razvidni iz tabel namensko zbranih in vloženih sredstev za 
posamezne OVS in celotno vodnogospodarsko SR Slovenije. 
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Tabela 29: Sredstva vodnega gospodarstva za 
obdobje 1976-80 po vrstah virov - tisoč din 

VIRI SREDSTEV 
SN 1976-80 

nomin. reval. 
vredn. vredn. 

OCENA REALIZACIJE SN 1976 
realiz. ocena ocena 
76-78 1979 1980 

Splošni vodni prispevek 601.128 
VP po odločbi 
- proizv.el.energija 
- uporabljene vode 
- onesnažene vode 
- VP od pitne vode 57.16 5 
- VP od gramoza 29.889 
- VP od obrti 50.163 
- VP od katastra 51.050 

336 . 

.603 

.627 
,2 82 
,513 

■»6.798 
32.566 
21.t88 
21.077 

Skupaj vodni prispevek 1,918.533 2,672 
Skupaj ostali dohodki 
- prenešeni del VP iz 

1975 
- ostalo (kred.,sofin., 

ipd.) 
SKUPAJ SREDSTVA 

056 1,397.303 
175.898 

63. 741 

26.159 
16.261 
13.628 
1.513 

803.500 
212.691 

112.157 212.891 226.095 
1,918.533 2,675.056 1,573.201 1,016.190 1,111.715 

Realiz.SN 
1980 v % 

ocena nora. rev. 
skupaj vred. vred. 

350 180.959 . 303.285 318.778 
1,128.837 1,572.681 792.100 131.651 191.177 

30.083 
18.700 
15.672 
10.910 

918.650 
226.095 

STRUKTURA VIROV 
nom. rev. ocena 
vred. vred. rea- 

$ % liz. 
7(6:1) 8(6:2) 10 11 

1,133.022 188,18 135,17 
1,721.231 152,18 109,15 

31,33 31,30 36,31 
58,81 58,86 55,17 

103.039 180,25 129,11 2,98 
67.527 225,93 162,20 1,56 
53.788 106,59 76,53 2,63 
11.530 81,35 58,07 2,66 

3,120.136 162,63 116,77 100,0 
611.681 

63.711 

550.913 
3,731.820 

2,98 
1,56 
2,63 
2,67 

3,30 
2,17 
1,72 
1,33 

100,0 100,0 

Tabela 30: Razporeditev sredstev vodnega 
gospodarstva za obdobje 1976-0 po vrstah 
vlaganj 

- tisoč din 

NAMENI VLAGANJ 
SN 1976-80 

nomin. reval. 
vredn. vredn. 

OCENA REALIZACIJE SN 1976 
realiz. ocena ocena 
76-78 1979 1980 

1980 
ocena 
skupaj 

Realiz.SN 
v % STRUKTURA VlROV 

rev. nom. rev. ocena 
vređ. vred.vred. rea- 

% % liz. 
% 

nom. 
vred. 

7(6:1) 8(6:2) 9 10 11 
1. Redno vzdrževanje 
2. Invest. in urejanje 
3. Soudeležba pri var. 

voda 
kan. in CN 

- oskrba z vodo 
4. Funkc. izdatki OVS 
5. študije, raziskave, 

str. služba, fin. 
izdatki ZVSS 

6. Ostali izdatki 
SKUPAJ VLAGANJA 

531. 787 711.830 56 3". 725 
601.117 81.1.131 118.661 

510.511 711.061 237.112 
891.096 109.605 117.131 
216.145 301.156 120.011 
34.262 17.719 53.983 

361.125 327.935 1,255.786 231,82 168 27,87 27,87 33,62 
411.706 441.126 1,274.797 211,01 151 31,49 31,49 34,13 

245.852 217.314 700.308 137,17 98 
141.012 147.160 405.303 137,81 98 
104.840 70.154 295.005 136,30 97 
47.609 51.270 152.862 446,16 320 

26,61 26,61 18,75 
15,33 15,33 10,85 
11,28 11,28 7,90 
1,79 1,79 4,09 

194.550 270.961 
40.246 56.053 

108.463 85.722 87.569 281.754 144,82 103 10,14 10,14 7,55 
46.019 4.066 19.231 69.315 172,23 123 2,10 2,10 1,86 

1,918.533 2,672.055 1,427.996 1,162.080 1,144.745 3,734.822 194,67 139 100,00 100,0 100,0 

Tabela 31: Plan virov sredstev za gospodarsko 
infrastrukturo v obdobju 1981-1985 - v tisoč din 

Realizacija Ocena 1979 
1976-1978 

1980 Ocena 19 76 - 1980 
dejanska cene 78 nominalno cene 78 nominalno 

Plan 1981 -»1985 
cene 1978 nominalno 

I. Lastna sredstva 
II. Originalni, viri : 

prenos iz 1975 
tekoče 1976-1980 

III. Združevanje, sofinansi- 
ranje in ostalo 

IV. Krediti 
1. domač i 
2. finanč. inoz. 
3. blagovni inoz. 

SKUPAJ VIRI SREDSTEV 

63.741 
1,397.987 

49.966 
62.192 
6? . 192 

1,573.886 

1,722.149 

51.115 
387.671 
387.671 

2,160.935 

63.741 - • 
3,120.136 4,769.440 

101.081 
449.862 
449.862 

480 .000 
480 .000 

3,734.820 5,249.440 
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Tabela 32: Plan vlaganj v gospodarsko 
infrastrukturo za obdobje 1981-1985 

OZNAČBA OBJEKTA - 
INVESTICIJE 

Realizacija Ocena 
1976-1978 1979-1980 
tek. cene cene 19 7 8 

Skupaj . 
1976-1980 

din ^ 

Skupaj 
1981-1985 

din 

1. Redno vzdrževanje 563.725 692.060 

2. Investicije 418.664 856.133 

3. Soudeležba pri varstvu 
voda 237.142 463.165 
- zboljšanje kakovosti 117.131 288.172 
- zagotovitev vodnih 

virov 120.011 174.994 

4. Delovanje OVS in štud. 53.983 98.8 79 

5. Delovanje ZVSS, 
hidrologije, študije 108.463 173.291 

6. Ostale obveznosti 
(krediti, anuitete) 46.019 23.296 

SKUPAJ INVESTICIJE 1,427.996 2,306.824 

1,255.785 

1,274.797 

700 .307 
405.303 

295 .005 

152.862 

281.754 

33.6 

34,1 

18.7 

t,l 

7,6 

69.315 1,9 

3,734.820 100 

1,777.827 

1,400 .000 

1,324.660 
904.660 

420 .000 
217.480 

330 .000 

199.440 

5,249.440 

33,9 

26,7 

25,2 

*+,1 

6,3 

3,8 

100 

Tabela 33: Rekapitulacija vlaganj v obdobju 
1981 do 1985, prikazana po OVS v 1000 din 

Mura ^rava 

Območna vodnja skupnost ♦ 
'Savinja nolenj - Ljub] janica ^enj ska Soča 
Sotla ska 

Primor- 
ska 

ZVSS SKUPAJ 

1. REDNO VZDRŽEVANJE 
1.1 EROZIJA IN HUDO- 

URNIKI 
1.11 Objekti in napr. 
1.121 Vzdrževanje hu- 

dournikov 
1.122 Urejanje hudo- 

urnikov 
1.13 Javna služba 
1.14 škode 
1.2 NIŽINSKI VODOTOKI 

170.221 283.529 246.35] 195.891 297.115 284.108 210.986 89.631 

170 . 221 
'315 
540 
586 
780 

1.21 Objekti in naprave-88 
1.2 2 Naravne struge 4 7 
1.23 Javna služba 13 
1.2 4 Škode 2 0 
2. INVESTICIJE 
2.1 EROZIJA IN HUDO- 

URNIKI 
2.2 NIŽINSKI VODOTOKI 212.000 
3. VARSTVO VODA 41.100 
3.1 VARSTVO KVALITETE 20.00 0 
3.2 VARSTVO KOLIČIN 

IN OSKRBA Z VODO 21.100 
4. DELOVANJE OVS 10.85 7 
4.1 ŠTUDIJE IN RAZ- 

ISKAVE 2.168 
4.2 FUNKC.IZD.OVS 8.689 
5. DELOVANJE ZVSS 
5.1 ŠTUDIJE IN RAZISKAVE 
.5.2 STROKOVNA SLUŽBA 
5.3 FUNKC.IZD.ZVSS 

74.588 
]1.780 

i 7.045 
36.840 

6 . 56 7 
2.356 

208.941 
90.194 
80.4 60 
17.065 
21.222 

13.433 
4.45H 

2.198 

n.755 
1.140 

890 
2 32 .918" 
124. 857 
60.180 
18.504 
29.378 

28 . 376 
9.230 

117. 307 
32.860 

4.733 21.368 

195.89? 
97.325 
59.940 
15.726 
22 .900 

10.155 
? .412 
1 . 846 

268 . 739 
136.706 

78.360 
21.507 
32 . ] 66 

46 . 440 
10.067 
6.572 

166.801 
77.648 
57.380 
13.50 3 
18.270 

73.7-22 
14.600 

15.790 

33.975 
6.437 
2 .920 

137.264 
57.851 
54.560 
11.241 
13.612 

6. OSTALE OBVEZNOSTI 
SKUPAJ 

PROGNOZA VODNiPRISP. 
81-85 

RAZLIKA MANJKO - 
VIŠEK + 

20. 
A 454. 

B 189. 
-265. 

491 
669 

642 
027 

10 .00 
193.000 
155.800 
113.000 

42.800 
39.136 
10.797 
28.339. 

65.158 
746.623 

5.000 
137.000 
168.000 
155.000 

13 .000 
31.571 

8.710 
2,2 . 861 

22 .187 
610.109 

944.636 762.043 

140.500 
132.600 
110.000 

12.600 
20.657 

5 .699 
14.958 

21.00 4 
510.653 

498.623 
• 12.030 

30.000 
312 .100 
399.300 
371.000 

28.300 
70.951 

20 .402 
50.549 

20.000 
]14.000 

54 .660 
54.66 0 

21.698 

22.072 
6 .410 

3 .955 

8.535 
1.890 
1.282 

67 .559 
2 6-. 886. 
28 . 780 

5 . 56 7 
6 .326 

212.000 203.000 142.000 140.500 342.100 134.000 100.600 125.800 
16 .600 
84.000 
47.350 
41.000 

6.350 
10.786 

5.986 2.976 
15.712 7.810 

28.571 22.147 11.906 

125.800 
247.100 

40.000 

207.100 
11.824 

3.262 
8.562 

8.009 

+198.013 +151.934 

1138.037 516.613 381.628 482.364 

1785.024 523.730 260.342 285.400 
-121.286 -196.964 

+646.987 + 7.117 

1777.033 
329 .498 

79 . 330. 

65.089 

140 .700 
28.513 
15 .866 

1448.335 
699.782 
467 .200 
116.699 
164.654 

1400 .000 

81.600 
1318.400 
1324.660 
904.660 

420 .000 
217.480 

60 .000" 
157 .480 
330.000 

75.000 
242 .500 

12 .500 
199.473 

408.750 5249.446 

5249.440 
-408.750 -1004.057 

+1004.051 

78.750 

78.750 

330.000 
.75.000 
242 .500 

12 .500 
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Tabela 34: Prognoza vodnega prispevka za 
obdobje 1981-1985 

(Enotne tarife - udeležba v DP 0,5 5 %) - v tisoč din 

1981 1982 
1 e 

1983 19 84 1985 
skupaj 
1981-1985 

OVS: MURA 
DRAVA 
SAV.-SOTLA 
DOLENJSKA 
LJ.-SAVA 
GORENJSKA 
SOČA 
PRIMORSKA 

*Splošni vodni pris , 
SLOVENIJA -xsk. 

25.461.389 27.422.906 
94.538.588 101.821.735 
85.827.893 92.439.977 
51.697.206 77.572.875 

171.436.053 184.643.295 
53.379.992 57.492.327 
30.813.233 33.187.049 
31.771.002 34.218.605 

314.916.144 339.176.931 

30.198.371 
112.127.083 
101.795.801 
84.276.462 

203.330.988 
63.311.108 
36 .545 .901 
37.681.859 

373.504.927 

33.184.390 
123.214.226 
111.861.385 

91.407.831 
223.436.387 
69.571.320 
40.159.56 5 
41.407.848 

410.437.148 

36, 
135 
122 

98 
245 

76 
44 
45, 

450 
859.841.500 947.975.700 1.042.772.500 1.144.680.100 1.254 

394.939 
135.048 
683.834 
995 .954 
053.571 
302 .260 
044.953 
414.005 
146.429 1.888, 
171.000 5.249, 

152 , 
566, 
514, 
403, 

1.027, 
320 , 
184 , 
190 , 

661.995 
386 .680 
608.890 
950.328 
900.301 
057.007 
750.701 
493.319 
181.579 
440.800 

Sredstva za prelivanje in solidarnost 

OSNOVNI CILJI IN USMERITVE VODNEGA 
GOSPODARSTVA SO: 

- zmanjšanje škod, ki jih povzročajo visoke vode, s tem, da 
se stalno povečuje varnost pred poplavami in erozijo; 

- pri urejanju vodotokov upoštevati tudi njihovo vključeva- 
nje v naravo; 

- zagotoviti stalno količino kakovostne vode, da se pre- 
preči predvidena kriza v oskrbi z vodo, kot posledica vedno 
večje rabe in porabe vode ter preprečevati onesnaženje naših 
voda vključno vodnih virov; 

- izkoristiti vse možnosti, ki jih nudita voda in morfologija v 
Sloveniji (energetska izraba, zadrževanje voda, povečanje 
malih voda itd,); 

- redno in intenzivnejše vzdrževanje objektov ter strug 
vodotokov in hudournikov; 

- skromna urejenost erozijskih žarišč in hudournikov nare- 
kuje intenzivnejše urejanje (vrednost objektov 793 mio din t. j. 
12% urejenosti); 
- še vedno nizka urejenost nižinskih vodotokov zahteva 

postopno, vendar sistematično nadaljevanje del, samostojno 
ali skupaj z energetiki (vrednost objektov 8.233 mio din t. j. ca 
55% urejenosti); 

- postopoma si moramo na vodotokih zagotoviti možnost 
časovne in namenske dispozicije voda (gospodarjenje z 
vodo). To bomo dosegli predvsem z gradnjo zadrževalnikov, 
kar smo doslej glede na dane možnosti izkoristili komaj 5%- 
no; 

- številni rečni odseki, v katerih je kakovost voda zaskrblju- 
joča (III. in IV. kakovostni razred) narekujejo, da skupno z 
ostalimi dejavniki v prostoru, predvsem onesnaževalci, pri- 
pravimo sanacijske programe in sklenemo dogovore za nji- 
hovo izvedbo tako, da po letu 1985 v Sloveniji ne bo več 
rečnega odseka z vodo v IV. kakovostnem razredu, dočim bi 
bil lll/IV. kakovostni razred lahko le še izjema; 
- organizirana oskrba z vodo še ni dosegla vseh naselij, saj 

je v nekaterih primerih ekonomski račun za koristnike nespre- 
jemljiv. V takih primerih je dolžnost vodnega gospodarstva, 
da nudi primerno strokovno rešitev in finančno soudeležbo. 

Podobno velja tudi za kraška deficitarna območja; 
- za uspešnejše in racionalno urejanje vodnega režima bo 

potrebno na osnovi raziskav, študij in podrobnejših prouče- 
vanj pripraviti vsestransko usklajene rešitve. Za ta namen je 
potrebno pripraviti potrebne podloge, izdelati rešitev in jih 
nato ponuditi uporabnikom; 

- v sklopu prizadevanj za razvoj vodnega gospodarstva 
moramo predvideti tudi modernizacijo hidrološke službe z 
avtomatskimi opazovalnimi postajami in računalniško obde- 
lavo podatkov. Predpogoj za to pa je stabilizacija rečnih korit 
v območju hidroloških postaj. 

INVESTICIJE ZA VARSTVO PRED VODO, 
IZGRADNJA ZADRŽEVALNIKOV TER 
UREJANJE POVIRIJ VODA 

V naslednjem srednjeročnem obdobju predvidevamo 195 
km regulacij, od tega 117,6 km na hidromelioracijskih siste- 
mih ter 77,4 km za pospešen odtok visokih vod ter gradnjo 9 
zadrževalnikov. 

V prilogi je podan osnutek predloga prioritetnih investicij za 
usklajevanje v višini 1400 mio din za obdobje 1981-1985. 

Med te sodijo zlasti: 
- ureditev osnovne odvodne mreže na večjih melioracijskih 

območjih, ki naj bi zagotovila izvajanje zelenega plana, zlasti 
na manj razvitih območjih; 

- regulacije, zadrževalniki in izgradnja nasipov za obrambo 
pred poplavami na Savi in pritokih od Brežic do republiške 
meje; 

- vodnogospodarska ureditev Kumrovškega nacionalnega 
parka; 

- obveze iz medrepubliških in meddržavnih dogovorov ter 
družbenih dogovorov Zveze vodnih skupnosti Slovenije in 
Območnih vodnih skupnosti; 

- vodnogospodarske ureditve vezane na sanacijo Blej- 
skega jezera. 

VARSTVO VODA 

Zboljšanje kakovosti voda 
Analiza izvajanja srednjeročnega načrta razvoja vodnega 

gospodarstva v Sloveniji za obdobje 1976/1980 kaže, da kljub 
vsem prizadevanjem ne bomo dosegli zastavljenega cilja, to je 
zmanjšati obseg onesnaženja za približno 2,600.000 E. Do 
konca leta 1980 tudi ne bomo na vodotokih odpravili stanja IV. 
in IV/III. kakovostnega razmerja. 

V prihodnjem srednjeročnem obdobju moramo zato doseči 
cilje in izpolniti naloge, ki smo si jih zadali v že sprejetih 
osnovnih dokumentih in programih, ki zadevajo varstvo voda. 
To pomeni, da moramo s soudeležbo vodnega gospodarstva 
zagotoviti večji učinek na izboljšanju kakovosti voda na naj- 
bolj onesnaženih odsekih, ki so v IV. in lll-IV. kakovostnem 
razredu ter na območjih, kjer je ogrožena vodooskrba. 

Zato bo vodno gospodarstvo v obdobju 1980-85 vezalo 
svojo udeležbo: 

- na izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženja izk- 
ljučno na najbolj onesnaženih odsekih voda ter na Dravi, Krki, 
Soči, Blejskem jezeru ter kraškem svetu; 

- na stopnjo zmanjšanja onesnaženosti odpadnih voda, 
ugotovljeno na osnovi sprejetih sanacijskih programov (kar 
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velja prevsem za obstoječe industrijske obrate £ neustrezno 
tehnologijo glede onesnaževanja voda). 

Na najbolj ogroženih območjih ocenjujemo obremenitev s 
približno 5 mio E. Za izpolnitev postavljenih ciljev bo tret>a 
zmanjšati obremenitev vsaj za 2/3 ali za ca 3,3 mio E. 

Za uspešno realizacijo mora vodno gospodarstvo zagotoviti 
soudeležbo najmanj za približno 904,66 mio din. Porazdelitev 
soudeležbe na posameznih območjih je razvidna iz priložene 
tabele. 

Tabela 35: Predlog investicij v vodnem 
gospodarstvu za obdobje 1981-1985 mio din 

OBMOČNA VODNA 
SKUPNOST 

Zadrževalniki 
štev. din 

Regulacija 
na HMS ostale 

km din km din 

Hudourniki 
din 

Skupaj 
din 

Mura 
Drava 
Savinja 
Dolenj ska 
Ljublj.-Sava 
Gorenjska 
Soča 

Primorska 

SKUPAJ 

52 
98 

5 

170 

60 

385 
27. 

25 
17 
11.8 
16 .5 

18 
10 
11.5 
7.8 

1176 

100 
56 
77 
82.5 
61.1 
25 
60 
30 .4 

4-92 
35.2 

10 
12 

7, 
10 , 
12 , 
15, 
3.8 
5.7 

77.4 

60 
39 
55 
58 
81 
89 
24 
35.4 

441.4 
31.5 

10 
5 

30 
20 
16.6 

81.6 
5.8 

212 
203 
142 
140.5 
342 .1 
134 
100.6 
125.8 

1400 
100% 

15 .1 
14.5 
10.1 
10 
24.5 

9.6 
7.2 
9 

100% 

Tabela 36: Varstvo kakovosti voda - predlog 
soudeležbe vodnega gospodarstva za gradnjo 
objektov za čiščenje voda - v tisoč din 

Vodotok Odsek Mura Drava Savinja Dolenj- 
Sotla ska 

Ljublj. Gorenj- Soča 
Sava ska 

Primorska 

Mura 

ščavnica 
Ledava 
Drava 
Meža * 
Mislinj a 
Dravinj a 
Dravinja 
Pesnica 
Savinja 
Paka 
Sotla 
Sava 

Pivka 
Ljubljanica 
— " — 
Krka 
Soča _ti _ 
Vipava 

Notr.Reka 

Blejsko jezero 
Kras 

Kras 

Kras 
morje 

Sladki vrh- 
Gornja Radgona 20.000 
Ljutomer-izliv 
M. Sobota-Lendava 
Maribor-Ptuj 
Ravne - izliv 
Slov.Gradec-izliv 
Slov. Konjice 
pod izlivom Bistr. 
pod izlivom Velke 
Celje - izliv 
Šoštanj - izliv 
Rog.1 Slatina 
Jesenice-Moste 
Zagorj e-Radeče 
Krško-hrv.meja 
Postojna - jama 
Vrhnika-L j ubijana 
Zalog - izliv 
Novo mesto - izliv 
Kobarid-Tolmin 
Kanal - državna mej a 
izliv Vrtojbice- 
- državna meja 
Ilir.Bistrica- 
Skocij an 
Bled 
Cerjknica-Rakek- 
Logatec 
Ivari.Gorica-Ribnica- 
Trebnje 
Sežana-Senožeče. 
Koper-Izola 

60, 
5, 

15, 
15 , 

000 
000 
000 
0 00 

15.000 
3.000 

100 .000 
4O'.0OO 
15 .000 

20.000 
204.000 

80.000 

30.000 
124.000 

10.000 

30 .000 
6 .000 
5.000 

30.000 

34.660 
30 .000 

5.000 

8.000 

SKUPAJ 904.660 20.0W 113.000 155 .000 110 .000 371.000 54 .660 41.000 40 .000 

44 poročevalec 



Zagotovitev vodnih virov 
Dosedanji razvoj vodne oskrbe v Sloveniji je imel predvsem 

naslednje značilnosti: 
do leta 1968 je bilo v Sloveniji priključenih od skupno 

1,694.581 prebivalcev na organizirani vodovod le 1.026.873 
prebivalcev, oziroma 60,5%. Skupno smo (v letu 1968) pora- 
bili 16,7 m3/s vode, od tega samo pitne vode 4,3 m3/s. 

V letu 1978 je skupna poraba vode znašala že 25,4 m3/s, od 
tega pitne vode 7,5 m3/s. Organizirano vodo oskrbo ima že 
okrog 75% prebivalcev. 

Srednja splošna poraba pitne vode je v letu 1968 znašala 
2191 (osebo) dan, v letu 1978 pa narasla na 363 I (osebo) dan. 

Predvidevamo, da se bo poraba kakovostne vode povečala 
po 3%-ni letni stopnji tako, da bo v letu 1985 znašala 9,2 m3/s 
in v letu 1995 narasla na 12,4 m3/s. 

Srednja splošna poraba pitne vode bo v letu 1985 znašala 
415 I (oseba) dan, v letu 1995 pa 510 I (oseba dan. 

Ocenjujemo, da se bo potrošnja industrijske vode povečala 
po 2% letni stopnji tako, da bo v letu 1985 znašala 20,6 m3/s in 
v letu 1995 narasla na 25,1 m3/s. 

Od skupno 1.105 krajevnih skupnosti je brez organizirane 
vodne oskrbe 100 krajevnih skupnosti. 

Območja, kjer vode primanjkuje, so predvsem: 
Slovenske gorice, Haloze, Goričko, Bela krajina, Kozjansko, 

Dolenjski, Notranjski in Primorski kras ter območje ob morski 
obali. 

Pri sprejemanju srednjeročnega načrta iz področja varstva 

Tabela 37: Varstvo vodnih količin in oskrba z 
vodo, predlog soudeležbe 1981-1985 

vodnih količin in oskrbe z vodo predlagamo, da se osvoje 
predvsem naslednje naloge: 

1. sodelovanje pri organizirani vodni oskrbi vododeficitar- 
nih območij Goričkega, Slovenskih goric, Haloz, Kozjan- 
skega, Suhe Krajine, Brkinov, Banjščice in Krasa, kar bomo 
dosegli: 

- s sofinanciranjem programa akcij mladinskih delovnih 
brigad (družbeni dogovor); 

- z realizacijo programa splošnega ljudskega odpora (od- 
krivanje novih vodnih virov, gradnja zajetij, gradnja lokalnih 
vodovodov v odročnih območjih itd); 

- s finančno soudeležbo pri gradnji nekaterih vodovodov v 
manj razvitih in obmejnih območjih. 

2. sodelovanje pri gradnji Primorsko-notranjskega vodo- 
voda, ki bo omogočil normalno vodno oskrbo delu Notranj- 
ske, Krasu in obalnem območju ter istočasno tudi prosti 
industrijski coni pri Sežani. Zaradi pomembnosti in obsegate 
gradnje računamo tudi na sodelovanje in dogovor s Samou- 
pravno komunalno interesno skupnostjo. 

3. sodelovanje pri raziskavah, zaščiti in ukrepih za odkriva- 
nje novih vodnih virov ter objektih za povečevanje vodnih 
zalog (bogatenje, talni pragovi, zajezitve, večnamenske aku- 
mulacije i. si), ki bodo služile za oskrbo s pitno, tehnološko in 
vodo za namakanje. 

Za uresničevanje postavljenih ciljev predvideva vodno go- 
spodarstvo v naslednjem srednjeročnem obdobju finančno 
udeležbo v višini SKUPNO 420.00 mio din. 

Predlog udeležbe vodnega gospodarstva (z delitvijo po 
Območnih vodnih skupnostih) je razviden v naslednji tabeli. 

- v mio din 

Mura Drava Savinja Dolenj- Ljublja- Gorenj- Soča Primor- ZVSS SKUPAJ 
Sotla ska niča ska ska 

Sava 
1. Program AMDB 
2. Program SLO 
3. Primorski vodovod 

prosta cona Sežana . 
4. Raziskave in zaščita 

vodnih virov 4,10 5,00 4,00 
5. Zajetja in ojačitve 

vodnih virov - 10,0 0 9,00 
6. Vodna oskrba manj raz- 

vitih in obmejnih 
območij 17,00 27,80 

5,00 15,00 

8,00 10,00 

9,60 3,03 

52,50 52,50 
26,25 26,25 

200,00 200,00 

1,00 3,10 37,20 

3,35 - 40,35 

2,00 4,00 63,70 
SKUPAJ 21,10 42,80 13,00 22,60 28,30 

OCENJENE MOŽNOSTI HIDROMELIORACIJ 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V SR SLOVENIJI ZA 
OBDOBJE 1981/1985 

Po predlogu vodnogospodarskih organizacij naj bi se v 
srednjeročnem programu za obdobje 1981/1985 s hidrome- 
lioracijami usposobilo za intenzivno kmetijsko proizvodnjo 
27.793 ha zemljišč, z namakanjem pa intenziviralo še 3.875 ha. 

Za usposobitev teh zemljišč bi bilo po njihovih podatkih 
potrebno urediti 260 km vodotokov ter skupno z melioraci- 
jami zagotoviti 3.307 mio din. Tako visoke vsote pa v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju ne bo mogoče zagotoviti. 

Za urejanje glavnih vodotokov na melioracijskih območjih 
je predvideno, da bodo OVS v obdobju 1981/1985 zagotovile 
492,00 mio din. Ugotavljamo, da bi ta sredstva zadoščala za 
ureditev osnovne mreže za površino 12.000 ha, ki jo bo po- 
trebno še podrobno urediti. 

Za podrobno ureditev teh zemljišč, kamor spadajo meliora- 
cijski jarki, drenažiranje, izgradnja gospodarskih poti, agro- 
meliorativni ukrepi itd, bo potrebno zagotoviti 960 mio din. 
Osnovni vir za ta dela so še vedno sredstva, določena po 17. 
členu zakona o kmetijskih zemljiščih, ki so trenutno omejena 
na 5 din za kvadratni meter. Zakon pa omogoča valorizacijo 
teh sredstev na vsaki dve leti v skladu s splošnim gibanjem 
cen. Koliko bo znašala valorizacija te odškodnine, še ni mo- 
goče predvideti. 

6,35 207,10 78,75 420,00 
Od predvidenih 12,000 ha bo potrebno okoli 6.000 ha zem- 

ljišč usposobiti v SR Sloveniji, kjer obstojajo za melioracije 
najidealnejši pogoji. S tem bi že do leta 1985 pretežno nado- 
mestili pomanjkanje zemljišč, ki so potrebna za pridelovanje 
sladkorne pese na tem območju. Ostalih 6.000 ha naj bi 
meliorirali na drugih območjih Slovenije, kjer pa naj bi imele 
prednost melioracije zemljišč v Vipavski in Sečoveljski dolini. 

Ker bodo zemljišča družbenega sektorja do konca tega 
srednjeročnega obdobja z melioracijami pretežno že uspo- 
sobljena za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, prehajamo v 
naslednjem srednjeročnem obdobju na melioracije zasebnih 
zemljišč. Prehod na urejanje zasebnih zemljišč pa bo terjal 
temeljito spremembo načina financiranja. Dosedanja 100% 
obremenitev zasebnega kmeta z investicijo v melioracije, 
kljub ugodnim kreditnim pogojem, ni zanimiva. Da bi akcija 
melioracij v naslednjem srednjeročnem obdobju uspela, 
predlagamo, da se poviša udeležba ZVSS od sedanjih 40 na 
60% predračunske vrednosti, za kar bi potrebovali okoli 576 
mio din. Ta sredstva pa bo mogoče zagotoviti le s povišanjem 
deleža odškodnin, ki po zakonu pripada ZVSS, od sedanjih 5 
na 15 din/m2. Pri tem pa bo potrebno povišati tudi sedanjo 
najnižjo stopnjo odškodnine, ki je predpisana z zakonom, od 
10 na 20 din za kvadratni meter. Predvidevamo, da bodo 
ostalih 40% predračunske vrednosti za investicije v meliora- 
cije v višini 384 mio dinzagotovile banke in Kmetijska živilska 
razvojna skupnost Slovenije, po »sporazumu«, ki je v veljavi v 
tekočem srednjeročnem obdobju. 
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KMETIJSKA-ŽIVILSKA RAZVOJNA SKUPNOST SR SLOVENIJE 

Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti kmetijstva in 

živilstva v SR Sloveniji v obdobju 

1981-1985 

Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Analiza razvojnih možnosti vodnega gospodarstva, ki jo je 
pripravila strokovna služba Zveze vodnih skupnosti, 
obravnava razvojne naloge in s tem v zvezi potrebne 
naložbe v okviru območnih vodnih skupnosti in v okviru 
Zveze vodnih skupnosti. Razvojne naloge so v skladu z 
usmeritvami vodnega gospodarstva v Analizi razvojnih 
možnosti Slovenije v letih 1981 - 1985 (Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje). Hidromelioracije površin name- 
njenih za kmetijsko rabo se ujemajo z razvojnimi načrti 
Kmetijske razvojne skupnosti Slovenije in so glede na to, 
da se bodo dela izvajala na površinah v privatni lasti, 
realno načrtovana. 
Potrebno pa je opozoriti, da planirani vodni prispevek na 
osnovi enotnih tarif za realizacijo predloženega programa 
predstavlja 0,55 % celotnega družbenega proizvoda v na- 
slednjem planskem obdobju, kar je okoli 37 % več kot je 
ocenjena realizacija v letih 1976 - 1980.1 Zato bo tudi tu 
treba vložiti napor, da se v okviru predloženih usmeritev 
program po možnosti nekoliko zoži. 
Naloge vodnega gospodarstva in finančni program za 
njihovo izvajanje, poraja podobno kot pri nekaterih drugih 
programih predvsem vprašanja: aH je prostorski vidik 
ustrezno upoštevan. Pod »ustrezno« upoštevan mislimo 
na ustreznost, ki omogoča informacije, pomembne tako, 
za pripravo in sprejemanje kot uresničevanje planov. 
Podobno kot nekatere druge dejavnosti je tudi vodno 
gospodarstvo izrazita »prostorsko-relevantna« dejavnost, 
kar pomeni, da izvajanje njenih nalog pomembno vpliva 
na prostorske pogoje in možnosti razvoja v prostoru najsi 
bo z večanjem obsega prostora za intenzivnejši razvoj 
(predvsem z varstvom pred škodljivim delovanjem voda, 
meltoracijami) z varstvom in izboljševanjem kvalitete in 
kvantitete naravnih virov (z varstvenimi območji virov 
vode, z bogatenjem voda, z zadrževalniki idr.). 
V gradivu je s tem v zvezi dan poudarek predvsem kon- 
kretni opredelitvi posameznih nalog in finančnim ukre- 
pom. Ker je večina nalog tudi razčlenjena glede na kon- 

1. V svoji analizi razvojnih možnosti za obdobje 1981-1985 ocenjuje Zveza 
vodnih skupnosti, da bo v letih 1976-1980 udeležba vodnega prispevka na 
osnovi enotnih tarif v celotnem družbenem proizvodu okoli 0,40%. 

kretne objekte (npr. čistilne naprave), odseke (npr. rečne 
odseke, regulacij) alt območja (npr, melioracij) gradivo 
nudi deloma tudi prostorsko predstavo o nalogah, ki bodo 
uresničene v naslednjem srednjeročnem planskem ob- 
dobju. 
Vendar se ob tem vendarle odpira uvodoma zastavljeno 
vprašanje: ali je s členitvijo posameznih nalog, ki omogo- 
čajo odgovor: kje-kaj, že tudi upoštevan prostorski vidik 
planiranja? 
V predloženem gradivu je kot ugotovljeno v ospredju 
finančna konkretizacija nalog in ukrepov medtem, ko bi 
metoda, ki bi omogočila ustrezno integriranje prostor- 
skega vidika morala upoštevati in zagotoviti prostorska 
razmerja med dolgoročno podlago (zasnovo) in srednje- 
ročnimi nalogami. To pomeni, da bi posamezne srednje- 
ročne naloge morale biti prostorsko identificirane kot 
etapa in to predvsem s kartografsko metodo! Na primer: 
- regulacije: kartografsko se lahko prikažejo rečni odseki, 
ki so dokončno deloma že regulirani, odseki, ki bodo 
regulirani v srednjeročnem obdobju in odseki, ki ostanejo 
še deloma ali v celoti neregulirani; 
- melirocije: območja, ki so že meliorirana, ki bodo melio- 
rinarana v srednjeročnem obdobju in tista, ki bodo ostala 
nemelorirana; 
- čistilne naprave: območja ali viri onesnaženja, ki so že 
zajeti v čiščenje, območja oziroma viri, ki bodo priključena 
na čistilne naprave v srednjeročnem obdobju, ostala ob- 
močja in viri onesnaženja. 
Prikazi v obliki takih ali podobnih odnosov (ki niso nujno 
vezani samo za kartografsko metodo) omogočajo: 
- prostorsko razporeditev aktivnih in pasivnih posegov 
(nalog) v odnosu do še neopravljenih posegov; 
- pregled spremenjenih pogojev in možnosti razvoja v 
prostoru (zaščita proti poplavam melioracije idr. omogoča 
drugačno praviloma intenzivnejšo rabo prostora); 
- s tem je podana možnost pregleda uresničevanja dolgo- 
ročnih podlag (zasnov), to je uresničevanja dolgoročnih 
ciljev; 
- prostorski prikaz nalog omogoča končno tudi medse- 
bojne vzročne povezave med posameznimi funkcijami in 
učinki v prostoru (saj se v prostoru sintenzirajo). 

I. URESNIČEVANJE PLANA KMETIJSTVA IN 
ŽIVILSTVA ZA OBDOBJE 1976-1980 

1. Proizvodnja 

a) Kmetijstvo 
V letih 1976-1978 je bila realizirana okoli 3% povečana 

stopnja rasti fizičnega obsega kmetijske proizvodnje v pri- 

merjavi s planirano 3,5% stopnjo rasti. V živilski industriji je v 
prvih treh letih uresničevanja plana 1976-1980 dosežena 
okoli 5% stopnja rasti, v primerjavi z razmeroma zahtevno 
planirano povprečno stopnjo (8%). 

Obseg realizirane kmetijske proizvodnje, dosežen v zelo 
slabih vremenskih razmerah, je rezultat vrste družbenopolitič- 
nih in proizvodno-tehničnih ukrepov na področju kmetijstva, 
s katerimi se je delno kompenziral tudi izpad proizvodnje, ki je 
posledica propadanja produkcijskih faktorjev (zlasti opušča- 
nje rabe hribovitega sveta in deagrarizacije). Pozitiven trend 
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je v skupnem kmetijstvu dosežen na račun povečanja obsega 
živonorejske proizvodnje, predvsem na račun proizvodnje 
mleka in perutninskega mesa. 

Nekateri še neurejeni družbeni in ekonomski odnosi kakor 
so: neustrezni produkcijski faktorji, neusklajenost živinorej- 
ske in rastlinske proizvodnje, 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 organizacijah združenega dela in orga- 
nizacijah združenih kmetov ter premajhna usklajenost v kme- 
tijstvu, živilski industriji in trgovini, pa so še nadalje povzro- 
čali zadržanje takih strukturnih razmerij, ki so dajali trenutno 
pozitivne proizvodne in ekonomske učinke, dolgoročno pa 
pomenijo odmik od planiranega razvoja. 

Kmetijsko zemljiške skupnosti so, v razmerah neurejenega 
dolgoročnega prostorskega planiranja in neusklajenega ur- 
banističnega načrtovanja, lahko le v določeni meri usmerjale 
svoje dejavnosti k smotrnosti rabe in varstva zemljišč. Pri 
melioracijah je bil dosežen pozitiven premik (po prejšnji stag- 
naciji), vendar te in druge prostorske operacije ter širjenje 
kmetijskih zemljišč pri kmetijskih organizacijah ne potekajo v 
skladu z zastavljenimi načrti. Velik zastoj je zlasti na zasebnih 
površinah, kjer bodo potrebne, v večji meri kot doslej, stro- 
kovne in družbenopolitične priprave kmetov in ustanavljanje 
melioracijskih skupnosti. 

Tako ugotavljamo v letu 1978 občuten izpad v proizvodnji 
pšenice, koruze in krompirja (delno tudi zaradi neurij), ker se 
površina pod koruzo ne povečuje v skladu s planom, površina 
in tržnost pšenice stagnira, površina pod krompirjem se ne 
zmanjšuje, slab je bil tudi donos na hektar. V letu 1979 so bili 
setveni načrti bolje pripravljeni, zlasti pri koruzi, setev slad- 
korne pese pa bo zaradi težav pri uvajanju te nove poljščine v 
zasebnem sektorju nekoliko pod planom (realizirano okoli 
2500 ha, program 3000 ha). 

Povprečna poraba mineralnih gnojil na hektar obdelovalne 
površine je dosegla 219 kg (čistih hranil) pri čemer je treba 
upoštevati, da se en del površin vse bolj intenzivno obdeluje, 
drugi del pa zanemarja in opušča. 

V letu 1980 ne bo mogoče odkupiti 70.000 ton pšenice v 
skladu s plansko obvezo. 

Ugodno se razvija proizvodnja silažne koruze. Razmeroma 
slabo se izkorišča travnati svet. 

Na slab pridelek sadja so v največji meri vplivale neugodne 
vremenske razmere, vendar močno zaostaja tudi obnova na- 
sadov (v letih 1976-1978 je bilo urejenih 800 ha sadovnjakov, 
to je približno polovica planirane obnove). 

Razvoj v živinoreji ne poteka v skladu s planom, čeprav se je 
skupen obseg živinorejske proizvodnje gibal v predvideni 
dinamiki predvsem na račun pospešene proizvodnje perut- 
ninskega mesa, deloma tudi proizvodnje mleka. Neurejeni 
ekonomski odnosi so vplivali predvsem na nižjo prirejo mesa 
govedi in svinj, v letošnjem letu tudi na proizvodnjo in odkup 
mleka. Zaostaja proizvodnja govejega mesa (v letu 1978 je 
padla proizvodnja govejega mesa pod raven iz leta 1976) in v 
letu 1980 ne bo dosežena planirana prireja te vrste mesa. 

Obseg tržne proizvodnje perutnine se razvija nad planirano 
rastjo, zaostaja pa proizvodnja konzumnih jajc. V perutninar- 
stvu je dosežen pomemben napredek v razvijanju tehnologije 
in produktivnosti, kar omogoča proizvajalcem obsežno vklju- 
čevanje na jugoslovanskem trgu (okoli 45% slovenske proiz- 
vodnje perutninskega mesa); zaznavno pa je občutno zaosta- 
janje v oblikovanju trajnih dohodkovnih povezav s proizvajalci 
krme in v ustvarjanju pogojev za izvoz. 

V svinjereji v letih 1976-1978 ni bila realizirana izgradnja 
farm, pri čemer je poleg pomanjkanja sredstev tudi zahteva 
po gradnji čistilnih naprav eden od razlogov zaostajanja 
usposabljanja kapacitet. 

b) Živilska industrija 
Planirana proizvodnja v živilski industriji ne bo realizirana 

V etih 1976-1978 je bila dosežena okoli 5% rast proizvodnje 
(plan 8%). Zlasti kasni konzerviranje sadja, proizvodnja sokov 
in sirupov, predelava zelenjave, proizvodnja alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač, rastlinskih olj in maščob ter proizvodnja 
ribjih konzerv. ' 

Program celotne živilske industrije je prezahteven, temeljni 
vzroki zaostajanja razvoja pa so predvsem nezadostna pove- 
zanost s primarno proizvodnjo, tako znotraj Slovenije kot v 
SFRJ, neusklajenost s tržiščem, slab ekonomski položaj zlasti 
nekaterih dejavnosti, tehnična in tehnološka zastarelost ter 
razdrobljenost kapacitet. Očitna je neusklajenost razvojnih 
programov v okviru živilske industrije in'v odnosu do progra- 
mov primarne kmetijske proizvodnje; zlasti pri predelavi sa- 
dja, zelenjave, žita in mesa. 

Na nestabilnost proizvodnje v kmetijstvu in živilstvu 
vpliva tudi neskladje v cenovno - stroškovnih odnosih med 
posameznimi kmetijskimi proizvodi ter reprodukcijskim mate- 
rialom in proizvajalnimi sredstvi, neustrezno dogovarjanje o 
proizvodnji in predelavi kmetijskih proizvodov ter neusklaje- 
nost razvoja primarne proizvodnje s finalizacijo proizvodnje v 
živilski industriji. 

Proizvodnja konzumnega mleka in mlečnih izdelkov se gib- 
lje v skladu s programom; pričakujemo, da bo predvidena 
raven nekoliko presežena. 

Konzerviranje sadja in proizvodnja sadnih sokov ter sirupov 
močno zaostaja. Delno je temu razlog slaba sadna letina, pri 
nekaterih proizvajalcih izrabljenost in neustrezne kapacitete 
opreme, pri sadnih sokovih se kaže tudi zasičenost trga. 
Podobno velja tudi za brezalkoholne pijače. Zaostaja tudi 
predelava zelenjave (delno zaradi izpada nekaterih pridelkov 
- zlasti kumaric in rekonstrukcije obratov Eta Kamnik). 

Proizvodnja mesnih izdelkov in konzerv, kakor to predvi- 
deva program za leto 1980, ne bo dosežena. Ob 10% letni rasti 
porabe lahko računamo, da se bo proizvodnja gibala na okrog 
50.000 ton. 

Proizvodnja ribjih konzerv zaostaja v dinamiki rasti; glede 
na predvidevanja za leto 1979 ni pričakovati, da bi bila raven 
predvidena za 1980. leto tudi dosežena. 

Predvsem dve stvari moramo upoštevati, ko ocenjujemo 
proizvodnjo rastlinskih olj in maščob: neizgrajenost kapacitet 
(Oljarna Britof, Oljarna Domžale, Kolinska Ljubljana) ter po- 
manjkanje surovin. Proizvodnja olja v Tovarni olj v Slov. 
Bistrici raste v skladu s planskimi predvidevanji. 

V rasti proizvodnje piva je prišlo v zadnjih letih do manjše 
stagnacije (pa tudi izgradnje nekaterih novih pivovarn - ki 
oskrbujejo tržišče, na katerem je prisotna tudi pivovarna iz 
SRS). Stopnja rasti proizvodnje piva v SFRJ je 6,3%, v SRS pa 
8,2. 

Ponudba na tržišču mineralnih vod in brezalkoholnih pijač 
je večja kot povpraševanje. Poleg oddaljenosti tržišča (kjer 
uspešneje nastopajo proizvajalci, ki so bližji), povzroča naj- 
večji zastoj vezana trgovina ina zapiranje tržišča. 

Proizvodnja alkoholnih pijač zelo zaostaja za predvidevanji; 
zaradi močne konkurence gredo bolj pijače, ki so specialiteta 
območja ali proizvajalca. 

Predvidena izgradnja obrata za proizvodnjo morske soli 
kasni, na drugi strani so vremenske razmere v zadnjih letih 
bile take, da je proizvodnja soli v sedanjih solinah nestabilna. 

2. Ekonomsko stanje kmetijstva in živilstva 
Ekonomsko stanje kmetijstva in nekaterih panog živilstva, 

se še nadalje slabša. V letu 1978 smo v kmetijstvu, v primerjavi 
z letom 1977, sicer dosegli ob manj porabljenih sredstvih večji 
dohodek, vendar pa po obračunu obveznosti iz dohodka 
ostane organizacijam združenega dela veliko manj sredstev 
kot v letu 1977. Nekateri kazalci kažejo, da je položaj kmetij- 
skih organizacij v primerjavi z organizacijami drugih pre- 
dnostnih dejavnosti občutno slabši. 

Podatki o poslovnih rezultatih v 1977. in 1978. letu zaradi 
spremembe statistične razvrstitve po dejavnostih niso primer- 
ljivi s podatki iz 1976. leta. Zato dajemo prikaz doseženega 
poslovnega rezultata le za leti 1977 in 1978 (glej prilogo 1). 

Ekonomičnost poslovanja v kmetijstvu in živilski industriji 
je nižja kot v celotnem gospodarstvu prav zaradi slabših 
rezultatov - tako tudi neurejenih cenovno - stroškovnih od- 
nosov - v živinoreji. Tako stanje je pogojevalo, da so se 
izgube v kmetijstvu povečale od 10,4 mio na 21,9 mio din v 
1978. letu (od tega 12,5 mio din ali 57,1% v živinoreji). 

3. Razširitev materialne osnove proizvodnje (investicije) 
kmetijstva 

Za uresničitev planirane rasti kmetijske proizvodnje je pre- 
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dvideno, da bo vloženo v kmetijstvo v tem srednjeročnem 
obdobju 3700 milijonov din na družbenih obratih in za kmetij- 
ske melioracije ter v kooperacijsko kmetijstvo še 2170 milijo- 

Tabela 38: Vlaganje v razširitev materialne 
osnove kmetijstva 1376-1980 

Leto 
1976 
1977 
1978 

kar kaže na zmanjševanje naložb v kmetijstvu tudi, če to 
ocenjujemo v strukturi skupnih naložb. 

II. KLJUČNA VPRAŠANJA SEDANJEGA 
STANJA IN TEMELJNA IZHODIŠČA 
BODOČEGA RAZVOJA 

1. Kmetijstvo 
Energija, hrana in infrastruktura so ključni problemi razvija- 

jočega sveta, hrana pa ključen pogoj življenja in dela obča- 
nov. Z rezervami hrane razpolagajo razvite dežele, ki s tem 
gospodarsko in politično vplivajo na tiste, ki so vezane na 
uvoz hrane. Zato je večja proizvodnja in pestrejša ponudba 
hrane eden izmed ključnih elementov stabilnosti države in 
njenega gospodarstva. 

Kmetijstvo je panoga, ki lahko najustrezneje vpliva na skla- 
dnost izrabe prostora in ohranja poseljenost; s tem istočasno 
pripomore k večji obrambni sposobnosti. V jugoslovanskih 
razmerah prihaja do prestrukturiranja proizvodnje, zato je 
pomembno, da opredelimo tudi naš razvoj kmetijstva, ki nam 
bo, glede na dane možnosti, zagotavljal čimveč hrane. Tak 
razvoj pogojuje predvsem skrb za omejevanje zmanjševanja 
obdelovalne zemlje in njeno smotrnejšo izrabo. 

Kmetijsko živilska razvojna skupnost ponuja v tej analizi 
tisti obseg proizvodnje, ki jo dane možnosti, ob izpolnitvi 
določenih pogojev, zagotavljajo. 

Splošne razvojne cilje kmetijstva lahko predstavimo takole: 
1. Izboljšanje življenjskih in dohodkovnih razmer aktivnega 

kmetijskega prebivalstva (vzdrževanje reprodukcijske spo- 
sobnosti panoge); 

2. Izboljšanje preskrbe prebivalstva s kakovostnim in neo- 
porečnim živežem, v pogojih zmanjšanega števila delovnih 
mest v kmetijstvu in večjega povpraševanja in zmanjšanja 
uvoza; 

3. Prispeyati k stabilnosti jugoslovanske prehranske bi- 
lance; 

4. Vzdrževanje in kakovostno izboljševanje kmetijske zem- 
lje, kot narodnega bogastva v vseh njenih izrabnih vidikih. 

5. Nadaljnje razvijanje družbenoekonomskih odnosov v 
proizvodnji hrane in na vasi. 

Bistveno vprašanje, za katerega tudi v naslednjem srednje- 
ročnem družbenem planu Slovenije ne bi smelo biti dileme, je 
razvojna prioriteta kmetijstva. Zanjo ne more biti zainteresi- 
rano le kmetijstvo, temveč vsi družbenoekonomski dejavniki, 
tako proizvajalci kot porabniki. 

Zaradi naravnih in gospodarskih značilnosti je, upoštevajoč 
delitev dela v jugoslovanskem prostoru, potrebno uveljaviti 
specifične proizvodne usmeritve kmetijstva. Osnovna orienta- 
cija morajo biti delovno-strokovno zahtevni in dohodkovno 
intenzivni pridelki. 

Zmanjšanje njivskih površin v SR Sloveniji (imamo jo le še 
250.000 ha, ali ca. 14 arov na preb.) terja intenziviranje kmetij- 
ske proizvodnje in vključevanje v to tudi zemljišča mešanih 
gospodarstev. Pri tem so arondacijski postopki in razni ukrepi 
s področja agrarnih operacij nujni. 

Na družbenih gospodarstvih je zadnja leta opaziti zastoj pri 
njihovem posodabljanju v tehnološkem in tehničnem smislu, 
med drugim tudi zaradi odvisnosti od uvoza določene vrste 
tehnične opreme za družbena gospodarstva. 

nov din družbenih sredstev, po cenah iz leta 1975. 
V preteklih letih tega srednjeročnega obdobja je bilo vlože- 

nih: 

v milijon din 

2. Živilska industrija 
Razvoj živilske industrije je premalo povezan z razvojem 

primarne kmetijske proizvodnje, kot osnovnim dobaviteljem 
surovin. Zaradi tega morata biti razvoj tako ene, kot druge, 
medsebojno vsklajene, prav tako pa tudi horizontalno in verti- 
kalno povezana (proizvodnja surovine - predelava - trgovina). 

Živilska industrija je sposobna in mora prilagajati svojo 
proizvodnjo tržni koncepciji, ki vse bolj zahteva večjo stopnjo 
predelave osnovnih surovin v polpripravljena in gotova jedila. 

Problem hitrejšega razvoja živilske industrije je v omejeno- 
sti domače surovinske baze, tržišča in izvoza, posebej še 
zaradi enakomerne porazdelitve proizvajalnih sil na preosta- 
lem jugoslovanskem tržišču, ki je bogat na surovinah in hitro 
širi živilsko predelovalne kapacitete na osnovi svojih proizvo- 
dnih in potrošnih zmožnosti širšega območja. 

Zaradi hitrejšega vključevanja živilske industrije v mednaro- 
dno delitev dela si je treba še posebej prizadevati, da se z 
razgovori z EGS zagotovi možnost vključitve živilske indu- 
strije v prosto carinsko cono formirano na osnovi osimskih 
sporazumov. 

Razvoj živilske industrije bi moral, upoštevajoč dosedanje 
ugotovitve, temeljiti predvsem na naslednjih programskih 
izhodiščih: 

- da imajo pri razvoju živilske industrije prednost naložbe, 
ki dolgoročno pokrivajo tržne potrebe in zajemajo zagotov- 
ljeno surovino iz domače proizvodnje, na podlagi plansko in 
dohodkovno opredeljenih odnosov, 

- nadaljevanje programirane izgradnje kapacitet za prede- 
lavo kmetijskih pridelkov s ciljem razširitve proizvodnega 
asortimana in kvalitetnejšega izbora, 

- izgradnji objektov za skladiščenje in hlajenje surovin in 
gotovih izdelkov, na podlagi skupnih vlaganj in trajnejših 
odnosov združevanja dela in sredstev med organizacijami 
proizvodnje, predelave in blagovnega prometa. 

- izgradnji objektov družbene prehrane, v skladu s stališči 
in sklepi Skupščine SR Slovenije, 

- da se ne bodo razvijale dejavnosti, če za to že obstajajo 
zadostne kapacitete, razen če gre za posodobitev in izpopol- 
nitev tehnološkega postopka ter odpravo ozkih grl, 

- da se proizvodnja živilske industrije organizira tako, daje 
sprejemljiva za tržišče in da se enakopravno vključuje v med- 
narodno delitev dela. 

