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POROČILO 

o poteku planskih aktivnosti in o 

problemih usklajevanja razvoja v SR 

Sloveniji (ESA-452) 

1. UVOD 
Po 60. in 190. členu Zakona o sistemu družbe- 

nega planiranja in o družbenem planu SR Slove- 
nije (Ur. I. SRS, št. 4-1/80) Izvršni svet s tem poro- 
č ilom seznanja Skupščino SR Slovenije s potekom 
planskih aktivnosti v republiki in v tej zvezi z ure- 
sničevanjem sistema samoupravnega družbe- 
nega planiranja ter s ključnimi razvojnimi pro- 
blemi, o katerih bo za nemoteno družbeno repro- 
dukcijo nujno sprejeti samoupravne sporazume 
oziroma dogovore. Poročilo naj omogoči Skup- 
šč ini oblikovanje usmeritev, priporoč il in sklepov, 
ki naj bi pospešili uveljavljanje sistema planiranja 
in pripravo planskih aktov tako, da bi bili plani 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti sprejeti v letu 1980. 

Ker teče živahna planska aktivnost, poročilo te- 
daj, ko bo obravnavano na zasedanjih skupščin- 
skih zborov, ne bo več v celoti aktualno. Zato ga 
bo treba še analizirati bodisi v ekspozeju Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ali z morebit- 
nimi dodatnimi, tudi ustnimi informacijami. 

Hkrati naj bi to poroč ilo pripomoglo nosilcem in 
udeležencem v planiranju, da laže ocenijo svoje 
dosedanje delo na pripravah planskih aktov in 
podvzamejo ukrepe za intenziviranje tega dela, 
zlasti pa uveljavljanja zakonskega načela soča- 
snosti planiranja. 

Priprava planskih dokumentov teče na osnovi 
novega sistema planiranja, saj je bil Zakon o te- 
meljih sistema družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu Jugoslavije sprejet februarja leta 1976. 
Zakon o sistemu družbenega planiranja in o druž- 
benem planu SR Slovenije pa je bil že dalj časa v 
takšni obliki, da je nosilcem planiranja nudil obilo 
podlag za delo v skladu s samoupravnim siste- 
mom planiranja, dokler ni bil v decembru 1979 
sprejet v Skupšč ini SR Slovenije. 

V federaciji in republiki so bili sprejeti programi, 
ki težijo k č im širši in sočasni aktivnosti nosilcev 
planiranja, to je delavcev in občanov v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v krajevnih 
skupnostih. Vsebujejo tudi roke, ki predvidevajo, 
da bodo predlogi samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov oblikovani v prvi po- 
lovici leta 1980 - tedaj pa tudi osnutki pianov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih skupnosti. Samoupravni sporazumi in 
dogovori o temeljih planov bodo sklenjeni do okto- 
bra leta 1980 - obenem pa tudi oblikovani predlogi 
planov. Po tem bodo sprejeti plani samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti. V skladu z zakonskim načelom soča- 
snosti planiranja naj bi te roke upoštevali vsi no- 
silci planiranja, kar bi omogočilo uč inkovito uskla- 
jevanje o skupnih razvojnih interesih. 

2. URESNIČEVANJE SISTEMA 
SAMOUPRAVNEGA PLANIRANJA IN 
POTEK PLANSKIH AKTIVNOSTI 

2.1. PLANIRANJE V ZDRUŽENEM DELU 
2.1.1. Gospodarstvo 
Analize razvojnih možnosti so pripravile vse samoupravne 
interesne skupnosti na republiški ravni (te analize so objav- 
ljene v prilogi Poročevalca Skupščine SR Slovenije 4. 1. 1980 
skupaj s komentarjem Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje). Analize razvojnih možnosti so izdelane in obravna- 
vane tudi praktično v vseh sestavljenih organizacijah združe- 
nega dela in v več ini delovnih organizacij, ne pa v več ini 
temeljnih organizacij združenega dela.1 

Analize razvojnih možnosti samoupravnih interesnih skup- 
nosti so bile pripravljene v glavnem v takšni obliki, da so 
posredovale nosilcem planiranja elemente za samoupravne 

zaključki na osnovi vzorčne ankete 

sporazume o temeljih planov, k čemur je često prispevalo 
strokovno sodelovanje Zavoda SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. Nasprotno pa so analize razvojnih možnosti sestavlje- 
nih organizacij združenega dela v glavnem presplošne; iz njih 
pogosto niso razvidni elementi, ki naj bi jih sprejemali delavci. 

Iz vzorčne ankete je možno sklepati, da večina temeljnih 
organizacij združenega dela (okrog 70%) še ni sprejela smer- 
nic in elementov, medtem ko jih ima več kot polovica smer- 
nice pripravljene za sprejem. Še slabše je stanje glede ele- 
mentov, delno zaradi presplošnih analiz razvojnih možnosti 
samoupravnih organizacij združenega dela in delovnih orga- 
nizacij, delno pa tudi zato, ker so analize razvojnih možnosti 
samoupravnih interesnih skupnosti na republiški ravni posre- 
dovane temeljnim organizacijam združenega dela precej 
pozno, številne samoupravne interesne skupnosti na občinski 
ravni pa jih še niso objavile. 

Večina anketiranih organizacij združenega dela izjavlja, da 
namerava osnutke samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov pripraviti februarja ali marca, kar je v skladu s predvide- 
nimi roki (10. marec). 

Sklepe o pripravi svojih planov in programe dela na sred- 
njeročnih planih so sprejele vse temeljne banke na območju 
SR Slovenije (16 temeljnih bank Ljubljanske banke-združene 
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banke, po ena temeljna banka Beograjske banke in Jugo- 
banke). Analize razvojnih možnosti so zaenkrat izdelale in 
objavile 3 temeljne banke, ostale pa jih še izdelujejo. Večina 
temeljnih bank zdaj opravlja anketo o razvojnih namerah 
svojih članic, računajo pa, da bodo osnutke samoupravnih 
sporazumov o temeljih svojih planov pripravile v marcu 1980. 
predloge pa v juniju 1980. 

2.1.2. Družbene dejavnosti 
V skoraj vseh samoupravnih interesnih skupnostih, ki so že 

zaključ ile zbiranje elementov temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pripravo svojih sporazumov, so se na razposlane 
vprašalnike v več ji meri odzvale organizacije združenega dela 
izvajalcev (do 70%), v bistveno manjši meri pa organizacije 
združenega dela uporabnikov (10-15%). Po sprejemu ele- 
mentov pa je proces v izvajalskih organizacijah združenega 
dela zastal, kar kaže na to, da izvajalske organizacije združe- 
nega dela oblikovanje elementov še vedno pojmujejo kot 
vlaganje zahtevkov in sedaj čakajo, ali jim jih bo samoupravna 
interesna skupnost odobrila. To je povezano tudi s tem, da v 
organizacijah združenega dela ni ustreznih planskih analiz ter 
delavci - izvajalci družbenih dejavnosti nimajo dovolj infor- 
macij in elementov za celovito planiranje v lastni organizaciji 
združenega dela. 

V organizacijah združenega dela družbenih dejavnosti je 
malo strokovno kvalificiranega osebja, ki bi bilo zmožno pri- 
praviti strokovne planske analize in ocene razvojnih možno- 
sti. Značilno je, da je odziv na vprašalnike glede elementov 
najslabši v samoupravni interesni skupnosti za telesno kul- 
turo, kjer so izvajalci amaterske organizacije in društva, naj- 
boljši pa v zdravstvu, kjer gre za visoko profesionalno organi- 
ziranost izvajalcev tudi v pogledu strokovno planske funkcije. 

Planiranje je bilo nekoliko boljše na tistih področjih, kjer so 
republiške samoupravne skupnosti predhodno seznanile ob- 
čine z elementi svojih programov, slabše pa tam, kjer so se 
zanašali na skupno objavo analiz republiških samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Ocene razvojnih možnosti občinskih samoupravnih intere- 
snih skupnosti so sedaj že objavljene v več ini občin. Ponekod 
so to storile v občinskem uradnem glasilu, drugje so izdale 
posebne brošure, v nekaterih primerih pa so gradivo poslale 
neposredno ustreznim delegacijam v samoupravne interesne 1 skupnosti. Vendar je še nekaj občin, kjer analiz niso objavili. V 
pretežni več ini je pred objavo o analizah samoupravnih inte- 
resnih skupnosti razpravljal tudi pristojni organ občinske 
skupščine oziroma mestne al: obalne skupnosti, kar je vpli- 
valo na več jo horizontalno usklajenost programov med dejav- 
nostmi. 

V kočljivem položaju pa sta Izobraževalna in Raziskovalna 
skupnost Slovenije. Obe sta objavili svoji analizi, ki pa dajeta 
le globalno orientacijo za področ ji. Ti dve skupnosti sta na- 
mreč v institucionalni preosnovi. Snujejo se posebne izobra- 
ževalne in raziskovalne skupnosti, ki bodo prevzele dobršen 
del doslej centraliziranih funkcij ter bodo tudi nosilke samo- 
stojnih planov in diferenciranega združevanja sredstev. V 
usmerjenem izobraževanju doslej še ni konstituiranih poseb- 
nih skupnosti za 4 področja, v raziskovalni skupnosti pa ni 
konstituirana še nobena (predvidenih je 10). Ker tu še ni 
planskega subjekta in še ni znan krog uporabnikov, ni moč 
organizirati postopka sporazumevanja o programih. Analize 
področ ij sicer trenutno pripravljajo v strokovnih službah 
ustreznih republiških skupnosti, možni nosilci nadaljnjega 
postopka pa so iniciativni odbori za formiranje posebnih 
skupnosti. 

2.2. PLANIRANJE V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
Kljub težavam je bil dosežen precejšen napredek v primer- 

javi s pripravami planskih dokumentov za tekoče srednje- 
ročno obdobje. Krajevne skupnosti so v glavnem opravile 
začetno organizacijsko fazo planiranja v prvi polovici leta 
1979. Analize možnosti razvoja so izdelali v večini krajevnih 
skupnosti, vendar jih je še vedno precej, ki nimajo svojih 
strokovnih podlag za pripravo smernic in elementov. Po glo- 
balnih ocenah je do sredine januarja 1980 večina krajevnih 
skupnosti sprejela smernice za pripravo svojih planov. Glede 
sprejetih elementov za pripravo samoupravnih sporazumov o 

temeljih planov pa je stanje manj ugodno/ Priprava samoup- 
ravnih sporazumov o temeljih planov krajevnih skupnosti je v 
začetni fazi, čeprav ponekod že tečejo usklajevalni sestanki, 
zlasti med krajevnimi skupnostmi in samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi. 

Za celoten potek planskih priprav krajevnih skupnosti je 
značilno: 

- priprava planskih dokumentov krajevnih skupnosti se po 
občinah močno razlikuje; rezultati so boljši v občinah, kjer so 
krajevnim skupnostim pomagale občinske planske strokovne 
službe, drugi strokovni nosilci in družbenopolitične organiza- 
cije, zlasti občinske konference SZDL; 

- na zaostanke pri pripravi smernic in elementov ter na 
stopnjo njihove usklajenosti so deloma vplivale tudi zamude 
pri pripravi analiz razvojnih možnosti skupaj s ponujenimi 
elementi občinskih samoupravnih interesnih skupnosti; 

- že sprejeti elementi so često pomanjkljivi, presplošni in 
neusklajeni z realnimi možnostmi; 

- medtem koje sodelovanje med krajevnimi skupnostmi in 
obč inskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi dokajš- 
nje, je povezanost med krajevnimi skupnostmi in temeljnimi 
organizacijami združenega dela v gospodarstvu slabša; 
splošna ocena je, da je stanje v krajevnih skupnostih ugo- 
dnejše Kot v temeljnih organizacijah združenega dela, kar 
otežuje usklajevanje razvojnih potreb krajevnih skupnosti z 
materialnimi možnostmi. 

2.3. PLANIRANJE V OBČINAH 
V občinah potekajo priprave planskih dokumentov za ob- 

dobje 1981-1985 z različno intenzivnostjo. Vse obč ine, Mesto 
Ljubljana in Obalna skupnost Koper so v prvih mesecih leta 
1979 zaključ ile začetno organizacijsko pripravljalno fazo pla- 
niranja, to je sprejem odloka o pripravi družbenega plana 
občine za obdobje 1981-1985 in delovnega programa. Večina 
občin pa je začela z vsebinskimi pripravami srednjeročnih 
planskih dokumentov razmeroma pozno. 

Analizo razvojnih možnosti za obdobje 1981-1985 in smer- 
nice za pripravo družbenih planov za obdobje 1981-1985 so 
izdelale vse občine, Mesto Ljubljana in Obalna skupnost Ko- 
per,3 vendar pa so večinoma prekoračile predvideni rok, to je 
julij 1979. Tako je približno tretjina občin in Mesto Ljubljana 
sprejela smernice v juliju, druge občine in Obalna skupnost 
Koper pretežno v septembru, oktobru in novembru, manjše 
število občin pa v decembru 1979. 

Med občinami so tudi precejšnje razlike glede vsebine, 
kvalitete in stopnje konkretnosti analiz razvojnih možnosti in 
smernic. V globalnih ciljih in usmeritvah občinske smernice 
ne odstopajo od republiških, razlike pa so v nekaterih global- 
nih kvantifikacijah. Iz občinskih smernic često niso razvidni 
osnovni kriteriji in koncepcija razvoja občine. Različno so 
prisotni posamezni vidiki planiranja. Večinoma je poudarek 
na ekonomskem in socialnem razvoju, manj pa je obravnavan 
prostorski razvoj. 

Delo na pripravi dogovorv o temeljih družbenih planov teče 
po občinah zelo različno. Medtem ko v nekaterih občinah že 
izdelujejo strokovne podlage in prve delovne zasnove dogo- 
vorov, je v drugih občinah priprava dogovorv šele v začetni 
organizacijski fazi. Nekatere občine so začele pripravljati tudi 
dogovore o skupnih temeljih svojih planov v okviru medob- 
činskega sodelovanja. 

Tudi stanje pri drugih nosilcih planiranja je po občinah zelo 
različno, vendar je v povprečju slabše kot v družbenopolitič - 
nih skupnostih. Zaostanki pri pripravi analiz razvojnih možno- 
sti organizacij združenega dela in samoupravnih interesnih 
skupnostih materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti so 
negativno vplivali na pravočasno in kvalitetno pripravo smer- 
nic in elementov temeljnih nosilcev planiranja ter na pripravo 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih planov. 

Sedanja stopnja priprav in kvaliteta srednjeročnih planskih 
dokumentov je v veliki meri rezultat dejavnosti izvršnih svetov 
skupščin občin, organov za družbeno planiranje in planskih 

' Većina krajevnih skupnosti ni sprejela smernic in elementov istočasno, ampak 
so najprej sprejeli smernice in nato elemente. 
' Občina Koper, Izota in Piran so sprejele skupne smernice v okviru Obalne skupnosti Koper, poleg teh pa je občina Koper sprejela tudi svoje smernice. 

poročevalec 3 



strokovnih služb. Tudi medobčinske gospodarske zbornice, 
zlasti pri pripravi planskih dokumentov temeljnih organizacij 
združenega dela, so bile različno intenzivne. Rezultati so 
boljši v občinah, kjer so z ustreznimi organizacijskimi in 
strokovnimi aktivnostmi, neposrednimi stiki s posameznimi 
nosilci planiranja in drugimi oblikami sodelovanja kontinui- 
rano spodbujali planske aktivnosti. 

Večina občin je sprejela svoje odloke o obvezni pripravi 
prostorskih planov obč irl do leta 1985 z elementi do leta 2000 
že leta 1978, ostale pa v prvi polovici leta 1979. Le nekaj občin, 
ki so sprejele odloke leta 1979, je sprejelo skupen odlok za 
pripravo srednjeročnega družbenega in dolgoročnega pro- 
storskega plana. 

V istem obdobju so občinski izvršni sveti sprejemali tudi 
programe akcij za pripravo prostorskih planov. Vse programe, 
ki so jih sprejeli izvršni sveti leta 1978, so novelirali leta 1979 
zaradi zamud in vzporednih priprav na družbene plane občin, 
ki so se pričele leta 1979. Tako so v vseh občinah v letu 1979 
programsko uskladili družbeno in prostorsko planiranje, kar 
je v skladu z Zakonom o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije. 

Strokovne osnove za prostorski del družbenega plana so 
ločeno pripravljale pretežno občine, ki so imele pripravljeno 
ustrezno gradivo (npr. delovne osnutke dogovorov o temeljih 
prostorskih planov in samih prostorskih planov) že v letu 
1978. Skoraj vse občinske analize možnosti razvoja in smer- 
nice za pripravo družbenih planov, pripravljene v letu 1979, že 
vključujejo v družbeno planiranje prostorski vidik. Samo- 
stojno oziroma ločeno strokovno gradivo in ločene smernice 
za prostorski plan ima le Obalna skupnost (tri obč ine) in še 6 
drugih občin. Prostorski vidik v skupnih smernicah za druž- 
beni plan, ponekod tudi v skupnih analizah razvojnih možno- 
sti, pa ima 21 občin (skupaj z ljubljanskimi). Pet občin je v 
zadnjih letih sprejelo prostorske plane. Slaba polovica občin 
bo še letos sprejela elemente dolgoročnega razvoja, ki so 
potrebni za solidno prostorsko načrtovanje. Ostale občine se 
bodo morale v okviru prostorskih odloč itev za naslednje pet- 
letno obdobje nasloniti na strokovna gradiva, ki so bila pri- 
pravljena za dosedanje planske dokumente (npr. urbanistični 
programi občin) in pozneje, ko bodo sprejele dolgoročne 
plane z vključenim prostorskim vidikom preveriti, ali so pro- 
storski oziroma posamično lokacijski vidiki v družbenih pla- 
nih 1981-1985 še ustrezni. Ker v več ini občin poznajo prostor- 
ske danosti razmeroma dobro, smemo pričakovati, da ne bo 
bistvenih sprememb v oetletnih planih obč in. Takšno pričako- 
vanje je utemeljeno tudi s tem, da je občine na mnoge ele- 
mente opozoril že Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
v prostorskih strokovnih osnovah za območje republike. 

Vse občinske uprave so naročile izdelavo prostorskih stro- 
kovnih osnov pri specializiranih delovnih organizacijah. Tako 
je angažiranih 25 takšnih organizacij, ob njih pa še nekaj 
drugih, ki pripravljajo le posamezne strokovne osnove (npr. 
predlog kategorizacije kmetijskih zemljišč ) kot podpogodbe- 
niki. Večina naročil je bila perfekturirana lani, zato v več ini 
obč in gradivo do konca 1979 še ni bilo na voljo, razen analiz 
prostorskih danosti. Ta del obdelav za pripravo prostorskega 
vidika dolgoročnega plana je metodološko na splošno soli- 
dno pripravljen. Zaradi novih rešitev v Zakonu o sistemu 
družbenega planiranja in družbenem planu SR Slovenije v 
nekaterih občinah razmišljajo o dopolnitvi teh naroč il. 

Vse občine imajo prostorske planske elemente, ki zahtevajo 
usklajevanje prek občinskih okvirov bodisi v akcijah medob- 
činskega usklajevanja bodiši v usklajevanju z republiko ozi- 
roma z republiškimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 
S tem je moč pričeti šeie, ko posamezna občina ponudi 
drugim partnerjem svoje elemente ali ko jih prejme od njih. 
Pretežno pa priprava občinskih planov še ni prišla v to fazo. S 
ponudbo elementov o prostoru bi lahko pričelo okrog 10 
občin. Neformalno že teče usklajevanje elementov med obči- 
nami v obliki strokovnega gradiva tako, da zainteresirane 
občinske uprave naročijo strokovne osnove za skupne ele- 
mente ali pa opravijo razprave za ugotovitev stališč  pri posa- 
meznih udeležencih pričakovanega sporazuma ali dogovora. 
To se dogaja v zadnjih dveh mesecih v polovici medobčinskih 
območij. Priprave za občinske dogovore o temeljih planov in 
za same plane bi morale napredovati sočasno v vseh občinah; 
v nasprotnem ni možno dogovarjanje prek občinskih okvirov. 

V občinah pripravljajo gradivo za družbeni plan različne 

strokovne službe in upravni organi (posamezniki, oddelki, 
odseki, samostojne službe, komiteji, sveti, itd.). Njihova orga- 
niziranost in usposobljenost ne zagotavljata primerne stro- 
kovne ravni dela in povezovanja gospodarskega, prostor- 
skega, socialnih in drugih vidikov planiranja. Planski službeni 
organi praviloma niso tako zasedeni, kot so sistemizirani, 
značilna pa je tudi dokajšnja fluktuacija kadrov. 

Planskim službam in organom v občinah je bil februarja 
1979 namenjen posvet predsednikov izvršnih svetov skupščin 
občin, mesta Ljubljane in Obalne skupnosti Koper, ki je spre- 
jel potrebne sklepe, ki pa se ne izvajajo sorazmerno z nalo- 
gami, ki jih terjajo programi priprave planskih aktov. 

2.4. PLANIRANJE V REPUBLIKI 
Skupščina SR Slovenije je novembra 1978 sprejela Odlok o 

pripravi in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje od 1981-1985 (Ur. I. SRS, št. 1465-22/78). V skladu z 
Odlokom je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel svoj 
program za pripravljanje družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985 (februar 1979) in svoj program dela na dogovoru o 
temeljih družbenfega plana SR Slovenije 1981-1985 (oktober 
1979). 

Svoje programe so sprejele tudi družbenopolitične organi- 
zacije. 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je decembra 1979 sprejelo 
izhodišča za družbenopolitično aktivnost pri pripravi in spre- 
jemanju planov nosilcev planiranja v SR Sloveniji v naslednjih 
letih. Poudarilo je, da mora oblikovanje planov celoviteje 
uveljaviti načela novega sistema družbenega planiranja. Vse 
nosilce planiranja je obvezalo, da se pravočasno vključ ijo v 
oblikovanje planov. Kot fronta organiziranih subjektivnih so- 
cialističnih sil je SZDL prevzela naloge koordinatorja družbe- 
nopolitične aktivnosti pri oblikovanju planov, da se tako omo- 
gočijo pogoji za neposredno izražanje in usklajevanje samo- 
upravnih interesov nosilcev planiranja. Predsedstvo RK SZDL 
je opozorilo tudi na nekatere konkretne naloge, organizaci- 
jam socialistične zveze pa je naložilo, da neposredno sodelu- 
jejo predvsem pri izpolnjevanju planskih nalog v krajevnih 
skupnostih. Na tej osnovi SZDL prav zdaj krepi svojo dejav- 
nost. 

Zveza sindikatov Slovenije je v aprilu 1979 sprejela gradivo 
»Družbenopolitična aktivnost in naloge sindikatov pri spreje- 
manju planov za naslednje plansko obdobje«. Poleg tega se je 
novembra 1979 sestala prva konferenca Zveze sindikatov Slo- 
venije, ki je obravnavala uveljavljanje vloge in odgovornosti 
delavcev v samoupravnem družbenem planiranju. Sindikati 
so ocenili oblikovanje planskih dokumentov za obdobje 
1976-1980, uresničevanje nalog tekočega srednjeročnega 
plana in dotedanjo aktivnost pri pripravljanju planov za čas 
1981-1985. Opredelili so se do temeljnih vprašanj in usmeri- 
tev bodočega srednjeročnega razvoja ter se zavzeli za krepi- 
tev družbenoekonomskega položaja delavcev in njihovo 
upravljanje z dohodkom, za gospodarsko stabilizacijo kot 
enega temeljnih ciljev razvoja, za zagotavljanje produktivnega 
zaposlovanja in za takšen razvoj družbenih dejavnosti, ki bo 
prispeval k povečanju družbene produktivnosti dela in k celo- 
vitemu razvoju človeka. Poleg tega so tudi oblikovali kon- 
kretne naloge sindikatov pri pripravljanju in sprejemanju 
srednjeročnih planov. 