III. NEKATERI POGOJI, MOŽNOSTI IN DILEME 
RAZVOJA DRUŽBENOEKONOMSKIH 
ODNOSOV V PROIZVODNJI IN OSKRBI S 
HRANO 

1. Organiziranje nosilcev plana proizvodnje 
hrane 

Zaradi uresničitve temeljnih proizvodnih nalog pri razvoju 
družbenoekonomskih odnosov bodo prizadevanja vseh nosil- 
cev plana usmerjena zlasti na naslednja področja: 

a) družbene kmetijske organizacije naj bi tudi v prihodnje 
pospešeno večale obdelovalne površine z nakupom in 
agrarno prostorskimi operacijami - melioracijami, komasaci- 
jami in arondacijami; 

Po tekočih cenah Po cenah iz leta 1975 Delež kmetijstva 
Od tega družbena Od tega družbena' \i skupnih investicijah 

Skupaj sredstva Skupaj sredstva gospodarstva 
1.484 1.084 1.325 986 7,9 
1.561 1.149 1.249 919 7,3 
1.811 1.438 1.215 965 6,7 
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b) organizacije združenih kmetov naj bi z agrarno prostor- 
skimi operacijami intenzivno nadaljevale z odpravo drobno 
parcelne strukture zemljiških površin na kmetijah. Pri tem ni 
mogoče odstopiti od ekonomsko učinkovite in plansko 
usmerjene rabe zemljišč, kar je mogoče zagotoviti le s skupno 
rabo melioriranih in zaokroženih zemljišč; 

c) zaradi učinkov usklajevanja razvoja med proizvodnjo in 
porabo hrane je treba nadaljevati proces horizontalnega in 
vertikalnega povezovanja posameznih OZD v proizvodnji 
hrane (kmetijske in živilske OZD) in v porabi hrane (OZD 
trgovine, gostinstva, turizma in družbene prehrane), na 
osnovi skupnega planiranja in izvedbe sprejetih, usklajenih, 
skupnih planov in programov; 

d) organizacije združenih kmetov naj bi zagotovile hitrejši 
razvoj družbenoekonomskih odnosov na vasi, s konkretno 
prevzetimi obveznostmi v materiajnem razvoju, v obliki deleža 
družbeno organizirane tržne proizvodnje. 

Prizadevanja zadružnih organizacij naj bi veljala dolgoroč- 
nejšim oblikam združevanja kmetov, kar naj bi bila podlaga za 
pripravo proizvodnje na kmetijah. Izvajanje sprejetih obvez- 
nosti in stopnjo združevanja naj bi tudi za združenega kmeta 
predstavljala pogoj za pridobitev družbenih sredstev in uve- 
ljavitev družbenih intervencij; 

e) skupno planiranje naj bi bila osnova za združevanje 
sredstev pri skupnih naložbah in s tem za hitrejše oblikovanje 
dohodkovnih odnosov. 

f) Zaradi potrebe oblikovanja planov prehranskih bilanc na 
določenih območjih, naj bi se ustanovile SIS za proizvodnjo in 
oskrbo s hrano (proučiti je ali se naj oblikuje tudi na ravni 
republike). 

g) V poslovnih skupnostih in združenju naj bi bila posebna 
pozornost posvečena problemu delitve dela. 

Dosedanji počasen razvoj uvajanja omenjenih načel, bi 
kazalo, ob ustrezni politični akciji, tudi ekonomsko stimulirati 
s tem, da bi obstoječe družbene stimulacije na področju 
proizvodnje in porabe hrane v večji meri pogojevali z uresni- 
čevanjem načel skupnega planiranja in izvajanja planov in 
združevanjem dela in sredstev na dohodkovnih odnosih. 

2. Učinkovitejša izraba potencialov 
Pretežni del kmečkega prebivalstva ustvarja ves ali pomem- 

ben del svojega dohodka v kmetijski proizvodnji, na majhnih 
proizvodnih enotah, za katere je hkrati značilna tudi drobno- 
parcelna struktura. Spremembe te strukture z agrarno pro- 
storskimi operacijami, naj bi sicer prispevale k povečanju 
dohodka na teh površinah, vendar pa se bo osnovni problem 
pri zagotavljanju dohodka, ki izhaja iz odnosa proizvodnih 
kapacitet do števila zaposlenih na njih le s povečano produk- 
tivnostjo oziroma na učinkovitejšo rabo kmetijskih zemljišč. 

Raven pridelkov v rastlinski proizvodnji kaže na to, da so v 
tej proizvodnji največje možnosti za povečanje proizvodnje. 
Zato naj bi v rastlinski proizvodnji posebno pozornost posve- 
tili optimalnemu povečanju rabe kvalitetnega semena in sa- 
dik, mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev. Zlasti naj bi učin- 
koviteje intenzivirali poljski kolobar. Ključne naloge so še 
naprej proizvodnja koruze, zagotovitev sladkorne pese ter 
povečanje pridelkov in tržnosti pšenice. 

Z vidika možnosti povečanja dohodka, zagotovitve večje 
zaposlenosti in izrabe zlasti manjših kompleksov, naj bi se 
večja pozornost posvetila proizvodnji vrtnin, drobnega sadja 
in zelišč. 

Drobno posestna struktura je zaradi potrebe večanja do- 
hodka pogojevala usmeritev v intenzivno rejo živine, ob na- 
bavi koncentrirane krme. Zanemarjale so se možnosti inten- 
zivne proizvodnje voluminozne krme (trave), kar v spremenje- 
nih pogojih postaja resni limitni faktor povečanja proizvodnje 
živine oziroma dohodkov proizvajalcev. 

To bo pogojilo intenzivnejšo rabo travnatega sveta, pri 
kateri je mogoče izvrednotiti način rabe travinja (pašno košni 
sistem oziroma košnja) oziroma spravilo krme (predvsem 
siliranje), še zlasti z vidika perspektive nadaljnjega povečanja 
proizvodnih stroškov energije ter v večji meri upoštevati mož- 
nosti siliranja namesto sušenja. 

Ponovno je treba aktivirati travnate površine na mejnih 
območjih (planine, kras in opuščeni hriboviti predeli) z ek- 
stenzivnim načinom reje govedi oziroma ovac, s čemer naj bi 
tudi omejili preraščanje pašnikov v gozd. 

Kljub izboljšani kvaliteti domače krme pa zmanjšanje rabe 
koncentrirane krme le pomeni ekstenzifikacijo prehrane ži- 
vine. Zmanjšanje dohodkov rejcev bo treba nadomestiti s 
povečanjem črede, oziroma izkoristkom potencialov goveje 
črede, telet in prvesnic. 

Zaradi tega bi bilo treba učinkovitost rabe razpoložljivih 
površin tudi normativno bolj zaostriti. Lastnina ne bi smela 
biti ovira za učinkovitejšo rabo zemljišč v okviru zaokroženih 
kompleksov. To naj bi predvsem inteziviralo zemljišča, ki so v 
lasti polkmetov, katerih razdrobljena zemljišča so zaradi vse 
manjše odvisnosti lastnikov od dohodka iz kmetijstva, pre- 
malo izkoriščene. 

Na družbenih mlečnih farmah, ki predstavljajo edino obliko 
intenzivnega koriščenja večjih kompleksov družbenih travna- 
tih površin, je treba dolgoročno zagotoviti stabilne pogoje 
ustvarjanja dohodka ob zagotovitvi optimalne tehnologije in 
tehnike. Če s tem objektivno ne bo mogoče doseči zastavlje- 
nega cilja, je treba v sistemu intervencij zagotoviti potrebne 
ukrepe. 

Razvoj svinjereje in perutninarstva bo pogojen z oskrbo 
krme, ob uvajanju nove tehnologije in intenzivnejšem razvija- 
nju domače selekcije. 

V živilski industriji je v prihodnje treba doseči učinkovito 
izrabo obstoječih kapacitet s tem, da bo v procesu povezova- 
nja dosežena zagotovitev surovin in plasmana ter s tem pogo- 
jiti njihov nadaljnji razvoj, sicer pa take kapacitete preusmeriti 
v druge vrste dejavnosti. Ni sprejemljivo, da slaba izkorišče- 
nost predelovalnih kapacitet in ekonomske težave bremene 
še primarno proizvodnjo oziroma porabnike. 

3. Ustvarjanje ekonomskih pogojev za razvoj 
Izvedba prikazanega razvoja proizvodnje hrane bo mogoča, 

če bo delavcu in združenemu kmetu v družbeno organizirani 
proizvodnji zagotovljen, glede na vloženo delo, enak dohodek 
kot delavcu v drugih dejavnostih gospodarstva. Ob tem pa je 
še treba proučiti stroške za obveznosti, ki so za družbeno 
kmetijstvo večji kot za zasebno in jih ustrezno kompenzirati. 

Kar zadeva doseganje dohodka v kmetijstvu in živilski indu- 
striji, je pri oblikovanju cen, ki so pod družbeno kontrolo, 
upoštevamo načelo varstva življenjskega standarda delovnih 
ljudi. V takih razmerah se gibanja na tržišču in dosežena 
produktivnost ne odražajo tako na ustvarjanje dohodka. Zato 
je treba sprejeti načelo, da se cenovno-stroškovna razmerja 
gibljejo tako, da omogočajo doseganje vsaj poprečne stopnje 
akumulacije gospodarstva, ob družbeno sprejemljivih stro- 
ških proizvodnje in produktivnosti. V primerih, ko bi z družbe- 
nimi ukrepi bilo onemogočeno doseganje poprečne stopnje 
akumulacije, bi moral organ, ki je z ukrepom to onemogočil, 
nadomestiti izpadli dohodek. Pri opredelitvah takih načel 
izhajamo iz določil ustave, kakor tudi od tega, daje varovanje 
življenjske ravni dolžnost vseh delovnih ljudi, ne pa samo 
delavcev v kmetijstvu in živilski industriji. To je izhodišče za 
uspešno realizacijo planskih ciljev. 

Kmetijskim organizacijam je treba omiliti pogoje odplačila 
anuitet pri tistih naložbah, kjer zaradi neugodnih pogojev 
poslovanja, oziroma elementarnih nesreč ter neugodnih po- 
gojev pri najetju kreditov, le-teh niso sposobne odplačevati. 

Glede na visoki delež kmetijske proizvodnje in slabšo kre- 
ditno sposobnost temeljnih bank na določenih območjih, je 
treba z vidika potrebe po hrani, kot najširšega družbenega 
interesa, zagotoviti nadaljnje združevanje sredstev med te- 
meljnimi bankami za naložbe v proizvodnjo hrane. 

Za naložbe v melioracije, komasacije, nakup zemlje in neka- 
tere skupne naložbe (skupna skladišča, skupne naložbe zdru- 
ženih kmetov in OZD) ter za hribovite predele in družbene 
mlečne farme v specifičnih pogojih na travnatem svetu, kakor 
tudi za odplačilo kreditov za te namene je treba zagotoviti 
nepovratna sredstva. Vir nepovratnih sredstev naj bi bila in- 
terventna sredstva ali sredstva združenega gospodarstva. 

4. Zaščita proizvodnih resursov in eksistence 
kmetijskega proizvajalca 

Z izvajanjem dolgoročnih prostorskih planov in uresničeva- 
njem sprejetih normativnih ureditev je treba omejevati nadalj- 
nje izgubljanje proizvodnih kmetijskih površin; za pozidavo in 
druge potrebe pa predvideti manj ali neproduktivna zemljišča 
ter opredeliti in razmejiti kmetijska in gozdna zemljišča. 
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Z razširitvijo in izpopolnitvijo sistema zavarovanja proizvod- 
nje na čim večji krog kmetijskih proizvajalcev, naj bi zavarova- 
nje pocenili in omogočili večjo varnost proizvajalcev ob pogo- 
stih vremenskih ujmah. Zadružne organizacije naj v svojih 
skladih zagotovijo sredstva za kolektivno zavarovanje. Z usta- 
novitvijo oziroma povečanjem že obstoječih rizičnih skladov 
pri poslovnih skupnostih, naj bi omogočili učinkovitejšo pre- 
mostitev neugodnih obdobij pri ustvarjanju dohodka, katerim 
se v proizvodnji hrane ne bo mogoče v celoti izogniti. V ta 
namen je treba zagotoviti priliv sredstev tudi izven kmetijstva. 

Izpopolniti je treba sistem socialne varnosti kmetov (sta- 
rostno zavarovanje, hitrejše uveljavljanje pokojnin z lastnim 
prispevkom, preživninsko varstvo kmetov, varstvo otrok). 

5. Uravnavanje procesov deagrarizacije 
V prid hitrejšemu razvoju racionalne družbeno organizirane 

proizvodnje, je treba proces deagrarizacije v ravninskem pre- 
delu manj razvitih območij pospešiti z ustanavljanjem novih 
delovnih mest v dejavnostih gospodarstva na manj razvitem 
območju. 

Nasprotno pa je v hribovitih območjih treba proces deagra- 
rizacije odločno zavreti, sicer bo prišlo v nekaterih predelih 
do popolne opustitve kmetijske rabe posameznih hribovitih 
predelov (nadomestila višjih proizvodnih stroškov, dopolnilno 
zaposlovanje i. p.). 

6. Zagotavljanje strokovnih kadrov 
Eden od pogojev za izvedbo nakazanih možnosti razvoja 

proizvodnje hrane je zagotovitev potrebnih strokovnih ka- 
drov. To bo mogoče doseči le z ureditvijo dohodkovnega 
položaja proizvodnje hrane, in na ta način prekiniti nadaljnji 
odhod strokovnjakov v druge dejavnosti oziroma povečati 
interes za zaposlovanje v dejavnostih proizvodnje hrane. V 
tem srednjeročnem obdobju je treba poleg tega sprejeti še 
ukrepe za učinkovitejšo organizacijo oziroma rabo še razpo- 
ložljivih kadrov. 

Potrebna je uskladitev dela vseh kadrov v raziskovalnih in 
šolskih institucijah. Poslovne skupnosti naj bi okrepile delo 
na področju stroke s tem, da bi s povezavo strokovnega dela 
bili bolje izkoriščeni kadri v neposredni proizvodnji. 

Pospeševalna služba naj bi postala učinkovita transmisija 
nove tehnologije in tehnike od raziskovalnih institucij do 
neposredne proizvodnje. Zaradi zahtevnosti in potrebnosti 
dela pospeševalcev pa je treba preprečiti nadaljnji osip tega 
kadra; v ta namen naj bi republika zagotovila dodatna sred- 
stva za stimuliranje dela pospeševalcev. Proučiti je treba 
možnosti dodatnega izobraževanja kmetov zlasti na usmerje- 
nih kmetijah (občasni tečaji). 

7. Intervencija v proizvodnji hrane 
Na podlagi zakonskih določil se je združeno delo in družbe- 

nopolitične skupnosti zavezale, da bo opredeljena takšna 
razvojna politika, smernice in ukrepi ekonomske politike 
upravne in organizacijske ukrepe, da bodo zagotovljene mož- 
nosti za uresničevanje sprejetih planov na področju proizvod- 
nje hrane, da se bo podpiralo kmete pri večanju produktivno- 
sti njihovega dela in pri združevanju njih dela in sredstev in da 
bodo na podlagi družbenih sredstev in družbenega dela zago- 
tovljeni pogoji razvoja organiziranega vključevanja kmetov v 
samoupravne družbenoekonomske odnose in povečanje 
kmetijske' proizvodnje. 

Obsežno zastavljene planske naloge v proizvodnji hrane, ob 
obstoječih premajhnih možnostih za njih realizacijo v sami 
kmetijski proizvodnji, pogojujejo tudi v bodoče nekatere in- 
terventne posege družbenopolitičnih skupnosti in združe- 
nega dela, da bi bili zastavljeni planski cilji v proizvodnji hrane 
in v razvoju družbenoekonomskih odnosov na tem področju 
tudi uresničeni: 

- za razvijanje novih usmeritev v proizvodnji in v primerih, 
ko doseženi dohodek v organizirani kmetijski proizvodnji ne 
zagotavlja materialnih pogojev za izvedbo z družbenim pla- 
nom določenih nalog, naj bi se interveniralo s premijami pri 
razvoju posameznih usmeritev živinorejske proizvodnje, in- 
tenzivne poljedelske proizvodnje, ulova rib in za razvoj proiz- 
vodnje hrane v hribov, ;tih gorskih območjih; 

- zagotovila naj bi se nadomestila v proizvodnji hrane v 

primerih, ko bo delavcem organizacij združenega dela ali 
članom organizacij združenih kmetov, z ukrepi ekonomske 
politike in z drugimi ukrepi družbenopolitičnih skupnosti one- 
mogočeno doseči dohodek, ki bo zagotovil normalen proces 
reprodukcije proizvodnje in primerno nagrajevanje vloženega 
dela delavcev in kmeta za zadovoljitev osebnih, skupnih in 
splošnih potreb; 

- da bi se zagotovil hitrejši proces intenzifikacije kmetijske 
proizvodnje, naj bi se z znižanjem cen reprodukcijskih mate- 
rialov oziroma z znižanjem materialnih stroškov proizvodnje 
omogočila, pospešena raba reprodukcijskih materialov, ki 
vplivajo na obseg ali usmeritve proizvodnje. V ta namen naj bi 
se zagotovil regres za gorivo v višini prispevka za ceste in 
zlasti regres za mineralna gnojila ter za nekatere vrste se- 
mena; 
- z intervencijami za krepitev materialne osnove organiza- 

cij združenega dela in organizacij združenih kmetov ali njiho- 
vih skupnosti za pospeševanje programirane proizvodnje, ra- 
zvoja in združevanja naj bi se pospešil proces združevanja 
dela in sredstev ter kmetijskih zemljišč. V tem okviru naj bi 
zagotovili intervencije za nakup zemlje pri organizacijah zdru- 
ženega dela, za financiranje zemljiško prostorskih operacij 
(melioracije, komasacije, asondacije), na izgradnjo družbenih 
mlečnih gospodarstev, sofinanciranje kmetijsko pospeše- 
valne dejavnosti, za nadomestilo dela obresti pri kreditih 
hranilno kreditnih služb in za področje kurznih rizikov pri 
kreditih Mednarodne banke za obnovo i rt razvoj, ki so jih 
pridobili združeni kmetje. 

Sistem intervencij še ni v celoti opredeljen. V osnovi naj bi 
se intervencije določale z letnimi programi intervencij, ki bi 
bili samoupravno oblikovani med posameznimi nosilci plani- 
ranja v proizvodnji hrane in bi bili sprejeti v skupščinskih 
organih družbenopolitičnih skupnosti. Podrobno pa je še 
treba definirati vir sredstev intervencij. Del sredstev naj bi se 
zagotovil iz proračunskih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti. 

Opredeliti pa je treba še vir sredstev združenega dela, kjer 
naj bi se sredstva zagotovila bodisi z namenskim združeva- 
njem dela dohodka OZD ali prispevki skupne ali osebne 
porabe. 

Upoštevajoč sedanje oblike in raven interventnih ukrepov 
ter gornji predlog predvidenih intervencij, bi bilo ob enakih 
pogojih treba zagotoviti naslednja sredstva: 

Tabela 39: Potrebna letna sredstva 
v milijon din 

Stimulacijo reprodukcije v živinoreji 60 
Pospeševanje proizvodnje mleka 170 
Pospeševanje proizvodnje mesa 65 
Izvajanje selekcijskih ukrepov v živinoreji 20 
Uvajanje rabe planinskih pašnikov 23 
Zagotavljanje materialnih pogojev za uresničitev planskih 
proizvodnjih nalog v hribovskih predelih 230 
Pospeševanje razvoja ulova rib , 5 
Pospeševanje razvoja in uvajanja novih usmeritev intenziv- 
nega poljedelstva 24 
Melioracije, nakup zemlje 1205 
Skupaj letno 1.800 

IV. RAZVOJNI CILJI IN NALOŽBE 

1. Kmetijstvo 
Izhodišče na katerem temelji projekcija razvoja kmetijstva 

in živilske industrije v letih 1981-1985 je sedanje stanje in 
rezultati, doseženi v tekočem srednjeročnem obdobju. 

Upoštevaje doseženo proizvodnjo, dosedanji razvoj ter po- 
trebe po preusmeritvi nadaljnjega razvoja, je treba osredoto- 
čiti napore za odpravo neskladij, zlasti tistih, ki v največji meri 
vplivajo na zaostajanje kmetijske proizvodnje in občutneje 
vplivajo na oskrbo prebivalstva. Tako so zastavljeni naslednji 
cilji: 

1. Vzpodbujati pridobivanje kmetijskih zemljišč bodisi z 
nakupom ali melioracijami. Ocenjujemo, da so v tem obdobju 
realne možnosti za nakup 10.000 ha in melioracija 12.000 ha 
kmetijskih zemljišč. 
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2. Pospešeno razvijati proizvodnjo govejega mesa (s pripu- 
ščanjem telic in pitanjem na večjo težo). Ocenjujemo, da bi na 
ta način, ob doslednem uresničevanju tega, lahko pridobili 
okrog 14.000 ton s pitanjem na večjo težo (v srednjeročnem 
obdobju 10 - 11.000 ton). Selekcijski ukrepi naj bi bili usmer- 
jeni v izboljšanje mlečnosti prav tako pa tudi pitovnosti, pri 
čemer bi morali dati večji poudarek razvoju mlečnomesnega 
tipa goveda. 

3. Kmetijske organizacije naj bi na področju svinjereje do- 
vršile v tem srednjeročnem obdobju začete in programirane 
objekte, svoje napore v srednjeročnom obdobju 1981-1985 
pa bi naj usmerile v zagotavljanje pretežnega dela osnovne 
krme (koruze) bodisi iz lastne proizvodnje ali pa iz proizvod- 
nje na podlagi skupnega vlaganja - kooperacije. 

Proizvodnja iz sodelovanja s kmeti, ko gre za dogovorjeno 
proizvodnjo, se naj giblje v mejah, ki jo omogoča krma, ki jo 
kmet, zadružna organizacija ali proizvodna skupnost lahko 
pretežno sama pridela. 

Posebna pozornost velja razvoju svinjereje na podlagi so- 
vlaganj s kmeti (tudi zaradi večje disperzije in ukrepov za 
varstvo okolja). 

4. V perutninarstvu naj bi, ob zadržani dinamiki razvoja in 
ustrezni rabi reprodukcijskega materiala iz domače selekcije 
in dolgoročnim povezovanjem s proizvajalci krme, dosegli 
proizvodnjo 70.000 ton perutninskega mesa. Perutninska pro- 
izvodnja naj se, razen v organizacijah združenega dela, razvija 
v sodelovanju s kmeti kot njihova dopolnilna dejavnost v 
govedoreji. 

5. V sadjarstvu in vinogradništvu bo razvoj podoben kot v 
tem srednjeročnem obdobju. Računamo na ureditev 1.500 ha 
sadovnjakov in 3.000 ha vinogradov, delno novih, v večji meri 
pa na izkrčenih površinah, s čimer bi dosegli v sodobno 
urejenih nasadih večji pridelek in zmanjšali stroške proizvod- 
nje. 

6. V hmeljarstvu bi se površina povečala od sedanjih 2.136 
na okrog 2.600 ha, proizvodnja pa na okrog 3.950 ton, pri 
čemer bo treba dati večji poudarek novejšim in rodnejšim 
sortam. Vzporedno s tem bo treba oskrbeti hmeljarstvo z 
ustreznimi kapacitetami obiralnih strojev in sušilnic. 

7. Za pridelovanje krme in drugih poljščin ter za proizvod- 
njo v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu se bodo kme- 
tijske organizacije morale oskrbeti z ustrezno kmetijsko me- 
hanizacijo. 

Na podlagi takih predvidevanj in usmeritev bi v naslednjem 
srednjeročnem obdobju dosegli raven proizvodnje oziroma 
pridobili zemljišča kakor je prikazano v prilogi 2. 

Načrtovan obseg proizvodnje bo zahteval naslednje na- 
ložbe (po cenah iz I. 1979): v govedoreji 2100 mio din, v 
svinjereji 1875, v perutninarstvu 1366 mio din, v sadjarstvu 
(1600 ha) 530 mio din, v vinogradništvu (3000 ha) 1206 mio 
din, v hmeljarstvu 184 mio din, za melioracije (12.000 ha) 864 
mio din, za nakup zemlje (10.000 ha) 600 mio din, v ribištvo 
650 mio din, za mehanizacijo 750 mio din, v skladišča 300 mio 
din. 

Predvidene naložbe bi se financirale z lastnimi sredstvi 
kmetijskih organizacij (415 mio), sredstvi združenih kmetov 
(1750 mio), prispevkom Zveze vodnih skupnosti (223 mio), 
območnih vodnih skupnosti (50 mio), prenešenimi sredstvi za 
skupna vlaganja in nakup zemlje (100 mio), združenimi sred- 
stvi KŽRS (800 mio), krediti HKS (1050 mio) krediti MB (480 
mio), krediti bank in sredstvi sovlagateljev (4352 mio) ter z 
nepovratnimi sredstvi za infrastrukturne naložbe v kmetijstvu 
(1385 mio). 

2. Živilska industrija 

Razvoj živilske industrije bi moral temeljiti na dolgoročni 
povezanosti s proizvodnjo surovin, ob skupnem vlaganju in 
dohodkovnih odnosih. Upoštevaje dosedanji razvoj in tako 
postavljena izhodišča ocenjujemo, da bo v letu 1985 dose- 
žena raven proizvodnje, ki jo za pomembnejše proizvode 
prikazujemo v prilogi 3. 

V predelavi mleka pričakujemo večje premike v povečanju 
proizvodnje in porabe mlečnih izdelkov, manj pa konzu- 
mnega mleka, katerega poraba raste neznatno. V ta namen bo 
treba programirati povečanje (oziroma izgradnjo) obratov za 
predelavo mleka, vsklajeno s programirano proizvodnjo 

mleka, sposobnih za specializirano industrijsko predelavo, 
regijsko povezanih z drugimi mlekarskimi obrati. 

Ocenjujemo, da so kapacitete za predelavo sadja zadostne. 
Treba jih pa bo usposobiti zlasti za vskladiščenje surovin in 
polizdelkov tako, da bi lahko prevzele v rodnih letih razpolož- 
ljive količine sadja in odpraviti ozka grla. 

Kar zadeva predelavo zelenjave (konzervirana zelenjava) 
gradnja novih predelovalnih obratov ni potrebna, izpopolniti 
je treba tehnologijo in povečati zmogljivost obstoječih prede- 
lovalnih obratov in za sušene izdelke ter za posebne zele- 
njavne izdelke in gozdne sadeže. Ocenjujemo, da bo prede- 
lava vrtnin v 1985 letu dosegla raven 45.000 ton. 

Proizvodnja mesnih izdelkov in konzerv ter ribjih konzerv se 
bo gibala v skladu z možnostmi predelave in zagotavljanja 
surovin. Ob povečani proizvodnji mesa, se bo delež oskrbe z 
mesnimi izdelki organizacij iz Slovenije ustrezno povečal. V ta 
namen bo treba tudi usposobiti predelovalne kapacitete. Po- 
dobno velja za proizvodnjo ribjih konzerv. 

Predvidena proizvodnja rastlinskih olj in maščob je pogo- 
jena z izgradnjo nekaterih objektov (rafinerije olja, proizvod- 
nja margarine, tehnične maščobe). 

Kapacitete za predelavo žit in proizvodnjo testenin zadovo- 
ljujejo potrebam tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 
Potrebne pa bodo rekonstrukcije nekaterih obratov in na- 
ložbe zaradi odprave ozkih grl in nadomestitve zastarelih 
obratov. Kar zadeva proizvodnjo kruha se bo ta gibala glede 
na porabo. 

V proizvodnji brezalkoholnih pijač in mineralne vode je 
opazna zasićenost tržišča (pa tudi zapiranje tržišča). Zato 
zlasti pri prodaji mineralne vode ni pričakovati pomembnejših 
premikov. Ocenjujemo, da so kapacitete zadostne (potrebne 
eventuelne rekonstrukcije, nadomestitve in izpopolnitve). 

Pri proizvodnji piva je prišlo v zadnjih letih do manjše 
stagnacije. Ocenjujemo, da so kapacitete zadostne in da ni 
potrebe po izgradnji novih obratov. Z rekonstrukcijo obstoje- 
čih obratov in odpravo ozkih grl se lahko usposobijo kapaci- 
tete, ki bodo zadovoljile potrebam. 

Kar zadeva alkoholne pijače, računamo na zmanjšano rast. 
Programirana proizvodnja soli bo dosežena z izgradnjo 

obrata za proizvodnjo soli. 

3. Družbena prehrana 
Razvoj družbene prehrane, vključitev kmetijske proizvodnje 

in živilske industrije ter njihova specializacija za potrebe druž- 
bene prehrane je ena najpomembnejših nalog naslednjega 
srednjeročnega obdobja. 

V ta namen je treba opredeliti obrate družbene prehrane, ki 
bodo usposobljeni. 

V. VKLJUČEVANJE V MEDNARODNO 
MENJAVO 

Ne glede na povečane potrebe domačega tržišča, bodo 
morala biti prizadevanja organizacij združenega dela s po- 
dročja kmetijstva In živilske industrije usmerjena tudi v pove- 
čanje izvoza. V poljedelstvu bo še nadalje zavzemal najpo- 
membnejše mesto izvoz hmelja, v sadjarstvu pa bi morali dati 
večji povdarek pridelovanju in izvozu sadja. 

V izvozu živalskih proizvodov bi bila potrebna zastopanost 
zlasti proizvodov višje predelave, postopoma in v večji meri pa 
vključevati mlečne proizvode in perutninarstvo (zlasti meso in 
enodnevni piščanci). 

Prizadevanja za večji izvoz pa je treba zlasti usmeriti na 
izvoz proizvodov primarne predelave (predelava sadja, groz- 
dja, mesa, vrtnin). 

Razvoj živilske industrije, ki naj bo usmerjen v skladu z 
razvojnimi programi panog v specializirano-velikoserijsko 
proizvodnjo, naj bo pogojen tudi z večjim vključevanjem v 
izvoz. 

Vključevanje v mednarodno menjavo naj omogoči, da pride 
v kmetijski proizvodnji in v živilski industriji v večji meri do 
izraza ekonomija obsega (masovne proizvodnje in zmanjšanje 
fiksnih stroškov na enoto proizvoda), optimalnost kapacitet 
ter uporaba zahtevnejše tehnologije na podlagi domače 
ustvarjalnosti in učinkovitega prenosa tujih tehnologij. Do- 
sežki domače tehnologije naj bodo prisotni tudi v mednarodni 
menjavi, v izvajanju kompletnih investicij. 
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VI. RAZVOJ MANJ RAZVITIH IN HRIBOVSKIH 
OBMOČIJ 

1. Manj razvita območja in obmejna območja 
Kar zadeva nadaljnji razvoj kmetijstva in živilske industrije 

na manj razvitih območjih bo treba pristopiti k pospešenemu 
razvoju. Med ukrepi, ki bi jih bilo treba podvzeti so zlasti: 

- pogoji za doseganje ustreznih poslovnih rezultatov kot 
osnova za zboljšanje akumulativnosti in hitrejšega razvoja; 

- vzpodbujanje skupnih vlaganj in zagotovitev kreditnih 
sredstev, za naložbe v manj razvitih območjih, z določenimi 
olajšavami; 

- pospešeno izvajanje melioracij kmetijskih zemljišč in iz- 
gradnje vodnogospodarskih objektov v cilju, da se intenzivira 
kmetijska proizvodgospodarskih objektov v cilju, da se inten- 
zivira kmetijska proizvodnja, ki ima zlasti na manj razvitih (to 
je tudi kmetijskih) območjih ugodne pogoje nadaljnjega ra- 
zvoja; 

- vzpodbujanje predelave kmetijskih izdelkov na surovin- 
skih manj razvitih območjih; 

- razvijanje kooperacijskih odnosov, povezovanje in 
skupna vlaganja s kmeti. 

Na ustrezen način je treba podvzeti tudi ukrepe za razvoj 
obmejnih območij. 

2. Hribovska območja 
V obdobju od leta 1970 dalje so napori celotne družbe in 

posebej kmetov ter kmetijskih organizacij dali vidne rezultate 
pri obravnavanju in razvijanju gospodarjenja v hribovitih pre- 
delih Slovenije. Pogoji kreditiranja, davčne olajšave in drugi 
ukrepi družbenopolitičnih in samoupravnih interesnih skup- 
nosti pa še vedno ne zagotavljajo zadovoljive osnove za 
gospodarski razvoj v hribovitem območju. 

Zaradi težjih proizvodnih pogojev je predelovanje dražje in 
celo na velikih arondiranih kmetijah ne zagotavlja za življenje 
in nadaljnji razvoj ustreznega dohodka. Zato se ta območja 
prekomerno in hitro praznijo. 

Hribovske kmetije opravljajo troje pomembnih funkcij, ki so 
specifične in doslej v planskih dokumentih republike niso bile 
zadosti opredeljene in poudarjene. Te so proizvodnja hrane, 
oblikovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in podobe kra- 
jine in obrambne naloge. 

Opravljanje teh funkcij pa ne bo mogoče zagotoviti samo z 
ukrepi občinske politike in prizadevanji kmetijskih OZD, brez 
širše družbene podpore. Zato bo treba v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju opredeliti cilje za ohranitev naseljenosti hri- 
bovskih območij, usposobljena za proizvodnjo hrane in za 
obrambne naloge. Hribovska zlasti in obmejna območja bo 
potrebno obravnavati celovito v okviru SR Slovenije in opre- 
deliti cono višinskih kmetij ter jim zagotoviti izdatnejšo po- 
moč (ugodnejši krediti, nepovratna sredstva za višje proiz- 
vodne stroške in za komunalno infrastrukturo). Izdelati bo 
potrebno rajonizacijo kmetijske proizvodnje iti nakazati mož- 
nosti povezovanja živinoreje iz ravninskih območij z višin- 
skimi kmetijami in skupnimi planinskimi pašniki, predvsem za 
vzrejo mlade plemenske govedi in prirejo klavne živine. 

V sklop celotnih prizadevanj za ohranitev hribovitega in 
obmejnega sveta spada tudi razreševanje vprašanj s področja 
socialne varnosti, šolstva, štipendijske politike in zavaroval- 
stva. 

S pospeševanjem dopolnilnih dejavnosti, kot so kmečki 
turizem, domača obrt, sezonsko zaposlovanje (npr. v turi- 
stični dejavnosti) ter odpiranje manjših industrijskih obratov 
zagotoviti dopolnilni dohodek in zadržati poseljenost gorskih 
kmetij. Dnevna migracija je možna le ob dobrih komunikaci- 
jah. 

rezultatov raziskav v prakso. Zaradi specifičnih razmer v kme- 
tijstvu (veliko število kmetij, različni strokovni nivo gospodar- 
jev in tudi pestri ekološki pogoji) je prenos tehničnih, biolo- 
ških in organizacijsko-ekonomskih izboljšav težaven in poča- 
sen. V kmetijstvu je prav služba transfera odločujoča za hi- 
trejše ali počasnejše širjenje rezultatov raziskovalnega dela. 
Zato bi morali okrepiti pospeševalno službo. 

VIII. IZOBRAŽEVANJE NEPOSREDNIH 
PROIZVAJALCEV - KMETOV IN STROKOVNIH 
KADROV 

Pri snovanju razvojnih predvidevanj kmetijstva in živilske 
industrije SR Slovenije imajo pomembno mesto kadri. 

Pd ocenah je v organizacijah (zlasti v primarni kmetijski 
proizvodnji) premalo usposobljenih kadrov. Prisotna je tudi 
migracija kadrov znotraj organizacij in odhod iz kmetijstva v 
druge organizacije, kar še bolj poslabšuje in zaostruje ka- 
drovsko problematiko v kmetijstvu. 

Obstoječa mreža kmetijskih šol je v Sloveniji razporejena 
tako, da lahko omogoči redno izobraževanje in tudi izobraže- 
vanje iz dela in ob delu. 

Tabela 41: Ocena ravni kmetijske proizvodnje 
in pridobitev zemljišč v obdobju 1981-1985 

Vrsta proizvoda 
oz. namen 

Merska 
enota Raven proizvodnje 

1980 1985 

Govedina in teletina - skupaj ton 
- tržna ton Svinjina - skupaj ton 

- tržna ton Perutnina - skupaj ton 
- tržna ton 

Mleko - skupaj 100 0 lit 
- tržna 1000 lit 

Jajca - skupaj 1000 kom Sadje - skupaj ton 
Grozdje - skupaj ton Hmelj - skupaj ton 
Pšenica - skupaj ton 

- tržna ton Koruza - skupaj ton 
- tržna ton 

Krompir^ - skupaj ton Zelenjava - skupaj ton 
Sladkorna pesa - skupaj ton 
Ribe - ulov ton - proizvodnja ton 
Melioracije ha 
Nakup zemlje ha 

46 .000 42 .000 
43.000 
25.000 56 .000 
52 .000 

580 .000 
305.000 
320.000 80.000 
100.000 

3.200 180.000 
35.000. 

270.000 
30.000 550.000 

100.000 
160.000 9.200 

320 

59.000 
56 .000 
45 .000 42 .000 
76.000 
70.000 672 .000 

372 .000 
400.000 
100.000 4.30 .000 

3.950 
180.000 35.000 300.000 
70.000 600.000 

120.000 200.000 
18.400 

600 
12.000 10.000 

Tabela 42: Ocena ravni proizvodnje živilske 
industrije v obdobju 1981-1985 

Vrsta proizvodnje Merska 
enota 

Raven proizvodnje 
1980 1985 

Konzumno mleko 
Mlečni izdelki 
Kruh in testenine 
Konzervirano sadje, sokovi 
in konzervirana zelenjava Mesni izdelki in konzerve 
Ribje konzerve 
Predelava jajc 
Rastlinska olja in maščobe 
Brezalkoholne pijače 
Mineralna voda 
Pivo 
Alkoholne pijače 
Kis Sol 

1000 
1000 
1000 

lit 
ton 
ton 
ton 
ton ton 
ton 
ton 
hI 
hI 
hI 
hI 
hI 
ton 

127.000 
47.400 

142 .000 
166.623 
45.000 
9.062 50 

81.407 
1.692 
2.860 
1.823 

223.226 
110.875 
30.000 

137.000 
60 .000 

155.000 
190 .000 
55.000 
10.000 

60 
80.000 

1.900 
3.000 
2.. 100 

240.000 
112 .000 
100.000 

VII. RAZISKOVALNO DELO IN PRENOS 
TEHNOLOGIJE V PRAKSO 

Raziskovalno delo v kmetijstvu, živilstvu in veterinarstvu se 
je zadnja leta orientiralo na problematiko, ki izhaja večinoma 
iz potreb organizacij združenega dela. Vključevanje uporab- 
nikov v snovanje raziskovalnih projektov in nalog sicer še ni 
prišlo do polnega izraza. 

Bolj kot to je pomembna organiziranost službe za prenos 
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Tabela 40: Nekateri kazalci ekonomskega 
stanja 

1977 
Kmetijstvo 

1978 Indeks 
Živilska industrija Celotno gospodarstvo 
1977 1978 Indeks 1977 1978 Indeks 

- celotni prihodek 
- porabljena sredstva 
- izguba 
- razporejeni dohodek 
- razporejeno v poslovni sklad 
- amort.nad predpisano stopnjo 
- čisti OD na del./din 
- povprečno porabljena osn. 

sredstva na delavca/din 
- ekonomičnost poslovanja 

(indeks) 1) 
od tega: 
- poljedelstvo 
- sadjarstvo 
- vinogradništvo 
- živinoreja 

6 .482 
5.153 

lt 
1.344 

54 
10 

4.255 

426.238 

12 5 

134 
139 
128 
118 

7.607 
5 .862 

22 
1.766 

73 
22 

5.233 

117 
114 
158 
132 
135 
210 
12 3 

130 

135 
189 
139 
120 

15.056 18.927 125 416.6«9 2,511.667 123 
12.569 

70 
2 .399 

157 
72 

4.285 

15.515 
65 

3.408 
260 
103 

5.437 

123 329 .652 
99 

142 
165 
14 3 
127 

1.143 
87.856 

2 .729 
625 

4 .611 

390 .374 
913 

121.836 
4.735 
1.614 
5 .640 

120 130 126 131 

118 
80 

139 
174 
258 
122 

522.970 123 153.827 198.459 129 180.777 226.142 122 

1) - indeks =.cel. dohodek: 100 din porabljenih sredstev 
v primerjavi s podatki v predhodnem letu 

Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranj© 

predstavlja pregled možnosti razvoja kmetijstva in živil- 
stva v SR Sloveniji v celoti in ne le za tisti del, ki ga v 
skladu s svojim programom pokriva poslovna skupnost za 
razvoj kmetijstva in živilske industrije Slovenije (Kmetijsko 
živilska razvojna skupnost Slovenije). Menimo, da je tak 
pristop upravičen. Analiza je predvsem namenjena kmetij- 
skim in živilskim organizacijam združenega dela pri pri- 
pravi njihovih planskih dokumentov za obdobje 
1981-1985, zlasti elementov in smernic v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela. 

Kmetijska živilska razvojna skupnost Slovenije in 
Splošno,združenje za kmetijstvo in živilsko industrijo pri 
Gospodarski zbornici Slovenije sta v oktobru 1.1. organizi- 
rali bazenske posvete z namenom, da se v razpravo o 
Analizi razvojnih možnosti vključi širši krog kmetijskih 
proizvajalcev. Takoj po bazenskih posvetih se je v okviru 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Splošnega združenja za kmetijstvo in živilsko 
industrijo in Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
organizirala skupna analiza gradiva. Na podlagi te analize 
se je gradivo dopolnilo ter je v taki obliki pripravljeno za 
objavo. 

V analizi razvojnih možnosti je za realizacijo zastavljenih 
planskih ciljev opredeljena potreba po interventnih sred- 

stvih v znesku 1800 mio din v cenah leta 1978, Nove so 
intervencije za nakup zemlje pri organizacijah združenega 
dela in za financiranje zemljiško prostorskih operacij ter 
intervencije za zagotavljanje materialnih pogojev za ure- 
sničitev planskih nalog v hribovskih predelih. Gre pred- 
vsem za interventne posege na infrastruktumem po- 
dročju, ki jih kmetijstvo pri obsežno zastavljenih planskih 
nalogah v proizvodnji hrane brez družbene pomoči ne 
more realizirati. Glede na to ocenjujemo, da je program 
predvidenih intervencij realen. Pripominjamo pa, da ana- 
liza ne opredeljuje iz katerih virov bodo pokrite posa- 
mezne intervencije ter postavlja kot dilemo: sredstva druž- 
benopolitičnih skupnosti ali sredstva združenega dela za- 
gotovljena z namenskim združevanjem dela dohodka oz- 
dov ali prispevki skupne ali osebne porabe. Vire sredstev 
po potrebno v analizi razčistiti. 

V živilski industriji je v celoti neobdelano področje inve- 
stiranja. Pogrešamo konkretnejše opredelitve, ki bi služile 
kot izhodišče za pripravo samoupravnega sporazuma o 
temeljih srednjeročnega plana razvoja kmetijstva in živil- 
ske industrije. To pomeni, da bo pri pripravah za oblikova- 
nje tega sporazuma potrebno intenzivno delo pri oprede- 
ljevanju planskih nalog posameznih nosilcev. 

poročevalec 53 



SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA GOZDARSTVO SR SLOVENIJE 

Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti 

gospodarjenja z gozdovi v dejavnostih 

posebnega družbenega pomena, 

razširjene gozdne reprodukcije in 

lesnobilančnih razmerij v obdobju 1981 

do 1985 

l. 
URESNIČEVANJE DRUŽBENEGA PLANA V 
OBDOBJU 1976-1930 ZA PODROČJE 
GOZDARSTVA IN PRIMARNE PREDELAVE 
LESA 

Za sedanje srednjeročno obdobje 1976-80 je bil v okviru 
Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo SR Slove- 
nije sprejet samoupravni sporazum o temeljih plana gospo- 
darjenja z gozdovi in o osnovah za usklajevanje razvoja goz- 
dnega in lesnega gospodarstva v obdobju od 1976 do 1980. S 
samoupravnim sporazumom, ki so ga sprejele vse temeljne 
organizacije združenega dela in temeljne organizacije koope- 
rantov s področja gozdarstva ter pretežna večina temeljnih 
organizacij združenega dela v predelavi lesa, so bile dogovor- 
jene konkretne pravice in obveznosti podpisnikov o intenziteti 
izkoriščanja gozdov, lesnobilančnih razmerjih, vlaganjih v 
gozdove in pogojih za uresničitev planiranega razvoja. Za 
področje gozdarstva temeljijo vse naloge na določbah goz- 
dnogospodarskih načrtov območij, s katerimi je bila ugotov- 
ljena tako realna zmogljivost gozdov v SR Sloveniji glede 
obremenitev s sečnjami, kakor tudi potrebe po vlaganjih v 
gozdove. Vse ukrepe, dogovorjene s samoupravnim sporazu- 
mom za sedanje plansko obdobje uskladijo temeljne organi- 
zacije v gozdarstvu v svojih gozdnogospodarskih načrtih go- 
spodarskih enot, tako da dogovorjeni ukrepi tudi na ta način 
postanejo obvezni ter neposredna in operativna podlaga za 
gospodarjenje z gozdovi. 

Uresničevanje ciljev in nalog, ki so bile za sedanje srednje- 
ročno obdobje zastavljene s samoupravnim sporazumom, 
poteka na podlagi podatkov za pretekla tri leta in ocene za 
letošnje in prihodnje leto, v splošnem sicer v skladu z dogo- 
vorjeno razvono usmeritvijo, vendar ne na vseh področjih 
enako uspešno. 
Na področju blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov in 
lesnobilančnih razmerij poteka razvoj na splošno vzeto zado- 
voljivo. Blagovna proizvodnja je bila od 2,488.400 m3 letnega 
poprečja dosežena v 1973. letu 95%, v letih 1977 in 1978 pa 
99%. Ta proizvodnja sicer ne bo dosegla v letu 1980 predvide- 
nega obsega 2,600.000 m3, vendar pa dobje količine proizve- 
denega lesa znašale približno dogovorjen petletni obseg, ker 
so bile dobave lesa v prvih letih sedanjega obdobja nekaj nad 
dogovorjeno dinamiko. Pokritje dogovorjenih potreb po lesni 
surovini v predelavi lesa poteka v okviru dogovorjenih razme- 
rij, vendar pa na precej nižjem fizičnem nivoju od predvide- 
nega. Po bilanci lesa v letu 1978 je bilo od skupne porabe lesa 
3,538.000 m3 pokrito z lesno surovino iz SR Slovenije 78% (od 
tega z gozdnimi sortimenti 69% in z lesnimi ostanki v mehan- 
ski predelavi 9%). Iz drugih republik 10% in iz uvoza 12%. Pri 
tem ni posebno pereče problematike pri oskrbi z lesom v 
mehanski predelavi lesa, drugačne pa so razmere pri proiz- 
vodnji in porabi drobnih gozdnih sortimentov za proizvodnjo 
celuloze in lesnih plošč. Proizvodnja te vrste lesa ne narašča 

po dogovorjeni dinamiki v samoupravnem sporazumu in ne 
bo v celoti dosegla dogovorjenega obsega 600.000 m3 v letu 
1980. V sedanjem srednjeročnem obdobju zaradi tega še ne 
bo prišlo do večjih zaostritev glede dobav tovrstnega lesa, ker 
niso bile zgrajene predvidene nove kapacitete v proizvodnji 
celuloze, polceluloze in iverk. Čeprav so večje možnosti za 
povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov prav v 
tej kategoriji lesa, pri tem zlasti lesa listavcev, pa vsi podatki v 
tej zvezi kažejo, da je v zadnjih nekaj letih proizvodnja drob- 
nih gozdnih sortimentov v obstoječih ekonomskih razmerah 
že dosegla kulminacijo. Nadaljnje povečanje proizvodnje te 
kategorije lesa je verjetno možno le na osnovi povečanih 
vlaganj v gozdove. 

Pri kompleksu vlaganj v gozdove, kamor sodijo dela v 
enostavni gozdnobiološki reprodukciji (obnova, nega in var- 
stvo gozdov), razširjeni gozdnobiološki reprodukciji (meliora- 
cije gozdov, pogozdovanja in nasadi topola) ter gradnji in 
rekonstrukciji gozdnih cest, potekajo dela v sedanjem sred- 
njeročnem obdobju v razmeroma zadovoljivem obsegu le v 
enostavni gozdnobiološki reprodukciji in delno zadovoljivo 
pri gradnji gozdnih cest, medtem ko je za dela v razširjeni 
gozdnobiološki reprodukciji značilno, da iz leta v leto zaosta- 
jajo v večjem obsegu. 

Za celotno sedanje srednjeročno obdobje bo po oceni 
dosežen petletni obseg del v obnovi (18.500 ha), negi (95.000 
ha) in varstvu gozdov v celoti, pri gradnji in vzdrževanju 
gozdnih cest (1.800 km) nekaj nad 90% in v razširjeni gozdno- 
biološki reprodukciji (13.900 ha) okrog 70%. Razlogi za 
takšne razmere niso v tehnološki zmogljivosti gozdnogospo- 
darskih organizacij, ampak predvsem v pomanjkanju razpo- 
ložljivih sredstev za te namene. 

Potrebe po vlaganjih v gozdove so bile glede na intenziv- 
nost izkoriščanja gozdov ugotovljene in objektivizirane za 
sedanje srednjeročno obdobje v skladu s sistemsko ureditvijo 
gospodarjenja z gozdovi na podlagi gozdnogospodarskih na- 
črtov območij s samoupravnim sporazumom. Na teh osnovah 
zagotavljajo sredstva za financiranje del v enostavni gozdno- 
biološki reprodukciji gozdnogospodarska območja v celoti, 
za razširjeno gozdno reprodukcijo pa poleg gozdnogospo- 
darskih organizacij tudi združena sredstva v okviru SIS za 
gozdarstvo SR Slovenije za biološke naložbe in gradnjo goz- 
dnih cest, medtem ko porabniki v primarni predelavi lesa v 
sedanjem srednjeročnem obdobju združujejo še posebej 
sredstva za gradnjo gozdnih cest v višini 1,5% prispevka od 
vrednosti dobavljenega lesa. Takšen način zagotavljanja 
sredstev za vlaganja v gozdove je v sedanjem planskem ob- 
dobju omogočil, da je bil na tem področju dosežen razme- 
roma velik napredek, zlasti v primerjavi s prejšnjim srednje- 
ročnim obdobjem, vendar pa še ne dovolj učinkovit, da bi se 
uresničil celoten obseg vlaganj v gozdove, ki je bil dogovorjen 
s samoupravnim sporazumom. 

Vrednostni obseg obravnavanih vlaganj v gozdove je v letu 
1978 znašal 351,036.000 din, kar pomeni 15,5% od vrednosti 
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vseh prodanih gozdnih sortimentov v SR Sloveniji, ki je v tem 
letu znašala 2.261,663.000 din. Delež vlaganj v gozdove od 
vrednosti gozdnih sortimentov je v letih 1976 in 1977 znašal 
15,4%. V letu 1978 je bilo od skupno vloženih sredstev porab- 
ljeno za enostavno gozdnobiološko reprudukcijo 153,672.000 
din, za razširjeno gozdnobiološko reprodukcijo 45,630.000 
din in za gradnjo gozdnih cest 151,734.000 din. Po strukturi 
vloženih sredstev je bilo porabljenih 79,5% lastnih sredstev 
gozdnogospodarskih organizacij (v tem 13,2% kreditov pri 
bankah za gradnjo gozdnih cest) in 20,5% združenih sredstev, 
od tega združenih sredstev v SIS za gozdarstvo SR Slovenije 
10,9%, poseben prispevek porabnikov lesa od vrednosti do- 
bavljenega lesa 5,4% in sredstva po posebnih dogovorih 
4,2%. Približno enaka struktura vloženih sredstev v gozdove 
je bila v letih 1976 in 1977. 

II. 
MOŽNOSTI RAZVOJA V OBDOBJU OD 1981 
DO 1985 

SR Slovenija je razmeroma zelo gozdnata dežela, saj goz- 
dovi poraščajo 49,8% površin celotne republike. Gozdovi 
zavzemajo ca. 1,009.000 ha površin, od tega je 377.000 ha ali 
37,3% gozdov v družbeni in 632.000 ha ali 62,7% gozdov v 
zasebni lastnini. Po sistemski ureditvi je gospodarjenje 
skupno za družbene in zasebne gozdove v okviru gozdnogo- 
spodarskih območij. Dejavnosti gospodarjenja z gozdovi, s 
katerimi se zagotavlja ohranitev in gojitev gozdov ter krepitev 
njihovih splošno koristnih funkcij, so na podlagi ustave SRS z 
zakonom proglašene za dejavnosti posebnega družbenega 
pomena in za njihov razvoj skrbijo samoupravne interesne 
skupnosti za gozdarstvo, gozdnogospodarske organizacije, 
občine in SR Slovenija. Razvojna usmeritev in politika razvoja 
v planih samoupravnih interesnih skupnosti za gozdarstvo 
mora zato tudi v obdobju od 1981 do 1985 temeljiti v okviru 
načel trajne ohranitve in gojitve gozdov po posameznih goz- 
dnogospodarskih območjih na nadaljnji krepitvi samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in temeljnih organizacijah kooperantov ter 
na usklajevanju interesov pri razvoju gozdnega in lesnega 
gospodarstva, kakor tudi drugih, na gozdovih zainteresiranih 
dejavnosti družbene reprodukcije. Strokovne osnove pri pla- 
niranju razvoja v prihodnjem srednjeročnem obdobju za po- 
samezna področja gospodarjenja gozdne reprodukcije in le- 
snobilančnih razmerij so podane v gozdnogospodarskih na- 
črtih in drugih študijah ter raziskavah, ki obravnavajo to 
problematiko. 

1. Razvojna vprašanja 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bodo na področju 

gospodarjenja z gozdovi in usklajevanja razvoja gozdnega in 
lesnega gospodarstva v ospredju vprašanja, kako povečati 
intenzivnost gospodarjenja z gozdovi, tako v pogledu izkori- 
ščanja kot gojenja gozdov. Ob upoštevanju že doseženega, se 
kažejo možnosti razvoja z uravnovešanjem sečenj z zmoglji- 
vostmi v ohranjenih gospodarskih gozdovih in v večjih melio- 
racijah malodonosnih gozdov. Takšna orientacija razvoja po- 
meni tudi, da so na podlagi povečanih gozdnogojitvenih del 
rrložnosti v povečanju blagovne proizvodnje predvsem drob- 
nih gozdnih sortimentov, to je lesa za proizvodnjo vlaknin in 
lesnih plošč. Posebno pozornost bo v prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju potrebno posvetiti vprašanjem, kako ustrezno 
ravnati z opuščenimi kmetijskimi površinami, ki jih posto- 
poma prerašča gozd. !' 

Pogoj za dosego večjega napredka pri gospodarjenju z 
gozdovi je v nadaljnjem uveljavljanju samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in v temeljnih organizacijah kooperantov, da bocfo 
delavci in kmetje v okviru skupnega gospodarjenja z gozdqvi 
kot združeni proizvajalci odločal; o pogojih in rezultatih svo- 
jega dela. Zaradi tega je treba ekonomsko, kadrovsko in 
organizacijsko krepiti temeljne organizacije v gozdarstvu za 
oba sektorja lastništva gozdov ob upoštevanju vseh prvin 
skupnega gospodarjenja z vsemi gozdovi. Prav tako je po- 
membno, da se z nadaljnjim razvijanjem dohodkovnih od- 
nosov med delavci in kmeti v okviru gozdnogospodarskih 
organizacij in delavci v drugih temeljnih organizacijah zdru- 

ženega dela, s katerimi so povezani v procesu proizvodnje in 
menjave, doseže usklajevanje interesov in skupno odločanje 
o ustvarjenem dohodku, združevanju dela in sredstev ter 
delitvi rezultatov skupnega dela. Na takšnih osnovah bo 
možno postopno odpravljanje strukturnih neskladnosti, opti- 
miziranje razvojnih programov v gozdarstvu, lesni in celulozni 

•industriji, za nemoten potek proizvodnje in optimalnejše izko- 
riščanje proizvodnih potencialov. Med razvojna vprašanja 
sodi tudi problematika deagrarizacije v nekaterih hribovitih 
predelih, ki je ponekod zavzela že tolikšen obseg, da bo prišlo 
do popolne opustitve kmetijske rabe zemljišč in razselitev 
prebivalstva v dolinske predele, če ta proces ne bo zaustav- 
ljen in preusmerjen. 

Vsem tem vprašanjem bo potrebno posvetiti posebno po- 
zornost zlasti za zasebni sektor lastništva, ker so zaradi ra- 
zmeroma velike razdrobljenosti gozdne posesti ta vprašanja 
bolj komplicirana in teže rešljiva. Zaradi takšnih razmer bo za 
ustreznejše razreševanje teh vprašanj neobhodno potrebna 
poleg prizadevanj organizacij združenega dela tudi širša 
družbena podpora. 

Med osrednja vprašanja razvoja sodi tudi problematika, 
kako v prihodnje bolje gospodariti s prostorom na ekoloških 
osnovah. V SR Sloveniji so gozdovi v glavnem dobre kakovo- 
sti, so pa tudi prostrane površine, na katerih so gozdovi zelo 
slabe kakovosti in raznih stopenj degradacije. Po podatkih 
posebne študije je takšnih malodonosnih (degradiranih) goz- 
dov 232.408 ha, od katerih je 116.639 ha takšnih, da jih je 
treba čimprej meliorirati, preostalih 115.769 ha pa delno še 
vrši svojo funkcijo, bodisi kot steljniki ali pa kot panjevsko 
gospodarjeni gozdovi. Poleg teh, razmeroma velikih površin 
malodonosnih gozdov, poteka v SR Sloveniji že dalj časa 
proces opuščanja kmetijskih zemljišč. Po podatkih posebne 
raziskave je obseg opuščenih kmetijskih zemljišč že zavzel 
okoli 238.000 ha, ki so v različnih stadijih zaraščanja z goz- 
dom. Proces poteka stihijsko, vsled česar nastajajo za zelo 
dolgo dobo grmišča ali novi malodonosni gozdovi. Vsekakor 
je potrebno takšen razvoj zaustaviti in hkrati doseči, da se čim 
večji del že opuščenih kmetijskih površin ponovno reaktivira 
za kmetijsko proizvodnjo, čim manjši del pa organizirano 
ogozdi. Reševanje takšne prostorske problematike presega 
okvire zmogljivosti združenega dela v zainteresiranih pano- 
gah, vsled česar je potrebno, da na tem področju intervenira 
tudi širša družbena skupnost. 

2. Blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov 
in lesnobilančna razmerja 

Na podlagi podatkov proizvajalcev in porabnikov lesa so 
bile potrebe po lesu v letu 1978 pokrite z domačo lesno 
surovino 78%, od tega z gozdnimi sortimenti 69% in 9% z 
lesnimi ostanki v mehanski predelavi lesa, medtem ko je bilo 
treba preostale porabljene količine lesa dobaviti v drugih 
republikah v višini 10% in iz uvoza 12%. Pri tem so bile 
potrebe po lesu z domačo lesno surovono pokrite v predelavi 
lesa 74%, od tega v mehanski predelavi 89% in v proizvodnji 
vlaknin in lesnih plošč 58% (z gozdnimi sortimenti 33% in z 
lesnimi ostanki 25%), medtem ko so bile potrebe pri lesu za 
neposredno uporabo in pri drveh pokrite zaenkrat v celoti. Po 
oceni in ob upoštevanju ukrepov, ki se za dogovorjena lesno- 
bilančna razmerja v samoupravnem sporazumu že uresniču- 
jejo ali pa so še v pripravi, bodo razmere na tem področju 
potekale v približno enakih relacijah za celotno sedanje sred- 
njeročno obdobje. 

Pri določanju razvojne usmeritve na tem področju v prihod- 
njem srednjeročnem obdobju je potrebno poleg naraščajočih 
potreb po lesu upoštevati možnosti za povečanje blagovne 
proizvodnje gozdnih sortimentov na podlagi zmogljivosti goz- 
dov v obstoječih ekonomskih razmerah, kakor tudi možnosti, 
da se poveča stopnja intenzivnosti gospodarjenja v tistih 
kategorijah gozdov, kjer je to iz gojitvenih vidikov potrebno in 
smotrno. 

Pri blagovni proizvodnji gozdnih sortimentov za mehansko 
predelavo lesa ni možno pričakovati večjih premikov, kar 
zlasti velja za debel les (tretji debelinski razred), ker so sečnje 
debelega lesa v sedanjem obdobju verjetno že dosegle zgorj 

njo dopustno mejo. Drugačne pa so razmere pri blagovni, 
proizvodnji takoimenovanega drobnega lesa, to je lesa za 
proizvodnjo vlaknin in lesnih plošč. Proizvodnjo te kategorije 
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lesa je možno povečati z večjimi redčenji v mladih in srednje- 
dobnih sestojih, zlasti v sestojih listavcev v zasebnih gozdo- 
vih, in z melioracijami malodonosnih gozdov. Na teh osnovah 
je možno zastaviti takšen razvoj pri blagovni proizvodnji goz- 
dnih sortimentov, da bi se o upoštevanju možnega večjega 
zajemanja lesnih ostankov v mehanski predelavi za nadaljnjo 
industrijsko predelavo lesa, ohranilo vsaj dosedanja lesnobi- 
lančna razmerja pri pokrivanju potreb po lesu z domačo lesno 
surovino. 

Razvoj blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov je v pri- 
hodnjem srednjeročnem obdobju v okviru navedenega 
možno predvideti tako, da bo v letu 1985 pri lesu za mehansko 
predelavo ohranjen sedanji nivo v obsegu okoli 1,450.000 m3, 
pri lesu za proizvodnjo vlaknin in lesnih plošč ie možno 
povečanje od v letu 1978 proizvedenih 433.000 m® na okoli 
800.000 m3, medtem ko je pri lesu za neposredno uporabo 
potrebno ohraniti dosedanji obseg okoli 400.000 m3 in pri 
drveh okoli 200.000 m2.Skupni obseg blagovne proizvodnje 
gozdnih sortimentov je od obsega 2,456.000 m3, ki je bil 
dosežen v letu 1978, možno torej povečati na okoli 2,850.000 
m3 v letu 1985. Pri tem gre za povečanje sečenj z redčenji v 
mladih in srednjedobnih sestojih za okoli 10.000 ha letno, kar 
bi povečalo proizvodnjo drobnega lesa za okoli 200.000 m3, in 
za povečanje melioracij malodonosnih gozdov za okoli 2.000 
ha letno, kar bi nadalje povečalo proizvodnjo te kategorije 
lesa za okoli 170.000 m3. Povečana proizvodnja lesa v obrav- 
navanih kategorijah gozdov neobhodno zahteva tudi pove- 
čana vlaganja v gozdove. 

3. Vlaganja v gozdove 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju je treba nadaljevati 

in še bolj čvrsto vzpostaviti medsebojno povezanost in soo- 
dvisnost med jakostjo poseganja v gozdove s sečnjami in 
ustreznim obsegom vlaganj v gozdove, tako v gozdnobiolo- 
ške naložbe kot v gradnjo gozdnih cest. Pri tem je treba 
objektivizirati potreben obseg gozdnogojitvenih ukrepov in 
vlaganj v izgradnjo gozdnocestnega omrežja, od česar je v 
obstoječih ekonomskih razmerah neposredno odvosno pove- 
čanje blagovne proizvodnje gozdnih sortimentov ustrezne 
debelinske in kakovostne strukture. 

Na področju enostavne gozdnobiološke reprodukcije, ka- 
mor sodi obnova, nega in varstvo gozdov, je v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju potrebno ohraniti vsaj tolikšen obseg 
teh del, kot je bil dogovorjen za sedanje plansko obdobje, s 
tem da se poveča obseg redčenj v mladih in srednjedobnih 
sestojih. Na tej osnovi je za SR Slovenijo potrebno planirati 
poprečni letni obseg del v obnovi gozdov na okoli 3700 ha in v 
negi gozdov na ca. 19.000 ha, medtem ko je za povečana 
redčenja potrebno predvideti, da bi se ta gojitveni ukrep 
realiziral v desetih letih na vseh površinah mladih in srednje- 
dobnih sestojev, kjer je to potrebno. Po oceni bo potrebno 
povečanih redčenj opraviti poprečno letno naokoli 10.000 ha, 
kar bo hkrati omogočilo povečanje blagovne proizvodnje 
gozdnih sortimentov za okoli 200.000 m3 letno. 

Pri razširjeni gozdnobiološki reprudukciji, kamor sodijo 
dela v melioracijah gozdov (direktna in indirektna premena), 
pogozdovanje negozdnih površin in osnovanje plantažnih 
nasadov gozdnega drevja, je potrebno, da se te površine ob 
upoštevanju fizičnih in ekonomskih zmogljivosti sanirajo v 30 
do 35 letih. Na tej osnovi je v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju potrebno poprečno letno meliorirati okoli 3.500 ha 
malodonosnih gozdov, od tega opuščenih steljnikov, opušče- 
nih panjevcev in prekomerno izsekanih gozdov ca. 3000 ha ter 
okoli 500 ha grmišč. Melioracija tolikšnega obsega teh goz- 
dov pomeni tudi povečanje blagovne proizvodnje gozdnih 
sortimentov za okoli 170.000 m3 letno. 

Kljub temu, da bo prihodnja namenska raba opuščenih 
kmetijskih zemljišč natančneje določena z občinskimi pro- 
storskimi plani, je razmeroma velik del teh zemljiš že v takšni 
fazi zaraščanja z gozdom, da bi jih bilo težko ponovno uspo- 
sobiti za kmetijsko proizvodnjo. Po približni oceni bo v pri- 
hodnje potrebno postopoma vključiti v gozdove kakšnih 
100.000 ha opuščenih kmetijskih površin. Usposobitev tako 
velikih površin za redno gozdno proizvodnjo v kratkem času 
je zahtevna in razmeroma zelo draga investicija. Na podlagi 
ocen je od vseh površin, ki jih bo potrebno vključiti v gozdno 
proizvodnjo, okoli 10.000 ha takšnih, na katerih je možno 

osnovati plantaže gozdnega drevja, na preostalih površinah 
pa je na boljših rastiščih potrebno odbrati okoli 30.000 ha in 
na njih izvršiti melioracijo za gozd, druge površine na slabših 
rastiščih, okoli 60.000 ha, pa prepustiti naravnim procesom 
zaraščanja. Za osnovanje plantaž gozdnega drevja je zaenkrat 
zainteresirana celulozna industrija, da si zagotovi lastno suro- 
vinsko zaledje, vendar pa je takšna akcija dolgoročnega zna- 
čaja in zahteva določene predpriprave, česar bo možno začeti 
z osnovanjem teh plantaž šele proti koncu prihodnjega sred- 
njeročnega obdobja v obsegu ca. 2000 ha letno. Glede melio- 
racij opuščenih kmetijskih zemljišč za gozd, bi bilo potrebno, 
da se jih ob upoštevanju fizičnih in ekonomskih zmogljivosti 
realizira letno okoli 1000 ha. 

V razširjeno gozdnobiološko reprodukcijo sodi tudi osno- 
vanje plantaž hitrorastočega gozdnega drevja topolov in vrb. 
V prihodnjem srednjeročnem obdobju bo treba osnovati teh 
nasadov v približno dosedanjem obsegu, to je poprečno letno 
50 ha. 

Na področju gradnje gozdnocestnega omrežja je treba v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju zagotoviti dovolj velik 
obseg teh del po posameznih gozdnogospodarskih območih, 
da bo tudi na ta način omogočena izvedba planirane bla- 
govne proizvodnje gozdnih sortimentov in tudi gozdnogoji- 
tvenih ukrepov. Za usklajen razvoj vseh dejavnosti gospodar- 
jenja z gozdovi bo v prihodnjem srednjeročnem obdobju 
potrebno zgraditi poprečno letno 350 km novogradenj in 
rekonstrukcij gozdnih cest. V sedanjem srednjeročnem ob- 
dobju je bilo v začetku leta 1976 vseh gozdnih cest 9895 km ali 
10,8 m na 1 ha produktivnih gozdnih površin. V vsem srednje- 
ročnem obdobju bo zgrajenih okoli 1700 km gozdnih cest, 
tako da se bo odprtost gozdov povečala za ca. 2 m na 1 ha. Da 
bi se dosegla optimalna odprtost gozdov po srednjeevropskih 
merilih, je potrebno zgraditi še okoli 8 m gozdnih cest na 1 ha, 
kar pomeni, da bo ob sedanji dinamiki teh gradenj to dose- 
ženo čez približno 20 let. 

4. Vrednostni obseg vlaganj v gozdove po 
virih financiranja v obdobju od 1981 do 1985 

Celoten vrednostni obseg obravnavanih vlaganj v gozdove 
v prihodnjem srednjeročnem obdobju znaša poprečno letno 
522,275.000 din ali 149% vrednosti enakih letnih vlaganj v 
sedanjem planskem obdobju. Po posameznih področjih vla- 
ganj znaša poprečni letni vrednostni obseg: v obnovi gozdov 
49,765.000 din (z indeksom 114), v negi gozdov 83,600.000 din 
(z indekso 93), v varstvu gozdov 21,000.000 din (z indeksom 
102), v povečanih redčenjih 44,000.000 din (nova vlaganja), v 
elioracijah gozdov 108,960.000 din (z indeksom 244), v melio- 
racijah negozdnih zemljišč 32,900.000 din (nova vlaganja), v 
osnovanju topolovih nasadov 3,550.000 din (z indeksom 302) 
in v gradnji gozdnih cest 178,500.000 din (z indeksom 118). 

Predvideno povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sorti- 
mentov v prihodnjem srednjeročnem obdobju temelji na po- 
večanih vlaganjih v gozdove z gozdnogojitvenimi deli in grad- 
njo gozdnih cest. Večja blagovna proizvodnja gozdnih sorti- 
mentov se nanaša v glavnem na droben les, to je na takšne 
gozdne sortimente, za katere se po enoti mere dosegajo 
najnižje cene, kar je bil že doslej poglavitni razlog, da je ta 
manj kvaliteten les ostajal v gozdovih. Za uspešno izvedbo 
tako zastavljenega programa razvoja pri gospodarjenju z goz- 
dovi in pri urejanju lesnobilančnih razmerij je treba zagotoviti 
tudi ustrezne pogoje. Pri tem je treba ne le ohraniti že v 
sedanjem planskem obdobju dosežen razvoj pri združevanju 
sredstev za vlaganja v gozdove, ampak je potrebno te procese 
še razširiti in vsebinsko obogatiti, saj so le na ta način podane 
ožnosti za povečanje blagovne proizvodnje gozdnih sorti- 
mentov ob hkratnem boljšem gospodarjenju s prostorom na 
ekoloških osnovah. Povečana vlaganja v gozdove je potrebno 
zagotoviti s povečanim združevanjem sredstev združenega 
dela v temeljnih organizacijah, ki so v reprodukciji med seboj 
povezane, z večjo udeležbo ustreznih kreditov pri bankah za 
gradnjo gozdnih cest, medtem ko je za izvedbo določenih 
nalog, pomembnih za vso republiko, potrebno, da prispeva 
svoja sredstva tudi SR Slovenija. 

Na teh osnovah je potrebno, da sredstva v obsegu 
522,275.000 din za vlaganje v gozdove zagotovijo: 
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a) povečana vlaganja v gozdove na osnovi samoupravnega 
sporazumevanja o združevanju sredstev združenega dela te- 
meljnih organizacij v gozdarstvu in predelavi lesa so možna in 
izvedljiva za tiste površine gozdov, na katerih se s povečanimi 
gozdnogojitvenimi ukrepi povečuje tudi blagovna proizvod- 
nja gozdnih sortimentov. Pri tem gre za povečana zaostala 
redčenja v mladih in srednjedobnih sestojih zlasti listavcev in 
melioracije gozdov, predvsem opuščenih steljnikov, opušče- 
nih panjevcev in prekomerno izsekanih gozdov. Prav tako je 
potrebno, da se z ustreznim združevanjem sredstev omogoči 
in zagotovi potreben obseg gradnje gozdnih cest. Na tej 
podlagi je treba zagotoviti poprečni letni obseg združevanja 
sredstev v obsegu 423,328.000 din, in sicer: 

- temeljne organizacije v gozdarstvu zagotovijo v okviru 
gozdnogospodarskih območij sredstva v višini 347,109.000 
din, od tega 267,109.000 din iz prispevka za biološka vlaganja, 
dela dohodka po 12. členu zakona o gozdovih in drugih svojih 
sredstev ter 80,000.000 din z večjim angažiranjem kreditov pri 
bankah za gradnjo gozdnih cest. Večje angažiranje ustreznej- 
ših kreditov pri bankah je utemeljeno, saj gozdne ceste poleg 
tega, da omogočajo izvedbo planiranega izkoriščanja gozdov, 
služijo tudi splošnim potrebam v javnem interesu; 

- temeljne organizacije v predelavi lesa in drugih področjih 
porabe lesa zagotovijo 76,219.000 din, in sicer z ohranitvijo v 
sedanjem obdobju vpeljanega 1,5% prispevka od vrednosti 
dobavljenega lesa za gradnjo gozdnih cest v obsegu 
Tabela 43: Poprečni letni vrednostni obseg vlaganj 
obdobju od 1981 do 1985 

21,875.000 din in za nova skupna vlaganja v povečana redče- 
nja in melioracije gozdov 54,344.000 din. 

b) v okviru Samoupravne interesne skupnosti za gozdar- 
stvo SR Slovenije bo na podlagi že ustaljenega sistema zdru- 
ževanja sredstev za vlaganja v gozdove zagotovljenih 
50,627.000 din za gozdnoiološke naložbe in gradnjo gozdnih 
cest. 

c) za izvedbo nalog, ki so pomembne za vso republiko pri 
gospodarjenju s prostorom na ekoloških osnovah, je po- 
trebno, da v skladu z zakonom o gozdovih (23. člen) zagotovi 
na podlagi posebnega zakona svoja sredstva tudi SR Slove- 
nija v višini 48,320.000 din. Pri tem gre za melioracijo grmišč 
in pogozdovanje opuščenih kmetijskih zemljišč v včejih kom- 
pleksi^ kot so na Tolminskem, na Krasu, v Brkinih, Beli 
krajini, Posavju, Solčavskem, Halozah in drugod. Melioracije 
grmišč in pogozdovanje opuščenih kmetijskih zemljišč je 
povezano s prej navedenimi gozdnogojitvenimi ukrepi, ker je 
reševanje te problematike najbolj smotrno na velikih kom- 
pleksih površin. 

Poprečni letni vrednostni obseg potrebnih vlaganj v goz- 
dove v obdobju od 1981 do 1985 in primerjava z vrednostjo 
vlaganj v sedanjem planske obdobju je izračunan na podlagi 
doseženih cen v letu 1978. Podrobnejši pregled o načinu in 
nivojih združevanja sredstev ter virih za posamezna področja 
vlaganj v gozdove je razviden v priloženi tabeli. 

v gozdove po virih financiranja v 

Obnova Nega Varstvo Poveča- Melio- Melio. Osnov. Gradnja Indefe 
gozdov gozdov gozdov na red- racija negoz. topol. gozd. Skupaj 81-85 

čenja gozdov površ. nasad, cest /78 

I.SREDSTVA GG' OBMOČIJ 
1.Prisp.za biol. vlaganja 
2. Del doh. po 12.čl.z.o gozd. 
3. Druga sred. g.g.organizacij 

Skupaj 
4. Krediti pri bankah 

Skup. vsa sred. g.g. območij 
XX.ZDRUŽENA SREDSTVA PRI SIS ZA 

GOZDARSTVO SR SLOVENIJE 

49.765 83.600 21.000 

49.765 83.600 

49.765 83.600 

21.000 

21.000 

20 % del doh. po 12.čl.z.o gozd 
5% prisp.za biol.vlag.zas.g. 
1% prisp. od vred.lesa iz pred. 
lesa 
Priliv anuit.odpr.drž.kapit. 
Povrnj.pris.za jav.ceste od 
gor., ki je bilo por.v gozdars. 

6. Druga združena sredstva 
Skupaj 

III.SREDSTVA SR SLOVENIJE 
IV.ZDRUŽ.SREDST.PORABNIKOV LESA 

ZA SKUPNA VLAGANJA V GOZDOVE 
1. 1,5% prispevek od vred.lesa 
2. Dodatna vlaganja 

Skupaj 
V.VSA SREDSTVA SKUPAJ 

INDEKS: 81-85/78 

22 .000 
22.000 

22 .000 

49.765 
114 

83.600 
9 3. 

21.000 
102 

22.000 
22.000 

44.000 

23.600 
8.744 

32.344 

32 .344 

5.900 
7.600 

6 .975 
4.377 

4 .000 
28.852 
15.420 

1 .775 56 .625 
1.775 56 .625 

80.000 
1.775 136625 

1.775 11.000 

8.000 
1.000 

1.775 20.000 
32.900 

154.365 - 
23.600 - 
89.144 - 

267.109 115 
80.000 172 

347.109 149 

5.900 - 
7.600 - 

19.750 - 
4.377 - 

8.000 - 
5 .000 - . 

50.627 133 
48.320 - 

- - - 21.875 21.875 115 
32.344 - 54.344 - 
32.344 - - 21.875 76.219 - 

108.960 32.900 3.550 178.500 522.275 149 
244 - 302 118 149 

Komentar Zavoda SR 

planiranje 

Analiza razvojnih možnosti gozdarstva 1981-1985, ki jo je 
pripravila strokovna služba Samoupravne interesne skup- 
nosti gozdarstva SR Slovenije, prikazuje na osnovi analize 
izvajanja dogovorjenega razvoja v tem srednjeročnem ob- 
dobju glavne razvojne naloge v letih 1981-1985 in način 
njihove realizacije. Ugotavljamo, da so razvojne možnosti 
gozdarstva precej smelo začrtane in predvidevajo občutno 
višjo blagovno proizvodnjo gozdnih sortimentov ob znat- 
nem Podaju del v razširjeno gozdnobiološko reproduk- cijo, t. j. v melioracije, kot je predvideno v analizi razvojnih 

možnosti Slovenije v letih 1981-1985 (Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje). Na osnovi tako postavljenega 
programa bi bilo mogoče meliorirati malodonosne goz- 
dove v roku 30 do 35 let. Zato predloženi razvojni program 
predvideva sredstva, ki jih ne bo moč dobiti le z združeva- 
njem in sofinanciranjem sredstev porabnikov lesa, temveč 
tudi z znatno povečano udeležbo bank (indeks poprečnih 
letnih vrednosti 1981-1985/1978 je 182) in republike. To 
pa terja še temeljito proučitev predloženega programa. 
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ZVEZA STANOVANJSKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Strokovne službe 

Razvojne možnosti stanovanjskega 

gospodarstva za obdobje 1981-1985 

RAZVOJNE MOŽNOSTI STANOVANJSKEGA 
GOSPODARSTVA ZA OBDOBJE 1981-1985 

V SR Sloveniji so v teku razprave o stališčih, sklepih in 
priporočilih za nadaljnji razvoj družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu. Predlagana preobra- 
zba pomeni velike spremembe, ki bodo deloma takoj, pred- 
vsem pa v prihodnjem obdobju 1981-1985 pomembno vpli- 
vale na razvoj stanovanjskega gospodarstva: 

- predvideva se pospešen razvoj samoupravne organizira- 
nosti in uresničevanje svobodne menjave dela z vključeva- 
njem pričakovalcev, izvajalcev in drugih udeležencev v stano- 
vanjski graditvi; 

- potreben je večji poudarek dolgoročnemu planiranju sta- 
novanjske gradnje glede na izredno dolge cikluse realizacije 
stanovanjske graditve; 

- prostorsko bo stanovanjska gradnja usmerjena v skladu z 
dolgoročno usmeritvijo policentričnega razvoja Slovenije. Pri 
tem se bo usmerjala predvsem na površine, ki so neprimerne 
ali manj primerne za kmetijsko proizvodnjo; 

- sredstva za stanovanjske graditve naj bi združevali v 
stanovanjskih skupnostih; 

- delavci v delovnih organizacijah in skupnostih bodo 
sredstva za stanovanjsko gradnjo izdvajali iz čistega do- 
hodka, za gradnjo solidarnostnih družbenih stanovanj oz. 
subvencioniranje predvidene ekonomske stanarine pa iz do- 
hodka; 

- pričakovalci družbenih najemnih stanovanj, bodo glede 
na svoje ekonomske možnosti prispevali od 5 do 20%, priča- 
kovalci solidarnostnih stanovanj pa od 1 do 4% vrednosti 
stanovanja; 

- uresničene bodo še iz tekočega planskega obdobja pre- 
nesene obveznosti o olajšavah za varčevalce, zavarovanje 
hranilnih vlog, premiranje in podobno; 

- za prehod na združevanje sredstev iz čistega dohodka bo 
potrebno najti oblike vzajemnosti med udeleženci sporazu- 
mov z večjimi dohodkovnimi možnostmi, ki imajo relativno 
zadovoljivo rešene stanovanjske probleme svojih delavcev ter 
drugimi udeleženci (posojilo); 

- postopno oblikovanje ekonomskih stanarin do leta 1985. 
Vse navedeno naj bo dogovorjeno v samoupravnih spora- 

zumih v temeljih planov samoupravnih stanovanjskih skupno- 
sti v obdobju 1981-1985, za obstoječe samoupravne spora- 
zume 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, milica, dijaški in študent- 
ski domovi, ipp.). 

DOSEDANJI RAZVOJ STANOVANJSKEGA 
GOSPODARSTVA 

V preteklem planskem obdobju 1971-1975 je bilo v Sloveniji 
zgrajenih skupaj 60.674 stanovanj, od tega: 

- v družbenem sektorju 32.862 ali 54% 
- v zasebnem sektorju 27.812 ali 46%. 
V dosedanjem planskem razdobju 1976-1980 ocenjujemo 

stanovanjsko gradnjo na 72.000 stanovanj, od tega: 
- v družbenem sektorju 40.400 ali 56% 
- v zasebnem sektorju 31.600 ali 44%. 
V razdobju 1976-1980 je bilo oz. bo (prognoza) izgrajeno v 

SR Sloveniji naslednje število stanovanj: 

Tabela 40: Zgrajena stanovanja 1976-1980 

Leto 
Skupaj Dužbeni sektor Zasebni sektor 

število število % število % 
1976 
1977 
1978 
1979* 
1980* 

14.465 
14.975 
14.768 
13.835 
14.000 

8.526 
8.164 
8.391 
7.835 
7.500 

59 
55 
57 
57 
54 

5.929 
6.811 
6.377 
6.000 
6.500 

41 
45 
43 
43 
46 

SKUPAJ 72.043 40.426 56 31.617 44 
ocena 

RAZVOJNE MOŽNOSTI 

Potrebe po stanovanjih in stanovanjska 
izgradnja 

Glede na predvideni demografski porast (leta 1985 bo v SR 
Sloveniji okoli 1,973.000 prebivalcev), povečanje števila zapo- 
slenih, prenešene nezadovoljene potrebe, izboljšanje stano- 
vanjskega fonda, itd., bo treba v novem srednjeročnem ob- 
dobju zgraditi v SR Sloveniji 65.000 novih stanovanj. 

Glede na nadaljnji razvoj stanovanjskega-komunalnega go- 
spodarstva, načine in vire financiranja, potrebe in želje priča- 
kovalcev stanovanj, prostorske možnosti, itd., predvidevamo 
razmerje med družbeno in individualno gradnjo 60:40. 

Glede na demografske in zaposlitvene prognoze pričaku- 
jemo zelo različno intenziteto gradnje stanovanj po posamez- 
nih območjih (regijah) v SR Sloveniji. Območja velike preseli- 
tvene intenzivnosti bodo morala še pospešeno reševati neka- 
tere probleme, predvsem v zvezi z dosedanjim Ekstenzivnim 
zaposlovanjem ter zemljiško politiko. 

Ocena potreb po stanovanjih za razdobje 1981-1985 je 
lahko samo okvirna, ker s podatki o tem še ne razpolagamo. 
Pričakujemo, da bo v letu 1980 še 20,000 prebivalcev več kot 
smo planirali v tem srednjeročnem obdobju in da bo prirast v 
obdobju 1981-1985 še 80.000 novih prebivalcev. Če ne bi 
hoteli poslabšati sedanjih razmer, je potrebno izgraditi: 

- 40.000 stanovanj za nove pričakovalce 
- 25.000 stanovanj za zamenjavo, rušenje, nadomestilo. 
Glede na predvideno število zgrajenih stanovanj in razmerja 

med družbeno in individualno gradnjo, bi v razdobju 
1981-1985 zgradili od skupno 65.000 stanovanj: 

1. Po načinu gradnje 
39.000 družbena gradnja (60%) od tega: 
- 21.000 najemna stanovanja 
- 8.000 družbena pomoč 
- 10.000 etažni nakupi 
26.000 individualna gradnja (40%) 
2. Po lastništvu 
29.000 v družbeni lastnini (55%) od tega: 
- 21.000 najemna stanovanja 
- 8.000 družbena pomoč 
36.000 v zasebni lastnini (45%) od tega: 
- 26.000 individualna grdnja 
- 10.000 etažni nakupi 

Financiranje stanovanjske izgradnje 

Nov sistem financiranja stanovanjske gradnje temelji na 
naslednjih načelih: 
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- iz čistega dohodka za najemna družbena stanovanja in 
kreditiranje individualne gradnje, ter etažne lastnine; 

- iz dohodka za financiranje družbene pomoči (solidar- 
nostna stanovanja, subvencioniranje in premiranje); 

- prispevek pričakovalcev stanovanj: od 5-20% za druž- 
bena stanovanja (v poprečju 10%) in 1-4% za solidarnostna 
stanovanja (v poprečju 1,5%); 

- sredstva amortizacije (še zlasti po prehodu na ekonom- 
ske stanarine); 

- sredstva občanov (neto OD). 
Ob predpostavki cene kvadratnega metra stanovanja 10.000 

din (osnova leta 1978) in predvideni kvadraturi: 
- 62 m2 za družbeno najemno stanovanje, 
- 54 m2 za solidarnostno stanovanje, 
- 100 m2 za individualno gradnjo 
bomo v razdobju 1981-1985 potrebovali za: 

- družbena najemna stanovanja 13.020 milj. din 
- solidarnostna stanovanja 4.320 milj. din 
(- subvencioniranje in premiranje) 50 milj. din 
- stanovanja v etažni lastnini 6.200 milj. din 
družbena gradnja 23.590 milj. din 
- zasebna (individualna) gradnja 26.000 milj. din 
SKUPNA POTREBNA SREDSTVA 49.590 milj. din 

Predvideno stanovanjsko gradnjo bomo financirali iz: 
- čistega dohodka 21.870 milj. din 
-dohodka 4.305 milj. din 
- dohodkov občanov (netto OD) - 22.665'milj. din 
-amortizacije 750 milj. din 
SKUPAJ 49.590 milj. din 

Navedeno financiranje bo možno realizirati le ob pomemb- 
nem vključevanju bank, kar je potrebno v planu posebej 
opredeliti. 

Prenova stanovanjskega sklada 
Prenova stanovanjskega sklada bo imela v naslednjem 

planskem razdobju pomembno vlogo. Njen cilj bo izboljšanje 
bivalnega standarda (sanitarije, instalacije, ogrevanje itd ), 
kot tudi ohranitev kulturno zgodovinskih vrednot, naselij in 
mest. Načrtna prenova je gledano z družbenega vidika ce- 
nejša oblika rasti bivalnega standarda, saj je večji del sprem- 
ljajočih objektov in komunalne infrastrukture v obstoječih 
naseljih večinoma že dograjen. 

Rešiti je potrebno financiranje prenove in to na osnovi istih 
virov kot novo gradnjo (čisti dohodek, dohodek, sredstva 
občanov) in za sanacijo spomeniško-varstvenih stavb angaži- 
rati tudi dodatna družbena sredstva (npr. sredstva kulturnih 
skupnosti). 

Kvaliteta stanovanj in oprema sosesk 
Pri načrtovanju in gradnji stanovanjskih naselij je treba 

vključiti bodoče stanovalce ter omogočiti možnost dodatnega 
urejanja naselja na osnovi samoupravnih sporazumov v 
skladu s kasnejšimi možnostmi, iniciativami in potrebami. V ta 
namen je potrebno čimprej sprejeti minimalne urbanistične in 
komunalne kriterije oz. standarde. 

Pričakujemo povečanje kvadrature poprečnega stanovanja 
(62 m2) vsaj za 1 m2 poprečno letno, večje fleksibilne rešitve in 
povečano ekološko in energetsko zaščito in v zvezi s tem 
izboljšanje obstoječih ter prehod na nove tehnologije. 

Planiranje in gradnja stanovanj mora potekati sočasno in 
usklajeno s planiranjem vseh potrebnih spremljajočih in dru- 
gih dejavnosti, da bo tako zagotovljen razvoj celovitih aktivnih 
sosesk. 

Ob prehodu na ekonomske stanarine predvidevamo, da bo 
obstoječi stanovanjski sklad deležen večje skrbi. Stanarine 
bodo določene s samoupravnimi sporazumi tako, da bodo 
zagotavljale sredstva za normalno vzdrževanje hiš po predpi- 
sanih minimalnih normativih. Z uvedbo ekonomskih stanarin 
pa predvidevamo spremembo namembnosti nekaterih stano- 
vanj ter pospešitev prenove stanovanj, kar bo tudi vplivalo na 
zmanjšanje primanjkljaja. 

Novi zaostreni prometni pogoji bodo imeli dolgoročni vpliv 
in bodo dolgoročnejše vplivali na prihode in odhode na delo. 
Vendar ne moremo pričakovati hitrih rešitev, ker v primerjavi s 
svetom v Sloveniji ta problem še ni zelo pereč (dnevne migra- 

cije). Proučiti pa je potrebno normativne predpise in davčno 
politiko ob trajnejših preselitvah. 

Tabela 45: Potrebna finančna sredstva za 
izgradnjo 65.000 stanovanj v razdobju 
1981-1985 

PREDPOSTAVKE: 
- CENA STANOVANJA 10.000 din/m2 

- PREDVIDENA KVADRATURA: 
- družbeno najemno stanovanje 
- solidarnostno stanovanje 
- individualna gradnja 

1. DRUŽBENA GRADNJA 
1.1. Družb. naj. stan 21.000 x 62 m2 x 10.000 ; 

1.2. Solidarn. stan. 8.000 x 54 m2 x 10.000 : 

1.3. Etažna last. 10.000 x 62 m2 x 10.000 ; 

62 m2 

54 m2 

100 m2 

13.020 milj. 
4.320 milj. 
6.200 milj. 

SKUPAJ 39.000 23.540 milj. 
2. ZASEBNA (INDIVIDUALNA) IZGRADNJA 

2.1. Zasebna stan. - hiše 
26.000 x 100 m2 x 10.000 = 26.000 milj. 

SKUPNA POTREBNA SREDSTVA (1 -t 2) 
65.000 stanovanj = 49.540 milj. 

Tabela 46: Načini in viri financiranja 

1. ZA DRUŽBENA NAJEMNA STANOVANJA - SKUPAJ 
13.020 milj. 

- od tega lastna udeležba (10% )l 
- amortizacija 
RAZLIKA 

2. ZA SOLIDARNOSTNA STANOVANJA - SKUPAJ 
- od tega lastna udeležba (1,5%) 
RAZLIKA 

3. ZA STANOVANJA V ETAŽNI LASTNINI - 
- od tega kreditiranje iz ČD (50%) 
RAZLIKA 

4. ZA ZASEBNO STANOVANJSKO GRADNJO 

1.300 milj. 
750 milj. 

10.970 milj. 
4.320 milj. 

65 milj. 
4.255 milj. 

-SKUPAJ 6.200 milj. 
3.100 milj. 
3.100 milj. 

SKUPAJ 
26.000 milj. 

- od tega kreditiranje iz ČD (30%) 7.800 milj. 
RAZLIKA 18.200 milj. 

5. SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE IN PREMIRANJE 
50 milj. 

Tabela 47: Financiranje stanovanjske gradnje 

I. FINANCIRANJE IZ ČISTEGA DOHODKA 
- družbena najemna stanovanja 
- stanovanja v etažni lastnini (kred.) 
- individualna stanov, gradnja (kred.) 

SKUPAJ 

II. FINANCIRANJE IZ DOHODKA 
- solidarnostna stanovanja 
- subvencioniranje -t premiranje 

SKUPAJ 

10.970 milj. 
3.100 milj. 
7.800 milj. 

21.870 milj. 

4.255 milj. 
50 milj. 

4.305 milj. 

III. FINANCIRANJE IZ DOHODKOV OBČANOV (NETO OD) 
- lastna udeležba pri pridobitvi družbenega 

najemnega stanovanja 1.300 milj. 
- lastna udeležba - solidar. stanovanja 65 milj. 
- nakup stanovanj v etažni lastnini (razlika) 3.100 milj. 
- individualna gradnja (razlika) 18.200 milj. 

SKUPAJ 22.665 milj. 

Opomba: 
Računska razlika med potrebnimi sredstvi in financiranjem je 
zaradi amortizacije in subvencioniranja in premiranja. 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Razvojne možnosti stanovanjskega gospodarstva za ob- 
dobje 1981-1985 vsebujejo ustrezne dogovorjene ele- 
mente, ki jih zahteva zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja. Ti elementi so hkrati dovolj konkretni, da jih 
lahko uporabijo temeljni nosilci, zlasti pa samoupravne 
stanovanjske skupnosti. Ne glede na to kaže opozoriti, da 
so nekatere usmeritve o konkretizaciji sprejetih družbe- 
noekonomskih odnosov še v razpravi, zlasti pa način zdru- 
ževanja sredstev iz dohodka ali čistega dohodka, poseben 
družbeni pomen nekaterih dejavnosti na tem področju, o 
investitorstvu in podobno. Ta problematika zadeva tudi 
širše jugoslovansko dogovarjanje. V svoji analizi Zveza 
stanovanjskih skupnosti ne predvideva več združevanja 
sredstev za: izgradnjo dijaških in študentskih domov, do- 
mov za upokojence ter za komunalno opremljanje stavb- 
nih zemljišč (do sedaj 20% od združenih stanovanjskih 
sredstev, ki so temeljila na izdvajanju ca 7% iz dohodka na 
osnovi bruto OD). 

Ta nova razmerja bo potrebno upoštevati ob pripravi 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti. 

Pomembna usmeritev je začetek prehoda na ekonom- 
ske stanarine. Samoupravno sporazumevanje o prehodu 
na ekonomske stanarine naj bi bila vsebinsko in organiza- 
cijsko sestavina samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov stanovanjskih skupnosti že za obdobje 1976-1980 ter 
nujen integralni del bodočih predlogov samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov teh skupnosti. V zvezi s tem 
je nujno v nadaljevanju pripravljanja planskih dokumentov 
predvidene ekonomske stanarine vgraditi kot element v 
planske dokumente samoupravnih stanovanjskih skupno- 
sti ter v plane občin. 

Glede na predpostavke Zavoda SR Slovenije za druž- 
beno planiranje v »Analiza možnosti razvoja SR Slovenije 

za obdobje 1981-1985 s smernicami za pripravo družbe- 
nega plana SR Slovenije« se gradivo Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije razlikuje predvsem v številu planiranih 
solidarnostnih stanovanj. Zveza stanovanjskih skupnosti 
je planirala 8.000 solidarnostnih stanovanj, kar je za 3.500 
stanovanj manj od predvidevanja ZDP. S to spremembo 
razmerja med najemnimi in solidarnostnimi stanovanji 
(oziroma stanovanji za družbeno pomoč) so malenkostno 
zvišane potrebe po sredstvih, malenkostno pa so pove- 
čane povprečne površine planiranih 65.000 stanovanj. 

Obseg predvidene stanovanjske gradnje tudi pri Zvezi 
stanovanjskih skupnosti izhaja iz prognoz demografskega 
razvoja, zaposlenosti ter sedanjega stanovanjskega pri- 
manjkljaja. Za izgradnjo 65.000 novih stanovanj v razmerju 
39.000 stanovanj v družbeni gradnji in 26.000 stanovanj v 
individualnih hišah (razmerje po načinu gradnje, ne po 
lastništvu) bi potrebovali 49.500 milijonov dinarjev, od 
tega po novem načinu financiranja 21.480 milijonov dinar- 
jev iz čistega dohodka (cca 3,2% ustvarjenega čistega 
dohodka v republiki), 4,220 milijonov dinarjev za družbeno 
pomoč iz dohodka in 23.120 milijono dinarjev lastnih sred- 
stev občanov. 

Prikazano razmerje vlaganja sredstev (50,5% družbenih; 
49,5 lastnih) se približuje težnji prebivalstva po lastnem 
stanovanju in družbenoekonomskim usmeritvam v stano- 
vanjskem gospodarstvu o večji udeležbi lastnih sredstev 
občana pri reševanju lastnih stanovanjskih problemov (v 
sedanjem srednjeročnem obdobju so narekovale razmerje 
70% družbenih napram 30% lastnih sredstev). 

Gradivo je sicer izčrpno, vendar v poglavju o kvaliteti 
stanovanja ne obravnava bivalnega okolja v širšem po- 
menu, zaščito pred smradom in hrupom, osončenje stano- 
vanj, opremljenost z ustreznimi zelenimi površinami ipd. 

ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE 

Razvojne možnosti komunalnega 

gospodarstva v SR Sloveniji za obdobje 

1981-1985 

I. Dosedanji razvoj komunalnega gospodarstva 
Kljub hitrejšemu razvoju komunalnega gospodarstva v zad- 

njih letih, posebno na področju izgradnje vodovodnega, ka- 
nalizacijskega omrežja, modernizacije in rekonstrukcije ter 
novogradenj cestnega omrežja v naseljih, kakor tudi razvoja 
energetike, ugotavljamo, da komunalno gospodarstvo močno 
zaostaja za razvojem ostalih gospodarskih dejavnosti. Komu- 
nalno gospodarstvo še ni dobilo ustreznega mesta v celotnem 
gospodarstvu kakor tudi ne v celotni družbeni reprodukciji, 
ker se je obravnavalo le kot del porabe, čeprav porabe po- 
sebne vrste. Za komunalne dejavnosti so značilne posebnosti, 
ki odločilno vplivajo na delovne in bivalne pogoje delovnih 
ljudi in občanov, zaradi česar so bile te dejavnosti z zakonom 
določene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. Te 
posebnosti komunalnih dejavnosti terjajo urejanje odnosov 
med uporabniki in izvajalci komunalnih storitev v glavnem 
izven tržnih zakonitosti. Tudi gospodarjenje s prostorom ozi- 

roma urejanje stavbnih zemljišč je izredno pomembno druž- 
benopolitično in ekonomsko področje, ki je ena izmed osnov 
nadaljnjega in uspešnega razvoja družbe ter družbenega in 
osebnega standarda delovnih ljudi in občanov. Na splošno je 
ugotovljeno, da se komunalno gospodarstvo v večini urbani- 
ziranih mest nahaja v takšnem stanju, da si ne more zagotoviti 
niti lastne reprodukcije, niti ne more normalno opravljati 
svojih temeljnih funkcij tako, da v določeni meri zavira tudi 
ostali gospodarski razvoj urbanih središč. 

Izredno intenzivna stanovanjska izgradnja v zadnjih letih, 
čedalje intenzivnejša modernizacija gospodarstva in dvig 
osebnega standarda občanov, narekuje tudi kvalitetnejšo ko- 
munalno oskrbo. Z naraščanjem življenjskega standarda je 
potrebno zagotavljati vse več zdrave pitne vode, energije, 
boljših komunikacij sanitarnih pogojev življenja, kakor tudi 
rekreacijskih površin, istočasno pa neškodljivo odstranjevati 
nastopajoče emisije (odpadne vode, plinasti in trdi odpadki 
ter podobno). Zaradi omejitve virov (voda energija) in po- 
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trebne racionalnosti porabe, bi se moralo komunalne dejav- 
nosti povezovati tudi v regionalnem smislu. V komunalno 
cestni dejavnosti so nadvse pomembne občinske in medob- 
činske povezave, saj gre za velike komunalne tehnične si- 
steme, njihovo racionalno izgradnjo in vzdrževanje. 

Obstoječe stanje na področju komunalnih in stavbno zem- 
ljiških dejavnosti lahko označimo z naslednjimi značilnostmi: 
- komunalne dejavnosti v preteklosti niso imele odgovarja- 

joče mesto v sklopu gospodarskih dejavnosti in so se obrav- 
navale pretežno po socialnih vidikih z odločilno vlogo družbe- 
nopolitičnih skupnosti na vseh nivojih, kar se še posebno 
odraža v planskih aktih občin, kjer komunalno gospodarstvo 
ni ustrezno opredeljeno. To je tudi eden od pomembnih 
vzrokov za dolgoletno zaostajanje tega področja. 

- Značilnost zazidave mest in naselij v preteklosti karakte- 
rizira razpršena zazidava, s premalo racionalno izrabo pro- 
stora kar je zahtevalo nesorazmerno večja vlaganja v komu- 
nalno opremljenost stavbnih zemljišč. 

- Na področju komunalnih in stavbno zemljiških dejavnosti 
ni bilo ustreznega planiranja, ki bi pomenilo celovitost razvoja 
posameznega naselja, temveč so se programirale posamezne 
zvrsti komunalnih dejavnosti zelo različno, vendar je za vse 
značilno, da je bilo premalo sistemsko. Zaradi tega sprejeti 
plani in programi ne odražajo usklajenih potreb delovnih ljudi 
in občanov oziroma odgovarjajočih komunalnih standardov, 
ki predstavljajo osnovo za razvoj na tem področju. 

- Politika cen komunalnih storitev je bila v preteklosti in je 
tudi še danes neustrezna in je tako ena izmed bistvenih 
vzrokov za nezadovoljivo stanje glede enostavne reprodukcije 
na področju komunalnega gospodarstva, kakor tudi dela raz- 
širjene reprodukcije, ki jo naj zagotovi cena bodisi v okviru 
strukture cene ali v okviru prispevkov, ki jih ob ceni določajo 
družbenopolitične skupnosti. Velik problem predstavlja tudi 
nerešeno dolgoročno kreditiranje. 

- Ustanavljanje komunalnih in stavbno zemljiških skupno- 
sti je pospešilo v znatni meri razvoj komunalne in stavbno 
zemljiške dejavnosti, čeprav delo teh skupnosti izredno ovira 
nedodelan sistem financiranja in kreditiranja komunalnih in 
stavbno zemljiških dejavnosti. Pri samoupravni organizirano- 
sti predvsem zaostaja ustanavljanje stavbno zemljiških skup- 

nosti in integralna povezanost komunalnih organizacij in or- 
ganizacij za urejanje stavbnih zemljišč. 
- Nadvse pomembno vlogo na področju komunalnih dejav- 

nosti so dobile krajevne skupnosti, ki so iniciator razvoja 
komunalnih dejavnosti v okviru širših planov in programov 
družbenopolitičnih skupnosti, kakor tudi sofingncer komu- 
nalnih del. 

- V planskih dokumentih in resolucijah za področje komu- 
nalnega gospodarstva je opredeljena kot osnovna naloga 
samoupravno vključevanje v celotno družbeno reprodukcijo, 
njena hitrejša rast in funkcioniranje, tekoče spremljanje sta- 
novanjske, industrijske in poslovne izgradnje ob postopnem 
usklajevanju stališč, realnih možnosti, pripravljenosti za soli- 
darnost in vzajemnost. Zato bo potrebno za realizacijo tega 
cilja zagotoviti vsestranski sistemski pristop, obravnavan iz 
naslednjih vidikov: samoupravnih, družbenoekonomskih, so- 
lidarnostnih, finančnih, socialnih, organizacijskih, tehnično- 
tehnoloških, kadrovskih, informacijskih, razvojnih, znan- 
stveno raziskovalnih in drugih. 

- Komunalno gospodarstvo v SR Sloveniji je bilo doslej 
različno organizirano. Sistem organiziranja je bil prilagojen 
velikosti naselja in obsegu (nivoju) komunalnih storitev po- 
družbljanja komunalnih organizacij in njihova preobrazba še 
ni zaživela, ker se še vedno ohranja proračunska miselnost ter 
podjetniški način njihovega poslovanja. Izvajalci komunalnih 
storitev še ne odigravajo tiste vloge v skladu z Zakonom o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela, po katerem so 
nosilci in organizatorji vseh komunalnih dejavnosti tako z 
vidika enostavne in razširjene reprodukcije. Programi, ki jih 
oblikujejo izvajalci komunalnih storitev, še ne dajejo osnov, 
za sklepanje samoupravnih sporazumov ter posredno in ne- 
posredno svobodno menjavo dela. Zato bo potrebno temeljito 
proučiti obstoječo kadrovsko strukturo v komunalnih organi- 
zacijah združenega dela s strani družbenopolitičnih organiza- 
cij in zagotoviti ustrezne kadre na področju komunalnih de- 
javnosti, ki bodo kos novim nalogam in nadaljnjemu razvoju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 

Poleg navedenih osnovnih značilnosti obstoječega stanja v 
komunalnem gospodarstvu na osnovi analiz in rezultatov 
poslovanja ugotavljamo v prvih treh letih srednjeročnega ob- 
dobja 1976-1980 naslednja ekonomska gibanja: 

Tabela 49: Rast prihodka, sredstev in ustvarjenega dohodka v komunalni dejavnosti 1976-1978 

Rast celotnega prihodka 
Gospodarstvo skupaj 
Komunalno gospodarstvo 
Porabljena sredstva 

Gospodarstvo skupaj 
Komunalno gospodarstvo 
Ustvarjeni dohodek 

Gospodarstvo skupaj 
Komunalno gospodarstvo 

1976 1977 
milijon din 

1978 

345876 
2222 

280026 
1186 

65842 
1036 

416689 
3142 

330559 
1626 

68130 
1515 

511666 
4164 

392862 
2161 

118804 
2032 

1976 
1975 

115 
111 

114 
108 

118 
115 

1977 
1976 

% 

120 
141 

118 
137 

131 
146 

1978 
1977 

123 
133 

119 
133 

138 
134 

1978 
1976 

0 

119 
128 

117 
126 

129 
132 

Sredstva akumulacije, razporejena iz čistega dohodka ko- 
munalnih organizacij združenega dela, so v obravnavanem 
obdobju naraščala v poprečju za 30% letno, vendar je delež 
akumulacije v dohodku še vedno izpod deleža v letu 1975. 
Komunalne organizacije so v prvih treh letih tekočega plan- 
skega obdobja razporedile iz dohodka za akumulacijo 380 
milijonov dinarjev, to je znašalo poprečno 9%, kar je manj kot 
v celotnem slovenskem gospodarstvu in tudi manj kot pri 
ostalih dejavnostih, ki imajo značaj posebnega družbenega 
pomena. 

Ob ugotavljanju reproduktivne sposobnosti komunalnega 
gospodarstva je potrebno upoštevati, da mora tudi komu- 
nalno gospodarstvo, enako kot druge gospodarske dejavnosti 
na osnovi zakonov in samoupravnih sporazumov združevati 
del sredstev poslovnega sklada za razširitev materialne 

osnove dela drugih gospodarskih dejavnosti (energetika, pro- 
met). Navedena združevanja sredstev še zlasti vplivajo na 
akumulativno sposobnost komunalnih dejavnosti s področja 
invidivualnih komunalnih storitev. 

Na nizko akumulativno sposobnost vplivajo tudi depresi- 
rane cene komunalnih proizvodov in storitev. 

V splošnem lahko ugotovimo, da je komunalno gospodar- 
stvo v večini urbaniziranih območij v takšnem stanju, da si ne 
more zagotoviti niti enostavne reprodukcije niti ne more nor- 
malno opravljati svojih temeljnih funkcij, kar v določeni meri 
tudi zavira ostali gospodarski razvoj urbanih središč. 