Predsedstvo konference mladih delavcev v okviru ZSMS je 
v decembru 1979 oblikovalo »Naloge zveze socialistične mla- 
dine Slovenije pri pripravljanju in sprejemanju srednjeročnih 
planov za obdobje 1981-1985« ter »Program aktivnosti mla- 
dih delavcev pri pripravi in sprejetju srednjeročnih planov«. 
Zoastrili so potrebo, da osnovne organizacije ZSMS sproti 
spremljajo postopek pripravljanja smernic in elementov ter da 
skupno z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami zagoto- 
vijo samoupravno usklajevanje razvojnih potreb in interesov 
delavcev ter pogoje, da bodo delavci konkretno opredeljevali 
svoje, z drugimi delavci in delovnimi ljudmi že usklajene 
interese v temeljih planov svojih temeljnih organizacij združe- 
nega dela. 

Gospodarska zbornica Slovenije je na svoji skupšč ini opre- 
delila svoje naloge in naloge splošnih združenj pri razvoju in 
izvajanju sprejetih planov. Sporazumevanje in dogovarjanje o 
smereh in dinamiki razvoja ima osrednje mesto v zborničnem 
delovanju. Svoje naloge je razdelila na organizacijske in stro- 
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kovno-infromacijske, z njimi pa naj bi prispevali k sočasnemu 
oblikovanju planov ter k dograjevanju postopkov in metodo- 
logije samoupravnega družbenega planiranja. 

V okviru tako programiranih aktivnosti različnih organov in 
organizacij na ravni republike je Zavod SR Slovenije za druž- 
beno planiranje pripravil »Analizo možnosti razvoja SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985« (Poročevalec Skupščine SRS in 
Skupščine SFRJ, Ljubljana, 26. 6. 1979), ki predstavlja infor- 
macijo nosilcem planiranja o doseženem razvoju, o omejitvah 
in možnih ciljih, o osrednjih razvojnih problemih naslednjega 
srednjeročnega obdobja, o prvih možnih projekcijah, bilanč- 
nih razmerjih in okvirih razvoja ter o predvidenih smereh 
politike in ukrepov za uresničevanje možnosti razvoja. 

Skupščina SR Slovenije je julija 1979 sprejela Smernice za 
pripravo družbenega plana SR Slovenije za obdobje od 
1981-1985 leta (Ur. I. SRS, št. 1167-25/79), s katerimi je ob 
upoštevanju analiz možnosti in pogojev za razvoj opredelila 
skupne cilje, izhodišča, usmeritve in okvire politike družbe- 
nega razvoja za srednjeročno obdobje. Smernice služijo no- 
silcem planiranja kot načelna usmeritev ter so osnova pri 
oblikovanju in sprejemanju njihovih planskih aktov. Nakazu- 
jejo tudi možno vsebino dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981-;! 985. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oktobra 1979 imeno- 
val iniciativni odbor za pripravo dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije 1981-1985, ki je sprejel svoj opera- 
tivni program. Iniciativni odbor je med drugim izdelal Koncept 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
1981-1985, ki služi pri organizacijskem in vsebinskem delu na 
dogovoru. Delo opravlja 16 delovnih skupin iniciativnega od- 
bora, ki so se neposredno povezale z asociacijami združe- 
nega dela, družbenopolitičnimi skupnostmi in organizacijami 
ter pripravljajo besedilo in delovni osnutek dogovora, ki ga 
iniciativni odbor obravnava februarja letos. Delovne skupine 
so hkrati dolžne dajati pobude za sočasno delo na pripravi 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov. Tudi tu so re- 
zultati slabši v materialni proizvodnji. 

V ta okvir sodi tudi oblikovanje kriterijev in ukrepov za 
hitrejši razvoj manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih 
območij, kar opravlja komisija Izvršnega sveta Skupščine SRS 
za skladnejši regionalni razvoj skupaj z zainteresiranimi in 
soodgovornimi samoupravnimi asociacijami. Na podlagi do- 
seženega bo treba preveriti kriterije, konkretno opredeliti 
manj razvita območja in manj razvita obmejna območja ter 
uveljaviti diferenciran pristop k reševanju razvojnih proble- 
mov na teh območjih. Razčistiti bo treba, kaj bomo urejali z 
zakonom in kaj z dogovorom. V okviru priprav dogovora o 
temeljih druženega plana SRS 1981-1985 teče delo tako, da 
bodo občine, samoupravne interesne skupnosti, družbenopo- 
litične organizacije, banke, druge samoupravne asociacije, 
republika in drugi vsak na svojem področ ju pripravili kriterije 
in ukrepe za skladnejši regionalni razvoj v republiki ter jih 
vključ ili v svoje planske dokumente. 

Izdelano je bilo obsežnejše metodološko gradivo, ki nosil- 
cem planiranja služi pri pripravi njihovih planskih dokumen- 
tov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je izdal Odlok o 
obvezni enotni metodologiji in obveznih enotnih kazalcih, ki 
so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje 
pianov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 
političnih skupnosti (Ur. I. SRS. št. 1228-27/79), Zavod SR 
Slovenije za družbeno planiranje pa je izdal Navodila za 
uporabo obveznih enotnih kazalcev (Ur. I. SRS, št. 1417- 
31/79) Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je izdelal 
skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije priročnik za plani- 
ranje v organizacijah združenega dela gospodarstva, priroč- 
nik za planiranje v organizacijah združenega dela družbenih 
dejavnosti ter več pripomočkov za planiranje v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih in v obči- 
nah. Pripravlja se tudi aktualizacija pripomočka za delo na 
dogovorih o temeljih planov občin in skupnih temeljnih pla- 
nov za medobčinsko sodelovanje. 

Zveza ekonomistov Slovenije in društva ekonomistov v 
SRS, Gospodarska zbornica Slovenije in medobčinske zbor- 
nice, razne strokovne organizacije, izobraževalne ustanove, 
Republ+škt—komite za družbeno planiranje in informacijski 
sisterrHnZavočTSFt Slovenije za družbeno planiranje so orga- 
nizirali več strokovnih posvetov o sistemu planiranja in o 

razvojnih vprašanjih SR Slovenije v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Organizirane aktivnosti pri pripravi prostorskih planov v SR 
Sloveniji so se začele s sprejetjem Odloka Skupščine SRS o 
uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR Sloveniji (Ur. 
I. SRS, št. 202-4/78). Z njim naj bi pospešili delo pri pripravi 
prostorskih planov v SR Sloveniji zaradi izredno perečih pro- 
blemov v prostoru. 

Za enotno pripravo prostorskih planov v SR Sloveniji je bila 
sprejeta Začasna obvezna enotna metodologija in minimum 
obveznih enotnih kazalcev prostorskih planov v SR Sloveniji 
(Ur. I. SRS, št. 676-10/78). Ob sprejetju odloka Zveznega 
izvršnega sveta o obvezni enotni metodologiji in obveznih 
enotnih kazalcih je bil del (točka 21 A, B, C, D) začasne 
obvezne enotne metodologije preklican, ker je bila ustrezna 
vsebina vključena v odlok Zveznega izvršnega sveta. 

Decembra 1979 je bil sprejet Zakon o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki je vsebin- 
sko, postopkovno in rokovno vključ il prostorsko planiranje v 
družbeno planiranje. 

V gradivu za družbeni plan SR Slovenije (Analiza razvojnih 
možnosti SRS 1981-1985, Smernice za pripravo družbenega 
plana SRS 1981-1985) je prostorski vidik integriran z drugimi 
vidiki planiranja. Komentarji Zavoda SRS za družbeno plani- 
ranje k Analizam razvojnih možnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti na ravni republike (priloga Poročevalca Skupščine 
SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije, Ljubljana, 4. 1. 
1980) pa opozarjajo, daje prostorski vidik v teh analizah slabo 
prisoter tako, da pričakujemo določene težave v pripravi 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije. To se je 
že pokazalo pri dosedanjem delu na dogovoru o temeljih 
družbenega plana SRS, ker udeleženci planiranja na nivoju 
republike prostorskega vidika ne upoštevajo dovolj, niti ne 
usklajujejo svojih elementov v skladu z obvezno enotno meto- 
dologijo in z obveznimi enotnimi kazalci. 

Za poenotenje kartografskih osnov je Geodetska uprava SR 
Slovenije na pobudo in ob soudeležbi Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje založila in izdala karte 1:25.000,1:50.000 
in publikacijske karte za vse občine v SR Sloveniji. Priprav- 
ljena je tudi prva skupina grafičnih znakov za enotne kazalce 
(za organizacijo dejavnosti v prostoru), ki bodo v bližnji priho- 
dnosti v samolepljivi tehniki dostopni občinskim planerjem. 
Pripravljen je formaliziran pripomoček, ki naj olajša delo pri 
ponudbi in usklajevanju prostorsko pomembnih elementov za 
dograjevanje o temeljih planov na nivoju republike in v obči- 
nah. Za te namene so pripravljeni tudi posebni obrazci za 
anketiranje. 

Na osnovi Zakona o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije ter podzakonskih predpisov je 
kot metodološki pripomoček pripravljena dispozicija za pro- 
storski vidik dolgoročnega plana in družbenega plana. 

2.5. PLANIRANJE V FEDERACIJI 
V skladu z Odlokom o sprejetju družbenega plana Jugosla- 

vije za dobo od leta 1981 do leta 1985 in o določ itvi roka za 
predložitev osnutka oziroma predloga družbenega plana Ju- 
goslavije Skupšč ini SFR Jugoslavije, ki ga je sprejela Skup- 
šč ina SFR Jugoslavije decembra 1978 (Ur. I. SFRJ, št. 1031- 
66/78), je bil sprejet program dela, ki obravnava bistvena 
vprašanja v zvezi s pripravljanjem družbenega plana, načinom 
sporazumevanja in dogovarjanja samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije ter nalogami zveznih in drugih orga- 
nov. 

Program raziskovalnega dela vključuje raziskave v zvezi s 
pripravo srednjeročnega plana Jugoslavije do leta 1985, razi- 
skave o gospodarskem sistemu in raziskave v zvezi s pripravo 
dolgoročnega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1995 ozi- 
roma do leta 2000. 

Za vzpodbuditev vseh potrebnih aktivnosti za čim uspeš- 
nejše pripravljanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov in samih planov ter v zvezi s tem za aktiviranje 
celotnega samoupravnega mehanizma je bil sprejet program 
družbene aktivnosti na pripravi planskih dokumentov. 

V septembru 1979 je bil v Skupšč ini SFRJ sprejet Odlok o 
temeljnih smernicah in okvirih ekonomske politike družbe- 
noekonomskega razvoja Jugoslavije za obdobje 1981-1985 
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(Ur I. SFRJ, št. 720-48/79), ki poleg osnovnih usmeritev ra- 
zvoja določa kot minimum tudi 4 področja dogovarjanja na 
ravni federacije: usklajevanje in usmerjanje tokov družbene 
reprodukcije; politiko in razvoj ekonomskih odnosov s tujino; 
politiko in razvoj gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomne pokrajine Kosovo; razvoj splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Zvezni organi in organizacije so skupaj z Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije in v sodelovanju z ekonomskimi inštituti 
angažirani na pripravi analitično dokumentacijskega in dru- 
gega informativnega gradiva, ki je pomembno za pripravo 
dogovorov o temeljih družbenega plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1981-1985 in za sprejetje tega plana. V Zveznem za- 
vodu za družbeno planiranje je bila v januarju 1980 priprav- 
ljena analiza o možnostih in smereh družbenoekonomskega 
razvoja ter okvirih skupne ekonomske politike Jugoslavije, pri 
katerih je bilo uporabljeno okoli 25 posebnih separatov, ki 
obravnavajo posamezna področja, uporabljeni pa so bili tudi 
dosedanji rezultati študij inštitutov, ki obravnavajo različna 
vprašanja razvoja do leta 1985. V pripravi je tudi bilančno 
dokumentacijska osnova družbenega plana Jugoslavije, ki 
med drugim vključuje bilanco družbenega proizvoda, plač ilno 
bilanco, materialne bilance in drugo. 

V Zveznem zavodu za družbeno planiranje so bile doslej 
pripravljene 3 verzije delovnega gradiva osnutka dogovora o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije o usklajevanju in 
usmerjanju tokov družbene reprodukcije. V dosedanjih raz- 
pravah je bilo med drugim opozorjeno, daje presplošen, ne 
vsebuje konkretnih nalog in njihovih nosilcev in predlaga 
preobširen spisek prioritet razvoja, kar bi lahko imelo za 
posledico nadaljnje umikanje Jugoslavije iz mednarodnih 
ekonomskih odnosov in krepitev avtarktičnih tendenc ra- 
zvoja. 

V dosedanjih razpravah so se organi za planiranje iz SR 
Slovenije zavzemali za odpravo teh slabosti in za selektiv- 
nejšo usmeritev v nekatere najpomembnejše prioritete ra- 
zvoja Jugoslavije: gospodarstvo, stabilizacijo, v več ji izvoz in 
višji tehnološki nivo proizvodnje, krepitev energetskih poten- 
cialov in v proizvodnjo osnovne hrane. V okviru tega dogo- 
vora bi se bilo treba dogovarjati tudi ob obsegu in načinu 
financiranja funkcij federacije. V tem smislu je Zavod SRS za 
družbeno planiranje in informacijski sistem ter v okviru Repu- 
bliškega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko 
oblikoval konkretno delovno gradivo za dogovarjanje v fede- 
raciji. Gradivo za osnu'ek dogovora o razvoju splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite pripravljajo. Delovne 
osnove za dogovor o politiki razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo še niso pripravljene, ker je v 
usklajevanju osnutek odloka o kriterijih in kazalcih za ugotav- 
ljanje stopenj razvitosti republik in avtonomnih pokrajin. Gra- 
divo za usklajevanje politike in razvoja ekonomskih odnosov s 
tujino je pripravljeno v prvem delovnem osnutku in še ni bilo 
obravnavano. 

Junija 1979 je Zvezni izvršni svet izdal Odlok o obvezni 
enotni metodologiji in o minimumu obveznih enotnih kazal- 
cev, ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresniče- 
vanje planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti (Ur. I. SFRJ, št. 457-27/79), 
oktobra pa je Zvezni zavod za družbeno planiranje izdal 
Navodilo za uporabo minimuma obveznih enotnih kazalcev 
(Ur. I. SFRJ, št. 765-52/79). 

2.6. PRIPRAVA DOLGOROČNEGA PLANA SR 
SLOVENIJE 

V skladu z odlokom Skupščine SR Slovenije o pripravi 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000 (Ur. 
I. SRS, št. 1196-17/78) je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
februarja 1979 določ il svoj program dela na pripravi dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije. V letu 1979 je bil poudarek 
predvsem na pripravi celovitega raziskovalnega dela za pri- 
pravo dolgoročnega plana. Po strokovnih razgovorih s števil- 
nimi raziskovalnimi organizacijami in posameznimi strokov- 
njaki je bil pripravljen koncept raziskovalnega programa. Na 
tej osnovi so stekle priprave za oblikovanje projekta »Dolgo- 
ročni razvoj Slovenije«, ki ga v okviru Republiškega komiteja 
za družbeno planiranje in informacijski sistem usmerja pro- 

jektni svet. Nekatere raziskave, kot npr. o vsebini in strategiji 
dolgoročne razvojne preobrazbe proizvodne strukture in me- 
dnarodne menjave Slovenije, so stekle že v letu 1979, ostalo 
raziskovalno delo za dolgoročni plan SR Slovenije pa bo 
steklo v začetku leta 1980. 

V letu 1978, posebej pa v letu 1979, so v več ini slovenskih 
občin in tudi nekateri drugi nosilci planiranja sprejeli svoje 
odloke oziroma sklepe o pripravi dolgoročnih planov. 

2.7. PLANIRANJE OBRAMBNIH PRIPRAV 
Planiranje obrambnih priprav zajema pripravljanje načrtov 

delovanja gospodarskih in družbenih dejavnosti v vojni za 
prvih 90 dni ter vključevanje ljudske obrambe v plane razvoja 
1981-1985. 

Priprave za načrte delovanja gospodarskih in družbenih 
dejavnosti v vojni so bile določene s Programom dela Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za izdelavo in sprejem 
načrtov za delovanje gospodarskih in družbenih dejavnosti v 
vojni (junij 1978). Organizacijske in metodološke priprave so 
zaradi zamud v federaciji kasnile približno 6 mesecev tako, da 
so stekli strokovni posveti z občinami, ki sta jih organizirala 
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo in Zavod SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, šele v maju 1979. V juniju so jim 
sledili posveti s področ ij gospodarskih in družbenih dejavno- 
sti, ki so jih vodili republiški upravni organi ob koordinaciji 
Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. V naslednjih 
fazah dela se je skušalo nadoknaditi zamudo, ki je nastala pri 
izdelavi metodologije, kar ni v celoti uspelo. To se je odražalo 
na kvaliteti izdelanih dokumentov in je povzročilo težave 
zlasti pri usklajevanju. 

Za pospešitev del ter za boljši operativni in usklajen pristop 
je bila ustanovljena koordinacijska skupina iz predstavnikov 
vseh republiških upravnih organov. Sprejela je program dela 
in rokovnik posredovala občinam. V skladu z njima tečejo 
strokovna posvetovanja z občinami o gospodarskih dejavno- 
stih in financah. V prihodnje bo poudarek na konkretni stro- 
kovni pomoč i pri izdelavi načrta v organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih in v obč inah, na usklajevanju načr- 
tov na vseh ravneh ter na dogovarjanju, samoupravnem spo- 
razumevanju in sklepanju ustreznih pogodb, kar dosedaj za- 
radi časovne stiske še ni prišlo do izraza. 

Vključevanje ljudske obrambe v plane družbenega razvoja 
1981-1985 poteka po programu izdelave srednjeročnega 
družbenega plana. 

Pri izdelavi srednjeročnih planov nosilci upoštevajo ugoto- 
vitve, ki izhajajo iz načrtov oziroma bilanc za delovanje go- 
spodarskih in družbenih dejavnosti v vojni. V zvezi s pripravo 
planskih dokumentov za srednjeročne obdobje 1981-1985 so 
občine prejele teze in smernice, ki jih je pripravil Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo. 

Pripravljen je osnutek srednjeročnega programa stalnih 
blagovnih rezerv republike, ki se nanaša na prehrambene 
proizvode in naftne derivate. 

3. PROBLEMI USKLAJEVANJA 
RAZVOJA GLEDE NA SMERNICE 
SKUPŠČINE SRS ZA PRIPRAVO 
DRUŽBENEGA PLANA SRS 1981-1985 

3.1. SMERNICE SKUPŠČINE SRS ZA 
PRIPRAVO DRUŽBENEGA PLANA SRS 
1981-1985 V LUČI AKTUALNIH RAZMER 

S Smernicami za pripravo družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 je Skupščina SR Slovenije julija 1979 
opredelila načelno usmeritev in osnovo za oblikovanje in 
sprejemanje planskih aktov nosilcev planiranja. Kot možne 
cilje za naslednje srednjeročno obdobje je opredelila: 

- postopno, vendar odločno preusmeritev gospodarstva na 
povečanje deleža proizvodnje in storitev, ki imajo dolgoročne 
pogoje za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na 
vložena sredstva; 

- oblikovanje v izvoz usmerjenega gospodarstva; 
- skladen razvoj gospodarske infrastrukture; 
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- povečanje proizvodnje hrane kot pomemben element 
stabilizacije; 

- povečanje vloge razvojnega in raziskovalnega dela v 
združenem delu in v celotni družbi; 

- razvoj izobraževanja v tesni povezavi s prihodnjimi druž- 
benimi potrebami po kadriff; 

- krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti kot težišče ra- 
zvoja zdravstvene dejavnosti; , 

- hitrejši kulturni razvoj kot temeljni pogoj za oblikovanje 
ustvarjalne osebnosti, socialističnih vrednot in samoupravnih 
odnosov ter s tem nadaljnje rasti gmotnih in duhovnih osnov 
združenega dela; 

- skladnejši regionalni razvoj in pospešeni razvoj manj 
razvitih območij; 

- smotrna raba prostora in izboljševanje človekovega oko- 
lja; 
- razvoj pogojev življenja in dela v funkciji večanja druž- 

bene produktivnosti dela. 
S temi možnimi cilji bi tudi na specifičen način uresničevali 

cilje, za katere se bomo dogovorili v SFR Jugoslaviji in ki so 
orientacijsko navedeni v odloku o temeljnih smernicah in 
okvirih ekonomske politike družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije za dobo od leta 1981-1985. 

Smernice za pripravo družbenega plana SRS so bile spre- 
jete v okolišč inah, ki so nudile nekoliko drugačne predpo- 
stavke razvoja od sedanjih 

Na prehodu iz 1979. v 1980. leto smo sprejeli odločnejšo 
usmeritev k gospodarski stabilizaciji, ki narekuje uskladitev 
porabe z dohodkom in razvoju na kvalitetnejših osnovah. Po 
sprejemu Smernic so cene nafti skokovito rasle. Dogovarjanje 
o obsegu in sistemu pospeševanja hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v obdobju 
1976-1980 še ni dalo konkretnih rezultatov tako, da še niso 
znane obveznosti s tega področja. Predpostavke, iz katerih so 
izhajale Smernice, so računale z relativno manjšim deležem 
združevanja sredstev v te namene, hkrati pa z več jim premi- 
kom v korist SAP Kosovo. Najnovejše ocene škode zaradi 
potresa na nekaterih območjih Črne gore pa tudi zavzemajo 
obseg, kakršnega ob sprejemu Smernic ni bilo moč predpo- 
stavljati. Po prvih ocenah znaša škoda med 50 in 70 mlrd din. 
Za 1.1980 se ceni obveznost SR Slovenije za cca 1,7 mlrd din. 

Vse to kaže, da so okviri nadaljnjega razvoja, ki jih določa 
akumulacijska sposobnost združenega dela, v naslednjem 
srednjeročnem obdobju zoženi, kar bo vplivalo na nižjo stop- 
njo rasti družbenega proizvoda v primerjavi s predvideno v 
Smernicah s posledicami na manjše možnosti porabe. 

Decembra 1979 je bilo v Skupšč ini SRS, pa tudi v kasnejših 
razpravah ugotovljeno, da Smernice dajejo dokaj ustrezno 
usmeritev za te razmere. Treba jih bo še dosledneje upošte- 
vati. Stabilizacijsko obeležje jim daje predvsem njihova od- 
ločna naravnanost za razvoj na kvalitetnih osnovah, opredeli- 
tev za v izvoz usmerjeno gospodarstvo, za razvoj nujno po- 
trebne infrastrukture v okviru možnosti, za povečano proiz- 
vodnjo hrane, za tesno povezavo raziskovalne dejavnosti z 
združenim delom ter za razvoj pogojev življenja in dela v 
funkciji večanja družbene produktivnosti dela. 

3.2. PROBLEMI USKLAJEVANJA RAZVOJA V 
GOSPODARSTVU 

Doslej še ni v zadostni meri prisotno povezovanje planov s 
stabilizacijskimi ukrepi. Ob često formalni orientaciji na go- 
spodarsko stabilizacijo se v analizah razvojnih možnosti no- 
silcev planiranja praviloma računa z visokimi stopnjami rasti 
najpomembnejših agregatov razvoja (družbeni proizvod, in- 
vesticije, zaposlovanje, uvoz, v manjši meri izvoz), ki nimajo 
dognanih kvalitetnih podlag. 