Velik del problematike, ki se pojavlja kot posledica neza- 
dostnih vlaganj v izgradnjo komunalnih objektov in naprav za 
vse uporabnike v prostoru, se kaže v trendih vlaganj v komu- 
nalno in stanovanjsko gospodarstvo od leta 1971 dalje. 
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Tabela 50: Delež vlaganj v stanovanjsko in komunalno gospodarstvo glede na vse negospodarske 
investicije 1971-1978 po tekočih cenah 

Absolutno (v milj. din) 
Stanovanjsko gospodarstvo 
Komunalno gospodarstvo 

Delež od negospodar. investicij (%) 
Stanovanjsko gospodarstvo 
Komunalno gospodarstvo 

Delež od vseh gospodarskih 
investicij (%) 
Stanovanjsko gospodarstvo 
Komunalno gospodarstvo  

1971 

1110 
384 

48,5 
16,8 

15,9 
5,5 

1972 

1398 
357 

51,8 
13,2 

16,9 
4,3 

1973 

1744 
213 

53,1 
9,5 

17,2 
3,1 

1974 

2866 
470 

55,7 
9,1 

18,1 
3,0 

1975 

4027 
683 

53,7 
9,1 

17,6 
3,0 

1976 

5347 
633 

61,7 
7,3 

19,4 
2,3 

1877 

5632 
1026 

54,0 
9,8 

17,7 
3,2 

1978 

6713 
1498 

46,5 
10,3 

16,1 
3,6 

Investicijske naložbe v primarne komunalne naprave, ki so 
visokovredne in trajajo vsaj štiri srednjeročna planska ob- 
dobja, predstavljajo poseben problem. 

Realizacija investicij znatno odstopa od predvidenih plan- 
skih usmeritev. Investicije v komunalno gospodarstvo so v 
prvih treh letih tekočega srednjeročnega obdobja obsegaje le 
2,4% vseh investicij v republiki, kar znaša v celotnem družbe- 
nem proizvodu komaj 0,9%. Čeprav bi morala biti po planu 
vlaganja največja v prvih dveh letih planskega obdobja, je bil 
indeks leta 1976 na leto 1975 le 92,7%. Podatki iz analiz 
kažejo na izredno nizka vlaganja v komunalno gospodarstvo, 
kar pa je nelogično z dejstvom, da so te investicije predpogoj 
za vsako investicijo s področja gospodarskih in negospodar- 
skih dejavnosti. 

Investicije v magistralne in primarne komunalne naprave, ki 
se gradijo praviloma ob upoštevanju razvoja porabe za daljša 
časovna obdobja, zahtevajo že v prvi fazi izgradnje visoka 
vlaganja. Ob tem je stopnja izkoriščanja teh kapacitet nava- 
dno še dalj časa po zaključku gradnje zelo nizka. Obstoječi 
sistem financiranja izgradnje objektov komunalne infrastruk- 
ture ne omogoča gradnje teh objektov na osnovi dolgoročnih 
potreb. Zato so se naložbe usmerjale predvsem v kratkoročno 
reševanje problematike, niso pa bili zgrajeni temeljni sistemi 
za komunalno oskrbo, ki se zaradi zahteve po visokih sred- 
stvih odlagajo iz leta v leto. 

Dosedanji viri financiranja so številni in razdrobljeni. Zato bi 
morali stremeti po enovitejšem viru za financiranje predvsem 
razširjene reprodukcij® s tem, da bi obravnava virov financira- 
nja za to področje imela enak tretman, kakor ga imajo druga 
področja posebnega družbenega pomena. 

Dosedanji odnos do komunalnega gospodarstva, ki je bilo 
zapostavljeno kot »manjvredno in nečisto« področje, se je 
odražal in se še odraža tudi v vprašanjih pridobivanja ustrez- 
nega kadra za izvajanje komunalnih storitev, ki jih stalni 
razvoj postavlja pred komunalne delovne organizacije in sa- 
moupravne komunalne skupnosti. 

Problem predstavlja tudi izobraževanje kadra na visoki 
stopnji, predvsem zaradi razmeroma slabega odziva slušate- 
ljev. V okviru obravnave kadrov je potrebno izpostaviti vpraša- 
nje sorazmerno velikega števila delavcev iz drugih republik, ki 
so zaposleni v komunalnem gospodarstvu. To se navezuje na 
problematiko zagotavljanja minimalnega stanovanjskega in 
družbenega standarda teh delavcev, na povečano fluktuacijo 
ter dodatne stroške usposabljanja novih delavcev ter v dolo- 
čeni meri na nivo kvalitete komunalnih storitev. 

Povezava raziskovalnega dela z drugimi sorodnimi dejav- 
nostmi in robnimi področji komunalnega gospodarstva ni 
potekala v skladu z dejanskimi potrebami. 

Ugotovitve kažejo, da dosedanje raziskovalno delo za ko- 
munalno gospodarstvo ni bilo zadovoljivo organizirano ob 
tem, da je bilo izvedenih sorazmerno malo raziskav, ki pa tudi 
največkrat niso dale aplikativnih rešitev za razvoj komunal- 
nega gospodarstva. 

V okviru ocene dosedanjega razvoja bi morali omeniti tudi 
informacijske sisteme. Podatki in informacije, s katerimi raz- 
polaga komunalno gospodarstvo in ki bi lahko bili uporabni 
za opredeljevanje razvojnih ciljev tega področja, kakor tudi 
analiziranje dosedanjega razvoja, so vsebovani v družbeno 
informacijskem sistem j, vendar niso primerni in pomanjkljivi 
tako po obsegu, kot po časovnih terminih objavljanja. 

Razvoj komunalnega gospodarstva je neločljivo povezan 
tudi z drugimi dejavnostmi, ki se pojavljajo v okviru urbanih 
središč in naselij. Specifičen pa je odnos komunalnih dejav- 
nosti do nekaterih takoimenovanih robnih področij, kot so 
vodno gospodarstvo, elektrogospodarstvo, predvsem pa sta- 
novanjsko gospodarstvo. Pri opredeljevanju razvojnih kom- 
ponent komunalnega gospodarstva ni bilo zagotovljeno us- 
klajevanje razvojnih programov robnih področij, ki bi zago- 
tavljalo razreševanje problematike posameznih področij v 
prostoru in njihov usklajen razvoj s samoupravnim dogovarja- 
njem in sporazumevanjem. 

I!. Razvojne možnosti komunalnega 
gospodarstva v SR Sloveniji v srednjeročnem 
obdobju 1981-1985 

Dosedanji razvoj komunalnega gospodarstva v SR Sloveniji 
za tekoče plansko obdobje je osnova za opredelitev temeljnih 
razvojnih vprašanj ter okvirnih smernic za razvoj komMnal- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji za srednjeročno obdobje 
1981-1985. Eno izmed izhodišč za pripravo okvirnih smernic 
za razvoj komunalnega gospodarstva so tudi poročila, analize 
in osnutki planskih dokumentov, o katerih bodo razpravljala 
skupščinska telesa ter iz teh izhajajoče usmeritve, predvsem 
za področje razvoja samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov, skladnejšega regionalnega razvoja in pospešenega 
razvoja manj razvitih območij ter smotrne rabe prostora in 
izboljšanje človekovega okolja. Predvidene usmeritve so po- 
vezane z ocenjeno rastjo družbenega proizvoda v SR Sloveniji 
po poprečni letni stopnji okoli 5%. Predvidena rast družbe- 
nega proizvoda pa je vezana na napredek kvalitetnih dejavni- 
kov razvoja, kot so produktivnost dela, boljše izkoriščanje 
zmogljivosti, dosledno nagrajevanje po delu in rezultatih dela, 
predvsem pa stabilizacijske aktivnosti na vseh ravneh. 

Okvirne smernice so bile izdelan« kot ena izmed osnov za 
globalno usmeritev razvoja komunalnega gospodarstva v SR 
Sloveniji v novem srednjeročnem planskem obdobju, pred- 
vsem pa kot načelna usmeritev za oblikovanje planskih aktov 
v samoupravnih komunalnih skupnostih, stavbno zemljiških 
skupnostih in komunalnih delovnih organizacijah, oziroma za 
nosilce planiranja v komunalnem gospodarstvu in robnih 
področjih, ki usklajujejo skupne interese v okviru družbenih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Okvirne smernice za realizacijo temeljnih razvojnih ciljev 
komunalnega gospodarstva SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 so naslednje: 

Samoupravni družbenoekonomski odnosi v komunalnem 
gospodarstvu in na področju urejanja stavbnih zemljišč se 
morajo razvijati hitreje in bolj poglobljeno kot doslej, tako v 
komunalnih organizacijah združenega dela, organizacijah za 
urejanje stavbnih zemljišč, kakor tudi v komunalnih in 
stavbno zemljiških skupnostih oz. enotah: 

- Ustanavljanje stavbno zemljiških skupnosti oz. enot za 
upravljanje s stavbnimi zemljišči je potrebno pospešiti ter s 
spremembami in dopolnitvami republiške zakonodaje urediti 
medsebojne odnose oz. razmejitev pristojnosti, kakor tudi 
opredeliti komunalne dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, predvsem pa navedeno zakonodajo uskladiti z Zako- 
nom o skupnih osnovah svobodne meniave dela. 
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Samoupravne stavbno zemljišče skupnosti ali enote naj bi 
usklajevale interese v razširjeni reprodukciji pri procesu ko- 
munalnega opremljanja zemljišč, pri čemer bodo imele po- 
sebno vlogo pri opremljanju zemljišč za usmerjeno stanovanj- 
sko gradnjo in pri odpravi primanjkljajev opremljenih zem- 
ljišč, zlasti na manj razvitih območjih. 

- Za realizacijo načel svobodne menjave dela, kakor tudi 
družbenih usmeritev na komunalnem oz. stavbno zemljiškem 
področju, je potrebno v znatno večji meri kot doslej, bolj 
ustrezno organizirati izvajalce komunalnih storitev in jih po- 
vezovati v integralne sisteme v soodvisnosti od samoupravne 
organiziranosti komunalnih oz. stavbno zemljiških skupnosti 
ter od velikosti naselij oz. nivoja dogovorjenega komunalnega 
standarda. 
- Z ustreznim sistemom financiranja, ki mora biti oprede- 

ljen z novo zakonodajo ter kreditno politiko, ki mora biti 
usmerjena v dolgoročne kredite, skladno z dolgoročno upo- 
rabo komunalnih naprav in združevanjem sredstev, se mora 
zagotoviti skladen razvoj in vlaganja v komunalno infrastruk- 
turo ter s tem tudi opremljanje družbeno opredeljenih stavb- 
nih zemljišč. 

Pri pridobivanju zadostnih površin stavbnih zemljišč za 
planirane potrebe moramo z realnim sistemom vrednotenja 
zemljišč zagotoviti ustrezno zajemanje zemljiške rente, ki naj 
bi predstavljala enoviti vir financiranja za te namene. 
- Na osnovi ocenjenih potreb po opremljenih stavbnih 

zemljiščih, bi bila višina sredstev za pridobivanje in komu- 
nalno opremljanje stavbnih zemljišč v srednjeročnem ob- 
dobju 1981-1985 naslednja: 

Izhajajoč iz predpostavke, da bo v srednjeročnem obdobju 
zgrajenih 65.000 stenovanj v razmeru 60:40 (družbena: indi- 
vidualna gradnja) kar izhaja iz smernic za pripravo družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, boza izgrad- 
njo teh stanovanj potrebnih cca 2030 ha opremeljenih zem- 
ljišč. Stanovanjska izgradnja predstavlja cca 50% porabe 
opremljenih zemljišč, zato bo potrebno še okoli 2070 ha za 
ostale porabnike prostora, torej skupno 4100 ha. Za pravoča- 
sno opremeljanje zemljišč potrebujemo cca dvoletno zalogo 
neopremljenih zemljišč, zato bi morali v novem srednjeroč- 
nem obdobju pridobiti 5800 ha zemljišč. Glede na to, da 
nimamo pridobljenih nobenih rezerv zemljišč, bi morali hi- 
treje povečevati sklad stavbnih-zemljišč in to na dolgoročnih 
osnovah. Stroški pridobivanja zemljišč bi ob ceni 50, din za 
m zemljišča znašali cca 2900 mio din, to je 0,43% čistega 
dohodka gospodarstva SR Slovenije. Za opremljanje 2030 ha 
stavbnih zemljišč za stanovanjske namene bi ob uporabi 
današnje kategorije zemljišč, s tem, da ostala zemljišča 
opremljajo investitorji sami, ob ceni 800 din za m2 potrebovali 
16.240 mio din, to je 2,45% čistega dohodka gospodarstva SR 
Slovenije ali 1,72% družbenega proizvoda. Glede na usmeri- 

tve po smotrni rabi prostora in preusmeritvi gradnje na manj 
kvalitetna kmetijska zemljišča in degradirane gozdne povr- 
šine bodo stroški opremljanja tovrstnih zemljišč bistveno po- 
rasli. Družbeni stroški opremljanja zemljišč bi ob razmerju 
50:50, to je razmerje med dosedanjo kvaliteto in lego zemljišč 
napram zemljiščem na degradiranih kmetijskih in gozdnih 
površinah, znašali 24.360 mio din, to je 3,67% čistega do- 
hodka gospodarstva SR Slovenije. Stroški opremljanja m2 

zemljišča na degradiranih zemljiščih so v izračunu upoštevani 
v poprečni višini 1.600 din po m2. Zato bi za pridobivanje in 
opremljanje stavbnih zemljišč potrebovali po prvi varianti 
19.;) 40 mio din, to pa je 2,88% čistega dohodka ali varianti pa 
bi potrebovali 27.260 mio din ali 4,10% čistega dohodka 
oziroma 2,89% družbenega proizvoda gospodarstva SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985. 

Za vlaganje v komunalne objekte in naprave magistralnega 
in primarnega pomena individualne komunalne rabe bi morali 
slediti usmeritvi in zahtevi, da naj temeljne organizacije zdru- 
ženega dela v komunalnem gospodarstvu skladno s samou- 
pravnimi sporazumi o temeljih planov postanejo tudi resnične 
nosilke razvoja in reprodukcije na tem področju. 

Ob takih izhodiščih bo potrebna prerazporeditev družbe- 
nega proizvoda v korist sredstev za komunalno gospodarstvo. 
Le tako bi zagotovili pogoje za ustrezen razvoj vseh dejavno- 
sti v prostoru in odpravo zaostajanja in neskladja pri pridobi- 
vanju in opremljanju stavbnih zemljišč. 

- Kadrovsko vprašanje se bo na komunalnem in stavbno 
zemljiškem^ področju vedno bolj zaostrovalo. Zato bomo mo- 
rali izobraževanje kadrov glede večjega obsega in stopnje 
mehanoopremljenosti, uvajanja novih dosežkov interdiscipli- 
narnosti tega področja, zlasti pa politiki štipendiranja, posve- 
titi posebno pozornost. Proučiti bo potrebno možnost uvedbe 
visokošolskega študija komunalne smeri že v prvem semestru 
študija, kar narekuje izredna interdisciplinarnost tega po- 
dročja. Poleg tega bo potrebno za ta profil strokovnih delav- 
cev izdelati popolnoma nov učni načrt. 

V novem planskem obdobju bo potrebno posvetiti tudi 
posebno pozornost raziskovalnemu delu v komunalnem go- 
spodarstvu, ki bo moralo izhajati iz dolgoročnih programov 
raziskav, predvsem aplikativnega značaja, za kar bo potrebno 
usposobiti in organizirati raziskovalce, ki bi zagotavljali 
ustrezno kvaliteto razsikav na področju komulanega gospo- 
darstva. 

Pri oblikovanju nalog in potreb ljudske obrambe, varnosti in 
družbene samozaščite v komunalnem gospodarstvu je po- 
trebno zagotoviti, da bodo le-te integralni del planov vseh 
nosilcev planiranja v komunalni dejavnosti, to je sestavni del 
razvojnih predvidevanj ter da bo zagotovljena njihova mate- 
rializacija v procesu realizacije planov. 

Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Komunalno gospodarstvo je v tekočem srednjeročnem 
planu obravnavano nepopolno, tudi samoupravne komu- 
nalne skupnosti so se ustanavljale že po sprejemu planov. 
To in še drugi razlogi so vplivali na to, da nekatere predpo- 
stavke o načinu združevanja sredstev za enostavno in 
razširjeno reprodukcijo niso bile uresničene, ker smo ve- 
čino virov za financiranje komunalnega gospodarstva že 
uporabili za druge namene in politika cen in zavarovanja 
življenjskega standarda občanov ni dovoljevala reševanja 
teh problemov s pomočjo cene. 

Komunalno gospodarstvo sšmo zajema prek 20 različ- 
nih dejavnosti zato je načine združevanja in razvojno poli- 
tiko zlasti pa vire težko predstaviti, težko je tudi združevati 
sredstva za take namene. 

Tako je v »Analizi razvojnih možnosti SRS« Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje cena pripravljanja stavb- 
nega zemljišča uporabljena kot integralni bilančni kazalec 
za večino stroškov komunalnega opremljanja. 

V zvezi s tem bo v jeseni 1979 tekla posebna razprava o 
družbenoekonomskih odnosih v komunalnem gospodar- 
stvu, kjer naj bi se dogovorili za tiste elemente, ki so za 
pripravo bodočega plana nujno potrebni. 

V bodoče bi morali težiti k trajnejšemu sistemu financi- 
ranja in uveljavljati kot osnovne vire mestno in zemljiško 
rento, ceno komunalnih proizvodov in storitev ter samou- 
pravno združevanje sredstev. V naslednjem planskem ob- 
dobju predvidevamo nov način financiranja vseh skupnih 
naložb, kar pomeni za komunalno gospodarstvo izpad do 
20 % sedaj združenih sredstev za stanovanjsko gradnjo: 
Zaradi izredno močne povezanosti in potreb po usklaje- 
nem razvoju stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva je treba zagotoviti usklajeno planiranje naložb v sta- 
novanjsko in komunalno izgradnjo. 

Obseg potrebnih vlaganj v objekte za oskrbo s komunal- 
nimi storitvami izhaja predvsem iz programa stanovanjske 
gradnje v obdobju 1981-1985 in znaša 19 milijard din v 
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primeru, da se stanovanjska gradnja širi na kvalitetna 
prodna nosilna ravna zemljišča. Ob pogojih prusmerjanja 
gradnje na manj kvalitetna kmetijska zemljišča in degradi- 
rane površine ter v obrobja ravnin (pobočja - družbena 
akcija za očuvanje kmetijskih površin) bodo stroški po 
oceni Zveze komunalnih skupnosti za pridobivanje in ko- 
munalno opremo zemljišč zahtevali 27 milijard din, kar 
predstavlja 2,9 % družbenega proizvoda oziroma 4,1 % 
ustvarjenega čistega dohodka v SR Sloveniji v naslednjem 
planskem obdobju. 

V prikazanih vrednostih vlaganj je izvzeta: 
— komunalna oprema površin za gradnjo industrijskih 

objektov, ker po zakonu o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem takšno opremo direktno financira 
investitor. Neusklajenost in neenotnost pri programiranju 
in financiranju tega dela komunalne infrastrukture pomeni 
zaviralni faktor za pravočasno celovito pripravo industrij- 
skih con; 

— gradnja sistemov za individualno komunalno oskrbo 
celotnega prostora republike (optimizacija komunalne 
oskrbe). Končni cilj vzpostavitve tega sistema bi privedel 
do zagotovitve povezovanja komunalnih organizacij zdr. 
dela in sprejem družbenega dogovora o vzpostvitvi siste- 
mov komunalne oskrbe v SR Sloveniji; 

— financiranje čistilnih naprav za komunalne odplake. 
Že v sklopu sistemov bi morale smernice opredeliti grad- 
njo in financiranje čistilnih naprav za komunalne objekte. 
»Razvojna možnosti vodnega gospodarstva« namreč v 
planiranih bilancah ne predvidevajo več sofinanciranja 
gradnje komunalnih čistilnih naprav, temveč namenjajo 
sredstva le za sofinanciranje industrijskih čistilnih naprav 
ob določenih odsekih onesnaženih vodotokov (905,700 

mio dinarjev od skupno namenjenih 1.325 mio dinarjev za 
varstvo voda). V razpravi pred pripravo samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov bo potrebno opredeliti tudi 
vlogo čistilnih naprav industrijskih objektov v primerih, ko 
se te vode odvajajo v enotno kanalizacijsko mrežo. Nada- 
lje je treba zagotoviti racionalnost sedanjega načina grad- 
nje čistilnih naprav (funkcionalno je velika čistilna naprava 
za širše območje cenejša) ter celovitost pri upravljanju z 
njimi; 
- večji del oskrbe z vodo ob dejstvu, da razvojne mož- 

nosti vodnega gospodarstva predvidevajo le sodelovanje 
pri organizirani vodni oskrbi vododeficitarnih območij s 
sofinpiranjem v vrednosti 420 mio dinarjev. 

Ob obravnavanju čiščenja odpadnih voda in odpravi 
odplak opozarjamo na še nerešen problem za okolju ne- 
varnih industrijskih odplak ter odlagališč oziroma uporabe 
trdnih odpadkov. 

V sklop gradiva za pripravo srednjeročnega plana bi 
bilo potrebno zajeti tudi: 

- naloge s področja racionalizacije, tako pri oskrbi s 
storitvami (izboljšani tehnološki postopki ter večja samou- 
pravna povezanost izvajalcev), kot tudi pri porabi komu- 
nalnih dobrin še posebej, ko gre za varovanje naravnih 
dobrin (neracionalna poraba pitne vode); 

- naloge za uresničevanje višjih higienskih standardov 
(večja produktivnost izvajalcev ter istočasno vzgoja po- 
rabnikov komunalnih storitev); 

- kadrovsko problematiko na tem področju, ki se 
močno veže na neprimeren način izobraževanja kadrov; 

- obveznost priprave komunalnih standardov in norma- 
tivov. 
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ZVEZA SKUPNOSTI OTROŠKEGA VARSTVA SR SLOVENIJE 

Strokovna služba 

Temeljne razvojne usmeritve otroškega 

varstva za obdobje 1981-1985 za 

program skupnih nalog, ki se izvajajo v 

Zvezi skupnosti otroškega varstva SR 

Slovenije 

Delavci in drugi delovni ljudje združeni v občinskih skupno- 
stih otroškega varstva bodo uresničevali dogovorjene naloge 
skupnega in splošnega pomena družbenega varstva otrok v 
SR Sloveniji po načelu vzajemnosti in solidarnosti v Zvezi 
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije. 

I. PROGRAM SKUPNIH NALOG 
V obdobju 1981-1985 program skunih nalog obsega na- 

slednje elemente za sklepanje samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov družbenega varstva otrok za obdobje 

1. Varstvo matere in novorojenca 

1.1. Varstvo in nega otroka neposredno ob in po rojstvu 
Da bi otrokom zagotovili osnovno nego in varstvo v najob- 

čutljivejšem obdobju, ko zanj varstvo v ustavnovi ni najbolj 
primerna oblika ter zaradi izredno velike investicije pri izgrad- 
nji kapacitet za varstvo dojenčkov, je uveden podaljšan poro- 
dniški dopust v trajanju 141 dni po izteku 105 dnevnega 
zdravstvenaga dopusta, oziroma 4-urni delovnik do prvega 
leta otrokove starosti. Matere, ki rodijo hkrati več otrok ali 
prizadetega otroka, ki mu je potrebna večja skrb, pa imajo še 
podaljšan dopust do prvega leta otrokove starosti oziroma 4- 
urni delovni čas do 17. meseca otrokove starosti. Te oblike 
varstva je deležnih v SR Sloveniji 72% otrok; niso je še deležni 
otroci kmečkih mater, študentk in druge matere, ki niso de- 
lavke. 

USMERITEV: 
Za naslednje 5-letno obdobje so se glede na to, da je v tej 
starosti visoka obolevnost otrok oblikovale 3 variante: 

1. podaljšan porodniški dopust matere ali drugega upravi- 
čenca v trajanju 141 dni (do 8. meseca otrokove starosti), 
višina nadomestila osebnega dohodka v višini 100% popreč- 
nega osebnega dohodka upravičenca v preteklem letu( seda- 
nji veljavni podaljšan porodniški dopust). 

2. podaljšan porodniški dopust do 12. meseca otrokove 
starosti, višina nadomestila osebnega dohodka v višini 100% 
poprečnega osebnega dohodka upravičenca v preteklem 
letu; 

3. podaljšan porodniški dopust do 16. meseca otrokove 
starosti, višina nadomestila osebnega dohodka v višini 100% 
osebnega dohodka upravičenca v preteklem letu pri čemer je 
odprta dilema valorizacije nadomestila. 

Potrebna sredstva glede na variante v cenah : 1978) v 000 
din: 

poprečno letnol 981-1985 
- za 1. varianto 522.500 2,612.656 
- za 2. varianto 1,096.378 6,192.737 
- za 3. varianto 1,596.698 9,019.853 

Med upravičenke do porodniškega dopusta bi bilo treba 
vključiti kmečke matere, ki običajno niso le gospodinje, am- 
pak tudi proizvajalke, v nekaterih primerih tudi nosilke koope- 
rantske proizvodnje. V kmečkih družinah se rodi letno v SR 

Sloveniji okoli 800 otrok. Če bi tem materam zagotovili nado- 
mestilo v višini najmanjšega osebnega dohodka v republiki za 
6 tednov kot prispevek za nego otroka, bi potrebna sredstva 
za izvedbo te naloge znašala letno poprečno 4.800 tisoč din, v 
obdobju 1981-1985 pa skupaj 23.820 tisoč din (v cenah 1978). 

1. 2. Oprema za novorojenca 
Rojstvo otoroka izredno poveča stroške družine, saj je 

strošek za vzdrževanje otroka v prvem letu otroka brez varstva 
znašal v letu 1979 2.129 din mesečno. Pomoč za opremo 
novorojenega otroka v obliki zavitka za novorojenca uvede- 
nega v letu 1979 predstavlja vsaj delno udeležbo v stroških za 
novorojenca. Stroški za to pomoč bodo v novem srednjeroč- 
nem obdobju odvisni od cene vsebine zavitka. 

Za izvajanje te oblike pomoči bi bilo potrebno zagotoviti 
poprečno letno 36.600 tisoč din, v obdobju 1981-1985 pa 
182.617 tisoč din (v (cenah 1978) izhajajoč iz predpostavke, da 
bodo zavitek prejemali vsi-upravičenci v SR Sloveniji. 

2. Denarne pomoči družinam pri preživljanju 
otrok 

Denarne pomoči družinam pri preživljanju otrok zajemajo: 
otroške dodatke za otroke delavcev in kmetov ter posebne 
dodatke k otroškemu dodatku za otroke edinih hranilcev in za 
težje telesno ali duševno prizadete otroke. 

Variante: 
1. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bi prejemalo de- 
narne pomoči enako število otrok kot v letu 1980 in višini, ki 
bo letno usklajena z rastjo življenjskih stroškov po merilih, ki 
jih bodo določile skupnosti otroškega varstva s sporazumom; 

2. Število Otrok, ki bi prejemali otroški dodatek bi se posto- 
poma zmanjševalo, višina denarnih pomoči pa postopoma 
večala; 

3. število otrok, ki bi prejemali denarne pomoči bi se po- 
stopoma zmanjševalo, vzporedno pa bi se večal prispevek 
družbe za otroke v neposrednem otroškem varstvu. 

Pogoj za upravičenost do otroškega dodatka je mesečni 
dohodek na družinskega člana - dohodkovni cenzus. Dohod- 
kovni cenzus vpliva na število upravičencev do denarnih po- 
moči in je npr. v letu 1978 znašal na duržinskega člana 2600 
din ali 54% od poprečnega osebnega dohodka v SR Sloveniji 
v letu 1978 znašala 4,9% od poprečnega osebnega dohodka. 

Ocenjujemo, da bi višina potrebnih sredstev za denarne 
pomoči družinam za vsako od treh variant znašala poprečno 
letno (v cenah 1978) 1,543.074 tisoč din letno, v obdobju 
1981-1985 pa 7,715.369 tisoč din. 

3. Pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene 
dejavnosti 

Razvoj otroškega varstva bi se v naslednjem srednjeročnem 
obdobju moral usmeriti še naprej (preko sistema solidarnosti) 
v pospeševanje oblik otroškega varstva za skupine predšol- 
skih otrok, ki so jim potrebni posebni vzgojni programi, ker 
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žive v manj vzpodbudnem ožjem ali širšem okolju, ali rabijo 
posebno programe zaradi prizadetosti. 

Pospeševanje razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti bo za- 
jelo zlasti naslednja področja dejavnosti: 

- pospeševanje razvoja otroškega varstva v manj razvitih in 
obmejnih občinah (sofinanciranje razširitve zmogljivosti in 
razvoja drugih oblik družbenega varstva otrok); 
- zagotavljanje izvajanja zagotovljenega enotnega vzgoj- 

nega programa; 
- zagotavljanje izvajanja predšolske vzgoje v dvojezičnih 

vzgojnivarstevenih organizacijah; 
- zagotvljanje izvajanja predšolske vzgoje v zavodih za 

usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem ra- 
zvoju; 

- zagotavljanje izvajanja predšolske vzgoje otrok Romov; 
- financiranje duržbeno dogovorjenih nalog, ki so po- 

membne za razvoj otroškega varstva; 
- sofinanciranje programov za predšolske otroke, ki jih 

izvajajo družbene organizacije; 
- financiranje študijskih in strokovnih nalog; 
- druge samoupravno dogovorjene naloge. 
Sredstva, ki bi jih bilo potrebno zagotoviti za pospeševanje 

razvoja vzgojnovarstvene dejavnosti (v cenah 1978) bi znašala 
poprečno letno 93.700 tisoč din, za obdobje 1981-1985 pa 
468.341 tisoč din. 

4. Dejavnost samoupravnih organov in 
strokovne službe Zveze skupnosti otroškega 
varstva SR Slovenije 

Za delovne naloge samoupravnih organov in strokovne 
službe bi bilo potrebno zagotoviti poprečno letno 21.960 tisoč 
din (v cenah 1978) za obdobje 1981-1985 pa 109.800 tisoč din. 

II. Združevanje sredstev za program 
skupnih nalog 

Upoštevajoč, da se bo program skupnih nalog izvaja! v 
takem obsegu pravic kot sedaj (I. variante), da bo prispevna 
osnovna bruto osebni dohodek in da bo sistem solidarnosti 
tak, kot je sedaj, bodo za uresničevanje programa skupnih 

nalog, ki se izvajajo v Zvezi skupnosti otroškega varstva 
delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje združevali 
potrebna sredstva po načelu sorazmernosti po enotni pri- 
spevni stopnji od brutto osebnih dohodkov (ali iz dohodka 
TOZD), in sicer: 

Leta  iz brutto OD (v%) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

2,36 
2,32 
2,28 
2,25 
2,22 

Poprečna stopnja rasti razvoja za program skupnih nalog je 
3,5 letno. 

Da bi zagotovili sredstva za podaljšan porodniški dupust do 
12. meseca otrokove starosti (II. varianta) bi se prispevna 
stopnja letno zvišala za 0,65% od brutto osebnih dohodkov, 
po 3 varianti pa za okrog 1,20% 

III. Dodatna pojasnila 
1. Glede na predloge novih zakonov, ki bodo sprejeti pre- 

dvidoma do konca letošnjega leta pa predvidevamo, da se bo 
v program skupnih nalog, ki se izvajajo v Zvezi skupnosti 
otroškega varstva SR Slovenije vključeli še porodniški dopust 
do 105 dni) sedaj sredstva zagotavlja Zdravstvena skupnost 
Slovenije). 

2. Sredstva za denarne pomoči se bodo zagotavljale v 
skupnostih otroškega varstva in sebo v bodoče Skupnosti 
otroškega varstva SRS zagotavljal le tisti obseg sredstev za 
solidarnost za katerega se bodo skupnosti otroškega varstva 
dogovorile po enotnih kriterijih. 

3. Sredstva zaotroško varstvo otrok upokojencev se ne 
bodo več združevala pri Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji preko posebnega spora- 
zuma pač pa pri skupnostih otroškega varstva direktno. 

Sredstva za te naloge so glede na sedanje veljavne predpise 
še predvidena tako kot doslej, v okviru programov Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zdravstvene 
skupnosti Slovenije ter Zveze skupnosti otroškega varstva SR 
Slovenije. 

Tabela 51: Ocena predvidenih sredstev za program skupnih nalog, ki se izvajajo v zvezi 
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 — (v cenah 1978) v 1000 din 

Naloge 
Po SS 76-80 
za 1.1980 1981 
v cenah 1978 

1982 1983 19 84 1985 Skupaj 
1981-1985 

1. Varstvo matere in novoro- 
j enca 
Nadomestila OD za PPD in DPPD 
Pomoč za opremo novorojenca 

2. Denarne pomoči družinam 
3. Sredstva za pospeš.razv.OV 
4. Druge naloge 

*S K U P A J 

451.575 
432 .958 

18.617 

497.868 
462 .551 

35.317 

526 .677 
490 .767 

35.910 

557 .217 
520 .704' 

36 .513 

589.594 623.917 2,795.273 
552 .467 586 .167 2,612 .656 
37.127 37.750 182.617 

1,436.292 1,470.763 1,506.061 1,542.206 1,579.219 1,617.120 7,715.369 
76.112 81.440 87.141 93.241 99.768 106.751 468.341 
9.733 20.151 21.017 21.921 22.864 23.847 109.800 

1,973.712 2,070.222 2,140.896 2,214.585 2,291.445 2,371.635 11,088.783 

Tabela 52: Ocena sredstev, ki jih bo predvidoma potrebno združevati pri zvezi 
skupnosti otroškega varstva SR Slovenije v obdobju 1981-1985 (v cenah 1978) v 1000 din 

1980 19 81 1982 1983 1984 1985 Skupaj 
1981-1985 

1- i^zaseb? sekt! ' 1,875 .683 1,970.387 2,037.371 2,107.227 2,180 .107 2 ,256 .163 10,551.255 
2,36 2,32 2,28 2,25 2,22 2,28 2. Prisp.stopnja od BOD (%) 

Povečanje prisp.stopnje (%) 
II. varianta 
III. varianta 

+ 0,65 
+ 1,20 

+0,65 
+ 1,20 

+ 0,65 
+ 1,20 

+ 0,65 
+ 1,20 

+ 0,65 
+ 1,20 

1) Povprečna stopnja 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Ocenjujemo, da Temeljne usmeritve razvoja otroškega 
varstva za obdobje 1981-1985 omogočajo osnovnim nosil- 
cem planiranja razpravo o programu in razvojnih usmeri- 
tvah tega področja družbenih dejavnosti. 

Zveza skupnosti predlaga tri variante razvoja otroškega 
varstva. Prva varianta, ki predstavlja dosedanji obseg de- 
javnosti, pomeni 3,5% letno rast sredstev, je v skladu z 

republiškimi smernicami, drugi dve pa presegata oce- 
njene možne materialne okvire. Druga in tretja varianta 
pomenita podaljšanje porodniškega dopusta na 12 ozi- 
roma 16 mesecev otrokove starosti, kar pa ni v skladu z 
republiškimi smernicami, da se naj obseg socialnih pravic 
v novem srednjeročnem obdobju, ne bi povečal. 

IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 

Analiza razvoja vzgoje in izobraževanja 

SR Slovenije v obdobju 1976-1980 in 

razvojne možnosti 

Povzetek Analize razvoja vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji v obdobju 1976-1980 in razvojne možnosti (besedilo z 
dne 16/8-1979 je namenjen široki razpravi o elementih za 
samoupravno sporazumevanje o temeljih plana vzgoje in izo- 
braževanja v obdobju 1981—1985, ki se bo začela v združenem 
delu in v krajevnih skupnostih v mesecu septembru. Njegov 
namen je dopolniti analizo razvoja občinskih in posebnih 
izobraževalnih skupnosti s podatki in ocenami za celoten 
razvoj vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. V kratkem 
pojasnjuje osnovne značilnosti razvoja in v besedilu povzema 
strukturo celotne Analize. 

Razvoj vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji je v srednje- 
ročnem obdobju 1976—1980 opredeljen s številnimi planskimi 
dokumenti (Družbeni plan razvoja SR Slovenije, Samoupravni 
sporazum o temeljih plana vzgoje in izobraževanja za občine 
in za usmerjeno izobraževanje) in z nekaterimi dokumenti, ki 
niso bili izključno planske narave, pač pa so na družbeno 
političnem nivoju določali razvojne smernice (tudi) za vzgojo 
in izobraževanje (Resolucije kongresov ZKJ in ZKS, ZSMJ, 
Zveze sindikatov). Glavni cilji v tem srednjeročnem obdobju 
so bili: 

1. Podružbljanje vzgoje in izobraževanja; 
2. Vsebinska preobrazba; 
3. Usklajena rast in razvoj dejavnosti z gospodarskimi 

možnostmi. 

Podružbljanje vzgoje in izobraževanja 
Podružbljanje^ vzgoje in izobraževanja ima več vidikov; 

spremembe družbeno ekonomskih odnosov je dalj časa traja- 
joči proces, pri katerem pa so najbolj vidne in tudi najprej 
dosežene spremembe v organizacijski strukturi samouprav- 
ljanja v vzgoji in izobraževanju. Sveti šol so bili v tem času 
razširjeni ali izpopolnjeni z delegati uporabnikov, vzgojnoizo- 
braževalne organizacije in druge organizacije združenega 
dela ter samoupravne organizacije in skupnosti so se vključile 
v nastajajoče samoupravne interesne skupnosti na področju 
vzgojejn izobraževanja; ustanovljenih je bilo 16 posebnih 
izobraževalnih skupnosti, vse izobraževalne skupnosti pa so 
na novo konstituirale organe upravljanja in v njih še bolj 
dosledno zagotovile uresničevanje delegatskih načel. Vendar 
pa v tem obdobju še niso bile ustanovljene tudi skupnosti za 
tiste poklice oziroma poklicne skupine, kjer so pretežni upo- 

rabniki organizirani kot družbene dejavnosti (zdravstvo, kul- 
tura, izobraževanje, državna uprava); to je bilo posledica in 
vzrok slabo razvitih družbeno-ekonomskih odnosov in si- 
stema združevanja sredstev na teh področjih, odražalo pa se 
je tudi v slabšem in počasnejšem razvoju tudi na drugih 
področjih. 

Izobraževalne potrebe in izobraževalne 
možnosti 

Ena od osnovnih (sicer pa tudi stalnih) značilnosti tega 
srednjeročnega obdobja so bila neskladja med izobraževal- 
nimi potrebami in izobraževalnimi možnostmi in stalni napori 
za njihovo odpravljanje. Neskladja niso nastajala samo zaradi 
nezmožnosti izobraževalnega področja, da se prilagodi izo- 
braževalnim potrebam (čeprav tudi zaradi tega), temveč tudi 
zato, ker so organizacije združenega dela zanemarile kadrov- 
sko planiranje in zato njihov razvoj planirale nerealno za celo 
petletno obdobje, v letnih planih pa še od tega planiranja v 
celoti odstopile zaradi izrazitega prilagajanja zaposlitvenim 
potrebam; le-te pa so bile preveč samo posledica obstoječe 
tehnološke strukture proizvodnje. 

Razlika med petletnimi in letnimi kadrovskimi potrebami je 
bila tako v absolutnem številu, kot v deležih in ie prikazana v 
tabeli 53 

Tabela 53: Petletne in letne kadrovske potrebe 
v odstotkih 

 PROFIL  
ozki ši- teh- inže- dipl. Sku- 

__ roki nik nir inž. naj 
Skupne potrebe 
1976-1980 po 
minimaln. kazal. 26,48 32,82 21,44 10,83 8,43 100 
Planirane letne 
potrebe 
1976-79 po LP 39,47 27,56 16,48 7,70 8,79 100 

Tudi zaradi takšnega planiranja seveda ni bilo mogoče 
doseči usklajenosti med potrebami in prilivom iz šol (prikazan 
v tabeli 54), čeprav so se v tem obdobju začeli intenzivni 
napori 
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Tabela 54: Usklajenost priliva iz šol in potreb 
po delavcih 

v odstotkih 

Tabela 55: Učitelji po stopnji izobrazbe, spolu 
in tipu delovnega razmerja v šolskem letu 
1977/78 

PROFIL 
ozki ši- 

roki 
teh- 
nik 

inže- 
nir 

dipl. 
inž. 

Sku- 
paj 

Delež potreb 76-78 
po minim. kazalcih, 
ki se pokriva 
s prilivom iz šol 
Delež letn. potreb 
76-78 po LP, ki se 
pokriva s prilivom 
iz šol 

82 70 56 57 48 66 

50 74 65 53 42 58 
VIR PODATKOV: Minimum kazalcev, Zavod za plan, Zveza 

skupnosti za zaposlovanje v SR Sloveniji in Izobraževalna 
skupnost Slovenije ter letne potrebe, Zveza skupnosti za 
zaposlovanje SRS, 1976, 1977, 1978 in 1979 za usmerjanje 
mladino. Obenem pa bi se morali začeti tudi večji napori za 
prestrukturiranje združenega dela, ki ne sme vztrajati na te- 
hnološko nezahtevni proizvodnji in tako velikem ekstenziv- 
nem zaposlovanju delavcev. 

Učenci 
Za to srednjeročno obdobje je značilno, da je v izobraževa- 

nje na katerikoli stopnji vključen vsak peti prebivalec SR 
Slovenije. Popolno zajetje mladine je doseženo v mali šoli in 
osnovni šoli (okoli 250 tisoč otrok), v srednjih šolah je število 
poraslo od 78 tisoč na 85 tisoč, v visokih šolah pa je število 
rednih študentov precej stalno (20 tisoč). Večja rast je bila 
dosežena samo na srednjem šolstvu in še to v precejšnji meri 
z učenci iz drugih republik. Vendar se je uspešnost šolanja v 
tem obdobju izboljšala, tako da je v osnovnem šolstvu že okoli 
98%, srednjem šolstvu 93%, v visokem šolstvu pa se je preho- 
dnost med letniki že tudi začela izboljševati. V zavode za lažje 
in težje duševno in telesno prizadeto mladino je bilo vključe- 
nih približno enako število učencev, nekaj učencev pa se je 
vključilo v na novo organizirano izobraževanje na usmerjeni 
stopnji. Največji napredek v zajetju otrok v izobraževanje je bil 
napravljen pri dopolnilnem pouku v materinščini za naše 
otroke na tujem (od 870 na 1.975 otrok). 

Pedagoški, strokovni in znanstveni delavci v 
izobraževanju 

Število pedagoških delavcev je bilo v šolskem letu 1977/78 
naslednje 

VRSTE ŠOLE SK.ŽEN. TIP DELOVNEGA RAZMERJA 
pol. del. čas krajši del. čas 

štev. štev. % štev. % štev. % 
Skupaj 19.458 
Osnovne šole 11.298 
Srednje šole 6.621 
Višje in vi- 
soke šole 

2.726 41 

16.120 
11.090 
4.048 

83 
98 
61 

1.539 203 13 982 63 

3.338 17 
208 2 

2.573 39 

557 37 

VIR PODATKOV: Obdelava organizacijskih poročil osnov- 
nih šol, RKVI-interno gradivo; Obdelava organizacijskih poro- 
čil sred. šol, Izobraževalna skupnost Slovenije - Interno gra- 
divo; Obdelava org. poročil višjih in visokih šol RKVI - interno 
gradivo. 

V osnovnem šolstvu se je v tem obdobju deloma izboljšala 
kadrovska zasedenost za nekatera predmetna področja 
(predvsem jeziki) in nekatera območja (razvitejše sredine), 
slabše pa je še vedno stanje pri fiziki, matematiki in tehnični 
vzgoji; v splošnem pa tudi v nerazvitih območjih. V srednjem 
šolstvu je stanje zelo različno po vrstah šol, kjer so gimnazije 
in štiriletne srednje strokovne šole še dokaj dobro kadrovsko 
zasedene, slabše pa je stanje na poklicnih šolah. 

Kadrovska situacija v visokem šolstvu karakterizira izrazita 
heterogenost med vrstami višjih in visokih šol, na splošno pa 
prevelika obremenjenost učiteljev in asistentov s številom 
študentov in prevelika starost pri doseganju učiteljskih nazi- 
vov. 

Uspeh, ki je bil dosežen v zajetju otrok v dopolnilni pouk v 
materinščini na tujem pa je predvsem posledica večje druž- 
bene skrbi in večjega števila učiteljev za to dejavnost. 

Materialna osnova za izvedbo programov 
izobraževanja 

Med osnovnimi pogoji za izvedbo vzgojnoizobraževalnih 
programov so tudi šolski prostori in didaktična oprema. V 
slovenskih šolah vseh stopenj je bila skupna površina prosto- 
rov naslednja. 

Tabela 56: Površine prostorov vzgojnoizobraževalnih organizacij 

VRSTA ŠOL 
Skupna površina Skupna bruto zazidana 

prostorov površina 
m2 m2 m2/uč. 

Osnovne šole 
Srednje šole 
Visoko šolstvo 

1,120.509 
342.708 
201.678 

SKUPAJ 1,664.895 

VIR PODATKOV: Popis prostora osnovnih in srednjih šol, 
Zvezni zavod za statistiko. Prikaz prostora visokega šolstva, 
obdelava organizacijskih poročil visokih šol, RKVI in ISS, 
interno gradivo. 

Površina prostorov za 
vzg. izobr. delo 

m2 m2/uč. 
1,254.970 5,6 

383.833 5,9 
225.879 11,4 

1,864.682 

Izkoristek sk. bruto 
zazid. površin 

% 

630.161 
188.489 
121.899 

2,6 
2,9 
6,1 

50 
49 
54 

Podat, za konec 1.1974 

Podatki 1.1977 
940.549 50 

V osnovnem šolstvu so bili v tem srednjeročnem obdobju 
zagotovljeni prostorski pogoji in s tega vidika omogočena 
uvedba celodnevne organizacije pouka za 25.000 učencev, 
koeficient izmene pa se je zmanjšal od 1,39 na 1,33. 

V srednjem šolstvu so se večji napori za odpravo prostor- 
skih primanjkljajev pričeli šele v letu 1977, vendar bo po 
načrtu do konca sredrjeročnega obdobja dosežen planski cilj 
12.000 novih učnih mest. 

V visokem šolstvu se nove investicije šele pripravljajo; zna- 
čilnost sedanjega stanja pa je velika odvisnost od najetih 
površin in precejšnja nefunkcionalnost obstoječih prostorov. 

' Največji uspeh je bil v tem srednjeročnem obdobju dosežen 
pri izgradnji domov za učence in študente, kjer je bilo z 
gradnjo zagotovljeno že 2.947 ležišč, do konca srednjeroč- 
nega obdobja pa bo uresničen celoten program izgradnje 
(tudi z dopolnilnim programom). 
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Opremljenost šol je zelo različna po vrstah in stopnjah šol. 
V tem srednjeročnem obdobju bodo v okviru priprav za preo- 
brazno srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje oprem- 
ljene učilnice za pouk naravoslovnih predmetov, osnove te- 
hnike in proizvodnje in obrambe in zaščite. 

Za vse investicijske namene je bilo v izobraževalnih skup- 
nostih in izobraževalnih organizacijah ustvarjeno veliko sred- 
stev, vendar njihova poraba (oziroma izvedba del) ni bila 
časovno dovolj usklajena z združevanjem. Programiranje in- 
vesticij je bilo zaradi različnih razlogov preslabo (razen pri 
izgradnji domov za učence in študente) zato so se investicij- 
ska sredstva združevala dalj časa neaktivirano, kar je ob 
pogojih inflacije zmanjševalo njihov realni obseg. 

Spremljajoče dejavnosti 
Spremljajoče dejavnosti v vzgoji in izobraževanju so bile 

organizirane zato, da bi bili učencem, študentom in pedago- 
škim delavcem omogočeni boljši delovni in študijski pogoji in 
da bi bila izboljšana dostopnost izobraževanja. 

Prevozi učencev so bili organizirani za 81.000 učencev in 
študentov; prehrana je za osnovnošolce relativno dobro orga- 
nizirana, za učence v usmerjenem izobraževanju in študente 
pa slabo. Zagotovljeno je tudi zdravstveno varstvo za vse 
kategorije udeležencev izobraževanja, za učbenike pa so se 
nekatere akcije za njihovo zagotovitev šele pričele. 

Kvalitativna dopolnila vzgojnoizobraževalnih programov so 
v glavnem vključena v redno dejavnost šol {kot fakultativna in 
obštudijska dejavnost), razvite pa zelo neenakomerno. Pose- 

bej pomembna je raziskovalna dejavnost, ki se vse bolj 
usmerja tudi v probleme usmerjenega izobraževanja. 

Programi v izobraževalnih skupnostih 
V tem srednjeročnem obdobju so se spreminjali programi v 

izobraževalnih skupnostih v to smer, da so bili izenačeni 
pogoji za izvajanje vzgojnoizobraževalne dejavnosti. V občin- 
skih izobraževalnih skupnostih se je spreminjalo programira- 
nje obsega zagotovljene dejavnosti, tako da je vedno bolj 
odvisno od gospodarske moči in razvitosti občine (s tem seje 
tudi zmanjšalo število dopolnjevanih občin). V posebnih izo- 
braževalnih skupnostih in Izobraževalni skupnosti Slovenije 
pa so bile z normativi in standardi sprejete različne cene za 
vrednotenje programov, tako da so bile bolj prilagojene de- 
janskim pogojem za izvajanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov. Na visokem šolstvu je bila opuščena sistemizacija, spre- 
jeto in izpeljano pa vrednotenje programov po njihovem ob- 
segu. V vrednotenju programov je prišlo do razlik med plani- 
rano in realizirano višino sredstev (realizirana je bila manjša 
od planirane) zaradi časovnega razkoraka v zagotavljanju 
sredstev in njihove porabe. Programi skupnih nalog in vzaje- 
mnostni programi so se uresničevali v skladu s planom. 

Sredstva 
Združevanje sredstev je bilo vtem srednjeročnem obdobju 

določeno s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov in je 
prikazano v tabeli 57 in 58 

Tabela 57: Planirana sredstva z dodatki k samoupravnim sporazumom o temeljih planov 

    Tekoče cene v mio din 
  1976 1977 1978 1979" 1980" Skupaj 
- osnovno izobraževanje xx 2.159,00 2.277 3.032,0 2.924,0 3.047,00 13.439,00 
- usmerjeno izobraževanje 1.368.04  1.795 2.435,4 3.027,7 3.650,06 12.276,20 
SKUPAJ  3.527,04 4.072 5.467,4 5.951,7 6.697,06 25.715,20 

VIR PODATKOV: Izobraževalna skupnost Slovenije, interna 
gradiva 

x Planirana cena leta 1979 
xxbrez dodatnega porgrama 

Tabela 58: Združena sredstva za 
izobraževanje 

v milijonih v tekočih 
cenah 

 1976 1977 1978 1979" 
- osnovno izo- 

braževanje 2.329 2.464,0 2.992,0 2.924,0 
- usmerjeno 
izobraževa- 

nje 1.461 1.911,5 2.610,33.027,7 
SKUPAJ:  3.790 4.375,55.602,3 6.051,7 

VIR PODATKOV: Dokumentacija Izobraževalne skupnosti 
Slovenije (za osnovno izobraževanje brez dodatnega pro- 
grama) 

Poraba sredstev na enega učenca oziroma študenta se je 
večala, vendar razmerje med osnovnim, srednjim in visokim 
šolstvom še niso zadovoljiva. Delež sredstev v družbenem 
produktu, ki so bila zbrana v izobraževalnih skupnostih, je za 
usmerjeno izobraževanje rasel, za osnovno izobraževanje pa 
padal. Skupna sredstva, namenjena za izobraževanje (tudi 
osebna, sredstva skupne porabe ipd.) in njihov delež v druž- 
benem produktu pa je v tem srednjeročnem obdobju rasel. 
Plačevanje storitev je temeljilo na normativih in standardih, 
vendar je bilo opredeljeno tudi z višino sredstev. Ker je bil 
večji poudarek dan oblikovanju sredstev za dohodek, je bilo v 
cenah storitev zelo nizek delež sredstev namenjenih za mate- 
rialne stroške, kar je dodatno onemogočalo posodabljanje 
pouka. 

Način združevanja sredstev bistveno ni bil spremenjen v tem 
srednjeročnem obdobju. Zaradi svoje odvisnosti samo od 
višine prispevne osnove ni vplival na planiranje kadrov in zato 
v posebnih izobraževalnih skupnostih ustvarjal tudi zahteve 
za njegovo spremembo in s tem za prerazdelitev prispevkov 
oziroma sredstev. 

Razvojne možnosti 
Razvojne možnosti vzgoje in izobraževanja v naslednjem 

srednjeročnem obdobju so v veliki meri določene z razvojnimi 
značilnostmi sedanjega srednjeročnega obdobja. 

Pri podružbljanju vzgoje in izobraževanja bodo zakoni o 
svobodni menjavi dela, planiranju predvsem pa o vzgojnoizo- 
braževalnih dejavnostih dali (ali že dajejo) okvir in spodbudo 
za uvajanje novih oblik sodelovanja uporabnikov in izvajalcev 
pri obvladovanju celotnega razvoja vzgoje in izobraževanja. 
Vzgojnoizobraževalna dejavnost se bo z novimi programskimi 
oblikami in vsebinami laže prilagajala izobraževalnim potre- 
bam združenega dela in občanov, združeno delo pa bo mo- 
ralo v večji meri planirati in uvajati tehnološko zahtevnejšo 
proizvodnjo. Število učencev se bo povečalo na vseh stopnjah 
izobraževanja zaradi zgodnejšega vpisa, večjega zajetja in 
zaradi dalj trajajočih vzgojnoizobraževalnih programov. Uči- 
telji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju bodo morali biti 
strokovno pripravljeni za nove programe, obenem pa jih bo 
zaradi večjega obsega dejavnosti potrebno večje število kot 
jih je sedaj. Na področju investiranja bo prvenstveno treba 
izboljševati programiranje investicij, časovno pa jih razpore- 
diti bolj enakomerno skozi celotno plansko obdobje, kako- 
vostna dopolnila vzgojnoizobraževalne dejavnosti bodo mo- 
rala še bolj postati sestavni del programov vzgojnoizobraže- 
valnih organizacij; pogoji za delo oziroma študij pa bodo 
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morali biti izboljšani predvsem na usmerjenem izobraževanju. 
Izobraževalne skopnosti bodo morale v večji meri planirati 
celotno dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ni nujno, da 
bodo morale tudi združevati več sredstev, v osnovnem izobra- 
ževanju pa bi morali težiti za zmanjšanje solidarnostnega 
prelivanja sredstev. S spremembami v načinu združevanja 
sredstev bodo bolj povezani prispevki za izobraževanje in 
planiranje kadrov, vendar bo moralo biti združevanje v večji 
meri izpeljano neposredno med uporabniki in izvajalci. Delež 
sredstev v družbenem produktu bo zaradi večjega obsega in 
izboljševanja pogojev dela rasel, vendar bo delež tistih sred- 
stev, ki bodo združena v izobraževalnih skupnostih relativno 
stabilen (in ne bo rasel). 