Nosilci proizvodnje in storitev, ki bi iz tehnoloških in eko- 
nomskih razlogov postati ključni v sodobni gospodarski 
strukturi, v svojih strokovnih analizah razvojnih možnosti oce- 
njujejo visoke stopnje rasti, a pretežno na starih programih in 
med seboj nepovezano. Malo je pobud za samoupravno spo- 
razumevanje za skupno proizvodnjo in izvoz celovitih objek- 
tov, ki terjajo povezavo strojegradnje, elektronike, projektive, 
gradbeništva, znanosti itd. Prav tu so nosilci razvoja najbolj 
nepovezani in neorganizirani ter zato ne nastaja celovita 
proizvodna in izvozna ponudba združenega dela v naši repu- 

bliki, ki bi temeljila na programih, ki dolgoročno zagotavljajo 
visoko produktivnost. 

V svojih razvojnih ocenah so zelo ambiciozna področja 
dejavnosti, ki kot celota dolgoročno nimajo perspektive za- 
radi visokega zaposlovanja, visoke porabe energije, surovin, 
občutnih prometnih potreb in ogrožanja okolja. Pričakujejo 
razmeroma visoke stopnje rasti, pri tem pa računajo pred- 
vsem na povpraševanje na domačem trgu in na razne sistem- 
ske ugodnosti, pri planiranju zaposlovanja pa ne upoštevajo 
celotnih družbenih stroškov, zlasti ko gre za preseljevanje 
delavcev, in minimalnih standardov delovnih in kulturnih po- 
gojev za novo zaposlene ter ne računajo na stroške zaščite in 
izboljševanja okolja in racionalno rabo prostora. Ob tem pre- 
malo razmišljajo o preusmeritvi v druge dejavnosti in o iska- 
nju kvalitetnih programov v svojih dejavnostih, ki bi bolj 
ustrezali zahtevnim razvojnim kriterijem. Premalo se upošteva 
potreba po delitvi de|a v okviru enotnega jugoslovanskega 
trga, zaradi česar je tudi premalo pobud za naložbe v tehnolo- 
ško napredne, a delovno intenzivne dejavnosti v drugih, po- 
sebno manj razvitih območjih SFRJ. 

Podobno kot v vsej SFR Jugoslaviji so močne težnje po 
težki investicijski strukturi in po hitrem razvoju primarne 
proizvodnje, ki presega stvarne potrebe in možnosti združe- 
nega dela. Zato prav od tu prihajajo zahteve po dodatni zašč iti 
domače proizvodnje, kar objektivno vodi v nadaljnje umikanje 
SFR Jugoslavije iz mednarodnih ekonomskih tokov, obenem 
pa zapira možnosti za ekonomsko smotrno sodelovanje z 
deželami v razvoju in teži k neracionalni rabi tudi tistih suro- 
vinskih virov, ki jih danes iz tehnoloških razlogov še ne mo- 
remo ekonomsko smotrno uporabljati. V teh primerih se često 
računa na obvezno združevanje sredstev in kreditne odnose, 
premalo pa je pobud za dohodkovno povezovanje združe- 
nega dela na podlagi njegovih ekonomskih interesov. To- 
vrstni investicijski projekti še niso dovolj ustrezno pripravljeni 
z vidika sistema samoupravnega planiranja in realnih mate- 
rialnih možnosti, kar se kaže med drugim v zahtevah po 
sredstvih izven poslovnih oziroma dohodkovnih povezav in v 
neustreznem vrednotenju omejitvenih možnosti zlasti glede: 
dobav energije, prometnih storitev, surovin, dinarskih in de- 
viznih sredstev, oblikovanja in zaposlovanja kadrov v okviru 
minimalnih standardov, razvojno-raziskovalnega dela, rabe 
prostora in zaščite okolja ter plasmaja proizvodnje. Samou- 
pravno sporazumevanje o teh odnosih bo treba zaključ iti do 
sprejema planov, to pa bo tudi osnova za vključ itev najpo- 
membnejših skupnih nalog na področju gospodarske struk- 
ture v dogovor o temeljih družbenega plana SRS 1981-1985. 
Pri tem bodo pomembni tudi kriteriji prestrukturiranja, ki se 
pripravljajo na podlagi Smernic. Razčlenili jih bodo nosilci 
planiranja v svojih planskih dokumentih, sprejeli pa jih bodo 
tudi udeleženci dogovora o temeljih družbenega plana SRS 
1981-1985. 

V razvojnih prizadevanjih izrazitejše zaostaja področje eko- 
nomskih odnosov s tujino, ki mu Smernice pripisujejo osred- 
nji pomen, kar je deloma posledica tekočih plač ilnobilančnih 
problemov in s tem povezanih aktivnosti. To vodi v kratko- 
ročno usmeritev, ki nujno vidi možnosti izboljševanja polo- 
žaja združenega dela v mednarodnih gospodarskih tokovih 
pretežno na strani oženja uvoza, ne pa na trajnem večanju 
izvoza, saj je to dolgoročna naloga, ki čez noč ne more dati 
rezultatov. 

Prve informacije, ki sledijo iz planskih aktivnosti kažejo, da 
se enako vrednotita izvoz in uvozna substitucija, ker je delno 
opravič ljivo z vidika tekoče plač ilne bilance, ne pa tudi z 
vidika razvojne politike. Izvoz namreč poleg deviznega priliva 
omogoča, da v gospodarstvu pridejo bolj do izraza ekonomija 
obsega, optimalnost kapacitet, uporaba zahtevnejše tehnolo- 
gije na podlagi domače ustvarjalnosti in uč inkovitega pre- 
nosa tujih tehnologij ter drugi kvalitetni rezultati, uvozna 
substitucija pa sicer zmanjšuje devizni odliv, vendar glede 
kvalitete in obsega proizvodnje računa z domačim trgom. 

Podoben in glede tega še bolj zaostren položaj je v v-sej SFR 
Jugoslaviji, kar v dosedanjih uskaljevanjih glede dogovarjanja 
o temeljih plana SFR Jugoslavije povzroča enostransko 
obravnavanje ekonomskih odnosov s tujino, ki nima stvarne 
osnove v predvideni proizvodni orientaciji združenega dela 
Jugoslavije. V tem smislu je zaskrbljujoče, da zaostaja delo na 
tistem dogovoru o temeljih družbenega plana SFRJ, ki bo 
urejal razvoj ekonomskih odnosov s tujino. 
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Obstaja realna nevarnost, da razvojne usmeritve za eko- 
nomske odnose s tujino kot ključnega področja razvoja v 
prihodnje ne bodo dovolj konkretno, sočasno in samou- 
pravno oblikovane, kar utegne postaviti pod vprašaj razvojne 
cilje zlasti s področja kvalitete gospodarjenja. 

Analize možnosti razvoja gospodarske infrastrukture, ki so 
jih oblikovali predvsem proizvajalci v teh sektorjih, kažejo, da 
so na tem področju zaenkrat prisotni pogledi, ki še niso 
usklajeni z realnimi potrebami in možnostmi celotne družbe. 

V nadaljnjem postopku bo potrebno prouč iti investicije v 
gospodarsko infrastrukturo glede na zahteve po prestrukturi- 
ranju gospodarstva, kjer je treba upoštevati potrebo po izbolj- 
šanju zunanjetrgovinske menjave in najnovejše usmeritve 
energetske politike. 

Tako je eden osrednjih problemov razvoja v gospodarstvu 
razkorak med sredstvi, ki jih nosilci gospodarske infrastruk- 
ture planirajo za svoj razvoj, in možnimi okviri, ki jih nakazu- 
jejo Smernice za pripravo družbenega plana'1 upoštevaje po- 
trebo po preusmerjanju gospodarstva v razvojno-tehnološko 
intenzivno proizvodnjo, večje potrebe po kreditiranju izvoza 
in prodaje na jugoslovanskem trgu ter bistveno manjše mož- 
nosti zadolževanja v tujini. Po strokovnih ocenah Zavoda SR 
Slovenije za družbeno planiranje ta sredstva ne bi smela 
preseč i 50 mlrd din po cenah 1978 oziroma 26% investicij v 
osnovna sredstva gospodarstva. Minimalne variante analiz 
razvojnih možnosti samoupravnih interesnih skupnosti go- 
spodarske infrastrukture pa predvidevajo 66,25 mlrd din, kar 
predstavlja povečanje njihovega deleža v gospodarskih inve- 
sticijah v osnovna sredstva na 34,6% v novem srednjeročnem 
obdobju.5 Tuja akumulacija, na katero računajo samoupravne 
interesne skupnosti, gospodarske infrastrukture, bistveno 
presega možnosti globalnega neto zadolževanja Slovenije v 
letu 1981-1985, združena sredstva, ki jih predvidevajo, pa bi 
predstavljala več kot 45% vse akumulacije temeljnih organi- 
zacij združenega dela (v letih 1976-1980 okoli 30%). Zato 
kaže zagotoviti delu gospodarske infrastrukture pokrivanje 
stroškov razvoja z zagotavljanjem sredstev za enostavno in 
dela razširjene reprodukcije preko politike cen. 

' Delež naložb v gospodarsko infrastrukturo v naložbah v osnovna sredstva 
gospodarstva v letih 1981-1905 naj bi bil po Smernicah manjši ali kvečjemu enak uresničenemu deležu v obdobju 1976-1980 (za obdobje 1976-1979 je ocenjeni delež 27,4%). 

Sredstva za naložbe v gospodarsko infrastrukturo investitorjev iz SR Slovenije in orientacijska ocena možnih vlaganj v prihodnjem obdobju po dejavnostih 
- v mio din - 1976-1978 tekoče cene - 1979-1978 

ocena delež v mož. delež v minim delež realiz. gosp. 1981- gosp. variante v 

1976- invest. 1985 inv. panog goSp. 1980 (ocena 1981- inv. ZDP) 1985 
1 2 3 4 5 6 

Sred. za gosp. naložbe v tem: infrastruk. 1. energetika elektr.+premog nafta in plin 2. promet železnice ceste (novogradnje) ptt luka 
letališča 3. vod. gosp. 

156.667 42.971 26.374 21.974 
4.400 15.817 5.607 6.600 2.300 850 

460 780 

100,00 191.335 27,4 49.100 16,8 27.000 14,0 21.500 

100,0 191.335 25.7 66.250 

2,8 10,1 3,6 4,2 
1,5 
0,5 0,3 0,5 

5.500 20.700 6.400 8.300 3.000 
2.000 1.000 1.400 

14.1 11.2 2.9 10,8 3,3 4,3 1.6 
1,0 0,5 0,7 

40.835 34.103 6.732 24.015 6.390 8.840 
5.155 2.557 1.073 1.400 

100.0 34,6 21,3 17,8 3.5 
12,6 3,3 4.6 2.7 

1,3 0,6 0,7 

Vir: Komentar Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 
k analizam razvojnih možnosti samoupravnih interesnih 
skupnosti, ki delujejo na celotnem območju Slovenije. Priloga 
Poročevalca Skupščine SRS in Skupščine SFRJ, Ljubljana, 4. 
1. 1980, str. 3. 

Opomba: 
Ocena Zavod SRS za družbeno planiranje (stolpec 3) je 

predstavljala v obdobju 1981-1985 5% povprečno letno rast 
družbenega proizvoda. O tej in drugih predpostavkah tečejo 
izračuni, saj je očitno, da bo zaradi razlogov, navedenih 
predvsem v t. 3. 1. tega Poročila, družbeni proizvod naraščal 
znatno počasneje. 

Zadnje analitično gradivo samoupravnih interesnih skup- 
nosti s področja energetike (predlog za besedilo delovnega 
osnutka dogovora o temeljih družbenega plana SRS) pa pre- 
dvideva povečanje sredstev še za nadaljnjih 7 mlrd din. Upo- 
števaje sedanje gospodarske razmere, zlasti potrebo po 
zmanjševanju deficita plačilne in devizne bilance Jugoslavfje 
ter verjetno nižjo rast družbenega proizvoda od predvidene v 
Smernicah za pripravo družbenega plana SRS 1981-1985, pa 
so omenjeni problemi še precej težji. 

Ob tem je treba omeniti še status združenih sredstev v 
samoupravnih interesnih skupnostih gospodarske infrastruk- 
ture. V svojih finančnih konstrukcijah obravnavajo ta sredstva 
kot nepovratna, sicer bi bilo preseganje okvirov, ki jih nakazu- 
jejo Smernice, še večje6. Tečejo sicer usklajevanja v okviru 
iniciativnega odbora za pripravo dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SRS 1981-1985, vendar bo moralo biti težišče v 
neposrednih odnosih med porabniki in izvajalci. 

3.3. PROBLEMI USKLAJEVANJA RAZVOJA 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Vse analize razvojnih možnosti, ki so jih pripravile samo- 
upravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti za nasled- 
nje srednjeročno obdobje, so jemale za izhodišče obseg in 
strukturo programov, kot naj bi ju po tekočem srednjeročnem 
planu dosegli v letu 1980. Iz tega je razvidno, da je v njih 
premalo povezanosti s potrebami prestrukturiranja gospodar- 
stva in kvalitetnejšega družbenega razvoja. V raziskovalni 
dejavnosti in usmerjenem izobraževanju je premalo pozorno- 
sti predvidene za oblikovanje sodobne proizvodne in izvozne 
strukture, ki mora poleg povezovanja v materialni proizvodnji 
sloneti tudi na samoupravnem sporazumevanju o potrebnih 
raziskovalnih projektih pri tehnoloških in ekonomskih reši- 
tvah ter o oblikovanju potrebnih kadrov. V globalu so predvi- 
dele celo nekaj višjo stopnjo rasti od tiste, ki je bila nakazana 
v Smernicah za pripravo družbenega plana SRS. To kaže, da 
bi analize že same po sebi terjale usklajevanje. Medtem pa so 
se tik pred koncem leta 1979 uveljavile odločnejše stabilizacij- 
ske usmeritve. Za družbene dejavnosti to pomeni omejitev 
negospodarskih investicij, rasti osebnih dohodkov in global- 
nega obsega skupne uporabe. 

Vse samoupravne interesne skupnosti so v zadnjih dneh 
januarja že spreje ustrezne ukrepe v tej smeri. S tem pa se 
znižuje realni start v naslednje plansko obdobje. 

Skupaj vzeto so sedaj objavljene strokovne projekcije pro- 
gramov samoupravnih interesnih skupnosti v globalu za kakih 
10 odstotnih točk nad globalnimi možnostmi prihodnjega 
planskega obdobja; eden od vzrokov za to je, da so bile 
analize razvojnih možnosti oblikovane predvsem pod vplivom 
izvajalcev, manj pa porabnikov. Še vedno se kot kriterij pojav- 
lja splošna koristnost, manj pa dohodkovna uč inkovitost, 
čeprav bo treba v stabilizacijski razvojni politiki opustiti mar- 
sikaj, kar je sicer koristno, a ne prispeva bistveno in neposre- 
dno k odpravljanju inflacije in k razvoju na kvalitetnih osno- 
vah. 

Na drugi strani pa so stabilizacijski ukrepi povzroč ili tudi 
prenos nekaterih za letos planiranih investicij v naslednje 
plansko obdobje in zamrznili dosedanja neskladja osebnih 
dohodkov delavcev družbenih dejavnosti v razmerju med po- 
sameznimi dejavnostmi in v razmerju do gospodarstva. Zato 
se bo reševanje teh problemov preneslo v prva leta prihod- 
njega plana, kar pa v analizah razvojnih možnosti družbenih 
dejavnosti ni predvideno. 

3.4. PROBLEMI USKLAJEVANJA 
DRUŽBENEGA RAZVOJA V PROSTORU TER 
VARSTVA ČLOVEKOVEGA OKOLJA 
3.4.1. Prostorski vidik družbenega razvoja 

V prihodnje lahko pričakujemo nadaljevanje sedanje stop- 
nje urbanizacije,'obenem pa tudi hitrejše in uč inkovitejše 
reševanje urbanističnih, zemljiških, komunalnih in nekaterih 

» To področje zahteva posebno obdelavo, ki je načeta v gradivu Republiškega 
komiteja za družbeno planiranje in informacijski sistem in nosi naslov: Nadaljnji 
razvoj družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje. 

8 poročevalec 



ekoloških problemov in nalog pri kompleksni poselitvi. Osre- 
dotočenje urbanizacije na ravninska in kmetijstvu najbolj pri- 
merna zemljišča je večkrat razpršeno, premalo načrtno in 
nekoordinirano; tako je neorganizirano širjenje naselij še 
vedno poglavitni problem izvajanja skladnega družbenega 
razvoja v prostoru. Planska in urbanistična dokumentacija se 
še prepogosto prilagajata trenutnim prostorskim potrebam za 
stanovanja, proizvodne in neproizvodne dejavnosti ter infra- 
strukturo, namesto da bi z njima aktivno usmerjali policen- 
trično poselitev in rabo prostora na osnovi uresničevanja 
dolgoročnih družbenih ciljev in v zvezi s tem tudi ciljev za 
varstvo dobrin splošnega pomena in vrednost okolja. V sedaj 
predlaganih vzorcih poselitve pa že opažamo določene spre- 
membe glede na prehod na pobočja in manj kvalitetna zemlji- 
šča, vendar zahteve svetovne energetske in prehranske krize 
še niso popolnoma prisotne v predlaganih vzorcih poselitve. 

Pri izvajanju planskih usmeritev v prostoru lahko še vedno 
opazimo težnje, da se nekateri sestavni elementi gradnje, ki 
pomembno vplivajo na celovito urejanje zemljišč in kvaliteto 
opremljenih naselij, ter v zvezi s tem povezano varstvo okolja, 
ki so običajno tudi najdražje sestavine pri gradnji naselij 
(zlasti preskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, odla- 
ganje odpadkov, prometna in druga ureditev), izvajajo nakna- 
dno ali pa jih odložimo tudi za daljši čas. Te probleme pogoju- 
jejo zlasti: premajhen obseg družbenega pridobivanja zem- 
ljišč predvsem zato, ker primanjkujeta ustrezna planska in 
urbanistična dokumentacija ter odsotnost s sredstvi podprte 
kompleksne zemljiške politike, ki bi ob pridobivanju zemljišč  
upoštevala tudi različne oblike zemljiške rente. 

3.4.2. Varstvo okolja in dobrin splošnega 
pomena 

Varstvo dobrin splošnega pomena, zlasti varovanje kvalitet- 
nega zraka, kvalitete in kvantitete podzemnih in nadzemnih 
voda, proizvodnih zemljišč ipd. ter racionalna raba ustreznih 
in zadostnih površin za proizvodnjo hrane in surovin v dose- 
danjem razvoju ni bilo dovolj uč inkovito. Posebno je bil zane- 
marjen dolgoročni pomen uresničevanja takih nalog. Sploš- 
nega stanja kljub nekaterim uspehom pri sanacijah posamez- 
nih žarišč onesnaževanja okolja nismo bistveno izboljšali, še 
posebej glede kvalitete zraka in voda. Predlaganih, sprejetih 
in uresničenih je bilo malo ukrepov za zavarovanje najboljših 
kmetijskih zemljišč , podzemnih virov ,pitne vode, zraka in 
najpomembnejše naravne dedišč ine. Takosedoločeneoblike 
ekoloških neravnotežij pojavljajo kot posledica necelovitega 
planiranja. Primanjkuje predvsem konkretnih programov z 
vsemi elementi, ki bi jih vgradili v različne planske akte pri 
različnih nosilcih planiranja. Pomanjkanje celovite dokumen- 
tacije, ki naj bi upoštevala sedanjo in dolgoročno reproduk- 
tivno sposobnost nosilcev planiranja je ena poglavitnih ovir 
za uč inkovitejše - celovitejše reševanje razvojnih problemov v 
SR Sloveniji. 

4. POVZETEK IN SKLEPI 

4.1. POVZETEK 
Zaradi intenzivnih planskih aktivnosti poročilo še v tem 

trenutku ni več v celoti aktualno. Zato ga bo treba v skupšč in- 
ski razpravi, z morebitnimi kasnejšimi dopolnili in z ekspoze- 
jem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije še aktualizirati. 

Še pred razpravo v Skupšč ini SRS naj bi poročilo vzpodbu- 
dilo vse nosilce planiranja, da pripravijo podobno gradivo in z 
njim seznanijo samoupravne organe samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti in jih vzpod- 
budijo k pravočasnemu ukrepanju. 

Osnovna značilnost dosedanjih planskih aktivnosti je, da 
kasnijo na območju SRS in SFRJ. Gre za slabosti glede na 
zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije ter zamude glede na programe, ki so bili sprejeti 
za pripravljanje srednjeročnih planov, vendar pa je opazen 
pomemben napredek v dinamiki, širini in samoupravni vsebini 
planskih priprav glede na stanje pri oblikovanju planov v 
obdobju 1976-1980. K temu je nedvomno prispevala široka 
družbenopolitična aktivnost in dejstvo, da so rešitve novega 

sistema samoupravnega družbenega planiranja pri nosilcih 
planiranja že dalj časa prisotne. 

Zakonsko načelo sočasnosti planiranja se ne izvaja dovolj 
dosledno. Nosilci planiranja - porabniki družbenega proiz- 
voda in tisti, ki le posredno prispevajo k njegovemu ustvarja- 
nju, po dinamiki planskih priprav prednjač ijo, medtem ko 
temeljne organizacije združenega dela, ki neposredno ustvar- 
jajo družbeni proizvod, zaostajajo. Tako so s planskimi pripra- 
vami krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, 
temeljne organizacije združenega dela družbenih dejavnosti 
in gospodarske infrastrukture dlje kot temeljne organizacije 
združenega dela v materialni proizvodnji, ki neposredno 
ustvarjajo družbeni proizvod. To je posledica dejstva, da so 
bile gospodarske organizacije v zadnjih mesecih precej zapo- 
slene s tekočimi gibanji in stabilizacijskimi ukrepi. Še naprej 
je tudi značilna nizka akumulativna sposobnost združenega 
dela, kar temeljne organizacije združenega dela sili v iskanje 
bančnih in drugih sredstev, če pa so v dejavnostih posebnega 
družbenega pomena, pa tudi v obvezno združevanje sredstev 
za uresnič itev investicijskih programov, kar vpliva na slabšo 
izrabo možnosti za samoupravno združevanje sredstev ozi- 
roma te procese otežkoča. Dokajšnja je tudi inertnost doseda- 
njih proizvodnih programov, ki ne izvirajo iz Smernic za 
pripravo družbenega plana SRS, temveč iz obstoječe gospo- 
darske strukture. Ponekod je tudi organiziranost nosilcev 
planiranja nezadostna, slabo so povezani med seboj in zato 
svojih proizvodnih in razvojnih programov ne usklajujejo do- 
volj.7 To je tudi razlog, da zaostaja planiranje ekonomskih 
odnosov s tujino, posebej izvozne orientacije, čemur se pri- 
družuje tudi prepočasno uveljavljanje novih sistemskih reši- 
tev na tem področju. V planskih pripravah nastopajo razlike 
med posameznimi področ ji in nosilci planiranja, kar je treba 
pripisati različni stopnji organiziranosti in subjektivnim napo- 
rom v posameznih sredinah. 

Skupna značilnost vseh nosilcev planiranja je, da nimajo 
dovolj usposobljenih planskih kadrov. Asociacije združenega 
dela med drugim tudi nekatere samoupravne interesne skup- 
nosti, za temeljne organizacije združenega dela pretežno niso 
pripravile analiz razvojnih možnosti v takšni obliki, da bi jim 
ponudila strokovne osnove za elemente, ki naj bi jih temeljne 
organizacije združenega dela sprejele za samoupravno spo- 
razumevanje o temeljih planov. Številne temeljne organizacije 
združenega dela nimajo analiz tujih in domačega trga, ki 
morajo predstavljati eno od osnov realnega planiranja. Zaradi 
česte časovne neskladnosti v dosedanjih procesih planiranja 
nastajajo problemi pri usklajevanju materialnih odnosov, kjer 
niso v zadostni meri prisotne dohodkovne možnosti in stvarni 
interesi združenega dela. V dosedanjih planskih procesih 
zaostajajo tudi banke. 

V občinah potekajo priprave planskih dokumentov z ra- 
zlično intenzivnostjo. Precejšnje so tudi razlike glede vsebine, 
kvalitete in stopnje konkretnosti analiz razvojnih možnosti in 
smernic za pripravo družbenih nalog občin. V nekaterih obč i- 
nah so že izdelali strokovne podlage in prve delovne zasnove 
dogovorov o temeljih svojih planov, nekatere občine pa so 
začele pripravljati tudi dogovore o skupnih temeljih svojih 
planov v okviru medobčinskega sodelovanja. 

Na ravni republike so tekle priprave dogovorov o temeljih 
družbenega plana SRS in samega družbenega plana SRS v 
predvidenih rokih. V prihodnje, ko bodo strokovno organiza- 
cijske faze mimo in bo vsebina planskih dokumentov na ravni 
republike odvisna od razvojnih interesov temeljnih nosilcev 
planiranja, pa to ne bo več mogoče, če ne bo intenzivneje 
potekalo oblikovanje in usklajevanje elementov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
za dogovarjanje o temeljih družbenega plana SRS. 

Dogovarjanje o temeljih družbenega plana SFRJ zaenkrat 
poteka predvsem med strokovnimi in upravnimi organi, zaradi 
česar je dosedanje gradivo dokaj splošno in nekonkretno, saj 
ne upošteva stvarnih dohodkovnih možnosti in potreb razvoja 
združenega dela. Ob tem je na ravni federacije tudi prišlo do 
zamud pri oblikovanju analize razvojnih možnosti SFRJ, spre- 
jemu smernic za pripravo družbenega plana SFRJ in priprav- 
ljanju dogovorov o temeljih družbenega plana SFRJ. 

' To je npr. značilno za strojegradnjo, turizem itd. 
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Planiranje prostorskega vidika pri temeljnih nosilcih zao 
staja, saj gre za razmeroma novo nalogo, ki jo prinaša sistem 
samoupravnega družbenega planiranja. 

4.2. SKLEPI 
Prvo polletje leta 1980 je ključno za uveljavljanje sistema 

samoupravnega družbenega planiranja in usklajevanje pogla- 
vitnih razvojnih vprašanj naslednjega srednjeročnega ob- 
dobja. V tem času bo tekla najintenzivnejša dejavnost pri 
oblikovanju temeljev planov temeljnih organizacij združenega 
dela, ki jih bodo delavci sprejeli na referendumih. 

Pri tem bo treba upoštevati, da ni več moč odlašati s 
prehodom na kvalitetnejšo gospodarjenje in razvoj v celoti. 
Družbenega razvoja ni moč enač iti zgolj z investicijami, saj je 
široka investicijska aktivnost v preteklih letih ustvarila razme- 
roma dobre izhodiščne pogoje razvoja, zdaj pa je treba razvoj 
in celotno reprodukcijo graditi predvsem na čimvečjih uč in- 
kih vloženih sredstev, kar je vse bolj odvisno od pravilnega 
izbora proizvodnje v okviru dane tehnologije oziroma od 
pravilnega izbora tehnoloških postopkov v okviru razpolož- 
ljive opreme. 

1. Nosilci planiranja se morajo organizirati tako, da bodo 
svojo plansko aktivnost v letu 1980 vodili v naslednjih rokih: 

- priprava poroč il za samoupravne organe asociacij zdru- 
ženega dela in skupščine družbenopolitičnih skupnosti o 
oblikovanju elementov temeljnih organizacij in združenega 
dela in krajevnih skupnosti za samoupravno sporazumevanje 
in dogovarjanje o temeljih planov - 29. februar 1980 

- priprava osnutkov samoupravnih sporazumov in dogovo- 
rov o temeljih planov samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti - do 10. 3. 1980 

- obravnava poročila o pripravi samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov samoupravnih interesnih skupnosti in skla- 
dnosti njihovih osnutkov s smernicami skupščin družbenopo- 
litičnih skupnosti - do 15. 4. 1980 

- obravnava in usklajevanje elementov temeljnih organiza- 
cij združenega dela in krajevnih skupnosti na podlagi osnut- 
kov samoupravnih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti - do 15. 5. 1980 

- oblikovanje osnutkov planov asociacije združenega dela 
in družbenopolitičnih skupnosti - do 30. 6. 1980 

- sprejem temeljev planov tozdov in določitev predlogov 
planov krajevnih skupnosti - do 20. 9. 1980 

- sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov o te- 
meljih planov - do 30. 9. 1980 

2. Pospešiti bo treba izdelavo analiz razvojnih možnosti, 
kjer slej še niso bile izdelane, tj. predvsem v nekaterih samo- 
upravnih interesnih skupnostih na ravni občin in v nekaterih 
delovnih organizacijah. Neustrezne analize razvojnih možno- 
sti, ki ne podajajo konkretnih elementov za samoupravno 
sporazumevanje o temeljih planov, je treba takoj dopolniti. 

V temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih, kjer tega še niso storili, je treba takoj sprejeti 
smernice in elemente za samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje o temeljih planov ter zagotoviti usklajevanje 
elementov z drugimi nosilci planiranja, zlasti v materialni 
proizvodnji. Na ta način bodo temeljni nosilci planiranja pri- 
spevali k sočasnosti planiranja. 

Na ravni občin je treba intenzivirati pripravljanje dogovorov 
o temeljih družbenih planov občin, pri čemer je treba izhajati 
zlasti iz dohodkovnih možnosti, bilanc zaposlovanja in realnih 
možnosti glede ekonomskih odnosov s tujino. Pospešiti je 
treba oblikovanje usmeritev in nalog v medobčinskem sode- 
lovanju. Kjer tega še niso storili, je treba oblikovati posebne 
družbene organe za družbeno planiranje in okrepiti planske 
strokovne službe v občinski upravi. Pri strokovnih opravilih 
pri pripravi družbenih planov občin je treba med občinami 
združevati strokovne moč i. 

Pri nadaljnjih pripravah dogovorov o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije je potrebno še bolj angažirati družbeno- 
politične organizacije, samoupravna telesa, strokovne službe 
in republiške upravne organe, da bo nadaljnje delo teklo v 
skladu z razvojnim interesom temeljnih nosilcev planiranja, 
kar je treba zagotoviti z oblikovanjem in usklajevanjem ele- 
mentov samoupravnih organizacij in skupnosti ter družbeno- 

političnih skupnosti za dogovarjanje o temeljih družbenega 
plana SRS. 

Pri dogovarjanju o temeljih družbenega plana SFRJ se 
mora v usklajevanje interesov na ravni federacije aktivno 
vključ iti združeno delo, kjer morajo svojo vlogo prevzeti Go- 
spodarska zbornica Jugoslavije in splošna združenja. Odlo- 
čilna vloga združenega dela pri tem bo privedla do stvarnej- 
šega in konkretnejšega opredeljevanja skupnih interesov na 
ravni federacije in zagotovila, da bo dogovarjanje o temeljih 
družbenega plana SFRJ izhajalo iz samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov v združenem delu in dogovorov o 
temeljih družbenih planov republik oziroma avtonomnih po- 
krajin. Opraviti je treba zaostajanja pri pripravi dogovora o 
temeljih družbenega plana SFRJ, ki se nanaša na razvoj 
ekonomskih odnooov s tujino. Na ravni federacije je treba 
čimprej sprejeti manjkajoče sistemske zakone. 

3. V zvezi z usmeritvijo smernic za pripravo družbenega 
plana SRS k prestrukturiranju združenega dela je osrednja 
naloga okrepiti samoupravno sporazumevanje komplemen- 
tarnih tozdov pri realizaciji programov, pomembnih za pre- 
strukturiranje. Ob tem bo treba zagotoviti, da investicijska 
sredstva za prestrukturiranje ne bodo razdrobljena in izven 
zavestne politike usmerjanja našega razvoja, temveč predmet 
samoupravnega planiranja v smeri, za katero se bomo dogo- 
vorili in ki jo okvirno opredeljujejo smernice za pripravo 
družbenega plana SRS 1981-1985. 

4. Okrepiti je treba raziskave domačih energetskih in suro- 
vinskih virov, poiskati možnosti njihove dolgoročne ekonom- 
ske upravičene izrabe. Z viri bo treba racionalno razpolagati 
in zato s tistimi, ki jih imamo, kot so les, nekovine, barvne 
kovine, energetske surovine in viri uporabljati v proizvodnji, ki 
bo sposobna s svojo visoko produktivnostjo in dohodkom 
plačati takšno ceno zanje, ki bo upoštevala njihovo redkost in 
dragocenost v razmerah svetovnega pomanjkanja energet- 
skih in surovinskih virov. 

5. Na osnovi pospešene priprave planskih dokumentov v 
temeljnih organizacijah združenega dela, ki neposredno 
ustvarjajo družbeni proizvod, bo treba izvesti usklajevanje o 
obsegu sredstev za gospodarsko in družbeno infrastrukturo 
ter o načinu njihovega združevanja. Zato je potrebno v temelj- 
nih organizacijah združenega dela oceniti strokovne osnove 
za elemente, ki so jih pripravile samoupravne interesne skup- 
nosti, z vidika usklajevanja potreb po sredstvih in možnosti za 
njihovo oblikovanje. Treba je prepreč iti, da bi v temeljnih 
organizacijah združenega dela o strokovnih osnovah elemen- 
tov le formalno razpravljali, temveč je treba preveriti njihovo 
realnost z vidika dohodkovnih možnosti. 

Glede gospodarske infrastrukture je potrebno kompleksno 
oceniti projekte na osnovi razvojnih kriterijev, kar naj privede 
do zamaknitve ali črtanja nekaterih naložb, racionalnejših 
rešitev ter boljšega gospodarjenja in varčevanja. Glede teh in 
drugih projektov je treba zagotoviti samoupravno sporazume- 
vanje in dogovarjanje o dobavah energije, prometnih storitev, 
surovin, dinarskih in deviznih sredstev, o oblikovanju in zapo- 
slovanju kadrov v okviru minimalnih standardov, o razvojno- 
raziskovalnem delu, o rabi prostora in zašč iti okolja ter o 
plasmaju proizvodov in storitev. 

V družbenih dejavnostih mora usklajevanje elementov od- 
praviti dosedanje globalno preseganje zahtev po sredstvih 
nad stvarnimi možnostmi ter tako uveljavljati načela gospo- 
darske stabilizacije, hkrati pa poiskati rešitve za obstoječa 
neskladja v osebnih dohodkih. 

Banke morajo čimprej opraviti strokovne ocene razpoložlji- 
vih sredstev družbene reprodukcije in pripraviti strokovne 
podlage za samoupravno sporazumevanje o temeljih svojih 
planov, kar naj prispeva k več ji mobilnosti sredstev družbene 
reprodukcije. 

6. Planiranje ekonomskih odnosov s tujino bo nujno po- 
spešiti v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji. Pri tem bo treba 
odločneje uveljavljati nove sistemske rešitve in samoupravno 
sporazumevanje na osnovi deviznega prihodka, saj gre za 
ključno področje našega bodočega razvoja, od katerega je 
bistveno odvisen nadaljnji razvoj proizvajalnih sil in uveljav- 
ljanje samoupravnega sistema družbenega planiranja. Zao- 
strene razmere gospodarjenja bodo združeno delo bolj kot 
doslej silile v nastopanje na tujih trgih, kar je že nekaj časa 
naša objektivna razvojna potreba, pa smo zaradi možnosti 
lagodnega gospodarjenja v domačih okvirih tu beležili naza- 
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dovanje. Nemudoma je treba okrepiti tudi povezovanje orga- 
nizacij združenega dela za proizvodnjo in izvoz celovitih ob- 
jektov ter prizadevanja za dodatno vzpodbujanje izvoza v 
samoupravnih asociacijah združenega dela, še bolj pa bo v to 
treba usmeriti tudi bančni mehanizem. Premiki v izvozu so 
možni tudi na podlagi novih, višjih oblik sodelovanja s tujino, 
posebno z deželami v razvoju na načelih nove mednarodne 
ekonomske ureditve, pri čemer je treba zagotoviti ustrezno 
regionalno strukturo. 

Samoupravne asociacije in skupnosti ter družbenopolitične 
skupnosti bodo morale v svoje planske dokumente vključ iti 
uresničevanje nalog iz Osimskih sporazumov, zlasti glede 
ureditve prostorskih pogojev, infrastrukture in gospodarjenja 
v prosti industrijski coni. 

7. V planskem gradivu temeljnih organizacij združenega 
dela bo treba bolj kot doslej upoštevati načela svobodne 
menjave dela, saj so se uporabniki storitev družbenih dejav- 
nosti doslej v te aktivnosti premalo vključ ili, č imbolj se mo- 
rajo organizirati delegacije temeljnih organizacij združenega 
dela uporabnikov v samoupravnih interesnih skupnostih tako, 
da osnutki samoupravnih sporazumov o temeljih planov inte- 
resnih skupnosti ne bodo predvsem odraz ponudbe proizva- 
jalcev, temveč v prvi vrsti odraz potreb uporabnikov. 

8. V planskih dokumentih vseh nosilcev planiranja je po- 
trebno bolj kot doslej upoštevati prostorski vidik. Sprejema- 
nje uč inkovitejših posegov v prostor in okolje v naslednjem 
obdobju je bistveno odvisno od racionalne rabe prostora in 
vključ itve ekoloških presoj v planske dokumente na vseh 
področjih in ravneh družbenega planiranja. Dosledno je treba 
uvajati ustrezne tehnologije, izbirati najprimernejše lokacije 
in izvajati zaščitne ukrepe, zlasti varstvena območja. To se 
mora odraziti tudi v projektnih dokumentacijah in pri pripravi 
konkretnih programov za sanacije obstoječ ih škod v okolju. 

Nosilci planiranja se morajo aktivno vključ iti v oblikovanje 
in uresničevanje zakona o urejanju prostora, ki predstavlja 

pomemben sestavni del uresničevanja sistema samouprav- 
nega družbenega planiranja glede razvoja v prostoru. 

Glede na Zakon o sistemu družbenega planiranja in o 
družbenem planu SR Slovenije, ki je združil prostorskega in 
druge vidike družbenega planiranja, je treba doslej veljavne 
odloke, programe in metodologije, ki se nanašjo le na pro- 
storski vidik, dopolniti, spremeniti ali ukiniti. Tako je treba 
Odlok o uvedbi obveznih priprav prostorskih planov v SR 
Sloveniji preklicati, pa se naj delo nadaljuje v okviru Odloka o 
pripravi in sprejemu družbenega plana v SR za obdobje 
1981-1985 in z Odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-1995, oziroma za 
določena področja tudi do leta 2000. Program dela Izvršnega 
sveta SR Slovenije za pripravo srednjeročnega in dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije. V celoti bo preklicana začasna 
obvezna enotna metodologija in minimum obveznih enotnih 
kazalcev in prostorskih planov v SRS, del njene vsebine pa bo 
obdelan še v Navodilih za uporabo obveznih analitičnih bi- 
lanc, ki jih bo predpisal Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje. Vsebina bo obdelana v metodoloških pripomoč- 
kih, ki jih pripravlja Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje. 

Za uč inkovito nadaljevanje razvoja v prostoru je nujno, da 
udeleženci v planiranju vse elemente fizične narave in druge 
posege v prostor kartirajo. Glede na dosedanje izkušnje to še 
posebej velja za samoupravne interesne skupnosti na ravni 
republike. 

Obstoječo urbanistično dokumentacijo, ki se nanaša na 
rabo prostora in organizacijo funkcij v prostoru, je treba v 
strokovnih fazah priprav planskih dokumentov ter v samo- 
upravnem sporazumevanju in dogovarjanju o temeljih planov 
vnesti v planske dokumente tako, da se konkretne naloge, ki 
jih bo treba uresnič iti v naslednjem srednjeročnem obdobju, 
neposredno vnese v planske dokumente, za izvajanje dolgo- 
ročnih nalog pa zagotovi ustrezne pogoje (rezervati itd ). 

/. UVOD 

Turizem je dejavnost, ki ima v SR Sloveniji že 
več  desetletij trajajočo tradicijo In postaja zlasti v 
zadnjih 10-15 letih čedalje bolj pomembna gospo- 
darska panoga. Čeprav še nezadostno razvita, 
vendarle že dosti jasno kaže ugodne gospodar- 
ske, kulturne In politične učinke, od katerih pou- 
darjamo naslednje: 

- turizem Je sicer nlzkoakumulatlvna dejavnost, 
vendar ustvarja pomemben devizni priliv, s kate- 
rim se Izravnava dobršen del negativnega salda v 
naši zunanjetrgovinski bilanci. Tukaj le še veliko 
neizkoriščenih možnosti, kajti nekatere države 
(Avstrija, Španija) skoraj v celoti pokrivajo zuna- 
njetrgovinski primanjkljaj z deviznim prilivom iz 
turizma; 

- v turističnem gospodarstvu Je zaposlenih 

okrog 40.000 delavcev, predvsem žensk. Pospe- 
šeni razvoj te panoge daje nadaljnje možnosti 
zaposlitve in ustvarja pogoje za vračanje in zapo- 
slovanje zdomcev; 

- z razvojem turizma ponujamo naravne lepote 
in nekatere sicer nevnovčljlve naravne danosti; 

- nekateri proizvodi, zlasti kmetijski, dosegajo v 
obliki gostinskih storitev veliko višjo ceno (In to v 
devizah I) kot na mednarodnih tržišč ih, kamor Jih je 
treba vrh tega še prepeljati; 

- poleg ugodnih uč inkov tujskega turizma se z 
razvojem turizma In njegove materialne osnove 
povečujejo možnosti sodobne rekreacije, rehabiii- 
zaclje in zdravstvene preventive tudi naših delov- 
nih ljudi; 

- razvoj turizma, predvsem mednarodnega, 
omogoča tudi spoznavanje in Izmenjavo kulturnih 
dobrin različnih narodov; 

INFORMACIJA 

o uresničevanju srednjeročnega načrta 

in o nekaterih problemih slovenskega 

turizma (ESA-306) 
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- široka odprtost meja daje osnovo, da se na- 
rodi med seboj spoznavajo In s tem blažijo razne 
politične napetosti. 

Geografska lega postavlja Slovenijo v okviru 
mednarodnega turizma v položaj tranzitne dežele, 
saj tečejo preko njenega ozemlja vse poti Iz se- 
verne in srednje Evrope proti jugu in jugovzhodu. 

Pozitivni učinki turizma - zlasti devizni priliv, 
izredni naravni pogoji, sedanje razmere na me- 
dnarodnem turističnem tržišču in napovedi, da bi 
se mednarodni turistični promet v naslednjih letih 

večal po poprečni letni stopnji okrog 5% In da bi se 
število turistov do leta 1982 povzpelo na blizu 2 
milijardi, devizna potrošnja pa na 100 milijard do- 
larjev, so možnosti, ki lih moramo upoštevati pri 
pospeševanju razvoja turizma in načrtovanju ra- 
zvoja celotnega slovenskega gospodarstva. Za 
uspešen razvoj pa je potrebno turistični dejavnosti 
posvetiti več  pozornosti na vseh ravneh, Jo enako- 
vredno obravnavati z ostalimi gospodarskimi de- 
javnostmi, zavzeti potrebna stališča in sprejeti 
konkretne naloge, ki so na osnovi širše obdelane 
problematike nakazane v tej informaciji. 

II. SPLOŠNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA IN 
MEDNARODNEGA TURIZMA V OBDOBJU 
SREDNJEROČNEGA NAČRTA 1976-1980 

Za obdobje srednjeročnega načrta je značilno, da se opre- 
deljene usmeritve v posameznih letih različno uresničujejo. V 
prvih dveh letih srednjeročnega načrta je bilo ugotovljeno, da 
gredo razvojni trendi v turizmu v negativno smer in da se 
postopoma oddaljujemo od zastavljenih ciljev. Za tretje in 
četrto plansko leto lahko sicer trdimo, da so bili poslovni 
rezultati ugodnejši, vendar še niso nadomestili odstopanja od 
planskih predvidevanj v prvih dveh letih. Za boljše rezultate v 
letu 1978 in 1979 vemo, da niso bili izključna posledica naših 
lastnih prizadevanj, temveč predvsem posledica političnih in 
gospodarskih gibanj v svetu. Napake, ki so v prejšnjih letih 
zmanjševale raven naše turistične ponudbe in s tem poslovne 
rezultate, so bile v lanski »ugodni« turistični sezoni še vedno 
prisotne in bi utegnile v naslednjih letih ob nenadni spre- 
membi za nas sorazmerno ugodne situacije na svetovnem 
turističnem tržišču s podvojeno močjo vplivati na naš turizem 
in tako ogroziti možnosti realizacije programa razvoja turi- 
stične dejavnosti v srednjeročnem planskem obdobju. Takšno 
stanje nedvomno terja premislek in širšo akcijo vseh zaintere- 
siranih in odgovornih za razvoj te gospodarske panoge. 

OECD je ugotovila, da je bil v letu 1975 v Evropi tujski 
turizem za 4% več ji, v letu 1976 za 3%, v letu 1977 se je 
mednarodni turistični promet.v Evropi povečal za 11%, v letu 
1978 pa za 13%. 

Po podatkih OECD je nam močno konkurentna turistična 
država Španija v letu 1978 dosegla najuspešnejšo sezono v 
svoji zgodovini, pri čemer je treba upoštevati, da so bili že v 
letu 1977 njeni dohodki iz turizma za 25% več ji (4 mld 0) od 
leta 1976. Realizirala je nad 5 mld $ deviznega dohodka ali 
35% več kot v letu 1977. Avstrija je do konca leta 1978 
povečala devizni dohodek nasproti letu 1977 za 40%, kar 
pomeni skupaj 3,8 mld dolarjev. Razen teh podatkov je treba 
opozoriti še na to, da je znašala poprečna dnevna poraba 
tujega gosta leta 1978 v Španiji 54 $v Italiji 57 $, v Jugoslaviji 
pa le 28 $in da odpade na enega prebivalca v Avstriji 499 
dolarjev deviznega priliva iz turizma, v Španiji 112 dolarjev, v 
Grč iji 106, v Jugoslaviji pa komaj 39 dolarjev. Iz teh podatkov 
jasno izhaja, da v primeru z nam konkurentnimi turističnimi 
državami močno zaostajmo. Naša ponudba še vedno ne 
ustreza povpraševanju zahtevnejših gostov in to predvsem 
zato, ker ji manjka raznolikosti in kvalitete. Ponujamo in še 
naprej načrtujemo pretežno velike hotele, povpraševanje pa 
je usmerjeno v manjše objekte (bungalove, apartmaje, pen- 
zione, zasebne sobe), med infrastrukturnimi objekti ponu- 
jamo bazene, žičnice, smučišča in nekaj igrišč , povpraševanje 
zahtevnejših gostov pa je usmerjeno v marine, komfortne 
avtokampe, športna letališča, jadralne klube, jahalne klube, 
velika golf igrišča in podobno. Trgovine so zlasti v turističnih 
krajih zelo slabo založene s kvalitetnimi izdelki naših renomi- 
ranih tovarn. Specializiranost v trgovini in v gostinstvu je v 
turističnih krajih skorajda redkost, tako da lahko trdimo, da 
vsi ponujajo vse. Ker se vsemu temu pridružuje še problem 
čistoče v objektih in krajih ter včasih slab odnos osebja do 

gostov, je temu primerna tudi struktura gostov in nizka 
dnevna potrošnja. Posledica tega je, da je v letu 1977 med 
vsemi turističnimi državami edino Jugoslavija v primerjavi s 
predhodnim letom imela manjše število tujih prenoč itev, kar 
se je ponovilo tudi v letu 1978. V Sloveniji smo imeli v letu 
1970 48% tujih prenočitev in 52% domačih. To razmerje se je 
v letu 1977 poslabšalo na 38 : 62 v korist domačih, v letu 1978 
je znašalo to razmerje 35,7 :64,3, v letu 1979 pa je bil delež 
tujih prenočitev v skupnih prenočitvah Slovenije samo še 
33,6%: Udeležba tujih prenočitev v Sloveniji pada tudi v struk- 
turi Jugoslavije, in sicer od 10,2% v letu 1980 na 8,1% v letu 
1977 in 7,9% v letu 1978. Nekoliko ugodnejši delež v letu 1979 
je samo posledica izpada tujih prenoč itev v Črni gori, ki je 
nastala zaradi potresa v aprilu in maju 1979. 