Razprava v temeljnih organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih in izobraževalnih skupnostih bo dopolnila 
razvojne možnosti za naslednje srednjeročno obdobje; z ele- 
menti o temeljih planov za vzgojo in izobraževanje v katerih se 
bodo izjasnjevali delavci in občani, bodo konkretizirane ra- 
zvojne usmeritve in oblikovani tudi osnutki samoupravnih 
sporazumov v temeljih planov. 

Na podlagi razvojnih možnosti, ki so prikazane za posa- 
mezne elemente vzgoje in izobraževanja, izhaja projekcija 
sredstev za naslednje srednjeročno obdobje; vse vrednosti so 
izražene v cenah leta 1978. 

Projekcija sredstev zajamčenega programa osnovnega izo- 
braževanja za naslednje srednjeročno obdobje ne vključuje 
sredstev za celodnevno osnovno šolo, ker temelji samo na 
zakonsko predpisanem programu osnovne šole. Skupni pro- 
gram in program vzajemnega investiranja v osnovne šole pa 
temelji na izhodišču, da se v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju njihov obseg ne bo povečeval. 

Tabela 59: Projekcija sredstev programov 
osnovnega izobraževanja v letih 1981-85 v 
okviru planiranega obsega brez novih 
dejavnosti 

Cene 1978 
v mio din 

1981 1982 1983 1984 1985 SK 
2.445 2.511 2.580 2.650 2.72212.908 

128 128 128 128 128 640 
34 34 34 34 34 170 

Zajamč. program" 
Skupni program 
Vzajemnost  

2.607 2.673 2.742 2.812 2.88413.718 
* brez COŠ 

Poprečne prispevne stopnje za zajamčeni del programa, za 
skupne naloge in za vzajemnost se zaradi prej povedanih 
izhodišč v celem srednjeročnem obdobju znižujejo. 

Tabela 60: Poprečne prispevne stopnje na 
osnovi projekcije osebnega dohodka in 
projekcije programov v letih 1981-1985 

v % 

Zajamč. program" 
Skupni program 
Vzajemnost  

1981 
2,70 
0,14 
0,04 

1982 
2,64 
0,14 
0,04 

1983 
2,58 
0,13 
0,03 

1984 1985 
2,52 2,47 
0,12 0,12 
0,03 0,03 

Vrednost občinskih programov, njihove prispevne stopnje 
in njihovi zahtevki ali obveznosti do sredstev solidarnosti oa 
so odvisne od občinskih izhodišč in smernic in so vključene v 
analizo oziroma dodani k elementom občinskih izobraževal- 
nih skupnosti. 

Usmerjeno izobraževanje je prikazano kot celota, ker so 
izhodišča novega sistema združevanja sredstev še v razpravi. 

Tabela 61: Projekcija sredstev za usmerjeno 
izobraževanje v letih 1981-85 

Cene 1978 
milijoni din 

Programi 1981 1982 1983 1984 1985 Sk. 
- programi za 
izobraževanje 
I investicije xx 

II investicije xx 

- Skupne naloge 
SKUPAJ za I" 
usm. izobr. H** 

2.746 2.922 3.069 3.235 3.37815.350 
175 175 175 175 175 875 
429 429 429 429 429 2.145 
256 256 256 256 256 1.280 

3.177 3.353 3.500 3.666 3.80917.505 
3.431 3.607 3.754 3.920 4.06318.775 

" brez investicij v domove in v okviru planiranega razvoja 
brez novih dejavnosti 

xx skupaj s trenutno predvidenimi novimi investicijami 

Tabela 62: Projekcija sredstev za investicije v 
usmerjeno izobraževanje v letih 1981-85 (s 
trenutno predvidenimi novimi investicijami) 

cene 1978 
v milijonih din 

Investicije- 1981 1982 1983 1984 1985 Sk. 
v šolske zgrad- 
be in opremo 
-domovi 

219 219 219 219 
210 210 210 210 

219 1.095 
210 1.050 

SKUPAJ 429 429 429 429 429 2.145 

x brez COŠ 

x Skupaj s trenutno predvidenimi novimi investicijami 

Prva varianta projekcije sredstev za usmerjeno izobraževa- 
nje temelji izključno na dejavnosti, ki se veča samo zaradi 
večje vključenosti mladine in odraslih v usmerjeno izobraže- 
vanje. 

Pri investicijah so v tej varianti sredstva za gradnjo domov 
izključena. Delež sredstev v družbenem produktu po prvi 
varianti je 1,85% oziroma po današnjem instrumentariju zdru- 
ževanja sredstev lahko predvideva približno enako prispevno 
stopnjo na isto osnovo kot v letih 1978 in 1979 (7% od 
korigirane davčne osnove). 

Druga varianta projekcije sredstev za usmerjeno izobraže- 
vanje vključuje pri investicijah tudi projekcijo sredstev za 
izgradnjo domov in sredstev za investicije v nekatere objekte 
infrastrukturnega značaja v vzgoji in izobraževanju. Delež 
sredstev v družbenem produktu bi bii po tej varianti 1,99%. 

Podrobnejše projekcije dejavnosti in vrednosti za vsebin- 
sko zaokroženo področje usmerjenega izobraževanja dajejo 
posebne izobraževalne skupnosti v svojih analizah. 

Komentar Zavoda SR 

planiranje 

Predložena analiza Izobraževalne skupnosti Slovenije je 
prikaz obstoječega stanja in razvojnih možnosti za celotno 
oodročje usmerjenega izobraževanja. Za celovitost raz- 
prave v tozdih bi morale biti predložene še analize poseb- 

nih izobraževalnih skupnosti. 
V analizi so podani variantni predlogi združevanja sred- 

stev za usmerjeno izobraževanje, ki je po starem sistemu 
okvantificirano, po novem pa ne, ker je instrumentarij 
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združevanja še v razpravi. Zato se po materialu, ki je 
predložen, še ni mogoče opredeliti za varianto. 

Projekcija sredstev za programe usmerjenega izobraže- 
vanja je podana v dveh alternativah, ki temeljita na starem 
sistemu združevanja sredstev. Po prvi rastejo sredstva s 
poprečno letno stopnjo 1,8% in ne upoštevajo investicij v 
domove, po drugi pa s 4,2% in upoštevajo investicije v 
domove, inicialno fazo NUK, center SLO in vzgojni zavod 
Ajdovščina. 

Glede na predvideni razvoj,usmerjenega izobraževanja, 
ki predvideva povečanje števila učencev (5.000 v srednjem 
šolstvu) in študentov (2.000 na višjem in visokem šolstvu) v 
obdobju 1981- 1985 naj bi sredstva naraščala po poprečni 
letni stopnji 1,8%. V okviru rasti predvidenih sredstev naj 
bi se povečala sredstva za materialne stroške, v poprečju, 
okoli 21% letno. S tem bi se njihov delež v skupnih 
sredstvih dvignil od 10% v letu 1980 na 17% leta 1985 
Menimo, da je predvidena rast materialnih stroškov previ- 
soka in bi zadostovala največ 18% - na rast v poprečju na 
leto, kar bi pomenilo ne 1,8% temveč le 1,5% letno rast 
vseh sredstev za usmerjeno izobraževanje. S tem bi se 

delež materialnih stroškov v skupnih sredstvih dvignil od 
sedanjih 10% na okoli 15% leta 1985, kar je sicer manj, kot 
predlaga Izobraževalna skupnost Slovenije, vendar pa bi 
zadostovalo za izvajanje predvidenih nalog. 

V najvišji varianti, ki predvideva približno 4% poprečno 
rast sredstev na leto, so vključena, kot smo že omenili, 
investicijska sredstva za domove s kapaciteto 7.500 ležišč 
(4.800 v domovih za učence, s tem da so izražene potrebe 
po približno 7.000 ležiščih, in 2.700 ležiščih v domovih za 
študente, po ceni 140.000 din za ležišče), inicialna faza 
NUK, center SLO in vzgojni zavod Ajdovščina. 

V primeru, če Zveza stanovanjskih skupnosti na osnovi 
posebnega samoupravnega sporazuma o financiranju do- 
mov za učence in domov za študente, vključujejo v svoj 
program izgradnjo teh domov, je druga varianta sredstev 
(4,2%) previsoka za 210 milijonov letno, oz. za 1.050 mili- 
jonov v petih letih. V tem primeru je tudi vprašanje višine 
potrebnih sredstev po tej varianti brezpredmetno. Zdi se 
nam pa, da ob tem še vedno ostaja nerešeno vprašanje 
investicij skupnega pomena (inicialna faza NUK, center 
SLO in vzgojni zavod Ajdovščina). 

KULTURNA SKUPNOST SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Okvirna usmeritev kulturnega razvoja 

Slovenije v obdobju 1981-1985 

I. SPLOŠNE NALOGE iN USMERITVE 
Uveljavljanje kulture kot nepogrešljive sestavine celotne 

družbene reprodukcije, obenem pa organskega dela življenja 
vsakega posameznika, skozi katerega se bogati njegova 
osebnost in udejanje njegovo človeško bistvo, je že v tem 
obdobju doživelo pomembne potrditve, saj so kulturne dejav- 
nosti tako po obsegu programov kot po njihovi kvaliteti ter 
bogastvu oblik zabeležile precejšnjo rast. Kljub temu pa vra- 
ščanje kulture v vse oblike družbenega življenja še ni doseglo 
stopnje, ki bi omogočila zares ustrezno načrtovanje potreb in 
interesov, s tem pa primerno sestavo programov ter njihovo 
financiranje. V naslednjem srednjeročnem obdobju bo po- 
trebno največjo pozornost zato posvetiti naslednjim splošnim 
vprašanjem: 

- vzpodbujati je potrebno takšno izdelavo srednjeročnih 
planov in programov v organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnosti, kjer bo kultura dobila enakovredno mesto 
ob drugih družbenih dejavnosti, obenem pa v organizacijah 
združenega dela, delovnih skupnostih in društvih s področja 
kulture vzpodbujati izdelavo srednjeročnih planov in progra- 
mov, ki bodo .v skladu z metodo srečujočega planiranja te 
potrebe upoštevale; 

- nadalje usposabljati delegate in prilagajati organiziranos 
kulturnih skupnosti čim ustreznejši uveljavitvi svobodne me- 
njave dela, kjer bodo skupščine kulturnih skupnosti postale 
vsebinsko poln prostor neporednega dogovarjanja in spora- 
zumevanja med izvajalci in uporabniki. Obenem pa bo treba v 
skladu z novim zakonom o kulturnih skupnostih na novo 
opredeliti vlogo Kulturne skupnosti Slovenije, v kateri se 
uporabniki in izvajalci zlasti dogovarjajo o enotni kulturni 
politiki; 

- zagotoviti sredstva za dogovorjene programe na način in 
v obsegu, da bo z njima doseženo ustrezno materialno ra- 
zmerje kulture do drugih vrst združenega dela in da bo zago- 
tovljen enak ekonomski položaj kulturnih delavcev z delavci v 
drugih dejavnostih, tako da bo kultura tudi po svojem družbe- 
noekonomskem položaju postala enakopravna sestavina 
združenega dela; 

- dosledno uveljavljati neposrednejši samoupravljalski 
vp iv delegatov na delovanje organizacij združenega dela 
delovnih skupnosti in društev s področja kulture; 

,-VZp0S„taviti ustrezne osnove in primerna merila za vre- dnotenje dogovorjenih kulturnih programov in za ustreznejše 
nagrajevanje umetniške ustvarjalnosti; »nejse 

- še nadalje razvijati in krepiti vlogo ljubiteljske kulture kot 

ustva?faJ|n°oTtim sestavin za razvoj človekove lastne 
°e

t'°la*nje Vx!h smereh b0 ugotovilo neposrednejše in smotrnejše načrtovanje in izvajanje kulturnih programov, s 
hltr®Jš.° m učinkovitejšo uveljavitev kulture kot po- membnega dejavnika oblikovanja družbene zavesti in nadalj- 

njega napredka naše samoupravne socialistične družbe. 

II. PROGRAMSKE USMERITVE 
V naslednjem srednjeročnem obdobju je potrebno nadalje- 

vati z izvajanjem zastavljenih programov, obenem pa pospe- 
šiti predvsem tiste, ki jih v tem obdobju nismo izvedli v 
načrtovanem obsegu. Na nekaterih področjih je treba uvelja- 
viti nove naloge, za katere so se pokazale utemeljene potrebe. 

1. Založništvo in knjižničarstvo 
1. 1. V okvirih sedanjega programa je treba nadaljevati s 

podpiranjem knjižnih izdaj leposlovnih, mladinskih, družbo- 
slovnih, znanstvenih in drugih del slovenskih avtorjev in tudi z 
izdajanjem revialnega tiska s teh področij. Pri tem bo po- 
trebno razširiti oblike sofinanciranja in tudi povečati obseg 
založniških programov. Pomembne naloge so: priprava za- 
htevnejših temeljnih del, zagotovitev boljših pogojev dela 
nekaterih revij, in sofinanciranje nekaterih prevajalskih pro- 
gramov. Skozi merila sofinanciranja založniških programov 
bo uveljavljeno primerno povračilo avtorjem in prevajalcem, 
obenem pa tudi upostavljena delitev dela med založniškimi 
hišami. 

Obseg programov bi se moral na ta način povedati (sedaj 
280 naslovov v nakladi cca. 500.000 izvodov), pri čemer naj bi 
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se delež prihodka založniških organizacij v okviru KSS od 
sedanjih približno 3% povzpel na okoli 6%. Sredstva za založ- 
ništvo v okviru KSS naj bi se v tem obdobju podvojila. 

1. 2. Zagotoviti bo treba nadaljnje vraščanje knjižničarske 
dejavnosti v sistem družbenega informiranja, strokovno in 
kadrovsko usposabljanje knjižnic za izvajanje z zakonom pre- 
dvidenih nalog, širjenje mreže knjižnic, modernizacijo poslo- 
vanja in nove oblike programiranja in širjenja knjige (razstave, 
literarni večeri, ustanavljanje čitalnic in podobno). Še nadalje 
bo treba pozornost namenjati ustreznemu dotoku literature in 
zagotavljanju primernih prostorskih možnosti. Najmanjši do- 
tok novih knjig v knjižnice bo znašal 1 knjiga (10 prebivalcev 
letno. V Kulturni skupnosti Slovenije bo prostor za usklajeva- 
nje in dogovarjanje o enotni politiki na knjižničarskem po- 
dročju, v njej pa se bo zagotavljal tudi del programa Narodne 
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in v neki meri tudi Univer- 
zitetne knjižnice v Mariboru kot druge arhivske knjižnice v 
SRS. 

2. Gledališče 
2. 1. Slovenska gledališča v naslednjem obdobju ne bodo 

povečevala števila novih uprizoritev, ponudila pa bodo večje 
število gostovalnih predstav. Pri tem bodo upoštevala možno- 
sti in potrebe novih kulturnih domov, posebej še kulturnega 
doma Ivana Cankarja (v nadaljevanju KDIC). Predvidevamo 
tudi nadaljnjo rast ljubiteljske dejavnosti in s tem tudi rast 
gledališke zmogljivosti za zadovoljitev povečanih potreb de- 
lovnih ljudi in občanov. 

3. Glasba in ples 
3. 1. Število opernih in plesnih uprizoritev bo ostalo v 

dosedanjih mejah, pri čemer pa bo potrebno doseči večje 
sodelovanje obeh hiš (Ljubljana, Maribor); prav tako bo treba 
izboljšati sodelovanje med vsemi orkestri (opernih, RTV in 
Slovenska filharmonija) saj so kadrovski problemi tu izrazito 
pereči. Zaradi novih zahtev, ki bodo nastale z novimi prostor- 
skimi zmogljivostmi predvidevamo povečanje števila kadrov 
na tem področju. Prav tako predvidevamo, da bo ljubiteljska 
dejavnost še naraščala, število koncertov in raznih glasbenih 
in plesnih nastopov se bo povečevalo. 

4. Likovna dejavnost 
4. 1. Program na tem področju bodo še nadalje usmerjeni k 

pripravljanju obširnejših, strokovno zahtevnejših temeljnih 
razstav, ki so v sodanjem obdobju dokazale utemeljenost in 
izzvale veliko zanimanje občinstva. Prizadevati pa si bo treba 
za prenose teh razstav tudi v druge kraje. Posebna skrb bo 
posvečena katalogom, ki jih bo treba še bolj racionalno izda- 
jati. Vsa likovna razstavišča bo treba med seboj tesneje pove- 
zati in bolje izrabiti haše razstavne možnosti in še bolj pribli- 
žati likovne vrednote občinstvu širom po Sloveniji. 

5. Film 
5. 1. Programe kinematografije bo potrebno v večji meri 

upoštevati v programih kulturnih skupnosti, ter hitreje razre- 
ševati tudi nekatera pereča kinematografska prostorska vpra- 
šanja. 

5. 2. Programe filmske proizvodnje bo potrebno povečati že 
v prvem letu naslednjega srednjeročnega obdobja od seda- 
njih 3 na 5 celovečernih filmov letno in od sedanjih 10 na 20 
kratkih filmov letno. Predvidevamo, da bo VIBA film znatno 
povečal prihodke iz drugih virov, tako da bodo sredstva v ta 
namen v okviru svobodne menjave dela v kulturni skupnosti 
Slovenije zrasla za približno 50%. S povečanim programom 
bo slovenska proizvodnja šele dosegla že pred desetletjem 
predvideni obseg, ki bo v sprejemljivih okvirih, ki so nujno 
potrebni tako z ekonomskega, tehničnega in programskega 
vidika, (v SR Hrvatski letno posnamejo okrog 8, v SR Srbiji pa 
10 celovečercev). 

6. Varstvo kulturne dediščine 
6. 1. Ob izvajanju dosedanjih programov na arhivskem, 

muzejskem in spomeniškovarstvenem področju (konservacija 
in restavracija gradiva, mikrofilmanje, izdaje vodnikov, arhiv- 

ske in muzejske razstave, modernizacija muzejskih zbirk, od- 
kupi), pri čemer pa se bo treba dogovoriti tudi za ustrezno 
delitev dela med muzeji ter izdelati merila za določanje arhiv- 
skega gradiva trajnejšega pomena, bo glavna pozornost na- 
menjena tudi zagotavljanju boljših prostorskih možnosti za 
delovanje teh ustanov. Največje naloge pa so na področju 
spomeniškega varstva, kjer bo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju v skladu z določili zakona o varstvu kulturne in 
naravne dediščine potrebno končati pa tudi začeti temeljite 
sanacije in oživljanja najpomembnejših kulturnih spomeni- 
kov: spomenikov NOB, gradov in drugih pomembnejših spo- 
menikov ter starih mestnih jeder. Za izvedbo teh nalog bi se 
morala sredstva vsaj podvojiti. 

6. 2. V naslednjem obdobju bo potrebno rešiti vprašanje 
Muz"eja ljudske revolucije in pokrajinskih muzejev NOB za 
Gorenjsko in Primorsko. 

7. Radio in televizija 
7.1. Splošen razvoj kulture narekuje nujnost, da se sodelo- 

vanje RTV in OZD s področja kulture nenehno povečuje, zlasti 
še na dramskem področju in pri TV nadaljevankah ter na 
glasbenem področju. S pravočasnim dogovarjanjem in načr- 
tovanjem bi bilo mogoče posneti več kot doslej in tudi bolje 
izbrana in bolj radiu in televiziji prilagojena dela. Odprto pa je 
sploh sodelovanje ustreznih SIS v prihodnje v programski 
strukturi. RTV (glede na posamezna interesna področja) in s 
tem vzvezi tudi vprašanje, ali se bo širila vloga KSS pri 
zagotavljanju sredstev za kulturne programe RTV ali ne, pri 
čemer je tudi še nerešeno, kdaj se bo ustanovila (in s kakšno 
vlogo) posebne SIS za radio in televizijo. 

8. Kulturna dejavnost narodnosti v SRS 
8. 1. Italijanska in madžarska narodnost bosta še naprej 

deležni posebne pozornosti in podpore pri razreševanju 
lastne kulturne dejavnosti in ustvarjalnosti. Z gradnjo domov 
se bodo tudi povečale in izboljšale možnosti za njun nadaljnji 
kulturni razvoj. 

9. Kulturni stiki s Slovenci zunaj SRS 
9. 1. Nadaljnja rast kulturne dejavnosti zamejskih in drugih 

Slovencev zunaj SRS bo zahtevala v naslednjem obdobju 
ugotovitev nekaterih stalnejših in trdnejših oblik dela in zgra- 
ditev ustreznih prostorskih možnosti (kulturnih domov). Šte- 
vilo kulturnih akcij bo raslo, kakovost programov se bo izbol j- 
šala in vse več vsklajenost in načrtnosti bo pri sodelovanju 
matičnih kulturnih organizacij z našimi delavci v tujini in z 
izseljenci. 

10. Sodelovanje med narodi in narodnostmi v 
SFRJ 

10. 1. Medrepubliški dogovori so obseg teh programov 
znatno povečali že v sedanjem srednjeročnem obdobju, pri- 
čakujemo pa, da se bo taka rast nadaljevala, še zlasti na tistih 
področjih, kjer sodelovanje za zdaj še ni zadovoljivo (književ- 
nost, glasba, likovna kultura) pa tudi s tistimi območji, kjer še 
ni tradicionalnih stikov. Tudi zavidi delovanja KDIC predvide- 
vamo večjo uveljavitev nekaterih zahtevnejših oblik takih 
izmenjav (gledališka in glasbena gostovanja). 

11. Kulturni stiki s tujino 
11.1. Izvajanje politike miroljubnega sožitja in neuvrščeno- 

sti nalaga naši državi pri sodelovanju s tujino v kulturnih 
programih pomembne naloge, del katerih prevzema tudi Slo- 
venija. Predvidevamo, da bosta v prihodnjem srednjeročnem 
obdobju hitro narasla število in zahtevnost akcij na osnovi 
meddržavnih programov, verjetno pa tudi na osnovi stikov 
med posameznimi mesti in glede na možnosti KDIC. Izme- 
njava kulturnih delavcev ne bo bistveno presegla dosedanjih 
okvirov, prav tako pa tudi ne stiki med posameznimi našimi in 
tujimi ustanovami. Sodimo, da bo zaradi zahtevnosti progra- 
mov treba vsaj polovico več sredstev kot sedaj zaradi prev- 
zema novih nalog pri kulturnih stikih z deželami v razvoju. 
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12. Kadri 
12. 1. Z ustanovitvijo posebne izobraževalne skupnosti za 

kulturo bodo organizacije združenega dela in društva s po- 
dročja kulture neposredno zagotavljal asredstva za kadrovsko 
reprodukcijo in jih vračunavala v ceno programa. V nasled- 
njem srednjeročnem obdobju so predvidene tudi nekatere 
nove oblike rednega in dopolnilnega izobraževanja za de- 
lavce v kulturi in druge izvajalce kulturnih programov. V 
skladu s tem se bo povečalo tudi število štipendij. Taka 
preobrazba bo terjala povečanje sredstev, ki jih bodo delavci 
združevali v okviru kulturnih skupnosti, obenem pa se bodo 
primerno zmanjšala sredstva, kijih delavci sedaj za zadovolje- 
vanje potreb kulturnih dejavnosti na področju vzgoje in izo- 
braževanja neposredno združujejo v okviru izobraževalnih 
skupnosti. Na enak način se bodo združevala sredstva tudi za 
naložbe, ki bodo v naslednjem srednjeročnem obdobju po- 
trebne za ureditev prostorskih stisk nekaterih umetniških aka- 
demij oz. fakultet (AGRFT, Glasbena akademija, Likovna aka- 
demija, deloma Filozofska fakulteta). 

13. Naložbe 
13. 1. Obseg naložb je potrebno zadržati vsaj v sedanjih 

okvirih. Manjše naložbe v večji meri prepustiti občinam, v 
program Kulturne skupnosti Slovenije pa vnesti le zahtev- 
nejše novogradnje ali prenovitve, ureditev prostorov za dejav- 
nosti širšega pomena, prostore v občinskih središčih v obmej- 
nih in manj razvitih območjih. Do konca obdobja nobeno od 
občinskih središč ne bi smelo biti brez primerne kulturne 
dvorane. Nujno je izdelati standarde za kulturne prostore. 

13. 2. Poleg tega, da bomo dokončali v tem srednjeročnem 
obdobju začete nove gradnje in prenovitve (na primer Kul- 
turni dom Ivana Cankarja, gledališki prostori v Mariboru, 
kulturni center v Novi Gorici iri druge kulturne domove po 

Tabela 63: Ocena potrebnih sredstev za 
uresničevanje okvirne usmeritve kulturnega 
razvoja v obdobju 1981-85 

Sloveniji) bo potrebno največjo pozornost posvetiti ureditvi 
prostorskih vprašanj Muzeja ljudske revolucije Slovenije, Na- 
rodne galerije, Narodne in univerzitetne knjižnice, muzejem, 
arhivom, knjižnicam, Operi in baletu ter Lutkovnemu gledali- 
šču v Ljubljani ter še nekaterim drugim. 

14. Pomoč manj razvitim območjem 
14. 1. Načini pomoči se bodo ob zmanjšanem številu občin, 

ki bodo prejemale solidarnostno pomoč, nekoliko razširili! 
vendar bo poudarek še vedno na dosedanjih oblikah, na 
knjižničarstvu, na gostovanjih ter na prostorih in kadrih. 

15. Raziskovalne naloge 
15. 1. Z izvedno zahtevnejših raziskav o posameznih kultur- 

nih dejavnostih, bodo podane trdnejše osnove za dogovarja- 
nje in usmerjanje enotne kulturne politike v okviru Kulturne 
skupnosti Slovenije in omogočeno dolgoročno planiranje. 

V skladu s sedanjim načinom združevanja sredstev za pro- 
gram skupnih nalog v okviru Kulturne skupnosti Slovenije 
(enotna prispevna stopnja od BOD na celotnem območju SR 
Slovenije) bodo za zagotovitev programa skupnih nalog po- 
trebna sredstva, zbrana po naslednjih enotnih prispevnih 
stopnjah od BOD: 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
81-85 

0,64 
0,65 
0,66 
0,66 
0,68 
0,67 

+ vir: Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje, št. 
402-1/79, 11. 9. 1979 

- v milijonih din 
- cene 1978 

Naloge 1978 
reali- 1980 
zacija 

1981 1982 1983 1984 1985 Sk"Pa3 0 Stopnja rasti 1981-85 1981-1985 » 

A. Dosedanje naloge 
1. Dejavnost: 
- založništvo in knjižničarstvo 
- gledališča 
- varstvo kult. dediščine 
- lik.-gal. področje 
- filmska dejavnost 
- glasba in ples 
- drugo 
2. Solidarnostna pomoč 
3. Investicije 
4. Ostalo 
SKUPAJ A 
B. Nove naloge 
1. Investicije 
2. Dejavnost: 
- filmska dejavnost 
- NUK in UKM 
- Povečanje obsega drugih 

dejavnosti (založ., varstvo 
kult.ded., stiki s":tujino) 

3. Drugo - odplačilo anuitet za Posočje 
SKUPAJ B 
SKUPAJ A + B 

44 
46 
40 
10 
27 
55 
81 
14 
68 
10 

395 

55 
54 
47 
12 
34 
66 
90 
16 

112 

58 
57 
49 
13 
36 
69 
95 
17 

117 

494 519 

20 
14 

11 
18 
63 

494 582 

61 
60 
52 
14 
37 
73 
99 
18 

122 
9 

545 

20 
16 

23 
18 
77 

622 

64 
63 
54 
15 
39 
76 

104 
19 

12 9 
9 

572 

20 
16 

39 
17 
92 

664 

67 
66 
57 
15 
41 

. 80 
109 

19 
136 

10 
600 

20 
17 

57 

94 
694 

70 
69 
60 
16 
43 
84 

115 
20 

144 
10 

631 

20 
17 

78 

115 
746 

320 
315 
272 

73 
196 
382 
522 
93 
648 

46 
2867 

100 
80 

208 
53 

441 
3308 

16,2 
6,4 
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OBRAZLOŽITEV 

Tabela se opira na besedilo »Okvirna usmeritev kulturnega 
razvoja Slovenije v obdobju 1981-85«. 

Izhodišče za načrtovanje pomenita realizacija sredstev v 
letu 1978 in predviden obseg sredstev v letu 1980 (po dopol- 
nilu k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana za ob- 
dobje 1976-80 v letih 1979-80). 

A. Vse dosedanje naloge upoštevajo 5% rast sredstev v 
skladu z rastjo družbenega produkta v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju (previdevanja Zavoda SRS za družbeno pla- 
niranje). 

Pri dejavnosti so v alineji »drugo« prikazana sredstva za 
RTV, za raziskovalno dejavnost, štipendije in društva. 

V vrstici »ostalo« pa sredstva za obvezno rezervo, delovanje 
organov Kulturne skupnosti Slovenije in strokovne službe. 

B. Nove naloge upoštevajo povečanje obsega naslednjih 
dejavnosti: . 
- Filmska dejavnost - 2 dodatna celovečerna filma in 10 
kratkih filmov na leto 
- Sofinanciranje NUK in UKM po določilih samoupravnega 
sporazuma (prevzem financiranja dela programa) 
- Sredstva za založništvo in varstvo kulturne dediščine bi se 
do leta 1985 morala podvojiti, stiki s tujino pa bi koncem tega 
srednjeročnega obdobja terjali polovico več sredstev kot do- 

Opomba: Ker razprava o ustanovitvi posebne izobraževalne 
skupnosti še teče (priprave vodi poseben iniciativni odbor) 
način financiranja izobraževalnih programov, potrebnih za 
kulturo, še ni določen. Zato v oceni ne navajamo sredstev, 
potrebnih za financiranje teh programov, niti sredstev, po- 
trebnih za naložbe v umetniške akademije oz. fakultete. 

Ker v zvezi s kulturnim domom Ivana Cankarja še niso 
razčiščena nekatera temeljna vprašanja (pokritje podražitve 
gradnje, stroški vzdrževanja in obratovanja, cena programa) v 
oceni ni mogoče podati sredstev, potrebnih za kulturni dom 
Ivana Cankarja v obdobju 1981-1985. 

ODPRTA VPRAŠANJA V ZVEZI S PRIPRAVO 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TEMELJIH 
PLANA KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1981-1985 

V gradivu »Okvirne usmeritve kulturnega razvoja Slovenije 
v obdobju 1981-85« so deloma že nakazana odprta vprašanja 
v zvezi z nekaterimi nalogami, ki naj bi jih v naslednjem 
srednjeročnem obdobju opravljala Kulturna skupnost Slove- 
nije, vendar zaradi različnih vzrokov ni bilo možnosti vključiti 
tudi sredstev, nujnih za njihovo izvajanje. Hkrati s temi vpra- 
šanji pa so možne tudi določene prerazporeditve sredstev, v 
skladu z možnimi dogovori o načinu opravljanja in financira- 
nja določenih programov ter v skladu z mogočimi spremem- 
bami v organiziranosti kulturnih skupnosti. 

Vprašanja so naslednja: 

1. Dograditev In delovanje Kulturnega doma Ivana Can- 
karja v LJubljani. 

Podražitev gradnje doma bo terjala do leta 1981 povišanje 
predvidenega deleža KSS za 45,991.700 din, ki bi ga po sklepu 
skupščine KSS zagotovila z najetjem kredita; odplačilo ob- 
veznosti bi se tako preneslo v naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

Podatki o stroških vzdrževanja in obratovanja doma še niso 
pripravljeni, zato ocene potrebnih sredstev za te namene ni 
mogoče podati. 

2. V skladu s prvim osnutkom zakona o samostojnih kultur- 
nih delavcih bi se sredstva za prispevke samostojnih kultur- 
nih delavcev za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje združevala v okviru Kulturne skupnosti Slovenije; 
trenutno je to obveznost republiškega proračuna. Poleg tega 
osnutek predvideva še druge obveznosti, ki zadevajo v Kul- 
turni skupnosti Slovenije združena sredstva. 

Po podatkih Republiškega komiteja za kulturo je bilo za 
plačilo prispevkov za socialno in zdravstveno varstvo samo- 
stojnih kulturnih delavcev v I. 1978 porabljenih 4,518.700 din. 

3. V skladu z opredelitvami osnutka zakona o kulturnih 
skupnostih naj bi Kulturna skupnost Slovenije v celoti prev- 
zela obveznosti sedanjega Prešernovega sklada. S tem se 
bodo sredstva povečala, kar pa v predloženi oceni ni nave- 
deno; trenutno je to obveznost republiškega proračuna. Po 
podatkih Republiškega sekretariata za pravosodje, organiza- 
cijo uprave in proračun je bilo v 1.1978 v ta namen porabljenih 
743.000 din. 

4. Vprašanja financiranja založniške dejavnosti, ki se se- 
daj financira iz več SIS (Kulturna skupnost Slovenije, Razi- 
skovalna skupnost Slovenije, Izobraževalna skupnost Slove- 
nije); večkrat se pojavljajo težnje, da bi se založništvo v celoti 
financiralo v okviru kulturnih skupnosti. Po podatkih Razisko- 
valne skupnosti Slovenije je bilo za založniške programe v I. 
1978 porabljenih 4,742.000 din, v podatkih Izobraževalne 
skupnosti Slovenije pa 1,855.000 din. V teh sredstvih ni všteto 
finnaciranje nekaterih izključno znanstvenih tiskov, sofinan- 
ciranje učbenikov in sofinanciranje mladinske periodike. 

5. Odprto je tudi sodelovanje ustreznih SIS v programski 
strukturi RTV (glede na posamezna interesna področja) in s 
tem v zvezi tudi vprašanje, ali se bo širila vloga Kulturne 
skupnosti Slovenije pri zagotavljanju sredstev za kulturne 
programe RTV ali ne; pri tem še ni znano, kdaj se bo usta- 
novila (in s kakšno vlogo) posebna SIS za informativno dejav- 
nost oz. za radio in televizijo. 

V gradivu Možni elementi za sporazumevanje z zainteresi- 
ranimi dejavniki na republiški ravni o razvoju dejavnosti RTV 
Ljubljana za obdobje 1981-85, ki ga je v oktobru v razpravo 
posredovala RTV, razbiramo, da bi za financiranje kulturno- 
umetniških programov s strani KSS letno potrebovali pov- 
prečno 93 milijonov din (po cenah iz leta 1978), v celotnem 
petletnem obdobju pa 465 milijonov din. V oceni potrebnih 
sredstev pa je KSS v okvirnih usmeritvah za zdaj predvidela le 
300 milijonov din. 

6. S predvideno posebno izobraževalno skupnostjo za 
kulturo bi sredstva za izobraževanje kadrov v kulturi dotekala 
neposredno iz OZD s področja kulture. Zaradi tega bodo te 
OZD sredstva za svojo kadrovsko reprodukcijo vključevala v 
ceno programa, s tem pa se bo nujno povečal obseg svobo- 
dne menjave dela v okviru kulturnih skupnosti. Na enak način 
bo potrebno zagotoviti tudi sredstva za urejanje prostorskih 
vprašanj umetniških akademij, fakultet in drugih OZD, ki izo- 
bražujejo kadre v kulturi. Ker glede na sedanji način financira- 
nja teh programov (direktno po izobraževalni skupnosti Slo- 
venije) od te skupnosti še nimamo osnov, ki bi opredeljevale 
nov način združevanja sredstev, niti ni na razpolago ustreznih 
kazalcev za opredelitev programov izobraževanja delavcev v 
kulturi (ponekod le deli programov posameznih ustanov, po- 
nekod programi v celoti) in predvidenih naložb, smo na to 
vprašanje sicer v tekstu opozorili (str. 5. tč. 12), v oceni 
potrebnih sredstev pa teh nalog nismo opredelili. 

7. Pri sredstvih, ki jih navajamo, lahko pride do prerazpore- 
ditve med občinskimi kulturnimi skupnostmi in Kulturno 
skupnostjo Slovenije, odvisno od obsega nalog, ki se bodo 
izvajale na posameznih ravneh. V zvezi z načrtovano preob- 
razbo organiziranosti kulture je možna prerazporeditev nalog 
in sredstev še na posebne ali medobčinske kulturne skupno- 
sti oz. druge oblike združevanja izvajalcev in uporabnikov (v 
skladu z določili osnutka zakona o kulturnih skupnostih). 

Poudarjamo, da pri večini nalog, ki jih navajamo, ne gre za 
dodatno obveznost združenega dela, marveč bodisi za pre- 
razporeditev nalog med samoupravnimi in upravnimi organi 
(prenos iz splošne v skupno porabo), kot je na primer pri tč. 2 
in 3, bodisi za prerazporeditev nalog med samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi (tč. 4 in 6); dodatni nalogi sta opre- 
deljeni le v točkah 1 in 5. 
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Komentar Zavoda SR 

planiranje 

Okvirna usmeritev kulturnega razvoja SR Slovenije v 
obdobju 1981—1985 vsebuje natančno oceno potrebnih 
sredstev po posameznih dejavnostih, ne vsebuje pa vseh 
elementov In kazalcev za pripravo in sprejemanje samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana, kot tudi ne daje 
alternativ za odločanje v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela. 

Kulturna skupnost Slovenije načrtuje porast sredstev za 
dosedanje naloge po letni stopnji 5%, ter nove naloge - 
širitev dejavnosti na področju filma, založništva, varstva 
kulturne dediščine ter stikov s tujino — ki rastejo po po- 
prečni letni stopnji 16,2%, kar skupaj daje 9,9% poprečno 
letno rast, kar je nad z republiškimi smernicami predvi- 
deno rastjo. V okvir sredstev Kulturne skupnosti Slovenije 
n, zajeto delovanje Kulturnega doma Ivana Cankarja, za 

daniP™!'n°- Tudi širitev dejavnosti, čeprav prednostnih, je vprašljiva. 
Analiza bi morala v večji meri upoštevati možnosti za 

Sn T8 dejavnosti. V analizi manjka tudi fi- ovredn°tenje posameznih investicij, ampak samo 

KSft 118 pr°storske Probleme nekaterih kulturnih mštltucij, kar pa je premalo za odločanje 
* analizi so jasno določene in je zanje predvi- 

dena podvojitev sredstev. Vir sredstev za program skupnih 

2n °9" ru Kutturne skupnosti Slovenije je določen z 
198lZ%78^etu%T 3,i P* Se P<>v°čuie od 0,64 v letu 

Tako ambiciozno zastavljen proaram republiške leni 

nTnJkUPZ°StiSa b° P0™*' ^pTuskfaj!vanU planov z občinskimi kulturnimi skupnostmi. 

TELESNOKULTURNA SKUPNOST SR SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti TKS SR 

Slovenije in telesnokulturnih dejavnosti 

na ravni republike za obdobje 1981-1985 

Analiza vsebinskih usmeritev telesnokulturnih delavnikov 
na ravni republike in razvojne možnosti te dejavnosti izhajajo 

ku?t?,mo Hr®S V
t
ania s!'ednjeročnega P'ana razvoja telesno- 

^ v Ji xei ol oZa °bfiobj9 1976-1980 in sprejetih smer- 
zTobdobje198?-19^5Venij6 ** V ™S SR Sloven"e 

Na področju športno-rekreativne dejavnosti vsega prebival- 
s*\klJe najpomembnejša prednostna naloga v razvoju tele- 
f,=!!i» T' b°mo,v okviru republiških dejavnikov predvsem usklajevali vsebinska in organizacijska vprašanja, zagotovili 
pa bomo tudi nekatere najnujnejše skupne pogoje za kako- 

stfhn u
naPh^ k'!93 Podro,;ia- Težižče neposredne aktivno- sti bo v občinah, še zlasti v krajevnih skupnostih; vlaganja v 

dejavnost pa bomo povečali s prispevki udeležencev samih z 
združenimi sredstvi v občinah pa zagotavljali le izgradnjo 
Dbjektov ter usposabljanje strokovnih kadrov. 

,Pod™Čju. yrh"nskega športa v Sloveniji bomo zlasti azširili selekcijsko osnovo športnikov v osnovnih šolah uve- 
avill bomo sodobne metode priprav, zagotovili varstvo šport- 
ikov v panogah z največjim tveganjem in zahtevnostjo pri- 

iSLff ♦ T?. Pomembne objekte, izpolnili tekmovalne i steme ter povečali kvaliteto in obseg priprav (od 120 do 430 

n^n0K9L na v?t0 selekcije). Velik del nalog v vrhunskem portu bodo uresničevala republiška strokovna in druga zdru- 
enja v skladu s sprejeto usmeritvijo. 

voiiLkadrov bomo P°dPrli delo strokovnih združenj 
Vwl'° sv°bodno menjavo dela s kadrovskimi šolami 
'L Z J' me,r! soflnanc'rali strokovno izpopolnjevanje delav- ev vseh profilov in stopenj. 

=)lla2iSkovalnem delu bomo še tesneje sodelovali z Razisko- 
17J*UPn°Stj° sloveniie ter si prizadevali povečati njeno d®'®,b° Pn financiranju fundamentalnih raziskav, med apli- ativnimi pa bomo povečali delež sredstev iz lastnih sredstev. 
Ob sofinanciranju revije Telesna kultura bomo dali večif 

Dudarek sistematičnemu izdajanju poljudnih publikacij. Po- 
jzali bomo interese založb in drugih dejavnikov in omogočili 

redno izhajanje slovenske revije ali časopisa za telesno kul- 
turo. 

V novem srednjeročnem obdobju bomo podrobno oprede- 
imi postopek za sprejemanje in organizacijo velikih mednaro- 
dnih prireditev v Sloveniji in si prizadevali skleniti poseben 
družbeni dogovor. Izhajati moramo iz že opredeljenih kriteri- 
jev: prireditev mora imeti funkcionalno povezanost z našo 
dolgoročno politiko na tem področju; naši športniki morajo 
na prireditvi doseči pomembne rezultate; sredstva za objekte 
in naprave morajo zagotoviti delovni ljudje v republiki ozi- 
roma pokrajini, medtem ko naj se sredstva za organizacijo 
prireditve združujejo: odločitve o kandidaturah in izvedbi 
morajo sprejeti predvsem delovni ljudje v občini, regiji in 
republiki; programi in obveznosti morajo postati sestavni del 
planskih usmeritev; vsak organizator mora biti sposoben or- 
ganizacijsko in strokovno sam organizirati prireditev. 

V novem srednjeročnem obdobju bomo na osnovi novega 
zakona o osnovah svobodne menjave dela v telesni kulturi 
opravili spremembe v samoupravni organiziranosti in na po- 
dročju neposredne svobodne menjave dela. Zelo natančno 
bomo opredelili obveznosti in medsebojne odnose, pri orga- 
niziranosti pa upoštevali kot temeljni kriterij tudi smotrnost 
saj delo v telesni kulturi temelji predvsem na množici amater- 
skin kadrov. 

Solidarnost bomo tudi v novem planskem obdobju na tem 
področju uresničevali predvsem z nepovratnimi sredstvi za 
štipendiranje in založništvo. Letno bomo štipendirali do 30 
študentov iz manj razvitih območij, poleg pa šolali tudi ama- 

lt f* «£ t?™ borno sprejeli podrobne kriterije v 
u k I. Slovenije. V prihodnjem srednjeročnem obdobju bomo z združenimi sredstvi na ravni republike finan- 

cirali predvsem: 
a) Nel<atere telesnokulturne centre v večjih krajih oz. regij- 

skih središčih, sicer pa bo dan poudarek gradnji preprostih 
pokritih in odprtih objektov na območjih krajevnih skupnosti. 
V ta namen bomo kot doslej združevali sredstva TKS občin v 
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sklad združenih sredstev za izgradnjo telesnokulturnih objek- 
tov v SR Sloveniji in to v višini 49,8 milijonov din (cene 1978) 
za sofinanciranje približno 20 raznovrstnih objektov letno, kar 
pomeni pridobitev okrog 100 novih telesnokulturnih objektov 
V b)°Izgradnja športnega centra z novo Visoko šolo za tele- 
sno kulturo; k izgradnji centra bo pristopila tudi Izobraže- 

TKS SR5Slovenije bo v obdobju 1981-1985 prispevala din 100 000.000 oziroma letno 20.000.000 din. 
Nov športni center Slovenije naj bo sodoben raziskovalni 

center, center za priprave in spremljanje vrhunskih športni- 
kov, pedagoški center za šolanje in izpopolnjevanje profesio- 
nalnih delavcev ter amaterskih delavcev na področju telesne 
kulture, naj bo center vseh republiških institucij na področju 
telesne kulture (skupnosti, zveze, republiških strokovmh or- 
ganizacij, združenj itd.), v katerem naj ima prostor tudi muzej 
slovenske telesne kulture. 

c) Gradnje objektov, ki bodo služili pripravam vr.h^"s^'hr 
športnikov, še zlasti na zimske olimpijske igre leta 1984L ter 
nadaljnjemu razvoju zimsko-športne dejavnosti v Sloveniji 
(90-meterska plastična skakalnica, smuk proga, poligonitd. . 

TKS SR Slovenije bo v ta namen prispevala din 45.000.000 iz 
skupnih sredstev, sredstev športne stave in drugih virov. 

d) Obveznosti iz družbenih dogovorov in samoupravnih 
SP- družbeni dogovor o dograditvi ZRC Strunjan, iz katerega 
izhaja obveznost RKS SRS za obdobje 1981-1985 v višini 
2.500.000 (cene 1978); 

- družbeni dogovor o sofinanciranju izgradnje visokogor- 
skih planinskih postojank v višini din 12.400.000 (cene 1978); 

- obveznosti iz najetih kreditov znašajo din 4.800.000 din. 
e) V veliko večji meri bomo neposredno vlagali v priprave 

(pa tudi nastope) vrhunskih športnikov na podlagi individual- 
nih programov. Glede na status športnikov (zaslužni, medna- 
rodni, zvezni in potencialni) bomo vlagali sredstva v priprave 
tako, da se bodo sredstva združevala v temeljnih subjektih, 
kjer športniki živijo in se pripravljajo. 

Finančna projekcija skupnega in solidarnostnega pro- 
grama izhaja iz opredeljenih nalog in usmeritve v obdobju 
1981-85. Povečanje sredstev za skupni program je nujnost 
zaradi stalnega upadanja deleža skupnih sredstev v združenih 
sredstvih za telesno kulturo v SR Sloveniji (s 16,5% v letu 1975 
na Romaj 10,5% v letu 1980) ter zaradi pomembnih skupnih 
nalog novega srednjeročnega obdobja, vključno z nekaterimi 
novimi obveznostmi. V bistvu ne gre za nove naloge, temveč 
za tiste, ki niso bile uresničene v tekočem obdobju (telesno- 
kulturni center) ali pa jim je potrebno z vidika uresničevanja 
ciljev skupnega programa dati drugačne dimenzije (vrhunski 
šport spremljajoče strokovne dejavnosti). Le tako je namreč 
mogoče pričakovati tudi odločilnejše kakovostne premike, pri 
tem pa so zimske olimpijske igre 1984 samo dodaten motiv in 
obveza. Gre za reševanje najpomembnejših vprašanj razvoja 
slovenske telesne kulture in strokovnega dela v celoti, ki bodo 
odločilno vplivala na dolgoročni razvoj telesne kulture v naši 
republiki; športni center za novo VšTK in subcentri vrhun- 
skega športa, materialna osnova strokovnega in raziskoval- 
nega dela in drugo. 

Pregled finančnih sredstev za skupni program TKS SR Slovenije v obdobju 1976-1980 • v mio din 

Realizacija 
1976- 1978 

(tekoče cene) 
Ocena realizacije 

1979 

108,4 43,9 
(cene 1978) 

48,7 
(cene 1979) 

45,6 
(cene 1978) 

605 
(cene 1980) 

Ocena realizacije 
1980 

Skupaj 
1976 - 1980 

197,9 

Tabela 65: Projekcija potrebnih sredstev za 
skupni program (TKS SRS) v srednjeročnem 
obdobju 1981-1985 

- v mio din 
- v cenah 1978 

Naloge Reali- 
zacija 
1978 

1.8 
12,9 

3.9 

A. Kvantifikacije iz dosedanje 
planirane osnove 

1. Dejavnost 
1.1. množična športno-rek.de]av. 
1.2. vrhunski selektivni šport 

2. Investicije 
3. Delo strokovne službe in sam.org. 9,0 
4. Druge naloge 16»5 

Skupaj A (1+2+3+4) tt'1 

B. Razširjene naloge 
X. Dejavnost 

1.1. vrhunski m selek.šport. 
2. Investicije 
U. Druge naloge 
Skupaj B (1+2+4) 
SKUPAJ A + B 

Za predlagani program predvidevamo, da bo 
na podlagi projekcije mase BOD za obdobje 
niranje. 

1980 1981 
Skupaj Povprečna letna 

1982 1983 1984 1985 81_e5 stopnja rast£ 81-85 

2,1 
14,8 
2,3 
9,6 

16,8 
45,6 

2,2 
15,5 
2,4 

10,0 
17.5 
47.6 

30,0 
27,6 

3,7 
61,3 

2,3 
16.3 
2,5 

10.4 
17,7 
49,2 

30.5 
28,3 

3,8 
62.6 

2,4 
17.1 

2,6 
10,8 
18.2 
51,1 

31,0 
29,0 

3,9 
63,9 

2,5 
18,0 
2,7 

11,2 
18,4 
52 ,8 

31,6 
29,8 
4,0 

65,4 

2,6 
18,9 
2,8 

11.7 
18.8 
54,8 

32,1 
30,6 
4,1 

66,8 

12,0 
85,8 
13.0 
54.1 
90,6 

255,5 

155.2 
145.3 

19,5 
320 ,0 

109,9 111,8 115,0 118,2 121,6 575,5 

104 
105 
104 
104 
101,8 
103 ,6 

101,6 
102,6 
102,6 
102,2 
102,8 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Analiza razvojnih možnosti za skupni program telesne 
kulture v letih 1981-1985 daje osnovo za odločanje v 
temeljnih organizacijah o skupnih nalogah Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Vsebuje večino elementov potrebnih za odloča- 
nje, ne vsebuje pa alternativ. 

Analiza predvideva 3,6% poprečno letno rast sredstev 
za dosedanje naloge, ter povečanje nalog zaradi zimskih 
olimpijskih iger v Sarajevu. V ta namen naj bi združevali v 

letu 1981 141% več sredstev kot v prihodnjem letu, ter od 
te osnove 2,2% letno rast, kar daje skupaj 32% poprečno 
letno rast sredstev. To rast opravičujejo s pripravami na 
olimpijske igre v Sarajevu. Menimo pa, da je sicer v resnici 
potrebno ustaviti trend zmanjševanja deleža skupnega 
programa nasproti občinskim, kar je čutiti zadnja leta, 
vendar bi bilo smiselno iskati finančna sredstva za more- 
bitno povečanje sredstev za namen olimpijskih iger na 
drug način. 

SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti socialnega 

skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 

1. DRUŽBENO EKONOMSKE USMERITVE 

Nadaljni razvoj socialnega skrbstva bodo zagotavljali de- 
lavci v temeljnih organizacijah združenega dela, delovni ljudje 
in občani z izpopolnjevanjem samoupravnih družbenih in 
dohodkovnih odnosov zlasti z razvijanjem svobodne menjave 
dela. Z medsebojno dogovorjenimi merili glede solidarnost- 
nega združevanja sredstev bo zagotovljeno nadaljnje po- 
stopno zmanjševanje razlik materialnih pogojih posamezni- 
kov ter med razvitimi in manj razvitimi območji v SR Sloveniji. 

Predvidene usmeritve v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju bo mogoče doseči ob ustreznem zaposlovanju social- 
nih in drugih strokovnih delavcev (sociologi, psihologi) na 
tem področju, ki bodo opravljali strokovne naloge s področja 
dejavnosti socialnega skrbstva. Glede na obširno področje 
socialne problematike je nujno spremeniti sedanji kadrovski 
normativ v socialnem skrbstvu - (1 strokovni delavec na 4500 
prebivalcev), ter sredstva za osebne dohodke teh delavcev 
združevati v okviru zagotovljenega programa, kajti le na ta 
način bo omogočena zagotovitev potrebnih kadrov občin- 
skim skupnostim. Po sedanjem normativu bi naj bilo zaposle- 
nih koncem leta 1978 v SR Sloveniji 416 socialnih delavcev, 
dejansko zaposlenih pa je bilo le 392. Razlog za prenizko 
število zaposlenih socialnih delavcev je predvsem v tem, ker 
se le del sredstev za osebne dohodke teh delavcev združuje v 
okviru zagotovljenega programa s solidarnostnim preliva- 
njem sredstev, preostanek sredstev (približno 32%) pa si 
morajo občinske skupnosti zagotoviti iz občinskih progra- 
mov. 

Nov predlagan kadrovski normativ za naslednje srednje- 
ročno obdobje je 1 strokovni delavec na 4000 prebivalcev. To 
pomeni v SR Sloveniji 468 strokovnih delavcev ali 52 delavcev 
več od sedanjega normativa. Ta normativ zagotavlja bolj kva- 
litetno strokovno deto v vseh občinah tudi v manj razvitih, kjer 
je socialna problematika še bolj pereča. 

Pri razvojnih usmeritvah smo pri zaposlovanju ostalih de- 
lavcev upoštevali poprečno stopnjo zaposlovanja 2,4% letno 
ter poprečno letno stopnjo rasti realnih osebnih dohodkov 
1,9%. 

Upoštevajoč družbeno in materialno razvitost predlagamo 
take razvojne usmeritve v socialnem skrbstvu, za katere bi se 
celotna sredstva gibala sicer nekoliko nad stopnjo rasti sred- 
stev družbenih dejavnosti ter nad rastjo družbenega proiz- 
voda, vendar v okviru celotnih sredstev družbenih dejavnosti 

to ne bi dosti pomenilo, saj predstavljajo sredstva za socialno 
skrbstvo le 2,4% od vseh sredstev družbenih dejavnosti, na- 
pram družbenemu proizvodu pa predstavljajo sredstva social- 
nega skrbstva 0,5%. 

1.1. Zagotovljeni program 
Na podlagi ustave in zakonov je skupnost socialnega 

skrbstva dolžna zagotavljati občanom, ki niso sposobni za 
delo in nimajo sredstev za preživljanje, denarno pomoč kot 
edini vir preživljanja, ki znaša v tem srednjeročnem obobju 
polovico mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz 
preteklega leta. Ta denarna pomoč znaša v letu 1979, 1.190 
dinarjev. Višina te pomoči je ustreza osnovnemu namenu, 
zato se Skupnost socialnega skrbstva zavzema, da bi bila v 
naslednjem srednjeročnem obdobju ta pomoč enaka višini 
minimalnih življenjskih stroškov starostnikov, to je 1.893 di- 
narjev. V okviru vseh sredstev socialnega skrbstva to ne bi 
veliko pomenilo, saj je število upravičencev do teh pomoči 
rezmeroma majhno (približno 4300 v SR Sloveniji) in tudi v 
naslednjem srednjeričnem obdobju nI pričakovati naraščanja 
teh upravičencev. Z zagotovljanjem realne višine denarnih 
pomoči bi bila odpravljena sedanja neenotnost teh pomoči v 
posameznih občinah. Sedanjo dogovorjeno višino denarne 
pomoči, ki se zagotavlja v okviru solidarnostnega prelivanja 
sredstev na ravni republike prejemajo upravičenci v tistih 
občinah, ki nimajo materialnih možnosti, da bi povišali to 
višino iz sredstev občinskih programov. To so predvsem manj 
razvite občine. Tiste občine, ki imajo materialne možnosti pa 
se dogovorijo za višje zneske, ter se zaradi tega, vprašanje 
edinega vira preživljanja rešuje neenotno po občinah. 

1.2. I. varianta zagotovljenega programa 
Za osnovo višine sredstev denarnih pomoči je upoštevana 

višina minimalnih življenskih stroškov starostnika dvočlanske 
družine (100% višina) v znesku 1.893 din mesečno. To po- 
meni, prehod na dogovorjeni znesek že v prvem letu novega 
planskega obdobja. 

1. 3. II. varianta zagotovljenega programa 
Za osnovo višine denarnih pomoči/ je upoštevana višina 

minimalnih življenjskih stroškov starostnika kot v I. varianti 
(kar znaša 1.514 dinarjev mesečno) in predstavlja pri izračunu 
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sredstev v letu 1981 - 80% višine, v naslednjih letih pa bi 
postopoma prešli na 100 - odstotno višino. 

PoT^Tnanti bi znašala v letu 1981 višina denarne pomoči 
1.893 din, po II. varianti 1.514 din, po sedanjih kriterijih pa 
1.200. din. 

1. 4. Sredstva solidarnosti 
V letu 1979 je Skupnost socialnega skrbstva izvedla nov 

sistem solidarnosti, po katerem so do solidarnostnih sredstev 
upravičene tiste občine, ki z lastnimi sredstvi ne morejo po- 
kriti uresničevanja pravic iz družbeno zagotovljenega pro- 
grama, ovrednotenega na podlagi enoletnih merit. Občine, ki 
prejemajo sredstva solidarnostni, morajo izpolnjevati nasled- 
nje pogoje: 

- da same zagotovijo v občini 0,51% sredstev od mase 
BOD za zagotovljeni program, . 

- da namenijo za skupno porabo v občini 19,5/o letno od 
mase BOD v občini, 

- da delež mase BOD v občini ne presega 4.400.000 din 
letno na upravičenca denarne pomoči, 

- najmanj razvite občine (2 v SRS), v katerih znašajo sred- 
stva za zagotovljeni program več kot 80% od mase BOD 
prejemajo višjo solidarnost in sicer za razliko med višino 
zagotovljenega programa in poprečno stopnjo od BOD v bR 
Sloveniji. . * tx. i, 

Sredstva za solidarnost naj bi prispevala tiste občinske 
skupnosti v katerih masa BOD na upravičenca denarnih po- 
moči presega poprečje v SR Sloveniji, kar znaša za leto 1981, 
6.655.000. din. 

Sredstva solidarnosti bi predvidoma prejemalo v nasled- 
njem srednjeročnem obdobju 18 občin, letni zneski združenih 
sredstev pa bi znašali približno 30.000.000 din kar predstavlja 
10% sredstev zagotovljenega programa. 

1. 5. Program skupnih nalog 

1. 5. 1. Investicije 
Skupnost socialnega skrbstva predvideva, da bi se v na- 

slednjem srednjeročnem obdobju združevala sredstva na 
ravni republike za tri naložbe in sicer: 

— za gradnjo zavoda za varstvo in delovno usposabljanje 
duševno prizadetih otrok (kot prednostno nalogo): 

Zaradi premajhnih zmogljivosti tovrstnega zavoda (Dornava 
pri Ptuju) je nujno zgraditi še en zavod, ki bo imel 250 mest. v 
tem srednjeročnem obdobju bo zbranih sredstev za ta zavod 
56.008.000. din, potrebno pa bi bilo še združiti 60.000.000. 
dinarjev. 

- zavod za resocializacijo alkoholikov: 
V tem srednjeročnem obdobju bo združenih 18.521.000. 

dinarjev, potrebno pa bi bilo združiti še 40.000.000 dinarjev. 
Posebni socialni zavod za duševno prizadete odrasle 

osebe: 

Sedanje zmogljivosti zavoda za to populacijo prebivalstva 
ne zadoščajo, zato je nujno pristopiti k združevanju sredstev 
za gradnjo tovrstnega zavoda. 

Predvidena potrebna sredstva za izgradnjo zavoda za odra- 
sle duševno prizadete znašajo 50.000.000 dinarjev. 

V sedanjem srednjeročnem obdobju je bila največja 
skrb posvečena gradnji splošnih socialnih zavodov, 
katerih plan bo do konca obdobja celo presežen. 
1. 5. 2 Ostale naloge skupnega programa 

Med ostalimi nalogami skupnega programa, ki se 
financirajo iz združenih sredstev na ravni republike so 
sledeče: 

- oskrba oseb neznanega bivališča v zavodu 
Hrastovec-Trate, 

- raziskava na področju socialnega skrbstva, 
- sofinanciranje programov Romov, 
- sofinanciranje SLO in družbene samozaščite, 
- sofinanciranje glasila za zdomce in INDOK Centra, 
- financiranje samoupravnih organov republiške 

skupnosti in strokovne službe, 
- financiranje prevoza slepih in ostalih invalidnih oseb, 

ki potrebujejo spremstvo (nova naloga) 
Skupna sredstva za navedene naloge bi znašala v 

naslednjem obdobju od leta 19811985, 45.500.000 dinarjev. 

1. 6. Sklep 
Projekcija zagotovljenega in skupnega programa v letih od 

1981-1985, izražena v elementih za sprejemanje samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana socialnega skrbstva Slove- 
nije bi predstavljala: 

Prisp. 
Znesek stopnja 
v tisoč od BOD 

din (%) 

Denarne pomoči - edini vir 
Denarne pomoči - dopolnilni vir 
Osebni dohodki socialnih delav- 
cev v OSSSS 
Investicije 
Ostale naloge skupnega progra- 

553.201 
519.106 

303.040 
164,500 

45.500 

0,0011 
0,0010 

0,00060 
0,00033 

0,00009 

Skupaj program 
skrbstva Slovenije 

socialnega 
1.585.347 0,0031 

Od tega sredstva solidarnosti (v okviru zagotovljenega 
programa 148.793   

Inštrument združevanja sredstev za skupnost socialnega 
skrbstva v naslednjem srednjeročnem obdobju je predviden s 
prispevno stopnjo od bruto osebnih dohodkov. 

• .) denarne pomoči izračunane po I. varianti 

Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

Ocenjujemo, da Analiza razvojnih možnosti socialnega 
skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 nudi temeljnim 
nosilcem planiranja možnost razprave o programu in ra- 
zvojnih usmeritvah tega področja družbenih dejavnosti, 
ker vsebuje dovolj konkretne elemente za odločanje. 

Obseg sredstev za izvajanje nalog Skupnosti socialnega 
skrbstva Slovenije se giblje nad (z republiškimi smerni- 
cami predvideno rastjo družbenega proizvoda (5%), oz. 
nad rastjo sredstev za skupno porabo (4,3%) in sicer po 

poprečni stopnji rasti 7,7%. 
Navedeno povečanje sredstev izhaja iz predloga, naj bi v 

naslednjem srednjeročnem obdobju na podlagi dogovor- 
jenih minimalnih življenskih stroškov vodili enotno in us- 
klajeno politiko dodeljevanja socialnih pomoči in višino 
pomoči, ker sedanja družbena denarna pomoč kot edini 
vir preživljanja ne ustreza osnovnemu namenu. Znesek, 
potreben za uresničitev tega predloga, predstavlja 553.201 
tisoč din v celotnem srednjeročnem obdobju. 
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Tabela 67: Ocena potrebnih sredstev za 
obdobje 1981-1985 

Naloge 1980 1981 1982 1983 19 84 

1. Zagotovljeni program (I.varianta) 
~ denarne pomoči — edini vir 
- denarne pomoči - dopolnilni vir 
- zdravstveno varstvo 
- osebni dohodki socialnih delavcev 

v OSSS 
Skupaj I. varianta 
Stopnja rasti 
Od tega sredstva solidarnosti: 
2. Program skupnih nalog 
- investicije 
- ostale naloge 
Skupaj program skupnih nalog 
Stopnja rasti 
3. Skupaj^program socialnega skrbstva 

Slovenije I. varianta (1+2) 
Stopnja rasti 
Zagotovljeni program II. varianta 
- Denarne pomoči — edini vir 
- denarne pomoči - dopolnilni vir 
- zdravstveno varstvo 
- OD social.delavcev v OSSS 
Skupaj II. varianta 
Stopnja rasti 
Skupaj_program socialnega skrbstva 
Slovenije (II. varianta) 
Stopnja rasti 

56 .739 108.764 110 .308 110 . 831 111.649 111.649 

23 *124 103 *185 104.378 105 .537 105 .*537 

45.943 60.608 60.608 60.608 60.608 60.608 
176.974 269.841 274.101 275.817 277.794 277.794 

52>4 1.6 0,06 0,07 0,00 
38.385 32.482 30.377 30.272 30.342 25.320 

31.100 
8.200 

39.300 

32.500 
8.500 

41.000 
4,3 

34.200 
8.800 

43.000 
4,8 

35 .900 
9.100 

45 .000 
t,6 

36 .600 25 .300 
9 .400 9 . 700 

46 .000 
2,2 

35 .000 

216.274 310.841 317.101 320.817 323.794 312.794 
*»3.7 2,0 1,1 0,9 

56.739 87.000 
51.168 80.375 
23.124 
45.943 60.608 

93.762 99.748 106.067 111.649 
87.707 93 .940 100.260 105 .5,37 

60 .608 60.608 60 .608 60 .608 
176.974 227.983 242.077 254.296 266.935 277.794 

28>8 6,2 5,0 5,0 4,1 

216.274 268.983 285.077 299.296 312.935 312.794 
24>3 5,9 5,0 4,5 0,0 

v tisoč din 
cene leta 19 78 

1985 Skupaj 
1981-85 

553 .201 
519.106 x 

303 .040 
1.375.347 

9,4 
148.793 

164.500 
45.500 

210 .000 
3,0 

1.585.347 
7,7 

498 .226 
467.819 

303.040 
1.269 .085 

9,4 

1.479.085 
7,7 

ZDRAVSTVENA SKUPNOST SLOVENIJE 
Strokovna služba 

možnosti zdravstvenega 

varstva v SR Sloveniji v letih 1981-1985 

Proces staranja prebivalstva v naši republiki ter nenehno 
spreminjanje delovnih in življenjskih pogojev povzročajo na- 
raščanje ugotovljenih kroničnih in degenerativnih obolenj ne 
le pri starostnikih, temveč tudi pri drugih prebivalcih. To 
narekuje, da se pri planiranju razvoja zdravstvenega varstva v 
naslednjem srednjeročnem obdobju posveti večja pozornost 
ukrepom za obvladovanje teh bolezni in stanj ter zmanjševa- 
nju njihovih posledic, ki se kažejo tudi v povečanju zahtev in 
potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah, odsotnosti z 
dela in invalidiziranju. 

Na podlagi dolgoletnih gibanj lahko pričakujemo, da bodo 
novoodkrita bolezenska stanja še nadalje naraščala tako, da 
bo leta 1985 na enega prebivalca SR Slovenije prišlo do 
nadaljnjega povečanja ugotovljenih bolezni,2 med katerimi 

mesečnega 

Delavci v združenem delu ter drugi delovni ljudje in občani 
v krajevnih skupnostih bodo določili elemente za sklenitev 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov zdravstvenih 
skupnosti za čas od 1981-1985 na podlagi analiz občinskih 
zdravstvenih skupnosti in analize zdravstvenih razmer v svo- 
'ern„ okolju. Hkrati naj bi upoštevali tudi skupne potrebe in 
možnosti razvoja zdravstvenega varstva, ki izhajajo iz te ana- 
lize možnosti zdravstvenega varstva v SR Sloveniji za čas od 
1981 do 1985. 

1. Razvoj zdravstva v občinah 
Pri določanju elementov za samoupravne sporazume bo 

treba upoštevati predvidene spremembe v strukturi prebival- 
stva SR Slovenije, zdravstveno stanje prebivalstva in s tem 
pogojene potrebe in možnosti gospodarskega in socialnega 
razvoja. Upoštevati bo treba potrebe in zahteve delovnih ljudi 
za boljšo dostopnost in učinkovitost zdravstvene dejavnosti 
ter boljšo organiziranost na področju neposrednega zdrav- 
stvenega varstva. Prav tako bo treba upoštevati potrebe po 
zmanjševanju razlik v pravicah delavcev in kmetov glede 
socialne varnosti (nadomestila osebnega dohodka oziroma 
dohodka) v času začasne delanezmožnosti zaradi dališe bo- 
lezni ali poškodbe.1 

otebnega dohodkav SRS (za leto 1978MB1 rtnjta''ipnSu^SKdo'nadome" 
hI wi T 15 dnl ',n "POitevanJe sezonsko naravo 

° po'r#1
bn".,rod,tv® w mesku okoli 500 milijonov din v vseh petih letih prihodnjega planskega obdobja. 

10ri' g,ban' ,ahk0 PrlćakuJem°. da bodo tudi v letih 1981-1985 novo odkrita bolezenska stanja v poprečju na 1000 prebivalcev 
Bril?« H»niLt« m? n°-Xi!U0b0,trJ- Tako ,ahk0 uPr«v(čeno ocenjujemo, da bo prlilo do leta 1985 na 1000 prebivalcev v SR Sloveniji okoli 3860 ugotovljenih 
r!h na?hnVi iui'iK *!lk'Pr,Wva,,,v* P81® mogoče pričakovati porast nekate- rih najbolj množičnih, dolgotrajnih obolenj, kot so: obolenja dihal, kosti in gibal, 
prebavil ter zlasti poškodbe izven dela in obolenj zob ter ustne votline. 
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bodo imela obolenja srca in obtočil., zlasti zvišan krvni pritisk 
in rakasta obolenja odločilno vlogo pri prezgodnjem invalidi- 
ziranju in umrljivosti. Posebno pozornost bo treba posvetiti 
preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni, prepreče- 
vanju zobnih obolenj, predvsem pri mladini, ter zgodnjem 
odkrivanju in zdravljenju sladkorne bolezni. 

Predvideno demografsko in zdravstveno stanje v SR Slove- 
niji narekuje vsebinsko poglabljanje preventivnega zdravstve- 
nega varstva, zlasti še zdravstveno-vzgojne in prosvetne de- 
javnosti. Hkrati bo potrebno zaradi obvladovanja najpogostej- 
ših in drugih obolenj, ki predstavljajo resnejši zdravstveni in 
socialni problem, postopoma preiti na dispanzersko metodo 
dela v vseh zdravstvenih organizacijah in njihovih enotah. 

Predvidene usmeritve bo v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju mogoče doseči ob ustreznem zaposlovanju zdravnikov 
tako, da bi bilo zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti 
45% celotnega števila. Na ta način bi lahko leta 1985 dosegli 
enega zdravnika v dejavnostih primarnega nivoja na 1250 
prebivalcev in enega zdravnika v vseh dejavnostih na okoli 
750 prebivalcev.3 Hkrati naj bi v naši republiki dosegli, da bi 
imeli leta 1985 1 zobozdravnika na okoli 1820 prebivalcev. 
Zaposlovanje drugih delavcev v zdravstvu naj bi potekalo v 
skladu s splošnimi smernicami zaposlovanja v republiki, pri 
čemer bi morali z ustrezno dogovorjeno kadrovsko politiko 
povečati število negovateljskega in drugega srednjega kadra 
v nekaterih bolnišnicah in v patronažni dejavnosti na domu. 
Prav tako bi morali zagotoviti potrebno število visoko strokov- 
nih delavcev, zlasti s področja ekonomike in organizacije 
zdravstva. 

S predvideno kadrovsko politiko bi zagotovili znotraj 
osnovne zdravstvene dejavnosti izboljšanje kvalitete in širje- 
nje obsega dela v dejavnostih splošne medicine, medicine 
dela in zobozdravstva. V specialistični in bolnišnični dejavno- 
sti naj ne bi povečali števila specialistov razen v tistih dejav- 
nostih oziroma organizacijah, ki občutno zaostajajo za dogo- 
vorjenimi normativi. 

Uresničevanje boljšega in učinkovitejšega zdravstvenega 
varstva bo odvisno tudi od izboljšanja opremljenosti zdrav- 
stvenih organizacij, zlasti še tistih, ki uresničujejo naloge 
osnovnega zdravstvenega varstva. Zato bo investicijska poli- 
tika usmerjena bolj v obnavljanje in izpopolnjevanje opremlje- 
nosti in manj v nove objekte. 

Kljub porastu števila prebivalstva in novo odkritih obolenj 
se število hospitaliziranih bolnikov ne bi smelo povečati v 
primerjavi s sedanjim stanjem. Zato bo število obstoječih 
postelj v bolnišnicah v SR Sloveniji ostalo največ na ravni leta 
1978. Prav tako bi v prvih letih naslednjega srednjeročnega 
obdobja končali z gradnjo nekaterih že začetih regionalnih 
bolnišnic. 

Predvidena sredstva za izgradnjo zdravstvenih objektov 
bodo v prvih letih naslednjega planskega obdobja približno 
na sedanji ravni in zadnji dve leti nekaj izpod te ravni. S tem bi 
dosegli, da bi bil obseg investicij v zdravstvu v letih 1981 do 
1985 (po stalnih cenah) nižji od realiziranega v tem planskem 
obdobju. 

Nadalnji razvoj zdravstvenega varstva naj bi zagotavljali 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in drugi 
delovni ljudje ter občani z izpopolnjevanjem samoupravnih 
družbenih in dohodkovnih odnosov, zlasti z razvijanjem svo- 
bodne menjave dela neposredno med uporabniki in izvajalci 
ter krepitvijo solidarnosti pri združevanju sredstev za program 
zdravstvenega varstva v občinskih in medobčinskih zdrav- 
stvenih skupnostih v Zdravstveni skupnosti Slovenije. Z med- 
sebojno dogovorjenimi merili glede solidarnostnega združe- 
vanja sredstev za zagotovljeni program zdravstvenega varstva 
(ta se predvidoma ne bodo spremenila), ter z združevanjem 
sredstev za izgradnjo dogovorjenih zmogljivosti osnovne 
zdravstvene dejavnosti, bo zagotovljeno nadaljnje postopno 
odpravljanje razlik v možnostih za zadovoljevanje potreb po 
neposrednem zdravstvenem varstvu med razvitimi in manj 
razvitimi območji v SR Sloveniji. 

Soudeležba uporabnikov ob koriščenju storitev zdrav- 
stvene dejavnosti bo tudi v naslednjem planskem obdobju 
ostala ne le usmerjevalec potrelj uporabnikov zdravstvenih 

storitev temveč tudi pomemben vir sredstev, saj je predvi- 
deno, da bi znašala okoli 3% vseh družbenih sredstev. 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva bodo obliko- 
vali cene zdravstvenih storitev na podlagi meril, ki jih bodo 
opredelili s standardi in normativi za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti in sprejeli s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov zdravstvenih skupnosti za prihodnje srednjeročno ob- 
dobje. Pri določanju cene zdravstvenih storitev bodo predvi- 
doma upoštevali splošni porast cen ter predvideno uskladitev 
osebnih dohodkov v združenem delu. 

Predvidene razvojne usmeritve bi omogočile, da bi se ce- 
lotna sredstva za zdravstveno varstvo gibala v vseh letih 
planskega obdobja 1981-1985 izpod ravni rasti dohodka ce- 
lotnega združenega dela. To morajo omogočiti nespreme- 
njene pravice na področju zdravstvenega varstva (razen delne 
uskladitve pravic do nadomestil kmetijskih proizvajalcev), po- 
časnejša dinamika investicij v zdravstvene zmogljivosti, sou- 
deležba uporabnikov pri kritju dela stroškov storitev ter druge 
razvojne usmeritve. 

Sredstva za zdravstveno varstvo naj bi delavci in drugi 
delovni ljudje zagotavljali z neposredno svobodno menjavo 
dela ter v in po zdravstvenih skupnostih. Zato bo potrebna 
prerazporeditev prihodkov za zdravstveno varstvo iz drugih 
skupnosti v zdravstvene skupnosti 4. 

Navedena izhodišča in usmeritve narekujejo v obdobju 
1981-1985 na področju zdravstvenega varstva uresničitev na- 
slednjih prednostnih nalog in ukrepov: 

- zagotoviti hitrejši razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti, 
zlasti še hitrejši razvoj splošne medicine, medicine dela in 
zobozdravstva; 

- izboljšati zdravstveno varstvo delavcev, zlasti s krepitvijo 
preventivnega varstva; 

- razvijati in širiti medicinsko nego bolnikov in zdravljenje 
na domu; 

- razvijati dispanzerske metode in oblike dela, ki zagotav- 
ljajo ohranjanje in krepitev zdravja; 

- hitrejše uvajanje in krepitev higiensko-epidemiološke de- 
javnosti v občinah; 

- izboljševati organizacijo in izpopolnjevati delitev dela v 
zdravstvenih organizacijah združenega dela, ki bo zagotav- 
ljala učinkovito izkoriščanje delovnega časa, materialnih 
sredstev in znanja. 

Navedene razvojne možnosti in usmeritve so številčno po- 
sebej opredeljene v tabelarnih prilogah, ki so sestavni del te 
analize. 

2. Program skupnih nalog v Zdravstveni 
skupnosti Slovenije v letih 1981-1985 

Uporabniki in izvajalci zdravstvenega varstva naj bi se s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov občinskih zdrav- 
stvenih skupnosti dogovorili tudi o programu skupnih nalog, 
ki jih bodo uresničevali v okviru Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije. 

Program skupnih nalog bo predvidoma obsegal sofinanci- 
ranje izgradnje nekaterih zdravstvenih zmogljivosti ter dolo- 
čene naloge skupnega pomena. 

a) Med investicijami skupnega pomena bo potrebno dati 
prednost dokončanju predkliničnih inštitutov Medicinske fa- 
kultete v Ljubljani (I. faza), TRT - objekta Onkološkega inšti- 
tuta, sofinanciranju izgradnje zdravštveno-rekreacijskega 
centra v Strunjanu ter kirurgičnega oddelka Splošne bolniš- 
nice v Murski Soboti. Za sofinanciranje teh investicij bo po- 
trebno združiti v Zdravstveni skupnosti Slovenije okoli 300 
milijonov dinarjev. V naslednjem srednjeročnem plankskem 
obdobju bo potrebno združiti tudi sredstva za sofinanciranje 
izgradnje zdravstvenih domov in postaj ter lekarn na manj 
razvitih območjih v SR Sloveniji, ki bo predvidoma obsegalo 
50 % predračunske vrednosti za 17 objektov v višini okoli 145 
milijonov dinarjev. 

b) V okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije bo potrebno 
združiti sredstva za nekatere skupne naloge za del dejavnosti 

S. Predvidoma bo v SR Sloveniji leta 198S 3445 vseh zdravnikov (brez 
pripravnikov) 

4. Gre predvsem za prenos zdruievan|a sredstev Iz Skupnosti poko|nln- 
skega In Invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ki predstavl|ajo okoli 10% 
sredstev za zdravstveno varstvo, ter prenos združevanja sredstev iz nekaterih 
drugih skupnosti (skupnosti za zaposlovanje, socialno skrbstvo, usmerjeno 
Izobraževanje, otroško varstvo). 
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Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, za zdravstveno varstvo 
tujcev in oseb neznanega prebivališča, za skupne naloge na 
področju ljudske obrambe in družbene samozaščite, za dejav- 
nost družbenih organizacij in periodični tisk, za raziskovalne 
naloge skupnega pomena za razvoj zdravstvenega varstva v 
SR Sloveniji in za nekatere druge naloge. Delež sredstev za te 
naloge v vseh izdatkih zdravstvenih skupnosti se v prihodnjih 
letih ne bo povečal. 

C) Delavci, drugi delovni ljudje in občani na območju SR 
Slovenije si bodo ne glede na dohodkovne sposobnosti svoje 
organizacije združenega dela oziroma zdravstvene skupnosti 
v obdobju 1981-1985 zagotavljali po načelu solidarnosti naj- 
manj naslednji obseg zdravstvenega varstva: 

1. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi s preprečeva- 
njem, zgodnjim odkrivanjem, zatiranjem, zdravljenjem in me- 
dicinsko rehabilitacijo nalezljivih bolezni, rakastih obolenj, 
sladkorne bolezni, zvišanega krvnega pritiska, multiple-skle- 
roze, mišičnih in živčno-mišičnih obolenj ter hemofilije 
vključno s pravico do zdravil, ortopedskih pripomočkov in 
potnih stroškov; 

2. pravica do zdravstvenih storitev in zdravil v zvezi z nego 
in zdravljenjem duševnih bolnikov; 

3. pravica do zdravstvenih storitev v zvezi: 
- z zdravstvenim varstvom novorojenčkov, dojenčkov in 

predšolskih otrok, 
- z zdravstvenim varstvom mladine do dopolnjenega 19. 

leta starosti ter učencev in študentov, ki niso v delovnem 
razmerju, 
- z zdravstvenim varstvom žensk v zvezi z nosečnostjo, 

porodom, materinstvom in v zvezi z uresničevanjem pravice 
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, 

- z zdravstvenim varstvom delovnih invalidov, invalidnih 
otrok in drugih invalidnih oseb, 

- z zdravstvenim varstvom zavarovancev v socialnih zavo- 
dih, 

- z zdravstvenim varstvom ostarelih kmetov, ki prejemajo 
starostno pokojnino ali preživnino, in njihovih zakoncev, 

Tabela 68: Sredstva za program zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji v letih 1981-1985 

- z nego na domu, patronažno obravnavo in ambulantnim 
zdravljenjem drugih starostnikov nad 65 let, 

- z zdravstvenim varstvom brezposelnih oseb, prijavljenih 
pri Skupnosti za zaposlovanje delavcev; 

4. pravica do zdravstvenega varstva: 
- imetnikov Partizanske spomenice 1941, odlikovancev z 

redom narodnega heroja in drugih borcev narodnoosvobo- 
dilne vojne, ki imajo čas udeležbe v vojni aH čas aktivnega in 
organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju, priznan v 
dvojnem trajanju do 15. maja 1945, 

- borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne 
vojne 1936-1939, 

- udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja Grčije, 
- borcev za severno mejo v letih 1918-1919 in slovenskih 

vojnih dobrovoljcev iz vojn 1912-1918, 
- odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z meči re- 

dom Belega orla z meči in z Zlato medaljo Obiliča, 
- vojaških invalidov, 
- civilnih invalidov vojne, 
- uživalcev stalne republiške ali občinske priznavalnine; 
5. pravica do organizirane zdravstvene vzgoje prebivalstva 
Natančnejšo opredelitev teh pravic ter način in pogoje 

njihovega uresničevanja, pravice, odgovornosti in obveznosti 
v zvezi s tem ter zagotavljanjem sredstev zanje, določijo 
udeleženci v svobodni menjavi dela s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana in v drugih samoupravnih sporazumih, 
ki jih sklenejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije. 

Merila za združevanje in razporejanje sredstev za zagotov- 
ljeni obseg zdravstvenega varstva na območju SR Slovenije 
bodo ostali predvidoma naspremenjena, kar pomeni, da bo 
znašal delež solidarnostno združenih sredstev okoli 3 % vre- 
dnosti celotnega zagotovljenega programa v SR Sloveniji. 

č) Planirani petletni obseg sredstev za program naložb 
skupnega pomena bo znašal okoli 445 milijonov dinarjev, 
obseg sredstev za druge naloge skupnega pomena v okviru 
Zdravstvene skupnosti Slovenije pa okoli 240 milijonov dinar- 
jev. Vrednost celotnega zagotovljenega programa zdravstve- 
nega varstva v SR Sloveniji bo znašala okoli 50 % vseh 
združenih sredstev zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji. 

- v milijonih din 
ODHODKI IN PRIHODKI ZA PROGRAMSKE NALOGE 

1981 
Plan - 

1982 1983 
cene 1978 

1984 1985 

1.3. 
l.*». 
1.5. 
1.6. 

A. ODHODKI ~   —  
1. NEPOSREDNO ZDRAVSTVENO VARSTVO SKUPAJ 
1.1. Osnovno zdravstveno varstvo skupai 
1.1.1. Medicina dela 
1.1.2. Zobozdravstveno varstvo 
1.1.3. Druge oblike osnovnega zdravstvenega varstva 

specialistično zdravstveno varstvo 
Bolnišnično, klinično in zdraviliško zdravstveno 
Zdravila in ortopedski pripomočki 
Reševalni prevozi 
Druge oblike neposrednega zdravstvenega varstva 

2. DENARNA NADOMESTILA IN POVRAČILA 
2.1. Od tega: nadomestila za kmete 
3. NALOŽBE - skupaj 
3.1. Osnovna dejavnost 
3.2. Bolnišnice 
3.3. Naložbe skupnega pomena v SRS 

SKUPNE NALOGE V SRS (brez naložb) 
5. DRUGE NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
3. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
ZDRAVSTVENO VARSTVO - SKUPAJ 
5. PRIHODKI 
L. PRENOSI IZ PREJŠNJIH LET 

PRISPEVKI DRUŽBENEGA SEKTORJA 
I. PRISPEVKI ZASEBNEGA SEKTORJA 
. PRISPEVKI OD KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
. PRISPEVKI UPOKOJENCEV* 
. DRUGI PRIHODKI 
. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
RIHODKI - SKUPAJ 

1981-1985 
Skupaj 

6.979 
1,943 

67 
548 

1.328 
794 

var st. 3,12 2 
818 
133 
169 

1.358 
91 

805 
267 
350 
188 

44 
355 
276 

7.334 
2.115 

77 
608 

1.430 
838 

3.231 
834 
139 
177 

1.416 
94 

785 
350 
340- 

95 
46 

3 71 
306 

7.716 
2.307 

88 
675 

1.544 
884 

3,344 
851 
145 
185 

1.477 
98 

770 
368 
320 

82 
48 

388 
321 

8.159 
2.559 

99 
756 

1.704 
928 

3 .461 
86 8 
151 
192 

1.541 
102 
655 
305 
295 

55 
50 

404 
340 

8.603 
2 .804 

109 
832 

1,86 3 
975 

3,582 
885 
517 
200 

1.607 
107 
555 
2 80 
250 

25 
52 

420 
358 9.817 10.258 10.720 11.149 11.595 

8.877 
365 
144 

155 
276 

9.271 
3 81 
138 

162 
306 

9.698 10 .091 10 .500 
399 415 432 
133 127 122 

169 
32.1 

176 
340 

183 
358 

38.791 
11.728 

440 
3.419 
7,869 
4.419 

16.740 
4 .256 

725 
923 

7.399 
492 

3.570 
1.543 
1.582 

445 
240 

1,938 
1.601 

53 .539 

48 .437 
1.992 

664 

845 
1,601 

~T~TetTh 1981-1985 je predviđeno združevanje sredstev 
zdravstvenih skupnostih =reastev 

9.817 10.258 10.720 11.149 11.595 .53.539 

za zdravstveno varstvo upokojencev neposredno v 

oročevalec 
81 



Tabela 69: Sredstva za programe zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji v letih 1981-1985 

ODHODKI IN PRIHODKI ZA PROGRAMSKE NALOGE 

- letne stopnje rasti (v%) 

1981 

1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 

3. NALOŽBE - skupaj 
3.1. Osnovna dejavnost 
3.2. Bolnišnice 
3.3. Naložbe skupnega pomena v SRS 
I*. SKUPNE NALOGE V SRS (brez naložb) 
5. DRUGE NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
6. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
ZDRAVSTVE80 VARSTVO - SKUPAJ 
B. PRIHODKI 
1. PRENOSI IZ PREJŠNJIH LET 
2. PRISPEVKI DRUŽBENEGA SEKTORJA 
3. PRISPEVKI ZASEBNEGA SEKTORJA 
4. PRISPEVKI OD KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
5. PRISPEVKI UPOKOJENCEV* 
6. DRUGI PRIHODKI 
7. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
PRIHODKI - SKUPAJ 

Plan - cene 197 8 
1982. 1983 1984 1985 

A. ODHODKI 
1. NEPOSREDNO ZDRAVSTVENO VARSTVO SKUPAJ 
1.1. Osnovno zdravstveno varstvo skupaj 
1.1.1. Medicina dela 
1.1.2. Zobozdravstveno varstvo 
1.1.3. Druge oblike osnovnega Zdravstvenega varstva 
1.2. Specialistično zdravstveno varstvo 

Bolnišnično, klinično in zdraviliščno zdravst. varstvo 
Zdravila in ortopedski pripomočki 
Reševalni prevozi 
Druge oblike neposrednega zdravstvenega varstva 

2. DENARNA NADOMESTILA IN POVRAČILA 

4,6 
7,4 
9.8 

10,0 
5.3 
5.4 
3.5 
2,0 

'4,7 
4,5 
9,0 

- 3,5 
-35,5 

6.4 
106,6 

4.5 
4,5 
4.9 
4,5 

16,4 
16,2 

- 4,0 

4,5 
4,9 
4,5 

5,1 
8,9 

14,9 
11,0 
7,7 
5,5 
3,5 
2,0 
4,5 
4,5 
4,3 

- 2,5 
31,0 

- 2,9 
-49,5 

4,5 
4,5 

10,9 
4,5 

4,4 
4.4 

- 4,0 

4.5 
10,9 
4,5 

5.2 
9,1 

14,3 
11,0 

8,0 
5,5 
3,5 
2.0 
4.4 
4.5 
4.3 

- 2,0 
5.1 

- 5,9 
-13,7 

4,5 
4,5 
4,9 
4,5 

4.6 
4.7 
4,0 

4,5 
4,9 
t,5 

5,7 
10,9 
11,t. 
12,0 
10,4 
5,0 
3,5 
2.0 
4.1 
4,0 

5.4 
9,6 

10,1 
12 ,0 
9,3 
5,0 
3.5 
2,0 
4,0 
4,0 

4,3 4,3 
-15,0 
-17,3 
- 7,8 
-32 ,9 

4,0 
4,0 
5,9 
4,0 

4,1 
4,0 
4,0 

4,0 
5,9 
4,0 

1981-1985 

-15,0 
- 8,2 
-15,3 
-54,5 

4,0 
4,0 
5,3 
4,0 

4,1 
4,1 
4,0 

4,0 
5,3 
4,0 

5,2 
9.2 

12,3 
10,8 
8.1 
5.3 
3,5 
2,0 
4,3 
4,3 
5.2 

- 7,8 
- 7,5 
- 5,3 
-23,0 

4.3 
4.3 
6.4 
4,3 

6,6 
6,6 
4,6 

4.3 
6.4 
4,3 

* V letih 1981-1985 je predvideno združevanje sredstev za zdravstveno varstvo upokojencev neposredno v 
zdravstvenih skupnostih. 

Tabela 70: Sredstva za programa zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji v letih 1981-1985 

- v milijon din 

ODHODKI IN PRIHODKI ZA PROGRAMSKE NALOGE 1976 1977 1978 1976- 
' 1978 

skupaj 

1979 1980 1979- 
1980 

skupaj 

4.059 4.904 
911 1.209 

264 341 

443 581 
1.891 2 .247 

600 667 
74 93 

140* 107 
710 
455 

157 

866 
568 
165 
268 
135 

A. ODHODKI 
1. NEPOSREDNO ZDRAVSTVENO VARSTVO SKUPAJ 
1.1. Osnovno zdravstveno varstvo skupaj 
1.1.1. Medicina dela 
1.1.2. Zobozdravstveno varstvo 
1.1.3. Druge oblike osnovnega zdravstvenega varstva 
1.2. Specialistično zdravstveno varstvo 
1.3. Bolnišnično, klinično in zdraviliško zdravstv.varstvo 
1.4. Zdravila in ortopedski pripomočki 
1.5. Reševalni prevozi 
1.6. Druge oblike neposrednega zdravstvenega varstva 
2. DENARNA NADOMESTILA IN POVRAČILA 
3. NALOŽBE - skupaj 
3.1. Osnovna dejavnost 
3.2. Bolnišnice 3 
3.3. Naložbe skupnega pomena v SRS 
4. SKUPNE NALOGE V SRS (brez naložb) 
5. DRUGE NALOGE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
6. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
ZDRAVSTVENO VARSTVO - SKUPAJ 
B. PRIHODKI 
1. PRENOSI IZ PREJŠNJIH LET 
2. PRISPEVKI DRUŽBENEGA SEKTORJA 
3. PRISPEVKI ZASEBNEGA SEKTORJA 
4. PRISPEVKI KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
5. PRISPEVKI UPOKOJENCEV 
6. DRUGI PRIHODKI 
7. PARTICIPACIJA UPORABNIKOV 
PRIHODKI - SKUPAJ 

* Vključena so tudi sredstva za preventivno zdravstveno varstvo, ki so v 
ru osnovnega zdravstvenega varstva. 

2 
.475 

19 3 
144 
573 
171 
104 

.662 

6 .058 15.021 
1.563 3.683 

54 
429 

1.080, 
683 

2 .789 
756 
115 
152 

32 31 
262 266 
104 109 

5.622 6.744 

1.109 
749 
288 
318 
143 

36 
308 
181 

8.441 20 .807 

1.034 

1.707 
6 .928 
2 .023 

281 
402 

2.685 
1.772 

435 
99 

836 
394 

74 
.480 
229 
159 
672 
119 
109 

.842 

69 
.029 

2 89 
158 
799 
134 
181 

6.370 
1.696 

57 
46 5 

1.174 
717 

2 .900 
779 
121 
15 7 

6 .669 13 .*039 

145 
16 .981 

714 
461 

2 .044 
424 
394 

1.809 
61 

498 
1.261 

753 
3 .016 

802 
12 7 
162 

3 .505 
118 
963 

2 .435 
1.470 
5.916 
1.581 

248 
319 

1.178 1.246 2.424 
790 
345 
328 
117 

38 
32 3 
218 

8.917 

150 
7.117 

293 
155 
844 
140 
218 

8.917 

834 
414 
329 

91 
42 

340 
263 

1.624 
759 
657 
208 

80 
663 
481 

9.394 18.311 

150 
7.629 14.746 

314 607 
150 305 
890 1.734 
148 288 
263 481 

9.394 18.311 8.659 21.163 

naslednjih letih vključena v okvi- 

82 
poročevalec 



Tabela 71: Ocena možnosti razvoja zdravstvenega varstva v SR Sloveniji v letih 1981-1985 

Zap. 
št. Element 1978 1981 1982 1983 1984 1985 

1. število prebivalcev na enega zdravnika v osnovni 
zdravstveni dejavnosti 

2. število prvih pregledov v osnovni zdravstveni delav- 
nosti na 1000 prebivalcev 

3. število prebivalcev na enega zobozdravnika v zobo- 
zdravstvu 

4. število prvih obiskov v zobozdravstveni dejavnosti 
na 1000 prebivalcev 

5. število-prebivalcev na enega zdravnika v speciali- 
stični ambulantni dejavnosti 

6. število prvih pregledov v specialistični ambulantni 
dejavnosti na 1000 prebivalcev 

7" °bstoječih postelj v bolnišnicah v regiji na 1000 prebivalcev 
8. število bolniških oskrbnih dni v bolnišnični dejavno- 

sti na 1000 prebivalcev 
9. Poprečni odstotek za delo nezmožnih delavcev 

(v %) 

1.671 1.454 1.395 1.342 1.294 1.250 

2.536 2.937 3.084 3.239 3.401 3.573 

2.108 1.881 1.840 1.803 1.767 1.734 

287 314 322 332 342 352 
3.576 4.573 4.497 4.328 4.174 4.035 

658 

7,35 

690 

7,16 

725 

7,10 

761 

7,05 

798 838 

6,99 6,94 

2.400 2.350 2.330 2.312 2.294 2.276 

5,75 5,70 5,65 5,60 .5,55 5,50 

Komentar Zavoda S RS za družbeno plan Sranje 

Pomanjkljivost ponuđene analize je v tem, da ocena 
razvojnih možnosti ne vsebuje nekaterih za samoupravno 
sporazumevanje bistvenih elementov: 

1. ni razvidna bodoča struktura cene v smislu določil 24. 
člena Zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela; 

2. glede standardov in normativov za zdravstveno dejav- 
nost ni povedano, ali se bodo kaj spreminjali, temveč se 
predvideva, da jih bodo udeleženci sporazumov opredelili 
šele neposredno v samoupravnem sporazumu. Brez teh 
elementov pa seveda odločanje o sredstvih za ponuđeni 
program ni mogoče, saj je od standardov in normativov v 
bistveni meri odvisna cena. 

Enotni zagotovljeni program zdravstvenega varstva, ka- 
terega opredelitev je ključna za celoten sistem solidarno- 
sti v zdravstvu, je podan brez kvantifikacij. Edini podatek, 
ki je na razpolago iz analize, pravi, da se bo enotni zago- 
tovljeni program povečal od sedanjih približno 40% na 
bodočih 50% vseh združenih sredstev zdravstva. Ni pa 
razvidno, v čem se cena enotnega zagotovljenega pro- 
grama povečuje v odnosu na dosedaj veljavni zagotovljeni 
program. 

Ocena tudi ne ponuja nobenih meril solidarnosti, razen 
kolikor ostanejo ta merila v veljavi tudi v prihodnjem 
obdobju, kar pa bi bilo treba izrecno povedati. 

Nakazane globalne usmeritve razvoja zdravstvenega 
varstva za celotno področje SR Slovenija so v skladu s 
smernicami Skupščine SFIS v tem smislu, da dajejo priori- 
teto razvoju osnovnega zdravstvenega varstva, medicine 
dela in zobozdravstva. Za te namene predvidevajo po- 
prečno letno stopnjo rasti 9,2%, za bolnišnično varstvo pa 
le 3,5%. Pač pa preseneča razmeroma visoka predvidena 
rast sredstev za denarna nadomestila za čas odsotnosti z 
dela (letna stopnja rasti prek 6%). To daje sklepati, da 
zdravstvena skupnost računa z nadaljnjo rastjo absenti- 

zma. Če bi se absentizem v prhodnjem planskem obdobju 
zadrževal vsaj v dosedanjih okvirih (treba pa bi ga bilo 
zmanjševati), bi za ta del sredstev po naši oceni zadoščala 
približno 4,6% rast (izhajajoč iz predpostavke, da bo po- 
prečna letna stopnja zaposlovanja SRS v naslednjem ob- 
dobju 2,4%, realna rast OD na zaposlenega pa 1,9%). 
Sploh pa analiza ne nakazuje nobenih ukrepov za zniževa- 
nje absentizma, čeprav bi morala biti - glede na sedanje 
stanje - prav to osrednja naloga zdravstva v prihodnjem 
obdobju. 

Analiza razvojnih možnosti za SR Slovenijo, ki jo je 
objavil Zavod SRS za družbeno planiranje v Poročevalcu 
Skupščine SRS (26. 6. 79) je navedla nekaj možnih smeri 
ukrepov (prenos boleznin nad 14 dni na zdravstvene skup- 
nosti, drugačen tretman nesreč pri delu ter športnih in 
prometnih poškodb, znižanje % boleznine v odnosu na 
OD, odgovor z otroškim varstvom v zvezi z nego obolelih 
otrok), predvsem pa tudi zaostritev odgovornosti OZD za 
varnost pri dolu in zdravstveno-higienske delovne ra- 
zmere. Vse te zadeve bi morale najti v analizah zdravstve- 
nih skupnosti maksimalen poudarek. V zvezi s predvide- 
nimi invisticijskimi naložbami pa analiza premalo upo- 
števa družbeno že verificirana stališča, da bi morala biti 
izgradnja novih bolnišničnih zmogljivosti zaenkrat zaklju- 
čena in da v prihodnjem planskem obdobju tovrstnih na- 
ložb ne bi nadaljovali. Pač pa bi izgrajevali omrežje osnov- 
nih zdravstvenih zmogljivosti, pri čemer pa naj bi sredstva 
PO našem mnenju pretežno združevali neposredno iz či- 
stih OD (s samoprispevki) in ne iz dohodka TOZD, ker 
predlaga analiza zdravstvene skupnosti. Zravstvena skup- 
nost Slovenije pa naj bi reducirala program skupnih inve- 
sticij le na dograditev prodkliničnih institutov Medicinske 
fakultete v Ljubljani in TNT oddelka na Onkološkem insti- 
tutu, kar pomeni nadaljevanje investicij iz tega obdobja; 
novih investicij naj bi ne začenjali. 

SKUPNOST ZA ZAPOSLOVANJE SR SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza razvojnih možnosti skupnosti za 

zaposlovanje v SR Sloveniji za obdobie 

1981-1985 __ J 

'• V KL Sklepom o p,ipr,™h ™ ,p™,.m 
p anov in skupnim programom dela za pripravo planov skup- Slovenije na svoji 2. seji, dne 25/4-1979, je strokovna služba 



Zveze skupnosti izdelala: 
- Analizo razvojnih možnosti skupnosti za zaposlovanje v 

SR Sloveniji za obdobje 1981-1985; 
- Enotno metodologijo elementov za sklepanje samou- 

pravnih sporazumov o temeljih planov zaposlovanja v SR 
Sloveniji za obdobje 1981-1985; 

- Kvantifikacijo elementov (kazalcev) za pripravo samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov zaposlovanja za ob- 
dobje 1981-1985 in 

- Izhodišča za solidarnost. 
Navedeno gradivo, ki obravnava glavne značilnosti razvoja 

zaposlovanja in dejavnosti skupnosti za zaposlovanje v seda- 
njem in predvideni razvoj na tem področju v naslednjem 
srednjeročnem planskem obdobju od leta 1985, je bilo pri- 
pravljeno kot skupni pripomoček za izdelavo ustreznih analiz 
občinskih skupnosti za zaposlovanje ter njihovo objavo za 
razpravo v temeljnih organizacijah združenega dela in krajev- 
nih skupnostih o ponujenih elementih za oblikovanje samou- 
pravnih sporazumov. Gradivo je bilo pripravljeno za 4. sejo 
skupščine Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije in 
poslano v delegatsko bazo že konec julija, tako da je razprava 
trajala skoraj dva meseca. V tem času so bili organizirani tudi 
trije regijski posveti s predsedniki izvršilnih odborov in skup- 
ščin skupnosti za Faposlovanje. V razpravah je bilo predlo- 
ženo gradivo z manjšimi pripombami ugodno ocenjeno in 
sprejeto. Glede izhodišč za solidarnost mnenja še niso po- 
vsem usklajena. Večina se je opredelila za solidarnostno 
združevanje sredstev pri zakonsko določenih in socialno pou- 
darjenih pravicah delavcev na ravni republike. V nekaterih 
občinskih skupnostih, posebno manj razvitih, pa se zavze- 
majo, da tudi na področju priprave delavcev za zaposlitev, 
pretežni del solidarnostnih sredstev združujejo vse občinske 
skupnosti na ravni republike. Pri tem pa se ne usmerjajo 
dovolj k možnostim in rešitvam, ki so dane v okviru solidarno- 
sti za območja več občin (medobčinska), kajti delovni ljudje 
uresničujejo interese in zadovoljujejo potrebe na področju 
priprave delavcev za zaposlitev v temeljni organizaciji, občini 
in na območju več občin, le v manjšem delu pa na ravni 
republike. 

Skupščina Zveze skupnosti je na svoji 4. seji, dne 26/9-1979 
obravnavala celotno gradivo in sprejela sklep, da je predlo- 
ženo gradivo ustrezna podlaga za objavo v združenem delu. V 
objavah na nivoju občine bodo posamezne skupnosti objavile 
tudi program vseh občinskih skupnosti za zaposlovanje, ki se 
izvaja na nivoju republike. Program skupnih nalog vsako leto 
obravnava delegatska baza vseh skupnosti ter skupščinskih 
in zveze skupnosti za zaposlovanje. 

Taka objava je najbolj ustrezna tudi z vidika celovite pred- 
stavitve dejavnosti skupnosti za zaposlovanje in obstoječega 
sistema združevanja sredstev za skupni program, ki poteka 
preko samoupravnih sporazumov o temeljih planov zaposlo- 
vanja v občini. Zveza skupnosti namreč tudi v bodoče ne bo 
sklepala posebnega samoupravnega sporazuma, ker je pro- 
gram skupnih nalog sestavni del samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana občinskih skupnosti za zaposlovanje, kot pre- 
dvideva tudi 100. člen osnutka Zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. V zvezi z 
objavo je še upoštevati, da obstaja poleg neusklajenih vpra- 
šanj solidarnosti še potreba po nadaljnjem usklajevanju kvan- 
tificiranih kazalcev na ravni občin in republike, saj v njegovi 
prvi fazi to v celoti ni bilo mogoče. 

II. KVANTIFICIRANI ELEMENTI (KAZALCI) ZA 
PRIPRAVO SAMOUPRAVNIH SPORAZUMOV O 
TEMELJIH PLANOV ZAPOSLOVANJA ZA 
OBDOBJE 1981-1985 

1. Naturalni kazalci 
V skladu z enotno metodologijo elementov za sklepanje 

samoupravnih sporazumov o temeljih planov zaposlovanja v 
SR Sloveniji za obdobje 1981 -1985, ki jo je sprejela skupščina 

1 Analiza zaradi prevelikega obsega v tej objavi nI zajeta; za rzpravo v 
delegatski bazi Je bilo posebej odposlano 15.000 izvodov te analize (Gradivo za 
4. sejo skupMIne Zveze skunnostl). 

2- Objavljeno v'Uradnem listu SRS, št. 22-13/7-1979 

Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije na svoji 3. seji, 
dne 27/6-1979, in objavila v Uradnem listu SRS, št. 22-13/7- 
1979, so skupnosti za zaposlovanje izdelale prvo kvantifika- 
cijo elementov (kazalcev). Za opredelitev obsega storitev ob- 
veznega programa dela je uporabljenih 19 kazalcev. Kazalci 
so opredeljeni za leto 1978 (realizacija programa) in za sred- 
njeročno obdobje 1981-1985 (letno povprečje). Kvantifikacija 
je bila izvedena po območjih občinskih skupnosti za zaposlo- 
vanje. Seštevek planiranih vrednosti za območje SR Slovenije 
se po posameznih kazalcih bolj ali manj rezlikuje od napovedi 
v republiški Analizi razvojnih možnosti skupnosti za zaposlo- 
vanje v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985, zato ga moramo 
obravnavati kot možno varianto, ki bo predmet druge faze 
usklajevanja (tab. 1). 