Ob naštetih ekonomskih uspehih, ki jih dosegajo v turizmu 
nekatere nam konkurenčne dežele, in nadaljnjih tendencah 
večanja njihovega turističnega prometa po poprečni letni 
stopnji okrog 5% ugotavljamo, da Slovenija kljub izrednim 
naravnim možnostim, izredno ugodnemu geografskemu po- 
ložaju in nekaterim drugim ugodnim pogojem slabo izkorišča 
povpraševanje na mednarodnem trgu in je v razvoju turizma 
dosegla zato komaj zadostne uspehe. 

III. PLANSKA PREDVIDEVANJA IN RAZVOJNI 
CILJI V OBDOBJU 1976-80 

Osrednji razlog za uvrstitev turizma med prednostne dejav- 
nosti v srednjeročnem planskem obdobju je njegova izvozna 
komponenta, ki prispeva k izravnavanju naših terjatev in ob- 
veznosti do tujine, oziroma k izravnavanju naše plač ilne bi- 
lance. V srednjeročnem načrtu je predvideno, da bo tuji 
turizem rasel letno po poprečni stopnji 5 % (število tujih 
prenočitev), devizni priliv naj bi rasel po stopnji 8 % letno, kar 
pomeni, da bi morali v letu 1980 ustvariti v SR Sloveniji 4.250 
milijonov din (250 milijonov $) deviznega priliva. Obenem z 
razvojem tujega turizma pa naj bi se razvijal tudi domač i 
turizem, ki je kot izrazita oblika rekreacije v tesni zvezi s 
storilnostjo. Predvidena poprečna stopnja rasti domačega 
turizma je 6%. 

Za realizacijo tako planiranega razvoja bi bilo po planskih 
predvidevanjih in resoluciji potrebno razviti vse bolj pestro in 
zaokroženo ponudbo in povečati receptivne zmogljivosti za 
okoli 11.900 ležišč (od tega 6.900 v primarnih objektih) - ali 
letno za okrog 2.400 ležišč (od tega 1.400 v primarnih objek- 
tih) v skupni vrednosti 2.500 milijonov dinarjev. Število preno- 
čitvenih zmogljivosti naj bi se večalo posebno v več jih turi- 
stičnih središčih in njihovem akcijskem območju. Za uresnič i- 
tev teh dveh nalog naj bi se ob iniciativi Gospodarske zbor- 
nice Slovenije organizacije združenega dela poslovno organi- 
zirale in s samoupravnimi sporazumi uredile načrtovanje ra- 
zvoja turistične dejavnosti s posebnim poudarkom na propa- 
gandi in poslovnih nastopih na tržišču. Poslovne banke naj bi 
ob tem zagotovile planiran obseg sredstev in č im ugodnejše 
kredite za gradnjo osnovnih turističnih oziroma gostinskih 
objektov in za graditev turistične infrastrukture. 
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Opozoriti je treba, da so bili razvojni cilji v SR Sloveniji v 
primerjavi z Jugoslavijo najnižje postavjeni.1 

IV. URESNIČEVANJE SREDNJEROČNEGA 
NAČRTA 

Podatki v prvih štirih letih planskega obdobja kažejo, da se 
načrt ne uresničuje po obsegu in dinamiki, kot je bilo predvi- 
deno. V tem planskem obdobju ugotavljamo, da gre razvoj 
turističnega gospodarstva sicer po planirani poti, vendar pri 
tem ne moremo mimo tega, da izvajanje nekatetih bistvenih 
nalog zaostaja, kar hromi razvojne ambicije turističnega go- 
spodarstva in zaviralno vpliva na uresnič itev srednjeročnega 
razvojnega programa. Rezultati turističnega prometa v letih 
1976 do 1978 kažejo, da smo imeli v prvih treh planskih letih 
za 4,4 % manj vseh prenočitev kot je predvideno, pri čemer je 
za 1 % več domačih in za 13% manj tujih prenoč itev. Hkrati 
ugotavljamo, da smo dosegli v prvih treh planskih letih le 
90 % planiranega deviznega priliva. 

V letu 1979 je Slovenija ustvarila okrog 8 milijonov prenoči- 
tev ali 7 % več kot leta 1978, Od tega domač i gostje 5,3 
milijone ali 11 % več kot leto poprej, tuji gostje pa 2,7 milijona 
ali 1/% več . Čeprav so prenoč itve domačih gostov v letu 1979 
za 10 % presegle planirane, so prenoč itve tujih gostov kar za 
14 % pod planom, medtem ko je indeks skupnih prenočitev 
100. Turistični rezultati leta 1979 pa še vedno zaostajajo za 
dosežki inozemskega turističnega prometa v letu 1973 in niso 
bistveno vplivali na zmanjšanje odstopanja realizacije od 
planskih usmeritev za obdobje 1976-1980. Tako v štirih plan- 
skih letih v skupnih prenoč itvah zaostajamo za planom za 
3 %, od tega domače prenočitve za prav toliko plan prese- 
gajo, tujih pa je za 13 % manj od načrtovanih. 

V prvih letih srednjeročnega načrta tudi investicijska aktiv- 
nost ni dosegla predvidevanj, saj je bilo razen Bernardina v 
letu 1976 na novo urejenih samo 822 ležišč v primarnih 
objektih in okrog 900 v komplementarnih, v letu 1977 pa 
okrog 980 v primarnih ter skoraj 1.000 v komplementarnih 
objektih, kar je za 1.100 ležišč ali 22 % pod načrtom. V letu 
1978 je bilo zgrajenih oziroma prirejenih 600 ležišč v primar- 
nih objektih in okrog 800 ležišč v dopolnilnih objektih, kar je 
za primarne objekte 54 % pod planskimi predvidevanji. V letu 
1979 smo pri primarnih ležišč ih plan izpolnili, saj je bilo 
zgrajenih ali prirejenih 1.366 primarnih ležišč . 

Poleg ostalega je nedvomno eden glavnih vzrokov za od- 
stopanje od planskih predvidevanj zaostajanje investicijske 
izgradnje prenočitvenih kapacitet in infrastrukture ter struk- 
tura investicijskih naložb. V primerjavi z ostalimi republikami 
in s celo Jugoslavijo v tem pogledu vidno zaostajamo. Delež 
Slovenije v razpoložljivih kapacitetah Jugoslavije je padel od 
11,4 % v letu 1976 na 7,2 % v letu 1977 in na 7.0 % v letu 1978, 
leta 1979 pa se je ponovno dvignil na 7,2 %, kar pa je posle- 
dica izpada 66.000 ležišč v Črni gori, ki je nastal zaradi 
lanskega potresa v tej republiki. 

Neusklajeni in nerealni ter večkrat neustrezno izdelani ra- 
zvojni in investicijski programi, ki so posledica neurejene 
kadrovske problematike in slabe organiziranosti, so bili doslej 
glavni razlog za neuspešnost na področ ju investicijske iz- 
gradnje. 

Razkorak med predvidenimi investicijskimi naložbami in 
djansko realiziranimi pa povzročajo še nekateri drugi dejav- 
niki, ki se med seboj prepletajo in pogojujejo. Podčrtati je 
treba le nekatere, ki po svoji teži prevladujejo. 

Na prvem mestu je prav gotovo financiranje graditve inve- 

1 Po dogovoru o temeljih družbenega načrta Jugoslavije oo dogovorjene na- slednje poprečne stopnje rasti prenočitev tujih gostov in nastanitvenih zmoglji- vosti: 

prenoč itve ležišča 
Bosna in Hercegovina 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

8,5 
7,5 
6,5 

18,9 
5,0 

11,6 

10.800 
21.200 

315.000 
14.500 
11.900 
33.300 

sticijskih objektov. Zaradi pomanjkanja lastnih sredstev in 
odsotnosti družbene intervencije je dosedanja izgradnja slo- 
nela skoraj na 100-odstotnih bančnih kreditih, kar je močno 
bremenilo organizacije združenega dela, tako da so iz leta v 
leto poslovale na meji rentabilnosti ali celo z izgubami. V 
poslovni politiki bank so za srednjeročno obdobje sicer bili 
načelno opredeljeni ugodnejši pogoji za kreditiranje izgrad- 
nje prenočitvenih objektov (6 % nad 10 let), vendar je bila v 
praksi zadeva večkrat precej drugačna in to predvsem takrat, 
ko je šlo za kreditiranje prekorač itev. Kot je znano, so preko- 
rač itve običajne in ne majhne, kreditni pogoji pa so bili v takih 
primerih 3 - 10 let in 10-odstotna obrestna mera. 

Zelo problematično je tudi kreditiranje infrastrukture, kjer 
so pogoji za kredite bili še veliko težji. To je prizadelo pred- 
vsem zdravilišča, ki imajo nad 40 % investicijskih naložb v 
infrastrukturo. Infrastruktura pa postaja tudi v ostalih turistič - 
nih krajih vse bolj pomemben sestavni del celotne ponudbe in 
s tem seveda tudi investicijskih naložb, saj hoteli oziroma 
hrana in ležišča že zdavnaj niso več  tisto, kar privlačuje tujce. 
Goste vabijo poleg naravnih lepot urejene plaže in smučišča, 
bazeni in druge naprave za rekreacijo, brezhibni servisi, ne- 
govani parki, dobro založene trgovine in podobno. 

Investitorji še vedno ne upoštevajo razmer in zahtev tržišča 
ter programirajo in zidajo največkrat velike hotele A in B 
kategorije, čeprav je povpraševanje že nekaj let usmerjeno na 
manjše in cenejše gostinske obrate, avtokampe, zasebne 
sobe in kmetije. Druge evropske turistične države se veliko 
bolj prilagajajo zahtevam turistov in imajo zato že okrog 50 % 
prenočitvenih zmogljivosti nižjih kategorij oziroma nehotel- 
skega tipa, Jugoslavija pa samo 18 %. 

Nizka akumulativnost je torej praktično skoraj onemogo- 
čala posameznim organizacijam združenega dela najemanje 
kreditov, če pa so jih najemali, se je vzpostavljanje kreditnih 
odnosov predolgo zavlačevalo, ker investitorji niso izpolnje- 
vali nekaterih kriterijev, med katerimi je bil dan velik poudarek 
na vsestransko obdelanih in urejenih projektih ter na vključe- 
vanju investitorjev v poslovno sodelovanje z dohodkovno 
soodvisnimi organizacijami združenega dela. 

Večkrat se je zgodilo, da načrti za zidavo enega ali več  
prirharnih turističnih objektov v nekem kraju niso bili niti v 
skladu s programi izgradnje turistične niti s programi širše 
komunalne infranstrukture in niso upoštevali temeljnih načel 
varstva okolja. Realizacija tako ozko zasnovanih načrtov seje 
zaradi usklajevanja interesov zavlekla in povzroč ila zaradi 
hitrega zvišanja cen gradbenega materiala in dodatnih del 
velike prekoračitve predračunskih zneskov. Rentabiliteta, ki je 
bila že v prvotnem predračunu običajno vprašljiva, se je 
porušila, kar je že v prvih letih obratovanja objekta povzroč ilo, 
poleg ostalih težav, poslovne izgube. 

Posamezna investicija se je večkrat zavlekla preko vseh 
razumnih rokov tudi zato, ker je investitor oziroma projektant 
kljub dobro znanim restrikcijam pogosto vezal velik del 
opreme na uvoz. 

Veliki stroški investicijske izgradnje so bili in so še eden 
temeljnih vzrokov zaostajanja za planskimi predvidevanji. V 
tretjem planskem letu so bili investicijski stroški za eno leži- 
šče že podvojeni. V srednjeročnem načrtu je predvideno za 
eno ležišče povprečno 200.000 dinarjev, danes pa je cena 
enega ležišča narasla že nad 600.000 dinarjev. Pri teh stroških 
za eno ležišče bi morala biti realna cena ponziona okrog 800 
din. Seveda s tako ceno ne moremo na tržišče, zato so izgube 
v začetku neizbežne. 

Na začetku četrtega planskega leta smo še v Sloveniji znašli 
v zvezi s financiranjem izgradnje turističnih objektov v težav- 
nem položaju. Novi sistem financiranja, ki temelji na določ ilih 
zakona o združenem delu in drugih predpisih, postavlja razvoj 
razširjene reprodukcije na povsem drugačne temelje od dose- 
danjih. Graditev turističnih objektov mora odslej sloneti na 
sredstvih, ki jih združujejo organizacije združenega dela na 
podlagi dohodkovnih povezav in na podlagi povezav zaradi 
deviznih pravic oziroma zaradi participacije na deviznem pri- 
hodku. Ta sistem združevanja sredstev je dokaj dolg in zaple- 
ten proces in je trenutno povezan še z Vrsto neznank. Lastnih 
sredstev, kot smo videli, turistična dejavnost praktično nima. 
Združevanje sredstev na nivoju bank je upravičeno zlasti za 
izgradnjo infrastrukturnih objektov. Temeljne banke tistih po- 
droč ij, kjer se razvijajo turistični centri, so običajno izredno 
šibke. Drugi viri, kot so zasebni kapital in tuji krediti, so 
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neznatni, intervencijskih sredstev ni. V takih pogojih je inve- 
sticijska dejavnost praktično zamrla, kar terja nujne ukrepe, 
zlasti na področ ju razpolaganja z ustvarjenim deviznim prili- 
vom, kar bi pritegnilo občutna investicijska sredstva iz drugih 
gospodarskih dejavnosti za skupno doseganje več jega deviz- 
nega uč inka. V nasprotnem primeru bomo namreč v investi- 
cijski izgradnji dosegli komaj nekaj nad 50 % planskih predvi- 
devanj. 

Ostale republike so brez izjeme v primerjavi s Slovenijo v 
veliko bolj ugodnem položaju. V Hrvatski, Srbiji, Vojvodini, 
Bosni in Hercegovini ter Makedoniji deluje sistem beneficira- 
nja obrestne mere (do 7%). V nekaterih republikah so poleg 
tega uvedeni še razni drugi intervencijski ukrepi (brezplačna 
zemljišča, oprostitev raznih dajatev itd.), s čimer uspešno 
pospešujejo razvoj razširjene reprodukcije. 

V. EKONOMSKI POLOŽAJ TURIZMA 
Že vrsto let so prisotne tendence relativnega poslabševanja 

ekonomskega položaja gostinstva in turizma in s tem zaosta- 
janje akumulativne in reprodukcijske sposobnosti za popreč- 
jem celotnega slovenskega gospodarstva. Za podkrepitev te 
trditve prikazujemo ekonomske kazalce za leto 1978. Ker 
podatkov za leto 1979 v času, ko je bila informacija zaklju- 
čena, še ni bilo, so ponekod dodani le podatki za 9 mesecev. 

1. V letu 1978 so bili zabeleženi ugodni rezultati vturistič - 
nem prometu, saj je bilo skupno število gostov več je za 9%, 
število prenočitev pa za 11% nasproti letu 1977. Povečan 
turistični promet je vplival na porast fizičnega obsega gostin- 
skih storitev, kar je z istočasno povečanimi cenami gostinskih 
storitev vplivalo na oblikovanje celotnega prihodka. Cene 
penzionskih storitev za individualne goste so bile v popreč ju 
višje za 9%, cene izvenpenzionskih storitev pa so se v pov- 
preč ju povečale nasproti popreč ju leta 1977 za 20,3% ozi- 
roma za december 1977 za 14%. 

Povečan obseg turističnega prometa (stacionarni; tranzitni, 
izletniški in maloobmejni turizem) ter višje cene gostinskih 
storitev so vplivali na porast celotnega prihodka v panogi 
gostinstva in turizma v letu 1978 za 28%. Ustvarjeni celotni 
prihodek v panogi v letu 1978 predstavlja 10.111,6 milijonov 
din. Tega leta je celotni prihodek v gostinstvu in turizmu 
narasel z višjo stopnjo kot v celotnem slovenskem gospodar- 
stvu, medtem ko je stopnja rasti dohodka in čistega dohodka 
nižja, kar izhaja iz naslednjega pregleda: 

Ind. 78/77 

V din 

Področ je Celotni Dohodek ' čisti 
prihodek dohodek 

Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
- hotelirstvo 
- sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

123 
128 
125 
129 
137 
132 

139 
135 
134 
137 
151 
146 

130 
126 
126 
129 
138 
130 

Ugodnejši rezultati od celotnega gospodarstva so bili dose- 
ženi v sezonskem gostinstvu in v turističnem posredovanju 
zaradi slabših rezultatov v prejšnjih letih. V letu 1979 je bilo 
skupno število gostov enako tistemu iz leta 1978, skupno 
število prenočitev pa se je povečalo za 7%. Cene penzionskih 
storitev so se povečale za okrog 20%, cene izvenpenzionskih 
storitev pa so se povečale v popreč ju za 21,6%, glede na 
december 1978 pa za 12,5%. Celotni prihodek v gostinstvu in 
turizmu je v 9 mesecih leta 1979 znašal 9.161,2 milijona din in 
je v primerjavi z istim obdobjem leta 1978 narasel za 22,1%, 
medtem ko je bilo v celotnem gospodarstvu povečanje celot- 
nega prihodka za 27,6%. Dohodek je tako v celotnem gospo- 
darstvu kot v panogi gostinstva in turizma v 9 mesecih leta 
1S"-9 porasel za okrog 30%. Drugače je bilo s čistim dohod- 
kom, saj je le-ta v celotnem gospodarstvu narasel za 31,2%, v 
gostinstvu in turizmu pa je bilo povečanje za 2% manjše, torej 
29,2-odstotno. 

2. Za oceno ekonomskega položaja je zelo pomemben 
kazalec Mstvarjenega dohodka na enega zaposlenega de- 
lavca, ki ponazarja uspešnost gospodarjenja in produktivnost 
dela. Kot je razvidno iz naslednjega pregleda, je ustvarjeni 
dohodek na enega delavca v panogi gostinstva in turizma 
manjši kot v celotnem gospodarstvu, prav tako pa zaostaja 
tudi dinamika njegove rasti: 

Področje Leto 1977 Leto 1978 Indeks 
Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
- hotelirstvo 
- sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

144.881 
108.690 
106.397 
104.786 
93.087 

139.689 

193.750 
143.236 
139.498 
139.955 
132.562 
191.778 

134 
132 
131 
134 
142 
137 

V prvih 9 mesecih leta 1979 je znašal dohodek na delavca v 
celotnem gospodarstvu 175.079 din, kar predstavlja 26 - od- 
stotno povečanje nasproti istemu obdobju leta 1978, gostin- 
stvo in turizem pa s svojimi 130.753 din dohodka na delavca 
predstavlja 22,9 - odstotno povečanje. 

3. Za nadaljnji razvoj in širjenje materialne baze je najpo- 
membnejša akumulacijska in reproduktivna sposobnost go- 
spodarstva. Podatki dokazujejo, da je stopnja akumulacije in 
reproduktivne sposobnosti v panogi gostinstva in turizma 
znatno izpod poprečja gospodarstva, še posebno nizka pa je v 
sezonskem gostinstvu in hotelirstvu, kar je razvidno iz nasled- 
nje tabele: » - v% 

Področ je Stopnja Stopnja reproduk. 
akumulacije sposobnosti 

1977 1978 1977 1978 
Celotno gospodarstvo 2,2 2,9 7,2 
Gostinstvo in turizem 1,2 1,7 4,9 
Gostinstvo 1.2 1,7 4,9 
-hotelirstvo 0,6 1,1 3,9 
— sezonsko gostinstvo 0,1 0,3 2,9 
Turistično 
posredovanje 1J 2J5 4,7 

7,6 
5,2 
5,2 
4,2 
3,2 
5,5 

Stopnja reprodukcijske sposobnosti se je v 9 mesecih leta 
1979 povečala v celotnem gospodarstvu za 1,4%, v gostinstvu 
in turizmu pa za 1,9%. 

4. Bistveno nižji kot v celotnem gospodarstvu je v panogi 
gostinstva in turizma tudi delež sredstev akumulacije,kar je 
razvidno iz naslednje razpredelnice: 

  -v% 
Področje Delež sredstev Delež akumul. 

akum. v doh. čistem doh. 
1977 1978 1977 1978 

Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
- hotelirstvo 
- sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

6,3 
4.2 
4.3 
2,9 
0,5 
2,9 

7,8 
5,6 
5,6 

■4,9 
2.0 
6.1 

8,1 
4,9 
5,0 
3,4 
0,5 
3,4 

11,1 
7.2 
7,1 
6.3 
2,7 
8.4 

5. Možnost nadaljnjega razvoja panoge omejuje visoka 
stopnja zadolženosti, ki je značilna za komercialno gostin- 
stvo, to je hotelirstvo in druge prenočitvene objekte ter za 
sezonsko gostinstvo. Stopnja zadolženosti, ki je odraz ra- 
zmerja med obveznostmi za odplač ilo dolgoročnih kreditov 
(zapadlih v letu 1979 in že zapadlih, toda ne odplačanih) ter 
amortizacijo in izločenimi sredstvi čistega dohodka za po- 
slovni sklad in izboljšanje materialne osnove dela, dokazuje, 
da v gostinstvu primanjkuje sredstev celo za enostavno repro- 
dukcijo. V sezonskem gostinstvu presegajo kreditne obvez- 
nosti zaradi velikih vlaganj v preteklih letih sredstva amortiza- 
cije. Stopnja zadolženosti za leto 1978 je naslednja: 

Področje Stopnja zadolženosti v% 
Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
-hotelirstvo 
-sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

58,2 
51,1 
52,4 
67,0 

103,6 
34,8 

Vsi ti podatki dokazujejo, da komercialno gostinstvo razpo- 
laga le s skromnimi lastnimi prostimi sredstvi za širitev mate- 
rialne baze, sezonsko gostinstvo pa ima celo več  obveznosti, 
kot je izloč ilo sredstev za reprodukcijo. 

Celotna panoga gostinstva in turizma je po zaključnem 
računu za leto 1978 namenila za reprodukcijo (amortizacija, 
del čistega dohodka za poslovni sklad in zboljšanje mate- 
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rialne osnove dela) skupno 479.135.000 din. Za odplač ilo 
dolgoročnih kreditov v letu je bilo potrebno odvesti 
233.957.000 din, ostane 245.178.000 din. Ker pa je v povpreč ju 
26 odstotkov sredstev poslovnega sklada angažiranega za 
združevanje sredstev v gospodarstvu, bi z ostalimi prostimi 
sredstvi lahko zgradili en hotelski objekt B kategorije s pri- 
bližno 400 ležišč i, kajti stroški gradnje po enem ležišču se 
gibljejo že nad 600.000 din. 

6. V gostinstvu in turizmu so se v zadnjih treh letih pojavile 
v več jem obsegu tudi izgube, kar je nedvomno tudi posledica 
investicijske politike oziroma neustreznih kreditnih pogojev 
ter nizke akumulativne sposobnosti panoge. Izgube imajo v 
letu 1978 razmeroma visok delež, saj predstavljajo 5,5 odstot- 
kov vseh izgub v gospodarstvu, medtem ko predstavlja delež 
dohodka 2,3 odstotka. Vrednost izgub predstavlja naslednji 
pregled: 

v 000 din 
Področ je 

Izgube 
1977 1978 

Delež v 
celotnem 

gospodarstvu 
ind. 1977 1978 

Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
- hotelirstvo 
- sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

1.142.686 912.789 
52.789 50.461 
47.163 50.461 
44.598 42.061 
33,524 39,496 

5.626 

80 100 100 
96 4,6 5,5 

107 4,1 5,5 
94 3,9 4,6 

118 2,9 4,3 
0,5 

V 9 mesecih leta 1979 je gostinstvo in turizem izkazalo 
izgubo v skupni vrednosti 51.132 tisoč din, kar je 31,2 od- 
stotka manj kot v istem obdobju leta 1978. Ta izguba pa 
predstavlja le 4,3 odstotka celotne izgube v gospodarstvu, ki 
je doseglo 1.189.169 tisoč  din izgube, in se je torej delež izgub 
gostinstva in turizma zmanjšal za 1,2 odstotka. 