Ob tem je treba še posebej opozoriti na naturalne kazalce 
pri elementih 3 in 4 (usposabljanje in zaposlovanje invalidov, 
strokovno usposabljanje in priprava za zaposlitev brezposel- 
nih delavcev), kjer se naturalni kazalci, zbrani od občinskih 
skupnosti za zaposlovanje močno razlikujejo od predvidevanj 
republiške razvojne analize, ki je usklajena z republiškimi 
smernicami razvoja na področju zaposlovanja ter bilanco 
kadrov za naslednje srednjeročno obdobje. Kot že omenjeno, 
bo vertikalna uskladitev naturalnih kazalcev na ravni repu- 
blike s predvidevanji na ravni občinskih skupnosti predmet 
nadaljnje usklajevalne faze v pripravi planskih dokumentov 
oz. samoupravnih sporazumov o temeljih planov za to po- 
dročje. 
Tabela 72: Ovrednoteni naturalni kazalci po 
elementih zagotovljenega programa  
Stev. 
ele- menta 

Naziv kazalca Leto 1978 
Letno povpreč. 
1981-1985 

2. a) 

b) 
3. a) 

S. a) 
b) 
c) 

7. 
b) 

9. *) 
b) 

10. 
11. a) 

b) 
c) 

- S.tevilo iskalcev zaposlitve, ki so bili _ » vključeni v delo s pomočjo neposredne ali posredne svetovalne pomoči skupnosti za zaposlovanje 
- število v delo vključenih delavcev, ki so se vrnili z začasnega dela v tujini, s pomočjo skupnosti za zaposlovanje 
- Število zaposlenih v tujini prek skupno- 

sti za zaposlovanje 
- število obravnavanih invalidnih oseb - število v delo vključenih s pomočjo skup- nosti za zaposlovanje 
- število zaposlenih delavcev na podlagi or- ganiziranega usposabljanja, preusposablja- 

nja, prekvalifikacije oziroma preusmeTitve 
- število skupinsko obravnavanih oseb 
* število individualno obravnavanih oseb 
- 5tevi1o organizacij, ki jim je bila nudena strokovna pomoč pri organizaciji poklicne- ga usmerjanja 
- število kandidatov za štipendije in prido- bitev rar.like do Stipendije 
- število izdelanih in objavljenih nomenklatur 
- število izdelanih in objavljenih profilov poklicev 
- število obdelanih statističnih elementov 
- število sej samoupravnih organov skupnosti za zaposlovanje 
- število sej podpisnikov družbenega dogovora o štipendijski politiki v 5? Sloveniji 
Vrednost dela ure.~nič^rerp pro.^r^r™ raziskav je navedena pod tč. ? - finančni kazalci! 
- število upravičenepv •-'o denarnera nadome- stila 
- število upravičencev do denarne pomoči 
- število upravičencev do zdravstvenega zava- rovanja 
- število upravičence' venih stroškov 

21.090 23.129 

989 1.700 

1.413 
917 
365 

56 3 
1.019 

664 
2.146 3.868 

71.508 
20.594 

632 

67.]02 
23.324 

9-30 

22.965 25.278 

1.906 
459 
309 

170 
1.867 

765 
355 

941 1.064 
165 

5.709 

do prevoznih in selit- 31 

221 
6.2 84 

178 

2. Finančni kazalci 
Ocena potrebnih sredstev temelji na usmeritvah in predvi- 

devanjih dejavnosti, kot so opredeljene v razvojnih možnostih 
skupnosti za zaposlovanje za obdobje 1981-1985. Pri projek- 
ciji potrebnih sredstev je bila uporabljena enotna metodolo- 
gija za izračun vrednosti nalog in storitev, zajetih v posamez- 
nih elementih zagotovljenega programa. Predlaga za vredno- 
tenje elementov obveznega programa so dogovorjeni kadrov- 
ski normativi in izkustveni normativi režijskih stroškov, ki smo 
jih začeli uporabljati v tekočem srednjeročnem planskem 
obdobju in jih ustrezno korigirali v posameznih letih. Po- 
trebna sredstva za funkcionalne izdatke skupnosti pa so oce- 
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njena v skladu z razvojnimi cilji in nalogami, ki so opredeljeni 
v analizi razvojnih možnosti, določajo pa obseg in posamezne 
sestavine predvidene dejavnosti skupnosti za zaposlovanje v 
naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Naloge in storitve oziroma izdatki za njihovo uresničevanje 
ter izdatki in obveznosti funkcionalne dejavnosti skupnosti za 
zaposlovanje neposredno bremenijo posamezne elemente 
obveznega programa, medtem ko so režijski stroški porazde- 
ljeni na elemente na podlagi strukture osebnih dohodkov, 
ovrednotenih za vsak element. Pri tem so v celoti upoštevane, 
čeprav niso posebej prikazane, izvajalske naloge, naloge in 
obveznosti funkcionalne dejavnosti skupnosti (vštevši obvez- 
nosti za uresničevanje pravic delovnih ljudi) in servisna opra- 
vila, in sicer pri tistih elementih obveznega programa, pri 
katerih se opravljajo. To je podlaga za izračun skupne in 
posamezne vrednosti (cene) nalog, storitev in dejavnosti, ki 
bo predmet sporazumevanja v vseh letih srednjeročnega ob- 
dobja. 

Izhodišče za izračun je bilo leto 1978. Srednjeročna projek- 
cija pa je izračunana po načelu, da bodo sredstva za skupno 
porabo naraščala počasneje kot družbeni proizvod (po pre- 
dvidevanjih republ. smernic razvoja za 4,5% na leto). V glo- 
balnih sredstvih so upoštevana tudi sredstva za vzajemnost in 
solidarnost kot obveznosti občinskih skupnosti, ki združujejo 
sredstva za te namene. Ocena sredstev je opravljena na enak 
način za vsako občinsko skupnost, predloženi izračun pa je le 
zbirnik potrebnih sredstev za vse občinske skupnosti za zapo- 
slovanje. 

Ob tem je potrebno spet opozoriti na neusklajenost nekate- 
rih finančnih kazalcev, vsebovanih v tab. 2 po posameznih 
elementih, kajti z že omenjeno korekturo naturalnih kazalcev 
bo potrebno izvesti tudi usklajevanje finančnih kazalcev po 
posameznih elementih za pripravo planov. Spet velja to še 
posebej za področje usposabljanja in zaposlovanja invalidov 
(element 3) ter področje priprave delavcev za zaposlitev ozi- 
roma usposabljanje in prekvalifikacije brezposelnih delavcev 
(element 4). V zvezi s korekcijo finančnih kazalcev v okviru 
zadnje omenjenega elementa je še potrebno opozoriti na 
dejstvo, da se nekatere skupnosti ob obravnavi tega gradiva 
zavzemajo za variantno možnost, po kateri predstavlja finan- 
ciranje usposabljanja in prekvalifikacije delavcev predmet 
solidarnostnega združevanja sredstev za te namene. 

Ocena potrebnih sredstev za raziskovalno delo (element 10) 
je bila določena na podlagi vrednosti dela uresničenega pro- 
grama raziskav v letu 1978 in zvišana za 830.000 din angažira- 
nih, a neporabljenih sredstev raziskav s področja usposablja- 
nja in zaposlovanja invalidov. Vrednost tega dela znaša 1,7% 
vseh potrebnih sredstev, kolikor naj bi skupnosti najmanj 
namenjale raziskovam. V ta namen bo še pred pripravo sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih plana zaposlovanja treba 
izdelati poseben program raziskav za obdobje 1981-1985, ki 
se bodo izvajale za potrebe izvajanja dejavnosti skupnosti za 
zaposlovanje na občinski in republiški ravni. 

Tudi planirana sredstva za varovanje pravic, vzdrževanje 
stikov in informiranje delavcev na začasnem delu v tujini 
(element 2) na podlagi realizirane porabe v letu 1978 so bila 
zvišana za vrednost Družbenega dogovora o vlogi, izdajanju, 
razširjanju in financiranju publikacije »Naš delavec« v višini 
1,280.000 din. Ta sredstva v realizaciji za leto 1978 namreč 
niso upoštevana, zato je popravek nujen. 

V okviru skupnosti socialnega varstva se bo v letih 
1981-1985 realiziral dogovor o izgradnji mreže invalidskih 
delavnic ter zavodov za usposabljanje invalidnih oseb. V fi- 
nanciranju tega projekta bodo sodelovale tudi skupnosti za 
zaposlovanje. Ker ustrezni programi še niso izdelani, bo ob- 
seg združevanja dodatnih sredstev v ta namen znan šele 
kasneje. 

Skupne naloge občinskih skupnosti za zaposlovanje, ki se 
opravljajo na ravni republike, so sestavni del zagotovljenega 
programa. Na tej podlagi se s programom dela za posamezno 
obdobje (letno, srednjeročno) določi obseg in vrste dejavno- 
sti in storitev. 

S samoupravnim sporazumom med občinskimi skupnost 
mi za zaposlovanje se na podlagi vrednotenja dejavnosti in 
storitev ugotovijo potrebna sredstva za uresničevanje pro- 
grama skupnih nalog. Vsaka občinska skupnost prispeva za 
skupni program delež sredstev, ki se v enakem odstotku 
izračuna na podlagi razmerja med višino sredstev, potrebnih 

za dogovorjeni program skupnih nalog in vsoto osebnih do- 
hodkov v SR Sloveniji. 

Vrednost planiranih dejavnosti in storitev programa skup- 
nih nalog za srednjeročno obdobje 1981-1985 znaša 0,02% 
od planirane mase bruto osebnih dohodkov v SR Sloveniji po 
principu delovnega mesta (Zavod SRS za družebno planira- 
nje, dne 23/11-1979). O konkretni višini prispevka za program 
skupnih nalog pa se občinske skupnosti vsako leto dogovo- 
rijo potem, ko s samoupravnim sporazumom določijo obseg 
in vrsto dejavnosti in storitev programa skupnih nalog za 
posamezno letno obdobje ter jih ovrednotijo. 

Za potrebe investicijske izgradnje se predvideva dograditev 
oziroma razširitev sedanjih poslovnih prostorov za delovno 
skupnost Zveze skupnosti za zaposlovanje v predvideni višini 
3,000.000 din. Sedanja površina poslovnih prostorov zgradbe 
ne zadošča več potrebam skupne lokacije službe in je del le- 
te v najemnih prostorih, ki so pa vezani na določen čas. 
Organizacija investicije se predvideva v letih 1981 in 1982, ko 
istočasno poteče rok izteka najemne pogodbe v prostorih, v 
katerih je lociran del službe. 

Občinske skupnosti za zaposlovanje združujejo sredstva iz 
dohodka temeljnih organizacij na osnovi bruto osebnih do- 
hodkov, računanih po sedežnem principu. Iz tako združenih 
sredstev morajo pokrivati obveznosti do združevanja sredstev 
za solidarnost in sredstev za uresničevanje programa skupnih 
nalog in zagotavljati sredstva za uresničevanje zagotovlje- 
nega progama na svojem območju. 

III. IZHODIŠČA ZA SOLIDARNOST 
1. Svoje pravice, obveznosti in odgovornosti s področja 

zaposlovanja uresničujejo delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje v krajevnih skupnostih. 
Zaradi dogovarjanja in sporazumevanja z delavci drugih te- 
meljnih organizacij in skupnosti ter usklajevanja kadrovskih 
potreb in interesov pa se samoupravno organizirajo v skupno- 
stih za zaposlovanje. 

V občinski skupnosti za zaposlovanje združujejo delavci 
sredstva za uresničevanje programov te skupnosti in za po- 
trebe solidarnosti. 

Za potrebe in interese ter dejavnosti in storitve, za katere se 
delavci v TOZD jn delovni ljudje dogovorijo, da so skupne in 
jih je smotrneje uresničevati za območja več občin, se spora- 
zumejo o solidarnostnem združevanju sredstev za opravljanje 
teh nalog, o pogojih za njihovo združevanje, o obveznosti 
dajanja in o upravičenosti prejemanja solidarnostnih sred- 
stev. 

Skupne potrebe in naloge za območja več občin se lahko 
uresničujejo na področju usposabljanja brezposelnih delav- 
cev (pripravi za zaposlitev), pri usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb, poklicnem usmerjanju, posredovanju zapo- 
slitev in ustanavljanju skupnih služb. 

2. Nekatere pravice na področju zaposlovanja so zagotov- 
ljene z zakonom in so del socialne varnosti. To so predvsem 
pravice delavcev med začasno brezposelnostjo, ki obsegajo: 
denarna nadomestila, denarne pomoči, zdravstveno zavaro- 
vanje, nastanitev, prehrano ter potne in selitvene stroške pri 
iskanju zaposlitve v drugem kraju. 

Zagotavljanje teh pravic je naloga in obveznost občinske 
skupnosti za zaposlovanje. Zaradi različnih dohodkovnih 
možnosti občin teh pravic ni možno zagotoviti v vseh občin- 
skih skupnostih in se to razrešuje s solidarnostnim združeva- 
njem sredstev na ravni republike. 

Sredstva se združujejo tako, da vsi delavci relativno enako 
prispevajo za solidarnost s tem, da je vir sredstev, ki se 
združujejo dohodek, osnova pa osebni dohodki. 

Občinske skupnosti bodo prejemale iz solidarnosti razliko 
med lastnimi sredstvi za te namene in dejanskimi izplačili. 
Nasprotno pa bodo občinske skupnosti, pri katerih oblikovna 
sredstva na osnovi osebnih dohodkov presegajo njihove de- 
janske potrebe za te namene, prispevale razliko za solidar- 
nost. Pri tem se skupnosti lahko dogovorijo, da se za vsak 
posamezen primer izplačila prizna dejansko izplačani znesek 
ali pa povprečni znesek nadomestila za SR Slovenijo. 

3. Naloge in storitve pri pripravi delavcev za zaposlitev 
(usposabljanje, prekvalifikacija brezposelnih oseb) zadovolju- 
jejo potrebe in interese delavcev v temeljnih organizacijah in 
skupnostih in se solidarnostno uresničujejo v občinskih skup- 
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Tabela 73: Ocena potrebnih sredstev skupnosti za zaposlovanje po 
zagotovljenega programa za obdobje 1981-1935  

elementih v tisočih din 
(po cenah 1978) 

Element 
1980 

2 

Planirana sredstva v letih 

1981 1982 1983 19 84 1985 
3 4 5 6 7 

Skupaj Od tega (8) 
1981-19 85 program 
(3-7) skup.nalog 

9 

Element 
Element 
Element 
Element 
Element 
Element 
Element 
Element 8 
Element 9 
Element 10 
Element 11 

Skupaj 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

29.856 
5 .992 

38.055 
13.970 
31.310 
12 .316 
1.529 

16.987 
14.403 

3 .520 
42.910 

31.200 
6.262 

39.768 
14.598 
32.719 
12.870 
1.598 

17.730 

15.051 
3.678 

44. 841 

32 .603 
6.543 

41.557 

15.255 
34.192 
13 .450 

1.670 
18.528 
15.728 

3 . 844 
46.859 

34.071 
6.838 

4 3.42 7 

15.942 
35.731 
14.054 

1. 74 5 
19.362 
16.436 

4.017 
48.967 

3 5.605 
7.146 

45.380 
16 .659 
37.339 
14.687 

1.82 3 
20 .232 
17.176 
4.198 

51.171 

37.207 
7.468 

47.423 
17.408 
39.019 
15.348 
1.905 

21.143 
17.949 

4 . 3 86 
53.474 

170.6 86 
34 .257 

217.555 
79.862 

179 .000 
70.409 

8.741 
96 .99 5 
82 . 340 
2 0.12 3 

245.312 

14. 82 7 
13.717 
10.104 
4.415 

22 .217 
9.364 

8.595 
18.99 3 
5.7 96 

20.359 
2 .198 

210.828 220.315 230.229 240.590 251.416 262.730 1,205.280 130.586 

Od tega (skupaj) ocena potrebnih sredstev za program skupnih nalog: 

Program skupnih 
nalog 

1980 1981 1982 

22.842 23.870 24.944 

1983 . 1984 1985 

26.067 27.240 28.465 

Skupaj 
1981-1985 
130.586 

nostih za zaposlovanje, s samoupravnim sporazumevanjem 
za združevanje sredstev na območju več občin in s solidar- 
nostnim združevanjem sredstev vseh občinskih skupnosti na 
ravni republike. 

Pogoji in način združevanja sredstev za ta namen ter obvez- 
nosti dajanja in upravičenost do prejemanja teh sredstev so 
naslednji: 

- solidarnostno se pokrivajo potrebe oziroma izdatki za 
usposabljanje brezposelnih delavcev brez poklicne usposob- 
ljenosti, teže zaposljivih iskalcev zaposlitve in delavcev s 
suficitarnimi poklici, 

- pogoj za pridobitev združenih sredstev na ravni republike 
je zagotovitev sredstev vseh nosilcev te dejavnosti, ki prek nje 
uresničujejo svoj interes, 
- združena sredstva na ravni republike se dajejo le za 

delavce, ki so se dejansko usposobili oziroma so usposablja- 
nje uspešno končali. - 

Na podlagi plana usposabljanja in potreb v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela se ugotovijo skupni stroški uspo- 
sabljanja za vsako občinsko skupnost. 

Za stroške usposabljanja, ki so določeni v 36. členu zakona 
o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezposelnosti, je 
izdelana povprečna kalkulacija. 

Skupni stroški usposabljanja se pokrivajo tako, da se delijo 

Tabela 74: Pregled finančnih sredstev. Priloga 
k Analizi razvojnih možnosti 1981-1935 

med temeljno organizacijo združenega dela, za katero se 
delavci usposabljajo in občinsko skupnostjo oziroma po sa- 
moupravnem sporazumu združena sredstva več občin in 
združena sredstva občinskih skupnosti na ravni republike.^ 

Temeljna organizacija prispeva polovico sredstev, določe- 
nih s povprečno kalkulacijo stroškov usposabljanja, drugo 
polovico sredstev pa zagotovijo skupnosti za zaposlovanje. 
Pri tem sta se v dosedanji razpravi izoblikovali dve varianti. Po 
prvi se vsa sredstva, ki jih zagotavljajo skupnosti za zaposlo- 
vanje združujejo na ravni republike, po drugi varianti pa se na 
ravni republike združuje le 50% teh sredstev (ali 25% od vseh 
potrebnih sredstev za usposabljanje), drugih 50% sredstev pa 
zagotavlja občinska skupnost iz svojih sredstev in s samou- 
pravnim sporazumevanjem za združevanje sredstev na ob- 
močju več občin. 

Vsaka občinska skupnosti oblikuje sredstva za usposablja- 
nje brezposelnih delavcev (pripravo delavcev za zaposlitev) s 
prispevno stopnjo od osebnih dohodkov, ki je enaka za vse 
občinske skupnosti. Občinska skupnost, ki ji zaradi slabših 
dohodkovnih možnosti lastna sredstva, oblikovana po pri- 
spevni stopnji ne zadoščajo, prejme razliko iz združenih sred- 
stev na ravni republike, dočim občinske skupnosti, ki obliku- 
jejo več sredstev, kot znašajo njihove potrebe za usposablja- 
nje, prispevajo razliko v združena sredstva na ravni republike. 

Porablj. 
v1976 

Porablj. 
v1977 

Porablj. 
v 1978 

Porablj. 
1976-1978 

Ocena 
1979 

cene iz I. 1878 v 000 din 
Ocena Projekcija 

1980 1976-1980 1981-1985 

Potrebna sredstva 
po elementih za- 
gotovljenega programa 84,301 142,423 183,501 410,225 
Program skupnih 
nalog  9,440 13,297 18,313 41,050 ocen ni 

210,828 

22,842 

1,205.280 

130.586 

Ocene za leto 1979 od občinskih SIS nismo prejeli, zato vam teh podatkov ne moremo posredovati. Iz istega razloga ni izpolnjena 
kolona za obdobje 1976-1980. 

Ocena za leto 1980 je vzeta iz tabele 3-Projekcija za obdobje 1981-1985. . , ,™.nlQmn„ 
Podatki so izračunani na osnovi cen iz leta 1978 in povečani za predvideni porast družbenega proizvoda 1979 in 19BU po 

navodilih Zavoda za družbeno planiranje SR Slovenije. 
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Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno 

planiranje 

V gradivu, ki ga je posredovala Zveza skupnosti za 
zaposlovanje so iz »Analize razvojnih možnosti zaposlova- 
nja v SR Sloveniji za obdobje 19811985- podani elementi 
za pripravo samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
zaposlovanja za obdobje 1981-85 ter izhodišča za solidar- 
nost. 

Program dela Zveze skupnosti je osnovan na sedaj ve- 
ljavni zakonodaji ter je usklajen z načeli in kriteriji samou- 
pravnih sporazumov o zagotavljanju minimalnih standar- 
dov življenjskih in kulturnih pogojev pri zaposlovanju, 
družbenega dogovora o temeljih skupne politike zaposlo- 
vanja v SFRJ, družbenega dogovora o uresničevanju ka- 
drovske politike v SR Sloveniji ter družbenega dogovora o 
skladnejšem regionalnem razvoju SR Slovenije. 

V skladu z razvojnimi usmeritvami v SR Sloveniji za 
razdobje 1981—1985 in glede na naloge na področju zapo- 
slitvene in kadrovske politike, naj bi se v skupnostih pove- 
čal predvsem obseg posredovalne dejavnosti, dejavnosti 
pri usposobljanju in pripravi za delo, kamor spada tudi 
usposabljanje invalidov, poklicnega usmerjanja odraslih. 
V skladu s cilji usmerjenega izobraževanja naj bi se dopol- 
njevalo in poboljšalo tudi poklicno usmerjanje in obravna- 
vanje mladine zlasti na prehodu iz splošnega izobraževa- 
nja v usmerjeno ter krepilo in razvijalo informacijsko de- 
javnost za potrebe poklicnega odločanja. Širilo in razvijalo 
naj bi se tudi raziskovalno delo. 

Skupnosti zaposlovanja naj bi tudi v razdobju 
1981-1985 v skladu z zakonom zagotavljale brezposelnim 
osebam pravice iz naslova minulega dela in obveznega 
zavarovanja. Ker ne pričakujemo povečanje števila neza- 
poslenih, se tudi obseg dajatev ne bo povečal. Zagotov- 
ljene bodo v skladu z načeli solidarnosti pravice enotno za 
nezaposlene na območju vseh skupnosti v Sloveniji. 

Predlog ovrednotenih naturalnih kazalcev, ki ga je pred- 
ložila Zveza skupnosti za zaposlovanje je usklajen z ra- 
zvojnimi usmeritvami ter programom dela skupnosti. 
Skupna sredstva naj bi se v poprečju na leto povečevala 
realno za 4,5%, kar je v mejah rasti, ki je bila za razdobje 
1981-85 opredeljena v analizi razvojnih možnosti za SR 
Slovenijo. 

Pri finančnem ovrednotenju obsega dejavnosti, bi mo- 
rali izhajati iz usmeritev in predvidenega obsega dela, ki je 
opredeljen v razvojnih možnostih Skupnosti za razdobje 
1981-1985 ter je razčlenjen po posameznih področjih 
dela. Glede na predvideni obseg dela bi morala sredstva 
za potrebe posredovanja, poklicnega usmerjanja, priprave 
za poklic in usposabljanje odraslih za raziskovalno delo, 
verjetno naraščati hitreje od sredstev potrebnih za delo 
ostalih dejavnosti. Vendar iz predloga oziroma ocene po- 
trebnih sredstev za zagotovljeni program, izhaja, da je pri 
vseh osnovnih stroškovnih elementih predvidena enaka 
4,5% rast. Predvidoma bo potrebno te elemente, skupaj z 
naturalnimi kazalci uskladiti s programi dela občinskih 
SIS, vendar pa bi bilo smotrno, da bi se predhodno dose- 
gla njihovo uskladitev z dinamiko potreb, ki jo kažejo 
naturalni kazalci. 

V izhodiščih za solidarnost, ki jim je predložen tudi 
prikaz sredstev solidarnosti, za zavarovanje za primer 
brezposelnosti in za pripravo za zaposlitev s potrebnimi 
osnovnimi elementi za obravnavo v temeljnih organizaci- 
jah. Solidarnostno združevanje sredstev za pripravo, za 
zaposlitev je nakazana v dveh možnih alternativah, bodisi 
da se sredstva, ki jih zagotavljajo skupnosti, združujejo v 
celoti na ravni republike oziroma, da se združuje le del 
(50%), tako, da bo tudi tu potreben usklajevalni postopek 
med občinskimi skupnostmi. 

RAZISKOVALNA SKUPNOST SLOVENIJE 
Strokovna služba 

Analiza uresničevanja plana za področje 

raziskovalne dejavnosti v obdobju 

1976-1979 z oceno možnosti v obdobju 

1981-1985 

I. UVOD 
Družbeni razvojni plani 1976-1980 je uvrstil raziskovalno dejavnost v 

ospredje in posebej poudaril naj omogoči hitrejše uveljavljanje kvalita- 
tivnih elementov gospodarjenja in prek njih prestrukturiranja sloven- 
skega gospodarstva. Raziskovalna dejavnost naj bi zagotovila kvalita- 

premik® v gospodarjenju, s čimer postaja nujna podlaga za hitrejši in zahtevnejši razvoj. Gradivo strokovne službe RSS v skladu z 
zakonom o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije predstavlja le prvo in globalno analizo dosedanjih dosežkov, 
probleme in razvojne možnosti raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji 

b0 h^atl z metodologijo in obrazci za oblikovanje enotnih 
®'™ 'ov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
»™upravn,h,nteresnih skuPn°sti s področja raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 in z zakonom o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih, ki bo kmalu sprejet, ter skupaj z 
anahzami posebnih (področnih) in občinskih raziskovalnih skupnosti 
nosilcem planiranja osnova za oblikovanje ustrezne razvojne strave- 

niz1ranosti°V' epOV ln us,rezne samoupravne ter funkcionalne orga- 

II. VPLIVI DRUŽBENEGA RAZVOJA NA 
RAZISKOVALNO DEJAVNOST 

Letne analize kažejo, da načrtovanih ciljev in sprememb v razisko- 
valni dejavnosti ne uresničujemo v celoti. 

Polet vzrokov v dejavnosti sami so k temu prispevali zlasti: 
- prekomerna stopnja zaposlovanja in ustanavljanje poceni delovnih 

mest, kar zavira hitrejše uveljavljanje znanosti; 
- nerestriktiven uvoz tujih tehnologij, ki uvaja v našo prakso tuie 

znanje, namesto lastnega; 
- nezadovoljiva stopnja povezanosti sredstev za osebne dohodke z 

dohodkom, ki je razultat razskovalnega dela; 
-zmanjševanje reprodukcijske sposobnosti posameznih gospodar- 

skih panog in inflacija, ki usmerjata delovne organizacije h kratkoroč- 
nim rešitvam; 
- prepočasno uveljavljanje procesov svobodne menjave dela in 

vsebinske preobrazbe raziskovalne dejavnosti. 
Predvsem zaradi teh razlogov leta 1980 še ne bomo v raziskovalno 

dejavnost vlagali načrtovana 2% družbenega proizvoda, prav tako pa 
se ne bodo sredstva in kadri dosledno prestrukturirali na prednostna 
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področja in cilje, interes uporabnikov ne bo izenačen z interesom 
izvajalcev. 

III. ANALIZA STANJA RAZISKOVALNE 
DEJAVNOSTI 1976-1979 
1. Raziskovalne organizacije 

Raziskovalci so organizirani v različne oblike raziskovalnih organi- 
zacij in sicer: 

- v samostojnih raziskovalnih zavodih (DO ali tozdi); 
- v raziskovalnih enotah pri gospodarskih in drugih ozdih; 
- v visokošolskih ozdih. 
V letu 1978 je delovalo v Sloveniji 119 raziskovalnih organizacij, od 

tega jih je bilo 64 samostojnih, 26 vključenih v druge ozde, 29 pa je bilo 
visokošolskih organizacij združenega dela. Polovica vseh raziskoval- 
nih organizacij združenega dela se ukvarja s tehniškimi vedami, četr- 
tina z družbenimi, četrtina pa z naravoslovno-matematičnimi, humani- 
stičnimi, biotehničnimi in medicinskimi vedami. 

Velikost posameznih raziskovalnih organizacij, zlasti raziskovalnih 
enot pri ozdih, pogosto ne zagotavlja t. im. kritične mase, ki jamči 
kakovostno delo in omogoča uspešen razvoj. S stališča policentrič- 
nega razvoja pa je vprašljiva tudi njihova geografska osredotočenost 

2. Raziskovalni kadri 
število zaposlenih delavcev v raziskovalnih organizacijah se znižuje. 

Povprečna stopnja rasti zaposlovanja v raziskovalni dejavnosti 
1970/1975 znaša -3,8%, glede na -+3,6% za vse dejavnosti v SR 
Sloveniji v istem obdobju. Delež zaposlenih v raziskovalni dejavnosti 
glede na vse zaposlene v SR Sloveniji jez 1,3% leta 1970 padel na 1,1% 
leta 1975, sedaj pa se giblje okrog 0,9 

Število samih raziskovalcev sicer narašča od 1713 leta 1976 na 2119 
leta 1978 (poleg teh še 1265 na visokošolskih temeljnih organizacijah), 
kar pa pomeni zaradi statistične izenačitve strokovnih, tehničnih in 
administrativnih kadrov slabšo delitev dela. 

Povprečna izobrazbena in starostna struktura raziskovalcev se le 
počasi izboljšujeta, vendar pa stanje po vrstah organizacij in po vedah 
močno odstopa od povprečja. 

Rast osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih v raziskovalni dejavno- 
sti pomembno zaostaja za rastojo v gospodarstvu, tako da so pov- 
prečni osebni dohodki na pogojno NK delavca v letu 1978 že absolutno 
nižji kot v gospodarstvu. Zaradi slabega ekonomskega položaja in 
razdrobljenosti pa tudi ni moč uspešneje reševati družbenega stan- 
darda zaposlenih. Posebno pereče je reševanje stanovanjskega stan- 
darda mladih raziskovalcev. 

3. Vlaganja v raziskovalno delo 
Raziskovalna dejavnost koristi sredstva na tri načine: 
- z združenim dohodkom za raziskovalno delo v Raziskovalni skup- 

nosti Slovenije; 
- prek stroškov neposredne svobodne menjave dela med uporabniki 

in izvajalci: 
- s porabo amortizacije ali skladov za raziskave v lastni režiji. 
Zaradi nepopolnosti in netočnosti pri zajemanju podatki o celotnih 

vlaganjih niso povsem zanesljivi. V SR Sloveniji smo porabili za razi- 
skovalno dejavnost naslednja sredstva, izražena tudi z deležem druž- 
benega proizvoda: 
Tabela 75: Vlaganja v raziskovalno dejavnost 
1976-1979 

Sredstva skupaj Delež v DP Združena sredstva 
 (milijon din) % (tisoč din) 
1976 1363 1,40 391.111 
1977 1444 1,22 494.827 
1978 1977 1,35 667.780 
1979' (2328) (1,50} (773.000) 

'Ocena 

Združena sredstva naraščajo premosorazmerno z družbenim proiz- 
vodom, kar je bilo načrtovano. Raziskovalni program porabi 3/4 zdru- 
ženih sredstev, po 1/10 jih gre za Izvajanje kadrovske politike in ostalih 
dejavnosti, prav toliko za kreditiranje, slabih 5% pa znašajo stroški 
delovanja samoupravnih interesnih skupnosti. 

Cena raziskovalnega dela, izražena z letnim prihodkom na razisko- 
valca, nam kat* na 16 odstotno padanje vrednosti raziskovalnega dela 
v povprečju zadnjih sedmih let. Cena raziskovalne ure se v letu 1978 
giblje od 146 do 661 din, pa6 glade na materialne stroške ter amortiza- 
cijo posameznih raziskav. 

Združena sredstva m po samoupravnem sporazumu za Izvajanje 
programa opijajo s sofinanciranjem naročnika - uporabnika, kar v 
zadnjih letih predstavlja povprečno 30 do 32% vrednosti raziskovalnih 
nalog oziroma od 0 do 60% na posameznih področjih. Pomembna 
sredstva v raziskovalno dejavnost vlagalo tudi druge samoupravne 
interesne skupnosti družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje. 

Nezadostno vlaganje slabša materialne pogoje, kjer je še posebej 
zaskrbljujoča 67% stopnja odpisanosti raziskovalne opreme. 

4. Program raziskovalnega dela 
Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije odobri raziskovalne 

naloge, s čimer neposredno usmerja združena sredstva po posamez- 
nih področjih in raziskovalnih ciljih. 

Približno 40% vseh porabljenih sredstev se koncentrira v treh poseb- 
nih raziskovalnih skupnostih: za energetiko, geologijo-rudarstvo-me- 
talurgijo in kemijo. Približno 20% vseh sredstev je usmerjenih v razvoj 
industrijskih proizvodov, tehnologij in reprodukcijskega materiala, de- 
lež za zagotavljanje surovinskih virov je padel z 29 na 17%. Povečuje 
pa se delež vlaganj v družbene dejavnosti in sicer od 24% leta 1976 na 
32% leta 1978, kar pomeni prestrukturiranje raziskovalnega dela v 
korist 
- racionalizacije zaposlovanja, 
- preobrazbe vzgoje in Izobraževanja in 
- intenzivnejšega razvoja znanosti, medicinskih znanosti in nacio- 

nalne kulture. 
V zagotavljanje novih in v adaptacijo obstoječih delovnih prostorov 

smo v preteklih treh letih investirali iz združenih sredstev 27 milijonov 
din, v raziskovalno opremo pa 53 milijonov din. 

Sodelovanje v okviru Zveze samoupravnih interesnih skupnosti za 
raziskovalno delo Jugoslavije je potekalo dobro na medrepubliških 
projektih, znanstvenih sestankih in pri tisku, slabše pa med področji in 
izvajalci. 

Pri mednarodnem sodelovanju predstavljajo probleme predvsem 
kratkoročnost, neplaniranost, nerazvit informacijski sistem in slabo 
poznavanje ter koriščenje tujih dosežkov. 

Na področju pospeševanja inovacijske dejavnosti in prenosa razi- 
skovalnih rezultatov v prakso smo kljub problemom, ki zavirajo izbolj- 
šanje stanja, dosegli mnogo pomembnih uspehov. 

IV. OCENA RAZVOJNIH MOŽNOSTI ZA 
OBDOBJE 1981-1985 
1. Smeri planiranja raziskovalnega dela 

Raziskovalna dejavnost, ki jo najširše pojmujemo kot ustvarjanje 
novega znanja oziroma praktično uporabo obstoječega znanja, je 
element in pogoj kvalitativnih družbenih sprememb. Prispevati mora 
zlasti: 

- k večanju družbene produktivnosti dela in s tem večanju družbe- 
nega proizvoda po področjih in v družbi kot celoti; 

- k večanju deleža ustvarjalnega dela v vseh procesih in proizvodih; 
- k izboljšanju konkurenčne sposobnosti na domačih in tujih trži- 

ščih; 
- h krepitvi materialne in idejne neodvisnoti ter obrambne sposob- 

nosti; 
- k močnejšemu uveljavljanju v mednarodni menjavi znanja, še 

posebej pri sodelovanju z deželami v razvoju; 
- k izboljšanju delovanja in racionalnosti družbenih dejavnosti; 
- k razvoju novih družbenih odnosov in razvoju kulture. 
Ustrezne usmeritve, ki izhajajo iz smernic družbenega plana srednje- 

ročnega razvoja Slovenije, so razvidne iz obrazca za prijavo raziskoval- 
nih potreb. 

2. Nosilci združevanja sredstev za 
raziskovalno dejavnost 

Za uresničevanje skupnih interesov in nalog, skupnega raziskoval- 
nega programa, programa odkrivanja in raziskovanja surovin sploš- 
nega pomena, načrtovanja in usklajevanja raziskovalne dejavnosti v 
SR Sloveniji se uporabniki in izvajalci po svojih občinskih in posebnih 
raziskovalnih skupnostih združujejo v Raziskovalno skupnost Slove- 
nije. 

V procesu oblikovanja skupnega raziskovalnega programa bo Razi- 
skovalna skupnost Slovenije pospešeno vzpodbujala raziskave, ki 
bodo vključevale teoretične predpostavke našega družbenega in go- 
spodarskega razvoja ter raziskave nacionalne samobitnosti sloven- 
skega naroda. 

V raziskave na področju zagotavljanja energetskih, surovinskih in 
vodnih virov bo v obdobju 1981-1985 treba vlagati skupaj 2.253 milijo- 
nov din, od česar bi z združevanjem sredstev zagotovili 1.100 milijonov 
din. 

Iz združenih sredstev za infrastrukturo bomo sofinancirali s približno 
400 milijoni din gradnjo Družboslovnega centra, Centralne tehnične 
knjižnice v Ljubljani, Knjižnice Visoke tehniške šole v Mariboru in 
računalništvo, polega tega pa še nabavo zahtevne raziskovalne 
oprem«, ki je ne zmore nobena raziskovalna organizacija sama. 

V naslednjem planskem obdobju se bo povečala vloga občinskih 
raziskovalnih skupnosti, ki bodo usklajevale raziskovalne potrebe or- 
ganizacij združenega dela, zlasti družbenih dejavnosti, v občini. Po- 
stale bodo nosilke popularizacije raziskovalne dejavnosti in v sodelo- 
vanju z drugimi dejavniki v občini organizirale množične inventivne 
dejavnosti. V ta namen bodo združevala dohodak na osnovi lastnega 
programa dela in samoupravnega sporazuma. 

Osnove raziskovalnega dela v posebni raziskovalni skupnosti bo v 
prihodnje tvoril raziskovalni program, razčlenjen po temeljnih razisko- 
valnih programih, raziskovalnih projektih in nalogah. Tega bodo obli- 
kovali uporabniki na osnovi svojih potreb ter sredstev v skladu z 
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možnostmi raziskovalcev in opredelili v samoupravnem sporazumu o 
temljih plana in srednjeročnem planu delovanja področne razisko- 
valne skupnosti. 

Del svojih nalog bodo prenašale posebne raziskovalne skupnosti na 
Raziskovalno skupnost Slovenije (medrepubliško in mednarodno so- 
delovanje, prenos raziskovalnih rezultatov v prakso, usmerjanje ra- 
zvoja kadrov, usmerjanje tiska, sestankov, INDOK dejavnosti), za kar 
bodo posebej združevale sredstva. 

V sedanji fazi procesa konstituiranja predvidevamo ustanovitev 11 
posebnih raziskovalnih skupnosti: 
1. za agroživilski kompleks, 
2. za energetiko, surovine in metalurgijo, 
3. za elektrokovinsko industrijo, 
4. za kemijo, tekstil in usnjarstvo, 
5. za gozdarstvo in predelavo lesa, 
6. za promet in zv8ze, 
7. za gradbeništvo in stanovanjsko-komunalno gospodarstvo, 
8. za gostinstvo, turizem, trgovino, drobno gospodarstvo in obrt, 
9. za zdravstveno dejavnost, 
10. za družbene dejavnosti, 
11. za družbeno »infrastrukturo«. 

V postopkih ugotavljanja možnosti in oblikovanja delovnih progra- 
mov se bodo lahko podpisniki sporazuma o združevanju sredstev 
odločili za najustreznejšo obliko in združitev v področne raziskovalna 
skupnosti. 

3. Kadrovska politika 
Cilj kadrovske politike za naslednje srednjeročno obdobje je, da 

zaustavi negativne težnje pri zaposlovanju tako, da bo leta 1985 delež 
zaposlenih v raziskovalnih organizacijah znašal 1,12% od števila vseh 

zaposlenih v SR Sloveniji, kot je že bilo leta 1975. 
Zato se bo število vseh zaposlenih v raziskovalnih organizacijah 

povečalo po 5,5% letno, to je od 7.700 leta 1980 na 10.200 leta 1985. 
Raziskovalce bomo zaradi izboljšanja strukture zaposlovali le po 3%- 
ni stopnji v skladu s planom razvoja in prestrukturiranja raziskovalne 
dejavnosti. 
4. Predhodna ocena sredstev za raziskovalno 
dejavnost 1981-1985 

Na osnovi planiranega števila raziskovalcev, cene raziskovalnega 
dela in ocene stroškov ostalih aktivnosti v raziskovalni dejavnosti smo 
izračunali naslednja potrebna sredstva za srednjeročno obdobja 
1981—1985; 
Tabela 76: Potrebna sredstva 1981-1985 

- Občinske raziskovalne 
skupnosti: 
- Posebne raziskovalne 
skupnosti: 
- Raziskovalna skupnost 
Slovenije: 
SKUPAJ ZDRUŽENA 
SREDSTVA: 

(mio din) 

Stopnja 
rasti 
  

% od dohod, 
v gospodar- 

stvu 

381 

2961 

4111 

7453 

5,0 

7,0 

5,4 

6,0 

0,048 

0,376 

0,522 

0,946 

Ocena gibanja in strukture po namenu uporabe je razvidna iz tabele 
77: 

Tabela 77: Projekcija združenih sredstev po 
namenu uporabe v milijon din 

Namen 1978 1979 1980 1981 
(ocena) (plan) 

1982 19R3 1984 1985 1981-1985 
Skupaj 

Občinske RS - SKOPAJ 
Delovni program 
Skupne naloge 

(združeno v RSS) 
Stroški delovanja 

Posebne RS - SKUPAJ 
Raziskovalni program 
Skupne naloge 

(združeno v RSS) 
Stroški delovanja 

RS Slovenije - SKUPAJ 
Dosedanje obveze 
5kupnI~r5žI5kovalni program 
Infrastrukturni program 
Stroški delovanja 
Sklad Borisa Kidriča , 

Nova_obveza: program odkrivanja 
~In~fažiIkovanja surovin 
splošnega pomena 

VSA ZDRU2ENA SREDSTVA 
SREDSTVA DRUGIH SIS IN PO NEPOSR. 

SVOBODNI MENJAVI DELA 

Vsa sredstva za raziskovalno 
dej avnost 

Delež vseh sredstev v 
družbenem proizvodu (%) 

(5) 

31U 

lt 
5 

565 
422 
115 

27 
1 

(7) 
1 

5 R 
(363) (435 ) 

4in 

17 

599 
422 
12 7 
28 

2 

(12) 
3 

9 
(458) 

426 

20 
12 

637 
470 
136 

29 
2 

69 
54 

5 
11 

514 
442 

57 
15 

'72 7 
567 
433 
102 

30 
2 

160 
928 1034 1095 1310 

1049 1294 1648 1625 

72 
55 

6 
11 

551 
475 

61 
15 

784 
584 
442 
108 

32 
2 

200 
1407 

76 
58 

6 
12 

590 
509 

65 
16 

832 
602 
4 52 
114 

33 
3 

2 3fl 
1498 

80 
60 

7 
13 

630 
554 

70 
16 

870 
620 
462 
121 

34 
3 

250 
1580 

84 
63 

7 
14 

676 
584 

75 
17 

898 
638 
470 
12 9 

36 
3 

381 
290 

31 
60 

2961 
2554 

328 
79 

4111 
3011 
2259 

5 74 
165 

13 

260 1100 
1658 7453 

1807 2021 2273 2562 10288 

1977 2328 2743 2935 3214 3519 3853 4220 17741 

1,35 1,50 1,70 1,73 1,79 1,87 1,95 2,03 1,88 

Opombe: 1. Občinske raziskovalne skupnosti doslej niso združevale sredstev in so bile financirane 
v obdobju 1978-1980 iz združenih sredstev pri Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

2. Področje raziskovalne skupnosti prav tako doslej niso združevala sredstev po samoupravnem 
sporazumu, pač pa pomenijo prikazani sneski sofinanciranje uporabnikov za raziskovalno 
dej avnost. 

- opredelitev dolgoročnejše družbene politike do domače znanosti; 
(Zaradi omejenih raziskovalnih možnosti je treba nujno opredeliti in 

ločiti področja celovitega lastnega razvoja od drugih, kjer bomo vlagali 
le zaradi uspešnejšega koriščenja tujega znanja. Tako politiko pa j« 
treba z ustreznimi zakonskimi, organizacijskimi in družbenimi ukrepi 
tudi sankcionirati.) 
- krepitev raziskovalnih zmogljivosti; 
(Racionalnejša delitev dela, obseg, kakovost in motiviranost kadrov, 

5. Pogoji za doseganje planiranih ciljev 
Za ustvarjanje pogojev, dvig uspešnosti in prestrukturiranje razisko- 

valnega dela je treba uspešno rešiti vsaj naslednje osnovne probleme: 
- programiranje in planiranje razvoja; 
(Raziskovalna dejavnost mora izhajati vsaj iz srednjeročnih razvojnih 

potreb ozdov, njihovih združenj in SR Slovenije kot dela enotnega 
razvoja SFRJ.) 
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pospešeno obnavljanje raziskovalne opreme in potreben obseg vla- 
ganj so pogoji, s katerimi se raziskovalna dejavnost šele usposobi za 
svoje naloge.) 
- raziskovalna dejavnost na visokošolskih zavodih; 
(Raziskovalna dejavnost na fakultetah in inštitutih visokošolskih 

temeljnih organizacijah se mora v skladu s potrebami pedagoškega 
procesa in združenega dela vključiti v skupni raziskovalni program, pa 
tudi raziskovalne programe posebnih in občinskih raziskovalnih skup- 
nosti. To pa zahteva skladnejše programiranje, izvajanje in usklajeva- 
nje skupaj z ostalimi izvajalci in uporabniki.) 

- razvoj novih družbenoekonomskih odnosov in organiziranosti; 
(Občinske in posebne raziskovalne skupnosti moramo ne le usta- 

noviti oziroma uskladiti z zakonom, ampak jih tudi usposobiti za 
opravljanje njihove vloge. Brez izboljšanja njihovega delovanja ni 

upravičeno pričakovati pospešitve neposredne svobodne menjave 
dela v raziskovalni dejavnosti.) 

»«. prenos raziskovalnih dosežkov v prakso; 
(Zagotoviti moramo skladnejše uveljavljanje vseh sestavin sklenje- 

nega inovacijskega procesa od temeljne raziskave, razvojnega dela, pa 
do uveljavitve rezultatov v praksi.) 

V. SKLEP 
Ker ta analiza ne obravnava vseh vprašanj in problemov v razisko- 

valni dejavnosti, je Raziskovalna skupnost Slovenije vsem nosilcem 
planiranja namenila širšo in s potrebno dokumentacijo opremljeno 
analizo, skupaj z vprašalnikom za ugotavljanje raziskovalnih potreb in 
zmogljivosti. 

Komentar Zavoda S RS za 

Analiza uresničevanja plana za obdobje 1976-1979 in ocena 
možnosti razvoja za 1981-1985 raziskovalne dejavnosti ima kot 
prilogo priključene po sprejeti metodologiji izražene elemente za 
sklepanje samoupravnih sporazumov, vendar pa so brez kvantifi- 
kacij. 

Ocena razvojnih možnosti ne zajema le projekcije sredstev, ki 
naj bi se v prihodnjem planskem obdobju združevala na nivoju 
Raziskovalne skupnosti Slovenije, temveč vključuje tudi nova sred- 
stva, ki naj bi bila združena iz dohodkov temeljnih organizacij 
združenega dela za posamezne posebne oz. občinske raziskovalne 
skupnosti. 

Z vključitvijo novih sredstev bi se celotno združevanje iz do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela povečalo v nasled- 
njem planskem obdobju kar za 260,3% oziroma bi naraščalo po 
poprečni letni stopnji rasti 21,1%. 

To pomeni prekvalifikacijo vseh sredstev, ki so bila doslej anga- 
žirana v neposredni menjavi dela kot pogodbeni aranžmaji z razi- 
skovalnimi organizacijami ali v lastnih raziskovalnih enotah, v 
združevanju sredstev iz dohodka. To v bistvu pomeni nov sistem 

družbeno planiranje 
financiranja raziskovalne dejavnosti, ki ima gotovo svoje pozitivne 
strani, lahko pa tudi negativne v kolikor posebne in občinske 
raziskovalne skupnosti ne bi opravile funkcije, ki se od njih priča- 
kuje, namreč večjo integriranost raziskovalnih projektov ter večji 
vpliv uporabnikov na raziskovalno dejavnost. 

Novi sistem se od dosedanjega razlikuje po tem, da so bila do 
sedaj to sredstva iz materialnih stroškov, po novem predlogu pa 
gredo iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, to pa bo v 
občutni meri vplivalo na razporejanje dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela. Problem bi ne bil pereč, če bi se sredstva 
za posebne in občinske raziskovalne skupnosti združevala iz mate- 
rialnih stroškov. 

Tudi če upoštevamo tako finančno konstrukcijo, kot jo za v 
bodoče predlaga Raziskovalna skupnost Slovenije, bi bilo v SR 
Sloveniji leta 1980 združenih 1095 mio din, leta 1981 pa že 1310 
mio din, kar predstavlja stopnjo rasti 19,6%. Pri takem realnem 
povečanju sredstev pa se poraja vprašanje ali imamo proste razi- 
skovalne kapacitete za tako povečanje sredstev ali pa to pomeni le 
podražitev raziskav. Projekcija sredstev je tako ocenjena kot ne- 
realna. 

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA SR SLOVENIJE 
Strokovna služba      

Analiza razvojnih možnosti Skupnosti 

pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v SR Sloveniji za obdobje 

od 1981 do 1985  ■  

I. Osnovne značilnosti razvoja skupnosti 
vobdobju od leta 1976 do 1980 

1. Delavci v združenem delu so v mesecu juliju 1977 na podlagi 
zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in zakona o družbe- 
nem planu Jugoslavije sprejeli samoupravni sporazum o temeljih plana 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za 
obdobje 1976 do 1980, skupščina skupnosti pa je v juliju 1977. leta 
sprejela tudi srednjeročni plan razvoja skupnosti za obdobje 
1976-1980. S tema dvema osnovnima planskima dokumentoma so bili 
za tekoče srednjeročno obdobje dogovorjeni in začrtani temeljni cilji 
in naloge, za katerih uresničevanje se zavzema skupnost. Opredeljen 
je bil program skupnosti, njegova vrednost, osnovni elementi za vre- 
dnotenje in valorizacijo programa ter glavni instrumenti za združeva- 
nje sredstev. 

Z aneksoma številka 1 in številka 2, sprejetima v marcu oziroma 
decembru 1978, je bil natančneje opredeljen program dela in sredstva, 
potrebna za izvedbo programa, v letih 1978, 1979 in 1980. 

Zagotavljanje materialne podlage za uresničevanje pravic zavaro- 
vancev je v skladu z materialnimi možnostmi družbe kot celote in v 
skladu z dogovorjeno politiko na področju skupne porabe v tem 
planskem obdobju. 

2. Skupnost dosledno izpolnjuje dogovorjeno politiko o gibanju 
pokojnin, saj pokojnine redno valorizira v skladu s povečanjem nomi- 
nalnih osebnih dohodkov na zaposlenega. 

Pokojnina se vsako leto poveča za odstotek porasta nominalnih 
osebnih dohodkov vseh zaposlenih na območju SR Slovenije v minu- 
lem letu v primerjavi z letom poprej. Tako je znašalo doseženo ra- 

zmerje med poprečno starostno pokojnino in poprečnim osebnim 
dohodkom na zaposlenega delavca v letu 1976 71,6%, v letu 1977 
72,6%, v letu 1978 72,1%, v letu 1979 okoli 72,0%, v letu 1980 pa 
ocenjujemo, da bo znašalo okoli 72,3%. 

Bistvenih razlik med vsemi pokojninami, priznanimi v različnih ča- 
sovnih obdobjih, gledano v globalu, ni, obstajajo pa razlike med 
posameznimi kategorijami upokojencev. Te razlike niso posledica po- 
litike usklajevanja pokojnin v preteklih letih, temveč anomalij delitve- 
nega sistema v posameznih panogah dejavnosti. 

3. Na višino odhodkov skupnosti za uresničevanje pravic zavarovan- 
cev in upokojencev vplivajo predvsem naslednji elementi: 
a) obseg pravic, b) gibanje števila uživalcev posameznih pravic, c) 
gibanje nominalnih osebnih dohodkov in življenjskih stroškov kot 
osnove za valorizacijo posameznih denarnih dajatev. 

V skladu z dogovorjeno politiko se obseg pravic v tem srednjeroč- 
nem obdobju ne bo spremenil (povečale so se le pravice borcev NOV 
pred 9. 9. 1943. oziroma do 13. 10. 1943 leta). 

Za obdobje 1976-1978 je značilna nizka rast skupnega števila užival- 
cev pokojnin kot najpomembnejše kategorije. Rast števila uživalcev 
pokojnin je nižja, kot je bila predvidena s srednjeročnim planom, ter 
bistveno nižja od gibanj v prejšnjih dveh srednjeročnih obdobjih (po- 
prečne stopnje rasti: 1966-1970 4,6%; 1971-1975 3,2%). Za celotno 
srednjeročno obdobje pa je ocenjeno, da bo stopnja rasti nekoliko 
nižja od planirane 3,0% ter naj bi znašala 2,7% zaradi nekoliko večjega 
porasta števila uživalcev pokojnin v letih 1979 in 1980. 

Odhodki skupnosti se bodo predvidoma v tem srednjeročnem ob- 
dobju gibali v višini, ki jo prikazuje tabela I. Pri tem je višina odhodkov, 
ki temelji na osnovnih izhodiščih uresničevanja plana skupnosti v letih 
1976-1980 za leti 1979 in 1980 ocenjena. 
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Med odhodki predstavljajo denarne dajatve najpomembnejšo sku- 
pino, ki zajema predvsem starostne, družinske in invalidske pokojnine 
z varstvenim dodatkom. V strukturi odhodkov predstavljajo denarne 
dajatve okoli 84%. Naslednjo skupina glede na njihovo višino pred- 
stavljajo prispevki. Ta skupine zajema odhodke za zdravstveno varstvo 
upokojencev, za otroško varstvo otrok upokojencev in neposredno 
•otroško varstvo ter odhodke za reševanje stanovanjskih potreb upoko- 
jencev. Medtem ko se višina prvih dveh prispevkov določa s samou- 
pravnimi sporazumi med ustreznimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, je prispevek za reševanje stanovanjskih potreb upokojencev 
odvisen od porasta denarnih dajatev za pokojnine in znaša 4% od teh 
izplačil. 

Nižja stopnja rasti uživalcev invalidskih pokojnin ter sorazmerno 
hitrejša rast uživalcev oskrbnin in nadomestil iz invalidskega zavarova- 
nja ter hitrejša rast odhodkov za rehabilitacijo in zaposlovanje delov- 
nih invalidov kažejo, da se uspešno izpolnjuje eden od temeljnih ciljev 
v tem srednjeročnem obdobju, to je, da s pospešenimi vlaganji ustva- 
rimo materialne pogoje za prekvalifikacijo in rehabilitacijo delovnih 
invalidov v skladu z njihovo delovno zmožnostjo. 

4. Prihodki skupnosti so se od leta 1976-1979 oziroma se bodo tudi 
v letu 1980 oblikovali iz naslednjih virov: 
a) z rednim prispevkom iz osebnih dohodkov zavarovancev; 
b) s prispevkom iz dohodka TOZD in drugih organizacij, in sicer: 
- prispevek za nesreče pri delu in poklicna obolenja (osnova so OD), 
- prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem (osnova so OD) 
- posebni prispevek iz dohodka (osnova je poslovni sklad); 
c) s povračili federacije in republike za pokojnine nekaterih kategorij 
zavarovancev (predvsem borcev NOV), priznane pod ugodneišimi po- 
goji; 
d) z drugimi prihodki predvsem (povračila regresnih zahtevkov, povra- 
čila stroškov za nakazovanje obrokov posojil po administrativnih pre- 
povedih upokojencev). 