Takšni rezultati gospodarjenja imajo za posledico tudi zao- 
stajanje osebnih dohodkov za popreč jem drugih panog in to 
za 11,6 odstotka. To pa zopet povzroča vrsto kadrovskih 
problemov, ki že postajajo v celotnem razvojnem procesu 
panoge osrednji problem. Osebni dohodki so najnižji v go- 
stinstvu, kjer je tudi kadrovska problematika največ ja: 

-v din 
Področje Leto 1977 Leto 1978 Indeks 
Celotno gospodarstvo 
Gostinstvo in turizem 
Gostinstvo 
- hotelirstvo 
- sezonsko gostinstvo 
Turistično posredovanje 

4.868 
4.351 
4.281 
4.275 
4.103 
5.308 

5.668 
5.011 
4.937 
4.956 
4.830 
5.979 

116 
115 
115 
116 
118 
113 

V letu 1979 je poprečni osebni dohodek v celotnem gospo- 
darstvu znašal 7.159 din-ali 24,9 odstotka več  kot leto poprej, v 
gostinstvu in turizmu pa 6.350 din ali 23,8 odstotka več kot 
leta 1978, kar spet predstavlja manjše povečanje kot v gospo- 
darstvu. 

Kot je razvidno iz konkretnih pokazateljev, je ekonomski 
položaj našega turizma zaskrbljujoč in terja uč inkovite odlo- 
čitve in ukrepe. 

Vzroki za tak ekonomski položaj, kot jih za primer prikazu- 
jejo konkretni podatki, so najrazličnejši. Posebno želimo pod- 
črtati naslednje: 

a Vzroki sistemskega značaja 
- Problem izvozne stimulacije oziroma premiranja izvoza 

turističnih storitev še vedno ni docela rešen. Neustrezen si- 
stem evidentiranja deviznega priliva ima za posledico, da del 
turističnega deviznega priliva ni nikjer zajetega, zato tudi ne 
gre v obračun za izvozno premijo (prenoč itve v zasebnem 
sektorju, turistična taksa, igre na srečo, prometni davek na 
pijače). Premiranje neblagovnega izvoza - izvoza storitev z 
vidika izvoza na zahod in z vidika izvoza proizvodov oziroma 
blaga, ki vsebujejo predvsem domačo substanco, ni izena- 
čeno z blagovnim izvozom. 

- Stroški nekaterih zakonskih obveznosti (prispevek za 
nerazvite republike in pokrajini, davek na zemljišče in slično) 
močno bremenijo organizacije združenega dela, ki več inoma 
že brez tega poslujejo na robu rentabilnosti. 

- Zaradi doslej obstoječe možnosti, po kateri so devizni 
potrošniki lahko kupili devize na prostem trgu, je bila izgrad- 

nja investicijskih objektov na osnovi združevanja sredstev 
zaradi interesa po deviznem prihodku praktično nemogoča. 

- Organizacije združenega dela gostinstva in turizma lahko 
sicer dobijo reeskontne kredite, ki jih izkoristijo predvsem za 
pripravo na turistične sezone, vendar so roki vračanja z ozi- 
rom na značaj poslovanja v gostinstvu mnogo prekratki in 
administrativni postopek izredno zapleten. 

- Slovenija je letos ustrezno rešila problem zimskih šolskih 
počitnic, ni pa še rešen premik poletnih šolskih počitnic. 
Premiki zimskih in poletnih šolskih počitnic pa še niso pri- 
merno usklajeni v jugoslovanskem merilu. 

b Nekateri drugi vzroki 
- Nivo in raznolikost storitev sta še vedno zelo problema- 

tična. Posledica je temu primerna struktura gostov in nizka 
izvenpenzionska potrošnja. 

- Zaradi neustrezne kvalitete storitev in velike konkurence 
na turističnem tržišču ni možno dvigniti cen storitev do po- 
trebne višine. 

- Izkoriščenost kapacitet je prenizka in znaša v popreč ju v 
hotelih 57 odstotkov ali 208 dni. Izjema so le zdravilišča, ki so 
v popreč ju zasedena 73 odstotno. 

- Nekoordirane akcije v propagandi, informacijah in nasto- 
pih na tujih tržišč ih, kar je posledica neustrezne organizirano- 
sti, v končni fazi tudi vplivajo na ekonomske rezultate turizma. 

VI. TUJSKI IN DOMAČI TURIZEM 
Za nadaljnji pospešeni razvoj turizma je potreben enakovre- 

den tretma razvoja domačega in tujskega turizma. Ob tem pa 
moramo upoštevati znač ilnosti posamezne zvrsti turizma in 
specifičnosti povpraševanja na domačem in tujem trgu. 

Med temeljne zvrsti tujskega in domačega turizma štejemo: 
-Zdraviliški turizem ima v Sloveniji po dosedanjih podatkih 

največ je razvojne možnosti. Letno odklanjajo zdravilišča za- 
radi prezasedenosti nad 30 odstotkov tujih in domačih go- 
stov. Povpraševanje na tujem trgu je izredno veliko, primernih 
kapacitet pa je v naših zdravilišč ih premalo. Iz nekaterih 
podatkov sledi, da je v zadnjih letih opaziti več ji delež doma- 
č ih prenočitev v naših zdravilišč ih in v drugih turističnih 
krajih. Nenehno se stopnjuje želja, predvsem starejših, po 
dopustovanju v krajih z organizirano zdravstveno preventivo 
in kurativo, to je v zdravilišč ih, ki v več ini primerov uspešno 
združujejo čisto turistične storitve s storitvami zdravstvene 
preventive pa tudi rehabilitacije. Iz raznih priložnostnih po- 
datkov sklepamo, da so te prenoč itve večinoma realizirane v 
vseh mesecih, ker je večina teh gostov samoplačnikov in se 
poslužujejo izvensezonskih popustov. 

- Obmorski turizem je udeležen v celotnem turističnem 
prometu Slovenije s 30 odstotki. Razvojne možnosti so še 
velike, vendar zaradi razmeroma majhnega prostora na obali 
omejene. 

- Celinski ali alpski turizem ima za sedaj neomejene mož- 
nosti razvoja, tako v zimski kot v poletni sezoni s stacionarnim 
turizmom, v nesezonskih obdobjih spomladi in jesnei pa v 
izletniškem turizmu. 

- Tranzitni turizem je po ocenah za Slovenijo velikega 
pomena, vendar je z razvojnega vidika še neproučen. Graditev 
sodobnih cest, zlasti karavanškega predora, terja dovolj hiter 
pristop k pripravam, tako da bodo te investicije koristile tudi 
Sloveniji in njenemu turističnemu gospodarstvu. 

- Izletniški in kmečki turizem se vključujeta v celotno 
turistično ponudbo Slovenije. Za sedaj ustvarjajo glavni delež 
prometa v tej zvrsti turizma domač i gostje. Izletniški turizem 
je gotovo najbolj množična vrsta turizma, katere značilnost je 
v tem, da turisti ne prenočujejo zunaj kraja stalnega bivališča. 
Ta oblika turizma se deli v toliko vrst, kolikor je raznovrstnih 
motivov. Vendar pa med njimi močno prevladujejo družinski 
izleti ter s tem tudi motivi, ki pritegnejo oziroma zaposlijo vse 
družinske člane. Razen smučanja in kopanja v morju so zelo 
pogost motiv razne športne in podobne prireditve, kjer število 
gledalcev ali obiskovalcev praktično ni omejeno, le da je pri 
nas tovrstnih prireditev še premalo ali pa je informiranost 
premajhna. Dokaj množični so v Sloveniji tudi enodnevni 
obiski planin in gora (nad 1 milijon letno), ki bi se gotovo bolj 
spreminjali v vikend turizem, če bi imeli v planinah več  koč in 
sploh planinskih postojank, ki so dobesedno prenatrpane z 
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obiskovalci, od katerih je večina mladine. S sredstvi udeležen- 
cev družbenega dogovora o zidavi in vzdrževanju visokogor- 
skih stroškov obratovanja in pomanjkanja osebja je zidava 
novih planinskih postojank v gorah vprašljiva. 

Število prenočitev zunaj turističnih centrov se postopoma 
povečuje tudi na račun povečanja števila sodobno urejenih 
turističnih sob pri zasebnikih v manjših, za oddih in rekreacijo 
privlačnih krajih, vaseh in kmečkih gospodarstvih. Posebno 
slednje pridobivajo v zadnjem času na pomenu, saj pristno 
kmečko okolje za oddih željnega človeka ni le moda, temveč 
daje tudi idealne možnosti za telesno in duševno sprostitev. 
Na tem področju imamo v Sloveniji velike možnosti razvoja. 
Tukaj so potencialne možnosti za razmeroma poceni dopu- 
stovanje, ki je dosegljivo vsakemu. Vendar pa je razvoj kmeč- 
kega turizma še zmeraj preveč prepuščen volji in odloč itvam 
posameznikov. Doslej je kot najbolj organiziran pristop zabe- 
ležen v občini Škofja Loka, v Mozirju in Slovenj Gradcu. Sedaj 
teče akcija usposabljanja kmetijskih pospeševalcev, ki naj bi 
pomagali kmetom pri ugotavljanju pogojev za kmečki turizem 
ter pri programiranju investicije. Posamezne organizacije v 
posameznih krajih pomagajo poučevati kmečke gospodinje 
ter pospešujejo vključevanje kmetov v skupno turistično po- 
nudbo. Doslej imamo v Sloveniji blizu 600 kmetij, ki se bol[ali 
manj organizirano ukvarjajo s kmečkim turizmom. Zadružna 
zveza Slovenije ima urejeno službo, ki naj bi bila pobudnik in 
pomoč kmetijskim zadrugam pri organiziranju kmečkega turi- 
zma. 

V Sloveniji so doslej številne zasebne turistične sobe, v 
katerih je okrog 11.000 ležišč , ki pa so na leto izkoriščene 
poprečno le okrog 14 - odstotno, čeprav so v konicah močno 
iskane. Število teh ležišč se že nekaj let ne povečuje. Prejšnji 
obrtni zakon je pooblastil občinske skupščine, da lahko pred- 
pišejo obvezno oddajanje teh prenočišč preko družbenih 
pravnih oseb (ne preko civilnih pravnih oseb), s čimer je bilo 
zaželjeno doseč i več jo organiziranost v nastopu na tržišču, in 
s tem večjo izkoriščenost zasebnih turističnih sob. Dogodilo 
pa se je največkrat le to, da so distributerji v več ini primerov 
samo povečali provizijo, celo do 20 odstotkov od cene preno- 
čitve. Med vsemi so v pogledu organiziranosti še največ  
napravili: hotel Vitranc v Podkorenu, Zdravilišče Moravč  i ter 
Zdravilišče Radenci in morda še kdo. Novi obrtni zakon ne 
vsebuje več tako direktnega pooblastila obč inskim skupšči- 
nam. Namesto tega naj bi oddajalci zasebnih turističnih sob 
organizirali in kot kooperanti najbližje hotelske organizacije 
združenega dela skupno odločali in opravljali propagando in 
prodajo, gradili in upravljali turistične infrastrukturne objekte, 
skupno recepcijo in usklajevali cene ali ustanovili svoje za- 
druge s podobnimi skupnimi cilfi. V tem pogledu so največ  
napravili v obč ini Piran. Nekatere občinske skupščine pa še 
predpisujejo obvezno oddajanje zasebnih sob preko turistič - 
nih društev, čeprav po zakonu o združenem delu društva ne 
smejo opravljati posredovanja v prometu storitev. 

O mladinskem turizmu in njegovi problematiki je bilo v 
Sloveniji že veliko govorjenja, pa še do danes nimamo enot- 
nega stališča in koncepta, kako to zvrst razvijati. Mladinski 
turizem je del izobraževalnega procesa, športa, rekreacije in 
zabave mladega človeka. Vključevanje mladih v turistično 
dogajanje pomeni nedvomno zanimivo in nujno obliko pri 
izkoriščanju njihovega prostega časa. Na mladinski turizem 
so vezani tudi učni programi v šoli, šolske ekskurzije, zimova- 
nja, letovanja in ostalo. Tudi športna rekreacija in vse oblike 
tekmovalnega športa so vezane na pojav mladinskega turi- 
zma. Dejavnost mladinskih organizacij (družbenopolitične or- 
ganizacije in društva) je v tej ali oni obliki povezana tudi s 
turističnimi storitvami. Posebej je treba tukaj omeniti Poč itni- 
ško zvezo, Zvezo tabornikov, Planinsko zvezo, Zvezo prijate- 
ljev mladine, športna društva in Rdeč i križ, katerih dejavnost 
je neposredno povezana z dejavnostjo mladine in mladinskim 
turizmom. 

Majhno število mladinskih objektov za prenočitev se je v 
zadnjem času zredč ilo na minimum in še te, kar jih je, v glavni 
sezoni običajno spremenijo v čisto komercialne turistične 
objekte. V domala vseh razvojnih in urbanističnih planih ob- 
čin so objekti mladinskega turizma izpuščeni. Takšna politika 
pa utegne imeti občutne posledice, saj omogoča vključevanje 
mladine v dobro pripravljene programe stacionarnega ali po- 
tovalnega mladinskega turizma uspešno odpravljati probleme 

kot so alkoholizem, narkomanija, mladinski kriminal in prosti- 
tucija. 

Po statističnih podatkih je v Sloveniji okrog 400.000 mladih 
(med 14. -17. letom starosti). Četo preračunamo na ležišča in 
njihovo uporabnost, ki jih je v treh domovih in treh šotorišč ih 
870, pride na eno ležišče 4.600 mladih. 

Vendar pa je nujno vzeti tudi ta podatek kot relativen. Velik 
del mladine, zlasti mlajših mladincev, letuje in je na odmoru 
skupno s starši. Drugi del mladine doživlja razne oblike od- 
mora v okviru delovne skupnosti, kjer so zaposleni. Velik del 
mladine preživlja aktivni odmor v delovanju društev kot so 
zlasti razna športna in druga društva. Ta dejavnost je še 
posebno dragocena, ker je organizirana s poudarjeno 
vzgojno noto. 

a) Tujski turizem 
V tujskem turizmu so v preteklih letih ugotovili, da je zani- 

manje tujcev za Slovenijo iz leta v leto različno. V letu 1977 se 
je zmanjšalo število prenočitev iz vseh pomembnejših emitiv- 
nih turističnih držav. Največ ji padec je bil pri gostih iz Velike 
Britanije, nekoliko manjši iz Belgije, Nizozemske, Avstrije. 
Obenem se je povečalo število prenočitev gostov iz Italije, 
nekaterih severnih dežel, švice, Poljske, Madžarske, DR Nem- 
čije ter še nekaterih drugih držav. V letu 1978 se je ponovno 
povečalo število gostov iz štirih za nas najpomembnejših 
emitivnih držav: Nemčije (19%), Avstrije (8%), Holandije (5%) 
in Italije (4%). Leta 1979 ponovno beležimo padec prenočitev 
gostov iz Nemčije (1%), Avstrije (10%), Švice (15%) in Italije 
(7%), več ji turistični promet kot leta 1978 pa so realizirali 
gostje iz vzhodnih držav ter iz Nizozemske (30%), Švedske 
(23%), Japonske (41%), Kanade (34%) in ZDA (16%). 

Na tuje turiste iz Nemčije, Avstrije, Holandije in Italije je v 
letu 1977 odpadlo 67,6% od vseh realiziranih tujih prenočitev 
v Sloveniji, v letu 1978 69%, leta 1979 pa 66,6%. Udeležba 
tujih gostov iz vzhodnoevropskih držav je še vedno zelo 
majhna, saj obsega njihov delež v skupnih tujih prenočitvah 
komaj 6,6%. 

Struktura prenočitev tujih gostov:  
1977 1978 1979 

ZR Nemčija 32,5 34,5 33,9 
Avstrija 14,0 13,2 11,7 
Italija 11,4 10,3 9,4 
Nizozemska 9,7 8,9 11,6 
Švica 5,3 5,3 4,4 
Velika Britanija 4,4 5,9 6,3 
Francija 3,6 3,5 3,3 
Vzhodno-evropske države 5,8 5,9 6,6 
Ostale države 13,3 12,3 12,8 

100,0 100,0 100,0 

V tujskem turističnem prometu Slovenije so običajno naj- 
močneje udeleženi obmorski klimatski kraji -42% vseh tujih 
prenoč itev, sledijo gorski klimatski z okrog 28% in zdraviliški 
kraji s približno 10% vseh tujih prenočitev. 

Tuji gostje, ki obiščejo Slovenijo, se nastanijo predvsem v 
hotelih. V letu 1979 so ustvarili v hotelih 64,8% prenoč itev, v 
šotorišč ih 14,2% in v zasebnih turističnih sobah 8,5%. V teh 
treh vrstah nastanitvenih kapacitet je bilo 87,5% vseh tujih 
prenoč itev. 

Tuji gostje se najdlje zadržujejo v topliških in mineralnih 
zdravilišč ih (8,52 dni), sledijo zasebne turistične sobe (5,83 
dni), klimatska zdravilišča (4,52 dni), hoteli (3,47 dni), v pla- 
ninskih domovih pa je bivalna doba najkrajša (1,23 dni). 

Sezonska koncentrancija je pri tujskem turističnem pro- 
metu izrazitejša kot pri, domačem turističnem prometu, saj 
odpade na tuje goste v obdobju junij - september okrog 70% 
vseh prenoč itev. Najizrazitejša je bila v preteklih dveh letih 
sezonska koncentracija tujskih prenočitev v obmorskih in 
gorskih klimatskih območjih, kjer je bilo v opazovanem ob- 
dobju glavne turistične sezone raliziranih 83,3% oziroma 
88,5% vseh tujskih prenoč itev. 

V letu 1977 je pripotovalo preko vseh mejnih prehodov v 
Slovenijo 25,998.000 potnikov, leta 1978 pa 28,825.000 potni- 
kov, kar je 11% več  kot leto poprej. Leta 1979 se je tujski mejni 
promet v primerjavi z letom 1978 zmanjšal za 29%. 
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Ustvarjeni devizni pritok iz naslova turizma je v letu 1977 
dosegel vrednost v SR Sloveniji 162,6 milij. US $ kar pomeni 
povečanje za 9,2% glede na predhodno leto. V skupnem 
neblagovnem pritoku, ki je bil v letu 1977 v SR Sloveniji 
ugotovljen v višini 5.705,6 milij. din ali 335,5 milij. US $ je bil 
turizem udeležen z 48,4%. Kljub dokaj nepopolno zajetemu 
deviznemu prilivu iz turizma je s tem zneskom bilo pokritega 
24% zunanjetrgovinskega primanjkljaja v blagovni menjavi. 
Nova metoda evidentiranja deviznega priliva, ki jo je Narodna 
banka uvedla z letom 1978, je zapletena in neprimerljiva s 
podatki prejšnjih let, čeprav temelji evidentiranje priliva po tej 
metodi na istih principih kot v preteklosti. Po podatkih Naro- 
dne banke za leto 1978 je bilo v tem času zabeleženega 184 
milij. US $ ali 10% manj deviznega priliva kot predvideva plan. 
Evidentirani devizni priliv v letu 1979 v višini 148,1 milij. US $ 
ni dosegel višine iz leta 1978 in seveda tudi ne piana, vendar 
primerjava podatkov iz leta 1979 s podatki leta 1978 ni realna, 
ker je med tem časom prišlo do sprememb v valutnem tečaju, 
po katerem se izračunava devizni priliv. Izpad deviznega pri- 
liva v SR Sloveniji je najbrž posledica zmanjšanja obsega 
menjave tujih valut, naraščanja črnega kliringa in vedno več- 
jega legalnega in nelegalnega vnašanja dinarjev v našo dr- 
žavo. 

V zadnjih nekaj letih smo se lahko prepričali, da imajo iz 
leta v leto več ji vpliv na končne rezultate tujskega turizma 
individualni turisti, katerih število se iz leta v leto veča. Za leto 
1979 sodimo, da je na tako imenovane agencijske goste 
odpadlo le še okrog 30% vseh tujih gostov. 

Dani naravni pogoji in položaj na tujem tržišču narekujejo 
pospešeni razvoj tujega turizma zlasti v zdraviliških turističnih 
krajih in ob morju. Pospešeni razvoj tujskega turizma pa 
narekujejo tudi vedno več ji devizni izdatki našega gospodar- 
stva, ki se mora poslovno povezati in ustvarjati pogoje za 
čimvečje devizne efekte iz turizma. 

b) Domač i turizem 
Doseženi razvoj v prvih štirih letih srednjeročnega načrta 

kaže, da v domačem turizmu presegamo planska predvideva- 
nja za okrog 3%. Zaradi zmanjšanja števila tujih gostov so se 
OZD gostinstva in turizma obrnile k domačemu gostu z ra- 
zmeroma dobro ponudbo in včasih s celo nerealnimi izven 
sezonskimi popusti cen v vseh kategorijah prenočitvenih ob- 
jektov. Zato so v strukturi domačih prenočitev hoteli udele- 
ženi s približno 48,4%, poč itniški domovi pa samo še 10,3%. 
Domač i gost je tako postal reden gost v vseh kategorijah 
prenočitvenih kapacitet. Po podatkih Ekonomske politike pri- 
haja 85% tujih turistov v Jugoslavijo iz držav z več jim naro- 
dnim dohodkom od jugoslovanskega, 50% od teh pa iz držav 
s celo 2 do 3 krat več jim narodnim dohodkom. Kljub temu 
znaša na primer turistična potrošnja Jugoslovanov v naši 
državi več kot 60% potrošnje tujih gostov, kar prav gotovo 
kaže na močan efekt domačega turizma v ekonomiki celot- 
nega turizma. 

Iz raziskav centra za samoupravljanje RS ZSS sledijo ugoto- 
vitve, da dopustuje približno 50% ljudi še vedno doma ob delu 
ali pa doma poč iva. Teh 50% so največ neposredni proizva- 
jalci. Ugotovljeno je, da ti najmanj uporabljajo počitniške 
domove ali hotele. Iz teh raziskav nadalje sledi, da prevladuje 
mnenje o predragem letovanju kot poglavitni oviri za mno- 
žično letovanje in rekreiranje. Takega mnenja je bilo do 60% 
delavcev. To je med drugim tudi posledica prepričanja, da so 
prave počitnice samo sredi poletja, ko so običajno vsa preno- 
čišča zasedena in tudi najdražja. 

Glede časovne razvrstitve ugotavljamo, da v Sloveniji le ni 
več tako močne zgostitve domačega turizma v juliju in avgu- 
stu, kot je bilo to pred leti in kot je to še vedno primer v vsej 
Jugoslaviji, Še ne docela razviti zimski turistični centri in 
močno razvit smučarski šport oč itno že precej vplivajo na 
razvrstitev počitnic, kar kaže naslednji prikaz časovne razvr- 
stitve dopustov v Sloveniji: 

 1960 1975 1977 1979 
VII, VIII 
V, VI, IX, X 
XI, XII, I, II, III, IV 

40,1 33,1 31,3 25,8 
34,8 31,9 30,3 30,8 
25,1 35,0 38,4 43,4 

Določen vpliv na enakomernejšo razvrstitev poč itnic in do- 
pustov imajo prav gotovo tudi razmeroma poceni izleti v 
tujino, ki jih organizirajo naše turistične agencije v izvense- 
zonskem času. Vendar pa je tudi tukaj še veliko odprtih 
vprašanj in nalog. Naš cilj je, da bo letovalo in dopustovalo 
vedno več delovnih ljudi in to zunaj doma oziroma zunaj 
stalnega bivališča, kar je pogoj za psihofizično sprostitev. 
Uresnič itev tega cilja pa terja, da nadaljujemo z reševanjem 
delno rešenega vprašanja dekoncentracije šolskih počitnic, 
združevanja in valorizacije poč itniških kapacitet, skratka, da 
razrešimo cel splet pogojno vezanih problemov. 