Najpomembnejšo skupino prihodkov predstavljajo prispevki iz oseb- 
nih dohodkov zavarovancev, ki predstavljajo okoli 70% vseh prihod- 
kov. Njihova višina je predvsem odvisna od porasta nominalnih oseb- 
nih dohodkov in zaposlenosti oziroma od gibanja mase osebnih do- 
hodkov. Prispevki iz dohodka TOZD in drugih organizacij pa predstav- 
ljajo 15% vseh prihodkov. 

Gibanje prihodkov skupnosti, ki jih združuje združeno delo skladno 
z dogovorjenim obsegom po samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana skupnosti in njegovim aneksom je razvidno iz naslednje tabele: 

Tabela 78: 

Skupina Ocena Plan 
prihodkov 1976 1977 1978 1979 1980 
Združena 
sredstva 7.141,4 8.278,9' 9.866,9* 12.822,6 15.862,3 
Združena sredstva 
DPS in 
drugih prih. 897,4 1.324,7 1.600,6 1.902,2 2 468 7 
SKUPAJ ~ ~~ ~ ~ 
PRIHODKI 8.038,8 9.603,6 11.467,5 14.724,8 18.331,0 

Opomba: 1) Iz realizacije v letu 1977 je odštetih 79,2 mio din, ki so 
bili po zaključnem računu prenešeni v prihodke skupnosti za leto 1978 

2) Iz realizacije v letu 1978 je odštetih 325,9 mio din, ki so bili po 
zaključnem računu prenešeni v prihodke leta 1979. 

V obdobju 1978-1979 so se spreminjale le stopnje prispevkov iz OD, 
medtem ko so stopnje prispevkov iz dohodka ostale nespremenjene. 
Zaradi prenosa presežka prihodkov nad odhodki ter začasnega prene- 
hanja plačevanja posebnega prispevka iz dohodka so se dejansko 
zniževale tudi stopnje tega prispevka. Poprečne stopnje prispevkov 
1976 12,50 %, leta 1977 12,37 %, leta 1978 11,01 %, leta 1979 10 90 % 
in leta 1980 10,90 %. 

5. Povečane pravice borcem NOV, določene z novelo republiškega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, hitra rast realnih 
osebnih dohodkov in s tem rast realne višine pokojnin, ob rasti števila 
uživalcev pokojnin in ostalih pokojninksih dajatev pogojujejo večjo 
udeležbo odhodkov skupnosti v družbenem proizvodu. Ta deležje 
znašal leta 1976 7,81 %, leta 1977 7,86 %, leta 1978 7,85 %, leta 1977 
7,90 % in leta 1980 8,06 %. 

Skupnost je prva tri leta tega srednjeročenga obdobja zaključila s 
presežki prihodkov nad odhodki. V letih 1976 in 1977 je skupnost 
povečala tudi rezervna in obratna sredstva zaradi ohranitve tekočo 
likvidnosti. Po zaključnem računu za leto 1978 pa je nastali presežek 
vrnila združenemu delu, tako, da ga je prenesla med prihodke leta 
1979, združeno delo pa začasno oprostila (za 3 mesece) plačevanja 
posebnega prispevka iz dohodka. 

Zaradi odstopanj od načrtovanih ekonomskih gibanj v letu 1979 je 
skupnost še za nadaljnje tri mesece podaljšala veljavnost sklepa o 
začasni oprostitvi plačila posebnega prispevka iz dohodka. 

Skupnost izplačuje dajatve v skladu z zakonom vnaprej, prispevki od 
izplačanih osebnih dohodkov, kot glavni vir prihodkov skupnosti pase 
plačujejo za nazaj. To vmesno obdobje znaša približno 36 dni. Tako je 
normalna likvidnostiskupnosti zagotovljena, če znaša minimalma vi- 
šina rezervnih sredstev 10 % letnih odhodkov skupnosti. 

S povečanjem rezervnih in obratnih sredstev se je izboljšala likvi- 

dnost skupnosti, v letih 1977 in 1978, saj so znašale rezerve ob koncu 
leta 1975 le 5,7 %, ob koncu leta 1978 pa že 8,5 % planiranih odhodkov 
za leto 1979. 

Problem likvidnosti pa se je ponovno začel pojavljati v drugi polovici 
leta 1979, saj mora skupnost mesečno najemati kratkoročne kredite, ki 
se bo nadeljeval tudi v začetku leta 1980, saj bodo znašala rezervna 
sredstva skupnosti le 6,5 % planiranih odhodkov skupnosti za leto 

II. razvojne možnosti skupnosti v obdobju od 
leta 1981 do 1985 

1. Za srednjeročno obdobje 1981-1985 je s projekcijo možnih glo- 
balnih okvirov in proporcev razvoja SR Slovenije, ki izhaja iz možnih 
ciljev razvoja in nalog za njihovo uresničitev, upoštevaje pri tem 
dosedanja družbenoekonomska gibanja in dosežene rezultate, predvi- 
deno, da bo znašala: 
- poprečna realna letna stopnja rasti družbenega proizvoda združe- 

nega dela 5,0 %; 
- poprečna stopnja rasti zaposlovanja v združenem delu 2,4 %; 
- stopnja rasti realnih osebnih dohodkov na zaposlenega 1,9 %. 
Upoštevaje te proporce je skupščina skupnosti že 28. junija 1979. 

leta z izhodišči razvojnih možnosti skupnosti opredelila okvire razvoja, 
cilje in naloge, podrobneje pa jih bo določila v planskih dokumentih 
skupnosti. 

Izhodišča za plan razvoja skupnosti so: 
- enak obseg pravic zavarovancev in upokojencev kot v sedanjem 

srednjeročnem obdobju oz. kot bo opredeljen z veljavnimi predpisi; 
- hitrejše naraščanje števila upokojencev kot v sedanjem srednje- 

ročnem obdobju; 
- enak sistem valorizacije pokojnin in drugih denarnih prejemkov 

kot v sedanjem srednjeročnem obdobju; 
- združevanje sredstev za izvajanje programa skupnosti iz dohodka 

temeljnih in drugih organizacij združenega dela v obliki prispevkov iz 
dohodka. 

Obseg dejavnosti skupnosti je v mejah pravic zavarovancev in upo- 
kojencev odvisen od demografskih gibanj, od družbenoekonomskega 
razvoja republike in materialnih možnosti združenega dela. 

Zato bodo v planskem obdobju 1981-1985 temeljni cilji in naloge 
skupnosti: 

- nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in 
zagotovitev učinkovitega delovanja delegatskega sistema; 

- aktivno sodelovanje pri nadaljnjem izpolnjevanju sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja v skaldu z ustavnimi določili in 
določili zakona o združenem delu; 

- nadaljnje poglabljanje družbenoekonomskih odnosov v skupnosti 
in v zvezi s tem spodbujanje samoupravnega sporazumevanja delavcev 
v združenem delu za zadovoljevanje skupnih potreb oziroma za zdru- 
ževanje sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 

- povečanje realne vrednosti pokojnin v skladu z naraščnjem po- 
prečnih realnih osebnih dohodkov zaposlenih in opredelitev narave 
pokojnin kot nadaljevanje izplačevanja osebnih dohodkov; 
- ocenjevanje predvidenih potreb uživalcev pravic, zagotavljanje 

dolgoročnega in stabilnega financiranja skupnosti ob upoštevanju 
interesov združenega dela; 

- spodbujanje daljšega aktivnega dela zavarovancev; s sistemskimi 
in s praktičnimi ukrepi na področju invalidskega varstva, rehabilitacije 
in zaposlovanje delovnih invalidov pa zmanjševanje števila invalidskih 
upokojitev; 

- zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, bo skupnost priznala 
samo za tista dela in naloge, na katerih je delo posebno težavno in 
delavčevemu zdravju škodljivo in če navkljub varstvenim in tehnolo- 
škim ukrepom ne bo mogoče izboljšati delovnih razmer; 
- sodelovanje z družbeno političnimi skupnostmi, organizacijami 

združenega dela, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in z organi- 
zacijami upokojencev ter delovnih invalidov da bi skupno reševali 
aktualna vprašanja, ki zadevajo sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja; 
- nadaljnji razvoj informativne dejavnosti kot sredstva za čimboljše 

delovanje delegatskega sistema; 
- krepitev splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v 

skladu s pomenom in vlogo pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja; 
- pospeševanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na področju po- 

kojninskega in invalidskega zavarovanja v sodelovanju z znanstveno- 
raziskovalnimi In z drugimi institucijami na podlagi programa in pri 
nalogah, ki imajo teoretičen in praktičen poemen za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanja. 

2. Samoupravno organiziranje in razvoj samoupravnih odnosov v 
skupnosti je zelo pomembno, saj delavci v združenem delu in drugi 
delovni ljudje združejejo znatna sredstva iz svojega dohodka za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje in v skladu z načelom vzajemnosti in 
solidarnosti zagotavljajo socialno varnost sebi in svojim nepreskrblje- 
nim družinskim članom. 

Zavarovanci in upokojenci bodo v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o samoupravni organiziranosti in nalogah skupnosti ter statutom 
skupnosti urejali vsa pomembnejša vprašanja, ki zadevajo njihove 
pravice, dolžnosti in odgovornosti. 

Zavarovanci in upokojenci bodo na samoupravni podlagi po načelu 
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vzajemnosti in solidarnosti uresničevali svoje pravice, ki so zajete v 
določbah pravilnika o postopku za uveljavljanje pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Za doslednejše uveljavljanje samoupravnih pravic v skupnosti in za 
učinkovitejše varstvo pravic zavarovancev in upokojencev bo skrbelo 
posebno sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja in starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. 

Nadaljnje oblikovanje sistema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja mora zagotoviti pravice delovnih ljudi in občanov ter upoko- 
jencev, da bodo odločali o vseh pravicah in obveznostih, zlasti pa o 
združevanju in uporabi sredstev v skadu z ekonomskimi možnostmi in 
potrebami združenega dela oz. v skladu z družbenim razvojem. 

Upoštevaje starostno strukturo aktivnih zavarovancev je predvideno, 
da se bo iz leta v leto povečevalo število tistih, ki bodo Izpolnili pogoje 
za priznanj« pravice do starostne pokojnine - v prvih letih planskega 
obdobja le z dopolnitvijo predpisane starosti, v nadaljnjih pa tudi z 
dopolnitvijo pokojninske dobe. 

Ce se bodo uresničila predvidevanja o prirasti števila novih upoko- 
jencev v letih t979 in 1980, bo v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
upoštevaje stopnjo umrljivosti slovenskega prebivalstva, ugotovljeno 
ob popisu v letu 1973, kakih 40.000 zavarovancev izpolnilo pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine po veljavnih predpisih samo 
z dopolnitvijo ustrezne starosti, kakih 25.000 pa še z dopolnitvijo 
predpisane pokojninske doba. Če upoštevamo poprečno dobo uživa- 
nja posamezne vrste pokojnine se bo proti koncu obdobja nekoliko 
povečala tudi stopnja odpadanja uživalcev. Dejstvo je, da je sedaj med 
vsemi uživalci pokojnin še vedno blizu 40 % tistih, ki jim je bilaprayica 
do posamezne vrste pokojnine priznana pred letom 1986. 

To porn*ni, da bo število vssh upokojencev naraščalo v poprečju po 
stopnji 3,0 %, invalidske 1,9 % in družinske 2,4 %. 

V tem srednjeročnem planskem obdobju uveljavljeno načelo, po 
katerem upokojenci delijo usodo delavcev v združenem delu tako, da 
se jim pokojnine vsako leto povečajo za toliko, za kolikor so se v 
minulem letu v primerjav z letom poprej povečevali realni osebni 
dihodki aktivnih zavarovancev, je pokazal zadovoljive rezultate in bi ga 
bilo smotrno ohraniti tudi v obdobju 1981-1985. Na podlagi dosedanjih 
predvidevanj naj bi realna vrednost pokojnin naraščala po stopnji 1,9 
% letno. S tem bi zagotovili razmerja, dosežena v obdobju 1976-1980. 

Naraščali bodo tudi zahtevki na podlagi mednarodnih sporazumov o 
socialni varnosti. Poleg dosedanjih zahtevkov za invalidnine in družin- 
ske pokojnine, za varstveni dodatek, pomoč in postrežbo itd., bo 
intenzivno naraščalo tudi število zahtevkov za starostne pokojnine. 

3. Potrebno bo zajeziti močne pritske na beneficiranje delovne 
dobe, saj so predvsem posledica pomanjkanja ukrepov za zagotavlja- 
nje varstva pri delu, za izboljšanje delovnih razmer ter neustreznega 
razvoja organizacije dela. Kaže, da danes predstavlja ta institut pokoj- 
ninskega zavarovanja le sredstvo za skrajševanje pokojninske dobe in 
starosti kot pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. 

Prizadevanja skupnosti bodo poleg strokovnega in hitrega reševanja 
vloženih zahtevkov veljala tudi ukrepom za čimboljše vodenje ažurnih 
evidenc o delih in nalogah, kjer se zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem (dela in naloge, posebni pogoji dela, splošni in posebni pogoji za 
varstvo pri delu, delovni čas, organizacija dela, število delavcev). Prav 
omenjene evidence bodo podlaga za stalno preverjanje pogojev dela 
in škodljivosti delovnih razmer ter za ugotavljanje, kako organizacije 
združenega dela izpolnjujejo svoje dolžnosti, ki izhajajo iz določil 
družbenih dogovorov. 

4. Potrebno bo zagotoviti, da bodo podatki matične evidence zava- 
rovancev lahko služili za priznavanje pravic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja s pomočjo računalnika. Predvidevamo, da bo do 
leta 1981 odpravljen zaostanek pri prenosu podatkov in da bo možno s 
pomočjo računalnika začeti kontrolirati sporočene podatke in odprav- 
ljati ugotovljene napake. Pravilne in ažurne podatke bo možno uporab- 
ljati v letu 1982. Hkrati s tem pa se bo matična evidenca vključila v 
splošni družbeni sistem informiranja. 

Za učinkovito delovanje matične evidence je potrebno prenesti mož- 
nost neposredne uporabe podatkov na območne delovne enote. So- 
dobna računalniška tehnika bo z opremo za daljinsko obdelavo podat- 
kov (terminalov) omogočala, da se obdelavo podatkov čimbolj približa 
zavarovancem in upokojencem, ki bodo tako lahko hitreje in lažje 
uveljavljali svoje pravice. 

5. Skupnost si bo prizadevala za čim učinkovitejšo dejavnost pri 
preprečevanju invalidnosti, za izboljšanje materialnih možnosti, za 
rehabilitacijo in prekvalifikacijo invalidov ter za spodbujanje zaposlo- 
vanja delovnih invalidov. V ta namen se bo skupnost zavzemala s čim 
hitrejšo pripravo in sprejem družbenega dogovora o prevenciji invali- 
dnosti in samoupravnih sporazumov na ravni občine, za poenotenja 
kriterijev in meril za ocenjevanje invalidnosti, prav tako pa si bo v 
sodelovanju z drugimi interesnimi skupnostmi in organizacijami zdru- 
ženega dela prizadevala za čim učinkovitejšo sistemsko ureditev inva- 
lidskega varstva, s tem da bi delovni invalidi svoje pravice do zaposli- 
tve, prekvalifikacije in ustreznih nadomestil lahko uveljavljali predvsem 
v organizacijah združenega dela, seveda ob pomoči in sodelovanju 
tako skupnosti kot tudi drugih organov in organizacij ter samouprav- 
nih interesnih skupnosti. 

6. Informativna dejavnost skupnosti je tesno povezana z razvojem 
samoupravnih odnosov v skupnosti in je nujna za učinkovito uveljav- 
ljanje delegatskega sistema. 

Informativno dejavnost bomo tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju razvijali tako, da bodo zavarovanci in upokojenci pravočasno in 

objektivno obveščeni o vseh pomembnih zadevah v skupnosti. Po- 
membno vlogo pri obveščanju bo imelo glasilo skupnosti »Vzaje- 
mnost« kot redna mesečna priloga »Delavske enotnosti«. Poleg tega 
bo skupnost skrbela za pravočasno in učinkovito obveščanje zavaro- 
vancev in upokojencev oziroma njihovih delegacij tudi z drugimi gra- 
divi ter nadaljevala z dosedanjo prakso, dao pomembnejših odločitvah 
obveščajo javnost tudi druga sredstva javnega obveščanja, predvsem 
dnevni tisk in RTV. Kot soizdajatelj revije »Naš delavec« bo skupnost 
sodelovala pri obveščanju naših delavcev, ki so začasno zaposleni v 
tujini. 

7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost bo v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju usmerjena predvsem v raziskovanje sistema pokojninsko 
invalidskega zavarovanja, v razvoj sistema preprečevanja invalidnosti, 
v varstvo pri delu, v ocenjevanje delovne sposobnosti, v medicinsko in 
poklicno rehabilitacijo delovnih invalidov, v zagotavljanje pogojev za 
zaposlovanje delovnih invalidov ter v druga vprašanja, ki zadevajo 
socialno varnost in sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

8. Strokovna služba si bo posebej prizadevala, da bo svojo notranjo 
organizacijo in način poslovanja sproti prilagajala zahtevam skupno- 
sti, torej ugotovljenim in družbeno verificiranim interesom zavarovan- 
cev in upokojencev. Prav tako se bo zavzemala, da bodo v polni meri 
zaživeli novi družbenoekonomski odnosi, predvsem pa načela svobo- 
dne menjave dela med skupnostjo in strokovno službo ter načelo 
nagrajevanja delavcev po rezultatih dela. 

Upoštevaje navedene cilje in glede na ustvarjene materialne pogoje 
bo strokovna služba pospeševala modernizacijo in racionalizacijo po- 
slovanja in si prizadevala kar najbolj izkoristiti možnosti, ki jih nudi 
avtomatska obdelava podatkov. Uporaba možnosti, ki jih nudi avto- 
matska obdelava podatkov, bo prispevala tudi k večji skrbi strokovne 
službe za varstvo pravic zavarovancev in upokojencev, predvsem pa k 
večji ažurnosti v postopku priznavanja pravic ter k takojšnji uveljavitvi 
teh pravic. 

9. Upoštevaje skupne cilje in usmeritve družbenega razvoja na po- 
dročju ljudske obrambe in družbene samozaščite, bo to področje v 
prihodnjem planskem obdobju deležno posebne pozornosti. Ljudska 
obramba postaja družbena funkcija, ki jo vsakodnevno izpolnjujejo 
delovni ljudje in občani. V naslednjem planskem obdobju bo skupnost 
usmerjala in planirala svoje zmogljivosti ter jih usklajevala s potrebami 
ljudske obrambe in vsemi drugimi družbenimi potrebami. Le če bomo 
temeljito politično in materialno pripravljeni, bomo tudi učinkovito 
varovali in branili pridobitve družbenega razvoja in socialistične samo- 
upravne odnose. 

Dokončno bo normativno urejeno to področje v samoupravnih aktih, 
ažurirani obrambni načrti, pripravljen srednjeročni program finansira- 
nja potreb ljudske obrambe in družbene samozaščite, in opravljene 
druge naloge na tem področju. 

10. Rekreacija uživalcev pravic Je tisto področje, na katerem je bilo v 
veliki meri doseženo plodno sodelovanje med samoupravnimi organi 
skupnosti, zvezo društev upokojencev In zvezo društev invalidov in 
humanitarnih organizacij. 

Glede na sprejeti družbeni dogovor in sklepe skupščine bo skupnost 
zagotovila sredstva za dograditev zdravstveno rekreacijskega centra 
za borce NOV in invalide v Strunjanu ter za gradnjo počitniškega doma 
za upokojence v Izoli. 

V skladu z novimi družbeno ekonomskimi odnosi naj bi se spremenil 
tudi način reševanja stanovanjskih vprašanj upokojencev. Glede na to, 
da bodo temeljni nosiici vssh odločitev v stanovanjskem gospodarstvu 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih skup- 
nostih v občinah, bodo tudi sami uresničevali svoje potrebe in interese 
pri pridobivanju oz. graditvi stanovanj pred samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti. Zaradi upokojitve namreč delavcu ne bo usahnila 
njegova pravica do reševanja stanovanjskega vprašanja, saj bo teme- 
ljila na pravicah iz minulega dela. 

11. Na podlagi temeljnih ciljev in razvojnih usmeritev skupnosti ter v ^ 
skladu z dogovorjeno politiko na področju skupne porabe so bodo 
temeljne organizacije združenega dela v procesu planiranja odločale o 
obsegu izločanja oziroma združevanja sredstev za uresničitev razvoj- 
nih usmeritev skupnosti. Z metodologijo za oblikovanje elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana skupnosti, ki 
izhaja iz izhodišč za analizo razvojnih možnosti oz. iz analize razvojnih 
možnosti skupnosti, so opredeljeni le tisti elementi, ki so predmet 
sporazumevanja in dogovarjanja in niso opredeljeni že z zakonom. Ti 
elementi so kvantrficirani v tabeli III in so naslednji: 

a) enak obseg pravic zavarovancev in upokojencev, 
b) usklajevanje pokojnin in drugih denarnih nadomestil oziroma 

prejemkov glede na ekonomska gibanja, 
c) zagotavljanje socialne varnosti z varstvenim dodatkom tistim 

upokojencem, katerih pokojnina ne dosega mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov, 

d) obseg sredstev za delo strokovne službe v odvisnosti od obsega, 
kvalitete in ažurnosti opravljenih nalog. 

Ocena potrebnih sredstev za uresničevanje razvojnih usmeritev 
skupnosti v letih 1981 do 1985 je prikazana v tabeli II. 

V tabeli so skupaj prikazani prispevki za zdravstveno varstvo upoko- 
jencev, za otroško varstvo otrok-upokojencev in stanovanjski prispe- 

Predvideno je, da bodo potrebna sredstva za uresničevanje razvoj- 
nih usmeritev skupnosti naraščala po poprečni stopnji 5,4% oz. 5,5% 
ha leto, če bi bilo oblikovanje sredstev za prispevke prenešeno na 
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ustrezne SIS. To pa pomeni za 0,4% oz. 0,5% hitrejšo letno stopnjo 
rasti od predvidene rasti družbenega proizvoda (5%). Topa je v skladu 
z ocenami, ki predvidevajo da bodo odhodki za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje v obdobju od 1981 do 1985 leta tudi v SFRJ rastli 
hitreje od predvidene rasti družbenega proizvoda, če ne bo prišlo do 
bistvenejših sprememb v sistemu pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. Tako se predvideva za SFRJ, da bo rast odhodkov za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, če bo realna vrednost pokojnin rastla 
po letni stopnji 2%, hitrejša od rasti družbenega proizvoda za 0,9% 
(1,9%), če bo stopnja rasti družbenega proizvoda 6,0% (5,0%). 

Delež odhodkov skupnosti v družbenem proizvodu bo naslednji: leta 
1981 8,09%, leta 1982 8,11%, leta 1983 8,14%, leta 1984 8,18%, leta 
1985 8,21%. 

Denarne dajatve kot najpomembnejša skupina odhodkov skupnosti 
bodo tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju ohranile enak delež v 
strukturi, kot ga imajo v sedanjem srednjeročnem obdobju, to je 84%; 
naraščale bodo po poprečni stopnji 5,2% na leto. 

V naslednjem srednjeročnem obdobju bodo odhodki za rehabilita- 
cijo in zaposlovanje invalidov predstavljali v strukturi 3,4% in bodo 
intenzivneje naraščali, saj bo znašala poprečna letna stopnja rasti 
10,6%. 

Predvideni odhodki za izvajanje zavarovanja bodo naraščali po po- 
prečni stopnji 4,6% na leto. Pri tem pa sredstva za delo strokovne 
službe skupnosti in strokovnih služb regionalnih zdravstvenih skupno- 
sti ne bodo presegla 1,45% letnih odhodkov. 

Pod predpostavko, da bodo tudi v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju predstavljala v strukturi prihodkov skupnosti združena sredstva 
od prispevkov 87%, kot v sedanjem srednjeročnem obdobju, se bodo 
gibale poprečne stopnje vseh prispevkov po letih, preračunane na 
maso bruto OD v naslednji višini: 
leta 1981 13,76%, leta 1982 13,81%, leta 1983 13,84%, leta 1984 
13,90% in leta 1985 13,96%. 

V sedanjem srednjeročnem obdobju pa so se poprečne stopnja 
gibale v naslednji višini: 
1976-15,50%, 1979-14,34%, 1978-13,66%, 1979-13,51%, 1980-13,70%. 

12. Analiza razvojnih možnosti skupnosti za obdobje od leta 1981 do 
1985 je izdelana po programu dela za pripravo in sprejem srednjeroč- 
nega plana skupnosti, njen namen pa je, da na podlagi uresničevanja 
programa razvoja skupnosti v sedanjem srednjeročnem obdobju oceni 
razvojne možnosti skupnosti v naslednjem srednjeročnem obdobju ter 
delavcem v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ponudi 
okvirne predloge elementov, ki izhajajo iz programa razvoja skupnosti 
in so predmet sporazumevanja in dogovarjanja. 

Prav tako pa bo analiza razvojnih možnosti ena od podlag za pri- 
pravo osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih plana Skupnosti, 
ki ga bodo sklenili udeleženci samoupravnega sporazumevanja in z 
njim opredelili temeljne naloge, višino potrebnih sredstev za izvedbo 
programa skupnosti ter obseg, način, pogoje in namen združevanja 
sredstev. 

Tabela 80: Ocena potrebnih sredstev za 
uresničevanje razvojnih usmeritev v letih 
1981-1985 

- v milj.din 
- cene 1978 

Elementi 1981 1982 1983 1984 1985 
0 Stopnja Indeks Strukt. 

Skupaj rasti v % 1985 deleži 
1981-85 1981-1985 1980 v % 

11.672,9 12.284,9 12.932,5 13.618,2 14.345,0 64.853,5 5,2 129,4 84,J 1. Denarne dajatve skupaj, 
v tem: 
- invalidske pokojnine 2 
- invalidnine 
- varstveni dodatek inva- 

lidskim upokojencem 
- starostne pokojnine 6 
- varstveni dodatek staro- 

stnim upokojencem 
- družinske pokojnine 2 
- varstveni dodatek družin- 

skim upokojencem 
- rekreacija upokojencev 
- nakazilo pokojnin v tujino 
- dodatek za pomoč in postrež- 

bo 
2. Rehabilitacija 
3. Izvajanje zavarovanja 
4. Prispevki za zdr.varstvo, 

otroško varstvo in stano- 
vanjski prispevki 1 

.490,0 
75.6 

39,8 
.290,5 

31,4 
.237,0 

72.7 
184,0 
54,4 

197,5 
42 9,5 
208,3 

2.585,5 
79,6 

41.0 
6.660,0 

33,2 
2.334,2 

77.1 
190.2 
67,8 

216.3 
474,9 
217,8 

2 .684,7 
83.7 

42,2 
7.051,2 

35,1 
2.435,6 

81.8 
196,7 
84,6 

236,9 
525.6 
227.7 

2.787,7 
88,1 

43,4 
7.465.4 

37,1 
2.541.5 

86,8 
203 ,4 
105.5 

259,3 
581.6 
238,1 

2.894,6 
92,6 

44,7- 
7.903,9 

39,2 
2.651,9 

92,1 
210,4 
131,6 

284,0 
643,9 
248,9 

13.442,5 
419 ,6 

211,1 
35.371,0 

176,0 
12 .200,2 

410,5 
984,7 
443,9 

1.194,0 
2.655,5 
1.140,8 

525,2 1.597,8 1.670,7 1.754,1 1.838,0 8.385,8 

Skupaj (1 do 4) 
Skupaj (1 do 3) 

13.835,9 14.575,4 15.356,5 16.192,0 17.075,8 
12.310,7 12.977,6 13.685,8 14.437,9 15.237,8 

77.035,6 
68.649,8 

3.8 
5.2 

2.9 
5,9 

5,7 
4.3 

6,1 
4,0 

24,7 

9.5 
10,6 
4.6 

4,7 

5.4 
5.5 

120,7 17,5 
12 8,8 0,5 

115,5 0,3 
133,0 45,9 

132 ,0 
123 ,7 

134,5 
121,5 
301,8 

157,4 
165,8 
125,0 

0,2 
15,8 

0,5 
1.3 
0,6 

1,6 
3.4 
1.5 

126,2 10,9 

130,0 100 
130,5 

Komentar Zavoda SR Sle 

planiranje 

Analiza razvojnih možnosti s področja pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja vsebuje vse elemente iz objavljene metodologije ele- 
mentov za sklepanje Samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Skupnosti pokojninsko invalidskega zavarovanja. Ponuđeni ele- 
menti so opredeljeni tako naturalno kot vrednostno. Sistem zdru- 
ževanja sredstev za kritje programa je opredeljen z osnovo in 
instrumentom združevanja sredstev. 

Pri vrednotenju programa je ocena potrebnih sredstev za leto 
1980 realna. V tabeli so ločeno prikazana sredstva, ki jih Skupnost 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja dobiva iz proračuna za 
kritje borčevskih pokojnin, kajti le tako je razvidno, koliko sredstev 
bo moral delavec neposredno združevati iz dohodka za ta namen. 

Predvidena 5,5% poprečna letna stopnja rasti sredstev, potreb- 
nih za kritje programa je iznad predvidene rasti družbenega proiz- 

iie za družbeno 

voda. V predvideni rasti upokojencev za obdobje 1981-1985 ana- 
liza računa z nekoliko preveliko poprečno letno stopnjo rasti 
starostnih upokojencev. Poprečna letna stopnja rasti sredstev, 
potrebnih za kritje programa je iznad predvidene rasti družbenega 
proizvoda. V predvideni rasti upokojencev za obdobje 1981-1985 
analiza računa z nekoliko previsoko poprečno letno stopnjo rasti 
starostnih upokojencev. Poprečna letna stopnja rasti invalidskih 
upokojencev je nižja kot doslej. Kako se bo uresničila, pa bo delno 
odvisno od politike, ki jo bo izvajala Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, prav tako pa tudi od učinkovitejšega 
varstva pri delu organizacij združenega dela. 

Usklajevanje »starih« pokojnin z »novimi« naj bi potekalo posto- 
poma in bi zato bilo koristno ponuditi nekaj variant Delavci v 
tozdih bi se tako lažje odločali o tem, kakšno dinamiko usklajeva- 
nja bi še lahko sprejeli glede na dane materialne možnosti. 
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SKUPNOST STAROSTNEGA ZAVAROVANJA KMETOV SR SLOVENIJE 
Strokovna služba    

Analiza razvojnih možnosti Skupnosti 

starostnega zavarovanja kmetov v SR 

Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 

I. OSNOVNE ZNAČILNOSTI RAZVOJA 
SKUPNOSTI V OBDOBJU OD LETA 1976-1980 

1. Delavci v združenem delu so julija 1977 na podlagi zakona o 
temeljih sistema družbenega planiranja in zakona o družbenm planu 
Jugoslavije sprejeli samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji za obdobje 1976 do 
1980 ter srednjeročni plan razvoja skupnosti za to obdobje. 

S planskimi dokumenti so bili začrtani temeljni cilji in naloge skup- 
nosti, višina dogovorjenega obsega sredstev, instrumenti za združeva- 
nje sredstev ter osnove in načini za valorizacijo pravic, ki izhajajo iz 
zakona o starostnem zavarovanju kmetov. 

2. Prihodki skupnosti se oblikujejo na osnovi zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov in na temelju družbene solidarnosti, ki jo zagotav- 
ljajo delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje. 

Višina sredstev, potrebna za uresničevanje pravic iz starostnega 
zavarovanja kmetov, je odvisna predvsem od: 
- obsega pravic, opredeljenega z zakonom o starostnem zavarovanju 
kmetov; 
- gibanja števila uživalcev posameznih pravic; 
- gibanja nominalnih osebnih dohodkov kot osnove za valorizacijo 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov po predpisih o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev 

V prvih treh letih se obseg pravic ni spreminjal. Sredstva so sa 
povečala predvsem zaradi porasta števila uživalcev in porasta nomi- 
nalnih osebnih dohodkov na zaposlenega. Za to obdobje je značilna 
nizka rast števila uživalcev pokojnin. Poprečna stopnja rasti je nižja, 
kot je bila načrtovana s srednjeročnim planom (3%), kar pa je tudi 
razumljivo, če upoštevamo podatke o starostni strukturi kmetov. 

V zadnjih dveh letih srednjeročnega obdobja pričakujemo poča- 
snejšo rast števila uživalcev pokojnin, in sicer po stopnji 1% v letu 1979 
in po stopnji 0,6% v letu 1980. 

Za to obdobje je značilna tudi visoka rast nominalnega osebnega 
dohodka na zaposlenega, kar je vplivalo na višino mejnega zneska 
najnižjih pokojninskih prejemkov ter s tem na višino pokojnin«. 

Prihodki skupnosti se oblikujejo iz naslednjih virov: 
1. s prispevkom kmetov - zavezancev; 
2. s solidarnostno udeležbo deiavcey: 
a) TOZD - gospodarstva; 
b) TOZD - negospodarstva; 
c) zasebnega sektorja/ 
3. s povračili republike za pokojnine po posebnih predpisih in 

varnostni dodatek kmetom-borcem NOV; 
4. z drugimi prihodki 

Tabela 82: Vrste prihodkov v mi0 din 

Realizacija 
1976 1977 1978 

Ocena realizacije 
1979 1980 Popr. 

stop. 
rasti 
v % 

1976-80 
- s prispevki kmetov - 
zavezancev 
- Solidarnostna 
udeležba 
- Povračila rep. 
- drugi dohodki 

97,6 102,1 103,9 115,0 233,2 24,3 

102,3 149,6 260,0 358,7 433,1 43,4 
34,5 38,0 71,3 70,» 75,4 21,0 
21,1 38,2 10,4 1,4 0,2_ 

Skupni prihodki 256.S 327,9 445,6 545,4 741,9 30,4 

8 samoupravnim sporazumom o temeljih plana za obdobje 1976- 
1980 naj W prispevali 40% vseh sredstev po načelu vzajemnosti in 
solidarnosti kmetje - zavezanci, ostalih 60% pa solidarno delavci in 
drugi delovni ljudje. 

V pivih dveh letih srednjeročnega obdobja s« je razmerje udeležb« 
nagibalo v korist delavcev, v letu 1978 pa se j« obremenitev združe- 
nega dela povečala (71%). Poprečna stopnja rasti v srednjeročnem 
obdobju znate as solidarnostno zbrana sredstva 48,4%, za prispevek 
kmetov - zavezancev (.a 24,3%. Na slednjo vsekakor vpliva polega 
padanja števila zavezancev za prispevek in njihove plačilne zmogljivo- 

sti, ki se odraža v vsakoletnem povečanju rednih odpisov prispevkov, 
tudi oprostitev prispevka ogroženim kmetom-zavarovancem zaradi 
elementarne nesreče v letu 1978. 

3. V zadnjih dveh letih srednjeročnega obdobja se bodo odhodki 
skupnosti povečali. V letu 1979 se je nivo pokojnin povečal od 30% na 
35%, v letu 1980 pa se bo povečal na 40% mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov iz preteklega leta S tem se bo delno tudi 
izboljšala socialna varnost kmetov. 

Število upravičencev do pokojnine po posebnih predpisih bo v letu 
1979 in 1980 upadlo zaradi prehoda med upravičence do pokojnine po 
splošnih predpisih z dopolnitvijo 65. leta starosti. 

Počasneje bodo naraščali tudi odhodki za varstveni dodatek kme- 
tom-borcem, katerih število bo v letu 1979 in 1980 upadlo. 

Višino posameznih vrst odhodkov prikazuje tabela 1. 
Skupnost je vsa poslovna leta zaključila s pozitivnim finančnim 

rezultatom. 

II. RAZVOJNE MOŽNOSTI V OBDOBJU OD 
LETA 1981 -1985 

1. Na uresničevanje ciljev in nalog, ki izhajajo iz začrtanih globalnih 
okvirov in proporcev razvoja SR Slovenije v srednjeročnem obdobju 
1981 -1985, bodo vplivala družbeno-ekonomska gibanja. Na tej osnovi 
in izhajajoč iz analize razvoja v sedanjem srednjeročnem obdobju, 
bodo za skupnost v obdobju 1981 -1985 pomembni predvsem nasled- 
nji kazalci razvoja: 

- poprečna letna stopnja rasti družbenega proizvoda združenega 
dela 5,0%; 
- poprečna stopnja rasti zaposlovanja v združenem delu 2,4%; 
- stopnja rasti realnih OD na zaposlenega 1,9%; 
Skupščina skupnosti je v mesecu juliju 1979 sprejela z izhodišči za 

analizo razvojnih možnosti v letih 1981 do 1985 osnovne usmeritve 
razvoja ter cilje in naloge, ki bodo podrobneje opredeljene v planskih 
dokumentih skupnosti. Prav tako je sprejela tudi metodologijo elemen- 
tov za sprejetje SS o temeljih plana, ki obsega tiste elemente in 
kazalce, ki niso opredeljeni z zakonom, so pa predmet samoupravnega 
spozrazumevanja in dogovarjanja. 

2. Julija 1979 je skupščina sprejela spremembe in dopolnitve statuta 
skupnosti starostnega zavarovanja kmetov. Novosti so predvsem na 
področju samoupravne organiziranosti skupnosti, ki uzakonjuje v sta- 
tutu že izvedeno obliko samoupravne organiziranosti z ustreznimi 
korekturami. 

Statut s spremembani predvideva poleg skupščine še dva nova 
samoupravna organa skupnosti. Funkcija samoupravne kontrole, se v 
skupnosti uresničuje preko odbora samoupravne kontrole, ki je orga- 
niziran po delegatskem principu. V okviru uresničevanja ljudske 
obrambe in družbene samozaščite bo skupnost imenovala poseben 
odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, katerega člani 
bodo že po svoji funkciji predsednik skupščine skupnosti, predsednik 
izvršilnega odbor«, tajnik skupnosti ali predstavnik strokovne službe 
skupnosti ter dva člana skupnosti iz vrst delegatov, ki ju bo izvolila 
skupščina skupnosti. , 

3. Ker trenutno veljaven zakon o starostnem zavarovanju kmetov 
ureja problematiko starostnega zavarovanja kmetov na tak način, da 
limitira krog zavarovancev in obseg pravic iz tega zavarovanja ter pri 
tem ne upošteva, da bi morale tudi pravic« iz tega zavarovanja poleg že 
določenih pogojev temeljiti tudi na pravicah, ki izhajajo iz dela, je treba 
tudi dejavnost na tem področju usmeriti predvsem v dogradnjo tre- 
nutno veljavnega sistema staristnega zavarovanja kmetov. 

Jasno je začrtano izhodišče, da j« nujno zagotoviti socialno varnost 
kmetov s pokojninskim in invalidskim zavarovanj«, in sicer v nasled- 
njem srednjeročnem obdob>u te vedno preko sistema obveznega 
starostnega zavarovanja kmetov, in ločeno od tega preko pokojnin* 
skega in invalidskega zavarovanja km»tov-koop«rantov, saj bo v na- 
slednjem srednjeročnem obdobju nemogoč« doseći reorienacijo vse!* 
kmečkih prizvaialcev v kooprantsko razmerje. 

Pri usmeritvah v okviru raavojnih možnosti za obdobje 1981 -1985 ]< 
potrebno predvsem to, da j« približevanj« starostnega zava 
rovanja kmetov pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju delavce' 
v ZD motno I«, te se ustrezno povete krog z«varovane«v in obsegi 
pravic iz tega zavarovanja. V skladu z dosedanjim izgrajevanjem tegi 
sistema, te posebno ob upoštevanju sistema financiranja starostnegi 
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zavarovanja kmetov (solidarnostna udeležba ZD, solidarnost in vzaje- 
mnost kmetov samih) in končnega cilja, t. j. približevanje delavskemu 
zavarovanju, izhajajo srednjeročne usmeritve skupnosti predvsem iz 
postopnega reševanja dograditve sistema starostnega zavarovanja 
kmetov. 

Razvoj skupnosti bo usmerjen predsem v: 
- povečanje socialne varnosti uživalcev starostnih pokojnin z 

ustreznim zvišanjem višine pokojnine, 
- odpravo načela ena pokojnina - ena kmetija, 
- razširitev kroga zavarovancev in upravičencev, 
- razširitev obsega pravic iz tega zavarovanja (uvedba invalidskega 

zavarovanja). 
4. Poleg uvedenega izvajanja preživninskega varstva kmetov bo 

potrebno zagotoviti nemoteno finančno poslovanje po letu 1981, ko se 
bodo začele uporabljati določbe 7. člena zakona o preživninskem 
varstvu kmetov, ki bodo omogočale pridobitev preživnine tudi tistim 
kmetom, za katerih zemljišča družbenopravne osebe niso zainteresi- 
rane. Sredstva za izplačilo teh preživnin bodo zagotovljena preko 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju v skladu z dogovorom o temeljih plana SR Slovenije. 

5. Na podlagi temeljnih ciljev in razvojnih usmeritev skupnosti ter v 
skladu z dogovorjeno politiko na področju skupne porabe se bodo 
temeljne organizacije združenega dela v procesu planiranja odločale o 
obsegu izločanja oziroma združevanja sredstev iz dohodka za realiza- 
cijo programa skupnosti. Z metodologijo za oblikovanje elementov za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih plana skupnosti, ki 
izhaja iz izhodišč za analizo razvojnih možnosti oziroma same analize 
razvojnih možnosti skupnosti, so opredeljeni le tisti elementi, ki so 
predmet sporazumevanja in dogovarjanja in niso opredeljeni že z 
zakonom. Ti elementi so predvsem: 
1. Višina starostne pokojnine je odvisna od mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov iz preteklega leta po predpisih pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in naj bi znašala najmanj 50 % mejnega 
zneska. 
2. Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje naj bi solidar- 
nostno prispevali 70 %, kmetje-zavezanci za prispevek pa 30 % sred- 
stev za pokojnine v posameznem letu. 
3. a) Razširitev kroga upravičencev do starostne pokojnine ob odpravi 
načela ena kmetija - ena pokojnina, 
- na zakonca - kmeta, 
- na zakonca — kmeta, ne glede na lastništvo in ne glede na to, če je 
njegov zakonec zavarovan v delavskem zavarovanju; 
- na ostale družinske oz. gospodinjske člane, ki jim je ali jim je bilo 
delo na kmetiji edini ali glavni vir preživlja nja. 
b) Uvedba invalidskega zavarovanja: 
- za kmeta - zavarovanca, 
- za ostale družinske člane. 
Glavni kazalci razvoja skupnosti so naslednji: 
a) Dosedanji obseg pravic (dosedanje naloge): 
- poprečna stopnja rasti števila uživalcev pokojnin po splošnih pred- 
pisih 0,7 %; 
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev pokojnin po posebnih 
predpisih 7,5 %; 
- poprečna stopnja padanja števila uživalcev varstvenega dodatka 1,0 
% 

Tabela 83: Stopnje rasti po vrstah pokojnin 

Vrsta pokojnine 
leto stopnja rasti 

1979 
1980 
1985 

oz. pada 

1. po splošnih 
predpisih 
2. po posebnih 
predpisih  
3. skupaj (1 -t-2) 

42.200 42.450 43.955 4 0,7 

330 310 210 _7,5 
42.533 42.760 44.165 

4. varstveni 
dodatek 

+ 0,7 

2.850 2.825 2.680 -^12 
Mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov iz preteklega leta in 

višina starostne pokojnine bosta po oceni znašala (izračun po cenah iz 
leta 1978): 

1979 1980 
mejni znesek 
starostna pokojnina 

2.415 
840 

2.451 
1985 

2.692 
1.321 

b) Razširjeni obseg pravic (nove naloge): 
- razširitev kroga upravičencev do starostne pokojnine za okoli 22 150 
novih upravičencev; 
- uvedba invalidskega zavarovanja za okoli 2.500 novih upravičencev. 
- znižanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine, 
- določene pravice za borce NOV po 9.9. 1943 oz. 13.10.1943. 

Razširitev pravic oz. nove naloge skupnosti opredeljujejo naslednji 
elementi in kazalci: 
Razširitev kroga upravičencev do starostne pokojnine bo povečala 
poprečno število uživalcev v naslednjem srednjeročnem obdobju: 
Tabela 84: Povprečno število uživalcev 
pokojnin 1981-1985 
1. zakonec kmeta 
2. drugi družinski člani 
3. preužitkarji na kmetijah delavcev 
4. lastnik kmetije, katerega 
zakonec je zavarovan v 
delavskem zavarovanju 3 250 
5. zakonec, če je lastnik 
kmetije - njegov zakonec 
zavarovan v del, zavarovanju 3 250 

11.100 
950 

3.600 

6. skupaj novi upravičenci (1 do 5) 22.150 
Uvedba invalidskega zavarovanja za vse primere invalidnosti bo 

povečala število uživalcev pokojnin: 

Tabela 85: Uživalci pokojnin 

za sedanji krog zavarovancev 
za ostale upravičence  

1.500 
1.000 

skupaj (1 4 2) 2.500 

6. Iz tabele 2 je razvidno, da bodo v naslednjem srednjeročnem 
obdobju predstavljale denarne dajatve kar 98,4 % vseh odhodkov za 
dosedanje naloge. 

V letu 1978 je znašal delež denarnih dajetev 98,1 %. Delno prestruk- 
turiranje odhodkov je posledica višjega nivoja pokojnin, ki naj bi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju znašale najmanj 50 % mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz preteklega leta (leta 1980- 
40 %). 

V letu 1978 je odpadlo na pokojnine po splošnih predpisih 80,5 % 
vseh odhodkov, v obdobju 1981 -1985 pa bi se ta delež povzpel že na 
92,1 %, saj bo stopnja rasti teh odhodkov znašala po oceni 7,2 %. 

Nasprotno pa bo upadel delež pokojnin po posebnih predpisih. 
Podatki v letu 1979 kažejo tudi na nižanje števila upravičencev do 

varstvenega dodatka. V naslednjem srednjeročnem obdobju je predvi- 
dena 5,3 % stopnja podajanja odhodkov za varstveni dodatek. Bi- 
stveno se bo znižala tudi odstotna udeležba teh odhodkov, saj so 
predstavljali leta 1978 15,6 %, v naslednjem srednjeročnem obdobju 
pa bodo znašali le 5,8 % vseh odhodkov. 

Tabela 86: Preračunane poprečne stopnje 
prispevkov _ cene 1978 
    - v mio din 

Solidarnost. združenaPopreč. stop. prispev. 
sredstva 3:2 4:2 5:2 

Masa stare nove skupaj 
Leto BOD naloge naloge (3 + 4) 
1 6 8 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

88,592 
92.985 
97.664 

102.536 
107.705 

447.0 
459.1 
471,0 
483,3 
496,3 

47,9 
82,3 

129,6 
261,3 

447,0 
507,0 
553,3 
612,9 
757,6 

0,50 
0,49 
0,48 
0,47 
0,46 

0,06 
0,09 
0,13 
0,24 

0,50 
0,55 
0,57 
0,60 
0,70 

Tako izračunane poprečne stopnje so se gibale v sedanjem 
srednjeročnem obdobju v naslednji višini., I. 1976 - 0,22%, I. 
1977 - 0,26%, I. 1978 - 0,35%, 1.1979 - 0,38% in po oceni za 
leto 1980 - 0,42%, 

7. Udeležba odhodkov skupnosti v družbenem proizvodu v obdobju 
1901 do 1985 bo zaradi novih nalog porasla in bo znašala leta 1981 0 40 
%, leta 1982 0,43 %, leta 1983 0,44 %, leta 1984 0,47 %, in leta 1985 
0,54 %. 

Udeležba odhodkov skupnosti v družbenem proizvodu pa se je v 
sedanjem srednjeročnem obdobju gibala takole: 1.1976 - 0,26 % 
1 1977 - 0,27 %, 1.1978 - 0,26 %, 1.1979 - 0,32 % in 1.1980 0,34 % (za 
leti 1979 in 1980 so podatki ocenjeni). 

8. Za naslednje srednjeročno obdobje je predvideno, da bi za ure- 
sničevanje programa razvoja skupnosti prispevali kmetje - zavezanci 
za prispevek 30 % sredstev, 70 % pa naj bi znašala solidarnostna 
udeležba delavcev. Vir solidarnostnega združevanja sredstev bo tudi v 
naslednjem srednjeročnem obdobju ostal dohodek, predlogi pa so, da 
bi se spremenile osnov«. 

V sedanjem srednjeročnem obdobju so viri in osnove solidarnost- 
nega združevanja sredstev naslednje: 
- prispevek iz dohodka TOZD s področja gospodarstva od prispevno 
osnove iz obrazca za »obračun republiškega davka iz dohod ka TOZD« 
in občanov, ki z osebnim delom in lastnimi sredstvi opravljajo gospo« 
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darsko ali negospodarsko dejavnost, od osnove, od katere plačujejo 
davek iz dejavnosti, ki je znašal leta 1976 - 0,49%, I. 1977 - 0,73%, I. 
1978 - 0,46% in I. 1979 - 0,50%. 

- prispevek iz dohodka tistih TOZD s področja negospo- 
darstva in delovnih skupnosti, ki ne plačujejo republiškega 
davka iz dohodka, od osnove osebnih dohodkov, ki je znašal 

vsa leta v obdobju 1976-1979 - 0,26%. 
Ne glede na to, kakšen predlog osnov za obračun prispev- 

kov bo sprejet za naslednje srednjeročno obdobje, so v na- 
slednji tabeli preračunane poprečne stopnje prispevkov po 
letih za »solidarnostno združena sredstva delavcev glede na 
maso »bruto« osebnih dohodkov. 

Komentar Zavoda SRSza družbeno planiranje 

Analiza razvojnih možnosti s področja starostnega zava- 
rovanja kmetov vsebuje elemente, k i so obajvljeni v meto- 
dologiji elementov za sklepanje Samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana starostnega zavarovanja kmetov. 
Ponuđeni elementi so opredeljeni naturalno in vre- 
dnostno. Sistem združevanja sredstev za izvajanja pro- 
grama je oblikovan in ima opredeljeno tako osnovo kot 
tudi instrument združevanja sredstev. 

Ocena potrebnih sredstev za leto 1980, ki bodo znatno 
višja od sredstev v preteklih letih, je v skladu z že sprejetim 
aneksom k samoupravnemu sporazumu. Skupnost sta- 
rostnega zavarovanja kmetov predvideva na to osnovo 
15% poprečno letno rast v naslednjem obdobju, kar je 
mnogo višje od rasti družbenega proizvoda. Tako poveča- 

nje sredstev ustreza predlagani razširitvi kroga kmečkih 
zavarovancev. Tudi analiza razvojnih možnosti SR Slove- 
nije, ki jo je objavil Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje, opozarja na razmeroma nizko socialno var- 
nost, ki jo je doslej uživalo kmečko prebivalstvo preko 
starostnega zavarovanja. Vendar pa v Smernicah za pri- 
pravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 ta problem ni izpostavljen, kajti smernice pre- 
dvidevajo, da se v naslednjem planskem obdobju obseg 
socialnih pravic ne bo širil. 

Vprašljivo je tudi, ali bo mogoče povečanemu obsegu 
kmečkega starostnega zavarovanja zbrati dovolj sredstev 
s povečanim prispevkom kmečkih zavarovancev (po pro- 
jekciji naj bi le-ti zagotovili 30% potrebnih sredstev). 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE IN INROFMACIJSKI SISTEM 

Program za nadaljnje priprave samoupravnih 

sporazumov o temeljnih planov samoupravnih 

interesnih skupnosti 

(materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti) 

Republiški komite za družbeno planiranje in informacijski 
sistem je za nadaljnje pripravljanje samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti 
določil naslednji program: 

1. Skupna objava analiz razvojnih možnosti občinskih in 
območnih samoupravnih interesnih skupnosti po vseh obči- 
nah, kjer tega še niso storili, z mnenji organov za planiranje v 
občinah. 

Nosilci priprave besedil: Občinske in območne samo- 
upravne interesne skupnosti. 

Nosilci objave in komentarjev: organi za planiranje v obči- 
nah v sodelovanju z občinskimi in območnimi samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi 

Rok objave: januar 1980. 
2. Priprava poročil za skupščine samoupravnih interesnih 

skupnosti o prispelih elementih iz temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela in krajevnih skupnosti za samoupravne spora-* 
zume o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in 
priprava strokovnih podlag za osnutke samoupravnih spora- 
zumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupno- 
sti.1. 

Nosilci: strokovne službe samoupravnih interesnih skupno- 
sti. 

Rok: do 29. februarja 1980. 
1 Pred to fazo mora bi ti razprava o analizah razvojnih možnosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter družbe- 
nopolitičnih skupnostih ter sprejem elementov temeljnih organizacij združenega 
dela in krajevnih skupnosti za samoupravno sporazumevanje o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

3. Priprava osnutka samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih skupnosti. 

Nosilci: organi odgovorni za planiranje v samoupravnih 
interesnih skupnostih. 

Rok: do 10. marca 1980. 
4. Obravnava poročila o poteku priprav samoupravnih spo- 

razumov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupno- 
sti in skladnosti njihovih osnutkov s smernicami skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Nosilci: Skupščine družbenopolitičnih skupnosti. 
Rok: do 15. aprila 1980 
5. Obravnava in usklajevanje elementov temeljnih organi- 

zacij in krajevnih skupnosti na podlagi osnutkov samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti upoštevaje mnenja skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti ter določitev predloga samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti. 

Nosilci: Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti. 
Rok: do 15. maja 1980. 
6. Podpisovanje samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 

nov samoupravnih interesnih skupnosti2. 
Nosilci: Samoupravne interesne skupnosti. 
Rok: do 30. septembra 1980 

21 Pred tem J* potrebno opraviti obravnavo predlogov samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in krajevnih skupnostih ter sprejeti temelje planov temelj- 
nih organizacij združenega dela in skleniti samoupravne sporazume o temeljih 
plana krajevnih skupnosti, ki so osnova za podpis samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti. 

OPOMBA: 
Zaradi tehničnih razlogov sta izpadli po 2 tabeli pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije in Skupnosti starostnega 
zavarovanja kmetov SR Slovenije.   . 
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