V nasprotju z Jugoslavijo je krajevna razvrstitev domačih 
turistov v Sloveniji skorajda enakomerna po posameznih kra- 
jih, ki so privlačni za dopustovanje, rekreacijo in zdravstveno 
preventivo, kar ponazarja naslednja razpredelnica: 

1960 1975 1978 1979 
zdravilišča 
obmorski kraji 
gorski kraji 
ostali turistični kraji 
neturistični kraji 

23,3 
20,3 
27,0 
18,9 
10,5 

22.2 
23,8 
23,1 
28.3 

3,6 

21,3 
21.1 
25,6 
28.2 

3,8 

21,7 
19,9 
26,2 
28,1 

4,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 100,0 
Velika odprtost Jugoslavije in velika poenostavljenost ob- 

mejnih formalnosti (v 41 držav lahko potujemo brez vize) 
omogoča domačim turistom, da se po želji in denarnih zmož- 
nostih poslužujejo turističnih (največkrat kvalitetnejših in ce- 
nejših) storitev tujih dežel. Ker statistika obravnava vse mejne 
prehode skupaj, ne glede na motiv potovanja, ni mogoče 
vedeti, kolikšen je delež tujih hotelov, ki so zabeležili v letu 
1976 približno 2 milijona 600 tisoč prenočitev Jugoslovanov 
(všteta so tudi službena potovanja), kar pomeni približno 
6,2% vseh domačih prenoč itev. Ta številka ne bi bila posebej 
vznemirljiva, če se ne bi občasno pojavila množična potova- 
nja v smeri nekaterih destinacij, kot je npr. Grčija v poletju ter 
Avstrija in Italija pozimi. Ker so Jugoslovani kot turisti v tujini v 
velikem številu individualci, nam število odhodov v okviru 
agencijskih aranžmajev pove zelo malo. Povečini ostanemo 
samo pri ocenah, ugibanjih in novinarskih vesteh. Po približ- 
nih ocenah imajo Slovenci v tujini okrog 500.000 prenočitev, 
kar je nekako 10% vseh prenočitev Slovencev v SFRJ. 

Jugoslavija je v svetu na drugem mestu po odstotku prebi- 
valcev, ki v enem letu potujejo v tujino. Pred nami je samo še 
Kanada. V letu 1979 je potovalo okrog 21 milijonov naših 
državljanov v rednem in maloobmejnem prometu. Nimamo 
sicer statističnih podatkov, vendar je verjetno, da imajo pri 
tem Slovenci sorazmerno večino. Najštevilnejši motiv odhoda 
v tujino so enodnevni izleti, združeni z nakupom modnih ali 
tehničnih potrebšč in. Ta potovanja bi biia nedvomno manj 
številna, če bi doma uspeli izboljšati gostinsko ponudbo in 
zlasti še ponudbo naše trgovine. 

Ob tem, ko se je uveljavljalo čisto tržno turistično poslova- 
nje na področ ju rekreiranja in letovanja, se je postopoma tudi 
celotna problematika počitniškihdomov, njihova prilagoditev 
zahtevnejšim okusom domačega gosta, zidava novih domov 
in njihovo združevanje, dokaj zanemarila. Raziskave so poka- 
zale, da ima nad polovico vseh delovnih organizacij svoje 
počitniške domove ali pa skupaj z drugo delovno organiza- 
cijo. Podatki o številu ležišč v teh domovih so različni. V 
domovih, ki so v lasti delovnih organizacij, jih je okrog 9.000. 
Kljub popustom v teh zmogljivostih so slabo izkoriščene in to 
iz že znanih razlogov. Zanemarjeno je bilo doslej vprašanje 
združevanja počitniških zmogljivosti, kar bi prav gotovo ra- 
zrešilo del problema neizkoriščenosti počitniških domov. 

Na tem področju so se slovenski sindikati načrtno lotili 
problemov rekreacije delovnih ljudi. Razen drugih aktivnosti 
so se posvetili zlasti vzgoji organizatorjev rekreacije. 

Manj uspešni so bili doslej napori, da bi ustanovili interesne 
skupnosti za skupno izkoriščanje in zidavo novih poč itniških 
domov, ker so bile take skupnosti ustanovljene samo v nekaj 
obč inah. Neuspešna pa so bila priporoč ila več republiških 
organov in organizacij, naj bi organizacije združenega dela 
združevale sredstva z OZD hotelirstva in si tako zagotovile v 
hotelih dokaj ceneno letovanje svojih delavcev in hkrati omo- 
goč ile celoletno obratovanje in povečano izkoriščenost ob- 
jektov ter s tem odpravile neredko izoliranost turističnih po- 
čitniških domov. 
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VII. OSREDNJA VPRAŠANJA RAZVOJA 
Turistična dejavnost je značilna po segmentiranju in števil- 

nih dejavnikih, ki vplivajo na njen razvoj in poslovanje. Zato je 
razmeroma težko selekcionirati najpomembnejša strateška 
vprašanja, ki so bistvena sestavina koncepcije razvoja in poli- 
tike njene realizacije. 

Kljub temu pa bomo poskušali izlušč iti nekatere osrednje 
probleme, ki so v razvoju slovenskega turizma že dalj časa 
prisotni in so najverjetneje tudi glavni razlog negativnih ra- 
zvojnih trendov. O tako imenovanih zunanjih vplivih na turi- 
stični promet kot so gospodarska gibanja v svetu, valutne 
spremembe, politična dogajanja in tudi vreme, ne kaže govo- 
riti, ker nanje ne moremo vplivati in ker ti vplivi niso bili edini 
odloč ilni za slabe poslovne rezultate v turistični dejavnosti 
preteklih let. Podrobneje razč leniti in posebej poudariti je 
treba predvsem notranje vzroke, to je naše lastne slabosti, ki 
se ponavljajo iz leta v leto in ki imajo tudi vedno več ji vpliv na 
zmanjševanje gospodarskih efektov celotnega turizma, po- 
sebno pa tujskega. 

Eden poglavitnih vzrokov za relativno in absolutno zaosta- 
janje slovenskih turističnih dosežkov je nedvomno poslovna 
razdrobljenost turističnega gospodarstva, zlasti gostinstva in 
turističnega posredovanja ter izredno počasen razvoj dohod- 
kovnega oziroma poslovnega povezovanja. 

Številni integracijski procesi v turizmu so bolj malo prispe- 
vali k enotnejšemu in uč inkovitejšemu opravljanju turističnih 
storitev. Ker so se nekdanje samostojne delovne organizacije 
(hoteli in drugi) vključevale v večje delovne organizacije kot 
temeljne organizacije združenega dela, so tudi v tem svojstvu 
v bistvu obdržale dejanski položaj delovne organizacije. Tak 
položaj je tudi v sestavljenih ali delovnih organizacijah zdru- 
ženega dela z dejavnostjo hotelirstva ter z dejavnostjo turi- 
stičnega posredovanja. Celo znotraj teh organizacij ni uve- 
deno združevanje dela in sredstev v proizvodnji in prodaji ali 
druge oblike sodelovanja na podlagi skupnega dohodka. To- 
rej se je razdrobljenost turistične ponudbe kiju številnim inte- 
gracijam le neznatno zmanjšala, nasprotno pa se je v nakete- 
rih krajih sodelovanje med integralnimi tvorbami celo poslab- 
šalo. Nasproti temu pa so na trgu za slovenske razmere velike 
integrirane tvorbe v Istri, Kvarneru, Šibeniku in č rni gori itd; 
od katerih imajo nekatere več hotelskih ležišč kot vsa Slove- 
nija. 

Ob teh dejstvih Komite za turizem in Republiški sekretariat 
za industrijo že več let vztrajno opozarjata na nujnost več je 
poslovne povezanosti turističnega gospodarstva in sicer tako, 
da bi v velikih ali manjših turističnih krajih združili skupne 
poslovne interese družbenega gostinstva, turističnega posre- 
dovanja, potniškega prometa, dela trgovine, dela kmetijstva, 
ponekod tudi gozdarstva in drugih, ki imajo skupen interes za 
dosego večjega prihodka na podlagi skupne turistične po- 
nudbe. Hkrati se lahko ob tem razvije kooperantska organizi- 
ranost zasebne turistične ponudbe ter njena samoupravno 
usklajena poslovna povezanost z združenim delom ter pri- 
tegne k sodelovanju tudi počitniške domove odprtega tipa, 
druge prehrambene obrate in podobno. V poslovni skupnosti 
bi lahko na podlagi dohodkovne soodvisnosti in s tem poslov- 
nega interesa na samoupravni nač in urejali zadeve načrtova- 
nja razvoja, enotne propagande in informacij, skupnega na- 
stopanja na turističnem tržišču, skupne gradnje in uporablja- 
nje obratov turistične infrastrukture in podobno. Republiška 
konferenca SZDL, ustrezni odbor sindikata in Gospodarska 
zbornica Slovenije so po izvedenih uvodnih razpravah močno 
podprle navedene usmeritve in tudi predlog, da se poslovne 
skupnosti ter nekatere delovne organizacije povežejo tudi v 
ustrezno skupnost na območju Slovenije. Na podlagi tega so 
bile leta 1976 ustanovljene prve poslovne skupnosti turistič - 
nega gospodarstva in sicer v Pomurju ter na obalno-kraškem 
območju in poslovna skupnost slovenskih naravnih zdravilišč  
ter turistična poslovna skupnost v Celju. Kasneje sta bili 
ustanovljeni poslovni skupnosti turističnega gospodarstva v 
Ljubljani in Bledu, na območju Slovenskih goric pa poslovna 
skupnost »Turistična pot med gorice«. Na prelomu leta 
1976/77 je dejavnost zastala in celo že ustanovljene poslovne 
skupnosti so postale neaktivne. 

Te zadeve je med drugim obravnaval tudi Svet za družbe- 
noekonomske odnose in ekononomsko politiko pri Predsed- 
stvu Republiške konference SZDL Slovenije in ugotovil, da se 
turistično gospodarstvo vse prepočasi prilagaja spremenje- 

nim družbenoekonomskim odnosom ter se organizacije zdru- 
ženega dela propočasi in neuč inkovito povezujejo in organi- 
zirajo v turistično-poslovnim skupnosti, katerih oblikovanje 
in delovanje bo treba nujno pospepospešiti tako v regijah kot 
v republiki. 

Za nekatere organizacije združenega dela s področja go- 
stinstva, kjer je strokovna usposoblejnost vodstvenih kadrov 
vprašljiva, je delno razumljivo, da ne želijo sprememb. Dobr- 
šen del njihove naravne poslovne aktivnosti, ki terja veliko 
strokovnega znanja, opravlja namreč  nekdo tretji izven njih ali 
zanje. Turistična zveza Jugoslavije ima n. pr. v svoji sestavi 
vsa turistična zastopništva v tujini, nekatera turistična društva 
in zveze opravljajo splošno turistično propagando in turi- 
stično informativno dejavnost doma in na tujem, predstavljajo 
Jugoslavijo ali njene dele v turistični ponudbi na sejmih doma 
in v tujini, sprejemajo tuje" novinarske in druge turistične 
delegacije in povabljence in celo pred družbenopolitičnimi 
skupnostmi nastopajo nekateri v imenu turističnega gospo- 
darstva. Dogajalo se je celo, da so redke družbenopolitične 
skupnosti prepuščale skrb in odgovornost za razvoj turizma 
turističnim zvezam in društvom, torej civilno pravnim osebam, 
kakor da ne zaupajo združenmu delu turističnega gospodar- 
stva, da bi lahko opravljalo svoje naravne poslovne funkcije v 
svojem interesu in tudi v interesu družbe. Prenočitvene zmog- 
ljivosti prodajajo na tujih tržišč ih in doma turistične agencije 
in to po letnih neobveznih (aldmanskih) pogodbah in na 
podlagi provizijskih odnosov. Združenemu delu gostinstva 
ostane tako ob tem samo še odgovornost do gostov, odgovor- 
nost za razširjeno reprodukcijo, za devizni priliv in za uspeh 
ali neuspeh turistične sezone. 

Med glavnimi vzroki za neuspešnost našega turizma je zelo 
v ospredju kadrovski problem, ob katerega zadevamo pri 
razreševanju vseh drugih vprašanj. Tu imamo v mislih stro- 
kovnost, razgledanost in izobrazbo nekaterih vodilnih kadrov. 
Ta gospodarska dejavnost ima v gostinstvu samo 0,3% visoko 
izobraženih delavcev. Turizem se je v Sloveniji v zelo kratkem 
obdobju razvil iz obrtništva v pomembno turistično indru- 
strijo. V tem času je ta gospodarska veja sicer zgradila dokaj 
močno materialno podlago, vendar se ob tem vse do danes ni 
mogla otresti ozke obrtniške miselnosti, ki je občutna tudi 
med vodilnimi kadri in otežkoča napredne in sodobne akcije. 
Zaradi takega stanja se pogosto vrtimo v začaranem krogu. 

Vse prej navedeno zmanj-šuje promet in ustvarja majhen 
dohodek in majhne osebne dohodke iz delovnega razmerja; 
zaradi teh majhnih osebnih dohodkov odhajajo kadri v druge 
gospodarske panoge z boljšimi osebnimi dohodki, pri mladini 
pa se interesi za to panogo močno zmanjšujejo. Ralog za 
vedno manjše zanimanje za delo v gostinstvu pa so tudi 
težavne delovne razmere kot n. pr. delo ob sobotah, nedeljah 
in praznikih, nočno delo, problem izrabe dopustov in neure- 
jena oziroma nezagotovljena skrb za otroke. Zadnje poudar- 
jamo predvsem zato, ker je v slovenskem gostinstvu zaposle- 
nih 75% žensk. 

V Sloveniji imamo 8 gostinskih šolskih centrov za izobraže - 
vanje in vzgojo delavcev gostinskih in turističnih poklicev, ki 
delujejo v okviru posebne izobraževalne skupnosti. Razen teh 
deluje na Blodu oddelek hotelske fakultete iz Opatije. Turi- 
stično smer izobraževanja ima tudi Ekonomska fakulteta v 
Ljubljani in Visoka ekonomska šola v Mariboru. Iz ugotovitev, 
ki prihajajo iz prakse, sledi, da učni programi v gostinskih 
šolah ne sledijo potrebam razvoja in ne dajejo dosti poudarka 
na tehnični del pouka oziroma na praktično usposabljanje. V 
zadnjem času smo torej zgradili vrsto različnih, sodobnih in 
tudi dragih turističnih objektov, ljudi, ki naj jih upravljajo, pa 
vzgajamo še vedno po starem, tako po metodah in po vsebini. 

Številni problemi turizma v dosedanjem obdobju izvirajo iz 
nerazvitega marketinškega pristopa in neusklajenosti naše 
turistične ponudbe s sodobnimi značilnostmi in povpraševa- 
njem na tujem turističnem trgu. Ta neskladja se kažejo v 
parcialni ponudbi, neusklajenosti na turističnem trgu in pre- 
počasnem prilaganju na spremembe v strukturi povpraševa- 
nja. Poslovne odloč itve in prodajna politika še vedno temeljijo 
na približnih ocenah brez analiz trga. Pospešen razvoj turi- 
stičnega gospodarstva je pogojen z razvojem integralnega 
marketinga, ki bi vključeval raziskavo turističnega trga in 
sinhronizacijo ponudbe in povpraševanja. Prvi pogoj za uve- 
ljavljanje takih koncepcij pa je uveljavljanje novih koncepcij 
razširjene reprodukcije, propagandnih pristopov in podobno. 
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Posebno vprašanje v razvoju predvsem tujega turizma je 
nerazumljiva dvojnost naše turistične propagande, ki se deli 
na tako imenovano splošno in komercialno. Obe vrsti propa- 
gande med seboj nista taktično niti strateško povezani, sta 
zato dragi in neuč inkoviti, nikakor pa nista prilagojeni potre- 
bam posameznih tržišč . V Sloveniji postopoma prevzema 
združeno delo turističnega gospodarstva celotno turistično 
propagando in informacije v svoje roke. Naša propaganda je 
še vedno vsesplošna, ki ponuja vse vsem in je usmerjena k 
agencijskim namesto k individualnim gostom, katerih število 
se iz leta v leto močno povečuje. Že dolgo vemo, da vedno 
bolj potrebujemo specializirano propagando in skupno pro- 
pagando krajev z vsemi turističnimi motivi in kapacitetami. 

Pomanjkljiva in neenotna je informacijska služba, ki bi 
lahko ob vsakem času dala tujcu in domačim turistom realne 
in pravočasne informacije vseh vrst doma in v tujini. 

Nastop turističnih agencij in nekaterih hotelov na tujih 
tržišč ih, kjer še vedno veljajo stari provizijski odnosi, je po 
navadi nekoordiniran in razdrobljen in zlasti brez povezave 
med hoteli in agencijami z dogovarjanjem o cenah, propa- 
gandi, prodaji po tržišč ih, skupnih stroških in prihodkih ter 
rizikih. Doslej ni med hoteli in agencijami dogovora niti o 
aranmžajskih izletih ter o prehrani izletnikov (lunch paketi). 
Prav tako so še vedno običajne alotmanske (neobvezne) re- 
zervacije v hotelih pri katerih je možnost odpovedi aranžmaja 
do 14 dni pred realizacijo brez posledic za agencijo. Tako 
nosijo hotelirji v vsakem primeru glavni del ali pa celo ves 
riziko. Turistične agencije tudi med seboj ne usklajujejo po- 
slovnih nastopov zlasti ne v tujini, amapk nastopajo vse na 
skoraj vseh tržišč ih in tudi prodajajo vsakega po nekaj. Se- 
veda se pri tem še vedno dogaja, da si na zunanjem trgu v 
konkurenčnem boju same znižujejo cene predvsem v škodo 
hotelirstva. 

Glede cen penzionskih storitev, letalskih, avtobusnih in 
železniških prevozov, lahko trdimo, da ne odvračajo tujih 
turistov od nas. Zahodnonemški anaiitiki so na primer tudi 
lani objavili primerjavo cen v evropskih turističnih državah 
(razen vzhodnih), iz katere sledi, da je Jugoslavija za nem- 
škega turista še vedno med najcenejšimi, upoštevajoč vse 
običajne stroške in potrebe turistov. Zastopniki tujih agencij 
menijo, da cene niso previsoke, vendar da za te cene dobijo 
turisti premalo, zlasti glede splošnega udobja možnosti za- 
bave odnosa hotelskega osebja, stanja lokalov, plaž in po- 
dobno. Pri tem so mnenja, da so gradbeno in po opremi naši 
hoteli dokaj razkošni, manjka po vrsta drobnih zadev, ki 
bistveno vplivajo na počutje gosta. Upoštevajoč  številna mne- 
nja in tudi podatke lahko trdimo, da naše penzionske cene za 
turiste iz držav s trdno valuto niso pretirano visoke in da niso 
glavni vzrok za padec tujskega promega. Obenem pa velja 
poudariti, da je gostinstvo vsako leto v dokaj težavnem polo- 
žaju, ker mora ponuditi svoje storitve eno leto prej na zuna- 
njem turističnem tržišču po konkurenčnih cenah in jih ka- 
sneje ne sme spreminjati glede na povečanje stroškov doma. 

Turistična taksa je obveznost, ki jo predpisujejo občinske 
skupščine na podlagi in v okviru republiškega zakona. Nad 
petdeset obč in je izkoristilo to možnost in predpisalo takso na 
prenoč itev. Letno znaša turistična taksa v Sloveniji blizu 20 
milijonov din. V načelu in v namenu naj bi bila turistična taksa 
plač ilo tistih ugodnosti, ki jih uživa turist v nekem kraju in jih 
ni mogoče sproti zaračunavati in praviloma niso potrebne ali 
običajno v neturističnem kraju. Sem sodijo predvsem spreha- 
jalne poti, dodatna razsvetljava, brezplačni koncerti in druge 
priredtive, dodatne obremenitve, kraja v komunalnih ureditvi 
(vodovod, kanalizacija, snaga itd), napisi in potokazi in po- 
dobno. V celoti sicer turistična taksa ne pomeni dosti, ker pa 
je glavni del osredotočen v več jih turističnih krajih, predstav- 
lja v njih že znatna sredstva dohodka občinskega proračuna. 
Sodimo, da bi bila turistična taksa najustrezneje uporabljena, • 
če bi jo občinske skupšč ine v celoti odstopale krajevnim 
skupnostim, s priporočilom, da jo uporabijo za financiranje 
tistih zadev, ki bodo največ  pripomogle k dobremu počutju in 
nemotenemu bivanju turistov ter k turistični urejenosti kraja. 

Še ustreznejša pa bi bila odprava turistične takse in name- 
sto tega uvedba - s samoupravnim sporazumom ali tudi z 
odlokom občinske skupšč ine - posebnega turističnega pri- 
spevka za turistični razvoj kraja, ki naj bi ga plačevale vse 
dejavnosti, udeležene v turističnem prometu kraja. 

Problematičen je tudi sistem prodaje bencinskih bonov, ki 

jih prodajajo z 20-odstotnim popustom pri plač ilu v tuji valuti. 
Te bone bi naj izdajale organizacije združenega dela proiz- 
vodnje in prodaje motornih goriv ter prodajale turistične 
agencije in hoteli samo za stacionarne tuje turiste, za kar bi 
naj dobile določeno izvozno premijo. Tako bi spodbudili 
samo tiste turiste, ki bivajo pri nas in nam največ prinašajo. 
Namesto tega je doslej dajal zvezni proračun, sedaj pa SIS za 
ekonomske odnose s tujino vsa potrebna sredstva za izdajo in 
distribucijo bonov Avto-moto zvezi Jugoslavije, ki je potem 
sklepala pogodbe o prodaji bonov s turističnimi agencijami, 
distributerji goriv in z organizacijami v tujini. Torej nesistem- 
ska pot, ki ima razen tega tudi škodljivo posledico, da dobijo 
bone s popustom (zlasti v tujino) tudi tranzitni turisti in 
zdomci, ki potujejo v Grčijo, Turčijo itd. tertudi naši zdomci in 
turisti izletniki. 

V krajih, kjer še ni turizma ter v krajih, kjer se ta šele 
začenja, so zlasti v preteklosti in ponekod še sedaj, odigravala 
pomembno vlogo turistična društva, ki so s svojimi amater- 
skimi predlogi in s prostovoljnim delom vplivala na turistični 
razvoj. V turističnih krajih pa so poleg amaterskih predlogov 
za izboljšanje stanja zelo dobrodošli napori turističnih entu- 
ziastov za čim lepšo podobo kraja , za turistično vzgojo in 
izobraževanje prebivalstva ter za razne prireditve. Vendar 
ponekod nastajajo problemi, ker se nekatera turistična druš- 
tva ne sprijaznijo z delovanjem v okviru krajevne skupnosti in 
ker zahtevajo turistično takso kot pogoj za obstoj in delovanje 
društva. Podobno je tudi z zvezami turističnih društev, ki 
zaposlujejo več inoma po nekaj delavcev ter so za potrebe 
turističnih društev kadrovsko precej predimenizonirane, iz 
česar nastajajo težavo okrog financiranja, katere rešujejo s 
tem, da si lastijo izvajanje turistične propagande in informa- 
tivne dejavosti ter vlogo posrednika v nasprotju z določ ili 
zakona o združenem delu. 

Mimo vseh doslej naštetih negativnih strani pa moramo 
omeniti še ostale pomanjkljivosti, ki so predmet kritike turi- 
stov. To so zlasti: odnos do gostov, visoke cene izvenpenzion- 
skih storitev, neprimerna higiena v kampih in na plažah, 
pomanjkanje različne aktivne zabave in rekreacije, slabe ce- 
ste. Čakanje na mejnih prehodih, nesolidnost agencijskih 
aranžmajev, premajhna urejenost turističnih krajev, neurejeni 
in nedograjeni smučarski centri in smučišča, majhen izbor 
oziroma ce|o pomanjkanje živil v trgovini, zlasti zelenjave, 
sadja in mesnih izdelkov in podobno. 

Problematiki preskrbe v turističnih krajih smo doslej posve- 
čali premalo skrbi. Posledica tega je bila velika kritika doma- 
čih in tujih turistov. Menimo, da vzrok pomanjkljive preskrbe 
niso samo oscilacije v kmetijski proizvodnji, temveč nerazviti 
dohodkovni in poslovni odnosi med organizacijami združe- 
nega dela turizma in proizvajalci hrane ter v neustreznem 
programiranju delovnega časa v sezoni, kar zmanjšuje po- 
nudbo (kruh, zelenjava). Stabilna in kontinuirana preskrba 
turističnih krajev terja organiziran pristop na podlagi prejš- 
njega planiranja, samoupravnega sporazumevanja med orga- 
nizacijami združenega dela kot potrošniki prehrambenih iz- 
delkov in med organizacijami združenega dela proizvajalcev. 
Vsako leto je potrebno določene količ ine dogovoriti, s čimer 
bi eliminirali oscilacije v prskrbi in cenah. Uč inek morebitnih 
motenj v preskrbi je potrebno ublažiti z oblikovanjem tržnih 
rezerv na ravni občine in republike. 

Osrednja razvojna vprašanja in problemi, od katerih najbolj 
izstopajo slaba organiziranost, kritično kadrovsko vprašanje 
in močno zaostajanje investicijske izgradnje, opozarjajo, daje 
v okviru Jugoslavije predvsem Slovenija dokaj slabo priprav- 
ljena na turistični promet, ki ga za naslednje obdobje v okviru 
mednarodnega turizma napovedujejo raziskovalci OECD in 
AIEST. Ta ugotovitev pa bi morala spodbuditi vse zainteresi- 
rane subjekte k načrtovanju ustreznih akcij in sprejetju 
ustreznih ukrepov. 
VIII. UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
PRIPOROČILA 

Slovenija ima vrsto prednosti za razvoj turizma, predvsem 
zaradi naravnih pogojev, geografske lege in drugih tržnih 
pogojev. Vse to narekuje potrebo po intenzivnejšem gospo- 
darskem izkoriščanju teh prednosti, predvsem zaradi ustvar- 
janja č imvečjega deviznega priliva in za razvijanje rekreacij- 
skih možnosti in možnosti za letni oddih delovnih ljudi in 
občanov. 
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V srednjeročnem načrtu je predvideno, da bo tuji turizem 
rastel letno po poprečni stopnji 5% (število tujih prenoč itev), 
devizni priliv naj bi rastel po stopnji 8% letno, pri čemer bi v 
letu 1980 že dosegli 250 milijonov dolarjev devizne realizacije. 
Predvidena poprečna stopnja rasti domačega turizma je 6%. 
Ob tem je predvideno, da se prenočitvene zmogljivosti pove- 
čajo do leta 1980 za okrog 11.900 ležišč v skupni vrednosti 
2.500 milijonov dinarjev. Opozoriti je treba, da so predvidene 
stopnje rasti v Sloveniji v primerjavi z drugimi republikami 
najnižje. 

Ob koncu četrtega leta srednjeročnega plana ugotavljamo, 
da je število domačih prenočitev za 3 večje od načrtovanega, 
da je število tujih prenočitev za 13% pod planom in da nismo 
dosegli predvidenega deviznega priliva. Izgradnja investicij- 
skih objektov je bila v treh letih močno pod planom (v letu 
1978 celo za 54%), medtem ko smo leta 1979 letni plan 
dosegli. 

Primerjava turističnega prometa med SFRJ in SR Slovenijo 
nam kaže, da je udeležba tujih prenočitev v Sloveniji v struk- 
turi Jugoslavije padla, in sicer od 10,2% v letu 1970 na 8,1% v 
letu 1977 in 7,9% v letu 1978. Nekoliko ugodnejši kazalec za 
leto 1979 je posledica lanskega izpada tujih prenočitev v Črni 
gori zaradi potresa. V letu 1970 smo imeli 48 % tujih prenoči- 
tev in 52% domačih, v letu 1977 je bilo to razmerje 35 :65, v 
letu 1978 36 :64, leta 1979 pa samo še 33,6 : 66,4. 

Če primerjamo naše dosežke z drugimi turističnimi drža- 
vami, je samo Jugoslavija v letu 1977 in 1978 zabeležila padec 
števila tujih prenoč itev. Po podatkih OECD je Španija v letu 
1978 dosegla najuspešnejšo sezono v svoji zgodovini, čeprav 
so bili njeni dohodki iz turizma že v letu 1977 za 25% višji od 
leta 1976 in so znašali 4 milijarde dolarjev. Avstrija je v letu 
1978 dosegla devizni dohodek od turizma v znesku 3,8 mili- 
jarde dolarjev. Poprečna dnevna poraba tujega gosta je zna- 
šala v tetu 1978 v Španiji 54 dolarjev, v Italiji 57 dolarjev, v 
Jugoslaviji 28 dolarjev. Na enega prebivalca odpade v Avstriji 
499 dolarjev deviznega priliva iz turizma, v Španiji 112 dolar- 
jev, v Grč iji 106, v Jugoslaviji pa 39 dolarjev. 

Zaostajanje SR Slovenije v razvoju turizma za drugimi repu- 
blikami pa tudi za nekaterimi drugimi turističnimi deželami in 
neuresničevanje dokaj skromno postavljenih ciljev v sloven- 
skem srednjeročnem planu nujno zahtevata oceno stanja in 
program ukrepov, kar je v končni obliki strnjeno v predloženi 
informaciji. Čeprav ni pričakovati, da bi postal turizem domi- 
nantna dejavnost, vendarle spričo naravnih danosti ter vlože- 
nih družbenih sredstev upravičeno pričakujemo na področju 
turizma vsaj stopnjo popreč ja jugoslovanskega gospodar- 
skega razvoja. Ovire za uresničenje teh pričakovanj so pred- 
vsem v neustrezni organiziranosti združenega dela turistič- 
nega gospodarstva, v nihajočem pospeševanju izvoza turi- 
stičnih storitev, v perečih kadrovskih vprašanjih, v nizki aku- 
mulativnosti, neurejenem sistemu financiranja razširjene re- 
produkcije, v neprimernih investicijskih programih in po- 
dobno. 

Pomen turističnega gospodarstva v praksi še ni realno 
ovrednoten, zato je pogosto obravnavan na dokaj ljubiteljski 
osnovi. Poslovnih povezav z ostalimi dejavniki je malo, dejan- 
skih dohodkovnih odnosov pa največkrat ni niti znotraj se- 
stavljenih organizacij združenega dela. Številna dosedanja 
združevanja so se ustavila v glavnem samo pri formalni zdru- 
žitvi in formalni spremembi statusa delovne organizacije, za- 
radi česar so organizacije združenega dela turizma in gostin- 
stva v razvojnih težnjah le delno usklajene. To je prihajalo 
predvsem do izraza v pripravah na srednjeročne in dolgo- 
ročne razvojne programe, ko smo ugotavljali, da so bili plani 
največkrat nerealni, neusklajeni in jih je morala v končni fazi 
izdelati občinska ali republiška uprava. 

V pripravah na novi srednjeročni plan so se izoblikovale 
doslej štiri skupine podpisnikov temeljev plana in sicer: 
obalno-kraška turistična poslovna skupnost, poslovna skup- 
nost slovenskih naravnih zdravilišč  ter še neizoblikovani no- 
silci temeljev plana iz območja planinskih turističnih krajev 
ter mestnega in tranzitnega turizma. 

Za oblikovanje celotne krajevne ali regionalne ponudbe in 
za uveljavljanje novih družbenoekonomskih odnosov se je že 
pred tremi leti pričel proces združevanja v poslovne skupnosti 
turističnega gospodarstva. Velika ovira tega procesa je težnja 
nekaterih, večkrat tudi vodilnih turističnih delavcev, da se v 
organiziranosti in načinu dela gostinstva in turističnega po- 

sredovanja ne bi dosti spremenilo. Te težnje so močne tako 
znotraj te dejavnosti kakor tudi izven nje. Druge gospodarske 
dejavnosti, ki so tudi močno udeležene v turističnem pometu, 
kot na primer del trgovine na drobno, del potniškega pro- 
meta, del kmetijstva in drugi, še ne čutijo dovolj dohodkovne 
soodvisnosti, zaradi česar ne nastopajo aktivneje v poslovnih 
skupnostih turističnega gospodarstva. 

Doslednejše in uspešnejše pospeševanje izvoza turističnih 
storitev in izvajanje določ il zagona o deviznem poslovanju bo 
v prihodnje nedvomno povzročilo več jo težnjo po poslovnem 
sodelovanju pri skupnih naložbah, v planiranju in skupnih 
nastopih na domačih in mednarodnih tržišč ih. Kadrovska 
vprašanja so posebej pereča, ker so delovne razmere v turi- 
stičnem gospodarstvu dokaj težke in zaradi nizke akumulativ- 
nosti tudi osebni dohodki stalno med njanižnjimi v gospodar- 
stvu. Izredno nizka je tudi struktura izobrazbe, in to predvsem 
v gostinstvu, saj je med okrog 21.000 zaposlenimi le 0,3% 
delavcev z višjo ali visoko izobrazbo. V gostinstvu dela 75% 
ženske delovne sile, kar tudi predstavlja velik problem, pred- 
vsem pri materah zaradi neurejenega otroškega varstva in 
velikega števila izostankov zaradi bolezni. Kadrovska proble- 
matika se iz leta v leto zaostruje in vpis v gostinske strokovne 
šole se iz leta v leto zmanjšuje. 

Velik problem v razvoju turizma predstavlja financiranje in 
načrtovanje izgradnje turističnih objektov. Dosedanji sisterrv 
financiranja, ki je slonel skoraj izključno na bančnih kreditih, 
je zamenjan s sistemom, ki temelji na združevanju sredstev 
organizacij združenega dela. Ker pa ta sistem še ni zaživel, se 
je investicijska izgradnja prenočitvenih in infrastrukturnih ob- 
jektov nekaj zmanjšala. 

Ekonomski položaj gostinstva in turizma je v primerjavi z 
ostalim gospodarstvom zelo slab. Ustvarjeni dohodek na za- 
poslenega, ki je obenem kazalec uspešnosti gospodarjenja in 
produktivnosti dela, je nižji kot v celotnem gospodarstvu. 
Prav tako je nižja stopnja akumulativnosti in reproduktivne 
sposobnosti, ki znaša 1,7 za gostinstvo, 0,3 za sezonsko 
gostinstvo, 1,1 za hotelirstvo, za celotno gospodarstvo pa 
znaša 2,9. Delež akumulacije v čistem dohodku znaša za 
gospodarstvo 11,1%, v gostinstvu 7,1%, v sezonskem gostin- 
stvu pa samo 2,7%. Možnosti razvoja panoge z lastnimi sred- 
stvi so močno zmanjšane zaradi visoke stopnje zadolženosti, 
ki je odraz razmerja med obveznostmi za odplač ilo dolgoroč- 
nih kreditov ter amortizacije in izkoriščenimi sredstvi čistega 
dohodka za poslovni sklad in izboljšanje materialne osnove 
dela in znaša za celo gospodarstvo 58,2%, za sezonsko go- 
stinstvo pa celo 103,6%. Izgube v letu 1978 znašajo 5,5% vseh 
izgub v gospodarstvu, delež dohodka pa 2,3%. 

Razumljivo je, da ima tak položaj za posledico tudi zaosta- 
janje osebnih dohodkov za poprečjem drugih panog, in to za 
11%. V gospodarstvu znašajo poprečni osebni dohodki v letu 
1979 7.159 din, v gostinstvu in turizmu pa 6.350 din. 

Vzroki za tak ekonomski položaj in s tem za splošno zaosta- 
janje za planskimi predvidevanji, ostalimi republikami in dru- 
gimi državami so sistemske in subjektivne narave. Med prvimi 
je izstopal neurejen sistem izvoznih stimulacij, nedodelan 
sistem financiranja razširjene reprodukcije in odobravanja 
reeskontnih kreditov. Med subjektivnimi razlogi pa je bistvena 
poslovna neorganiziranost, nizka kvaliteta storitev, slaba 
izvenpenzionska ponudba, neprimeren odnos do gostov, kar 
ima vse skupaj za posledico neustrezno izkoriščenost kapaci- 
tet, prenizke cene, skromno izvenpenzionsko potrošnjo in 
nizko strukturo gostov. 

Ker zastavljeni cilji spričo nadrobno opisanega ekonom- 
skega položaja in iz njega izhajajoč ih drugih težav brez neka- 
terih ukrepov niso izvedljivi, sprejema Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi s tem naslednja stališča in priporočila: 

a) V srednjeročnem načrtu družbenega razvoja SR Slove- 
nije v letih 1981-85 je turizem opredeliti kot prednostno 
dejavnost, ki naj posebno razvija tujski in zdravstveni turi- 
zem. 

b) Povečati je treba napore za doslednejšo uveljavitev 
novega sistema ekonomskih odnosov s tujino tudi na po- 
droč ju turistične dejavnosti. Pri tem je potrebno: 

- s samoupravnimi sporazumi opredeliti udeležbo posa- 
meznih organizacij združenega dela v ustvarjenem deviznem 
prihodku ter pri tem evidentirati direkten devizni priliv v tisti 
temeljni organizaciji združenega dela, ki ga je ustvarila. To je 
posebej važno v odnosu med agencijami in drugimi turistič - 

20 poročevalec 



nimi organizacijami združenega dela; 
- pospeševati združevanje dela in sredstev organizacij 

združenega dela izven turizma s turističnimi organizacijami 
združenega dela za skupno ustvarjanje deviznega prihodka, 
oziroma skupnega dohodka, za skupno proizvodnjo blaga ali 
opravljanje storitev, ki prispevajo k več jemu turističnemu de- 
viznemu prilivu ob skupnem riziku in odgovornosti; 

- pospeševati združevanje ustvarjenih deviz za uresničeva- 
nje skupnih razvojnih programov; 
- nadaljevati s prizadevanji za čimrealnejše evidentiranje 

deviznega priliva iz turizma ter izenačenje izvoznih stimulacij 
z izvozom blaga. 
c) Iz ocene izvajanja srednjeročnega načrta 1976-80 je razvi- 
dno, da bo sedanji srednjeročni načrt investicijske izgradnje 
in deviznega priliva realiziran le okrog 50-odstotno tudi zato, 
ker niso zaživele nove oblike združevanja sredstev oziroma 
novo opredeljeni viri finančnih sredstev. Za pospešen razvoj 
turizma je potrebno razviti sledeče oblike financiranja izgrad- 
nje turističnih objektov: 

- združevanje dela in sredstev za skupno ustvarjanje deviz- 
nega prihodka dohodkovno soudeleženih organizacij združe- 
nega dela, ob skupnem riziku in skupni odgovornosti; 

- združevanje ustvarjenih deviz za uresničevanje skupnih 
razvojnih programov; 

- vzajemno združevanje sredstev temeljnih bank za izgrad- 
njo turistične infrastrukture (plaže, smučišča, žičnice, kopali- 
šča, športna igrišča, itd.) z izjemno ugodnimi kreditnimi po- 
goji; 

- združevanje dela in sredstev dohodkovno soodvisnih or- 
ganizacij združenega dela, ki so udeležene v turističnem 
prometu; 

- udeležba lastnih dinarskih sredstev in deviznih možnosti 
delovnih ljudi (zdomci), ki želijo ob primernih kreditnih pogo- 
jih investirati v turistične objekte; 

- zagotoviti udeležbo bančnih sredstev z ugodnimi odpla- 
č ilnimi pogoji zaradi visoke devizne rentabilnosti turističnih 
organizacij združenega dela. 

d) Marsikateri proces posodabljanja in povečevanja uč in- 
kovitosti turističnega gospodarstva bi bil hitrejši, če bi naštete 
zadeve ustrezno opredelili ter razvojno usmerjali v širokem 
sodelovanju dejavnikov, ki bodo z družbenim dogovorom o 
razvijanju turizma v Sloveniji usklajeno in odgovorno prevzeli 
izvajanje določenih nalog. Tak družbeni dogovor naj bi za 
določeno razdobje sklenili: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za delo in naloge 
upravnih organov SR Slovenije ter za predloge Zveznemu 
izvršnemu svetu; 

Gospodarska zbornica Slovenije za delo in naloge zbornice 
ter tistih splošnih združenj, katerih dejavnost močneje na- 
stopa v turističnem prometu (gostinstvo, turistično posredo- 
vanje, zunanja trgovina, promet in zveze, trgovina, kmetijstvo 
itd.) ter za predloge Gospodarski zbornici Jugoslavije; 

Republiška konferenca SZDL Slovenije- za delo in naloge 
družbenih organizacij in društev, ki so udeležena v turistič - 
nem prometu ali pa z aktivnostjo prispevajo k turističnim 
motivom (turistična, avto—moto, planinska, športna, kulturna, 
lovska, ribiška, itd.) ter za aktivnost sredstev javnega obvešča- 
nja; 

Republiški svet zveze sindikatov Slovenije za stališča in 
priporočila pri letnih in zimskih dopustih delovnih ljudi, pri 
gradnji oziroma soinvestiranju v počitniške domove ter 
dnevno in tedensko rekreacijo in podobno; 

Republiška konferenca zveze socialistične mladine Slove- 
nije za vlogo organizacij mladinskega turizma, statusno opre- 
delitev mladinskega turizma in domov za te namene ter s tem 
v zvezi naše mednarodne obveznosti iz dejavnosti mladin- 
skega turizma; 

Samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s 
tujino za skupno urejanje zadev s tega področ ja; 

Temeljne banke za podobnost bančnih pogojev in selekcij 
pri pospešenem razvijanju turizma v Sloveniji, 
e) Uveljavitev novih družbenoekonomskih odnosov in samou- 
pravna organiziranost turističnega gospodarstva na osnovi 
kategorije skupnega prihodka oz. dohodka je predpogoj za 
pospešeni razvoj turizma. Zato se lahko ustrezno organizirajo 
organizacije združenega dela turističnega gospodarstva 
skupno z ostalimi udeleženci, za kar obstajajo po izkušnjah 
naslednje možnosti: 

- V turističnih in zdraviliških krajih ter v drugih večjih 
centrih se medsebojno poslovno povežejo v skupnost tam 
delujoče organizacije združenega dela s področja turistič - 
nega posredovanja, gostinstva, potniškega prometa ter dela 
trgovine na drobno, obrti, kmetijstva in drugih za medsebojno 
usklajeno planiranje razvoja zainteresiranih OZD, za skupno 
turistično propagando, za skupno prodajo zlasti na tujem 
trgu, za skupno recepcijo in informacije ter za druge skupne 
poslovne zadeve, ki dajejo ugodnejše dohodkovne rezultate. 

- V regijah s tendenco pospešenega razvijanja turizma 
bodo umestne poslovne skupnosti tistih organizacij združe- 
nega dela turističnega gospodarstva in drugih, katerih po- 
slovni vpliv sega v več krajev regije s tem, da bo predmet 
združevanja predvsem skupna propaganda, koordinirana ali 
skupna prodaja, sklepanje pogodb in dogovorov s samoup- 
ravnimi interesnimi skupnostimi, bankami in drugimi ter reali- 
zacija več jih turističnih investicij, posebno v turistični infra- 
strukturi. 

- V Sloveniji bo umestno poslovano povezati z združeva- 
njem v poslovno skupnost predvsem tiste organizacije zdru- 
ženega dela, katerih poslovna dejavnost sega v več predelov 
Slovenije s tem, da jim je skupna propaganda in prodaja v 
tujini ter predstavništva ter razni skupni poslovni nastopi. 

- Navedene možnosti združevanja bodo v uspešnosti ovi- 
rana, če ne bo vsaj paralelno tekel tudi proces uvajanja in 
izpopolnjevanja obveznega združevanja dela in sredstev med 
temeljnimi organizacijami združenega dela turističnega po- 
sredovanja ter temeljnimi organizacijami združenega dela 
hotelirstva. Od primerno izvedene povezave je v precejšnji 
meri odvisen uspeh nastopanja predvsem na tujih turističnih 
tržišč ih. 

- Samoupravno urejena dohodkovna povezanost preko 
dolgoročne kooperacije med zasebniki, ki imajo prenočišča 
za turiste (zasebni gostinci, turistične sobe, kmečki turizem) 
in organizacijami združenega dela hotelirstva je sestavni del 
novih dohodkovnih odnosov, izveden za skupen poslovni 
nastop v poslovni skupnosti v kraju in na tržišču. 

- Krajevne skupnosti imajo vse bolj odloč ilno vlogo pri 
razvijanju turizma, zlasti s tem, da združujejo in usklajujejo 
potrebe in interese gospodarstva, družbenih dejavnosti ter 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Ob- 
činske skupščine naj zato Odstopajo turistično takso in druge 
podobne prispevke krajevnim skupnostim za izboljšanje turi- 
stične opremljenosti kraja. Turistična in druga, za razvoj turi- 
zma pomembna društva (planinska, avto-moto, športna, kul- 
turna itd.), naj s prireditvami, turistično vzgojo prebivalstva ter 
stališč i in predlogi v krajevni skupnosti dejavno vplivajo na 
turistično ponudbo kraja. 

f) Upravljalci v temeljnih bankah naj po prouč itvi devizne 
rentabilnosti turističnih objektov in upoštevaje drugo stanje 
in potrebe, omogočijo investitorjem v turistične objekte na- 
jetje sprejemljivih investicijskih kreditov zlasti za turistično 
infrastrukturo. 

g) Za vzgojo in izobraževanje odgovorni organi in organi- 
zacije naj ponovno prouč ijo umestnost in možnost različne 
časovne opredelitve poletnih počitnic v SR Sloveniji ter mož- 
nost usklajene disperzije zimskih in poletnih počitnic v Jugo- 
slaviji. 

h) Gostinstvo je stalno v težkem gospodarskem položaju, 
zato nima lastnih sil za nadaljnji razvoj. Z nekaterimi ukrepi bi 
mogli to stanje nekoliko izboljšati: 

- poleg zmanjšane osnove za davek iz dohodka temeljne 
organizacije združenega dela glede na strukturno udeležbo 
tujih prenočitev in oprostitve plač ila tega davka od dela do- 
hodka, ki ga je davčni zavezanec vložil v izgradnjo objektov za 
prenočevanje turistov, je potrebno prouč iti možnost oprosti- 
tve plač ila preostalega davka iz dohodka temeljne organiza- 
cije združenega dela s področja turističnega posredovanja in 
gostinstva, če ga temeljne organizacije združenega dela zdru- 
žijo na osnovi samoupravnega sporazuma za olajšave pri 
doseganju planskih ciljev razvoja turizma; 

- prouč iti je možnost oprostitve sezonskega gostinstva 
glede obveznosti združevanja sredstev za manj razvite repu- 
blike jn pokrajini ter za zmanjšanje te obveznosti za ostalo 
gostinstvo; 

- z ustrezno davčno politiko obč in je omogoč iti pridobitev 
cenejših zemljišč za gradnjo turističnih objektov in zlasti za 
turistično infranstrukturo ter pospeševati razvoj turizma z 
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vlaganjem sredstev občanov (posebno zdomcev) in z dolgo- 
ročno kooperacijo zasebnikov z organizacijami združenega 
dela gostinstva; 

- urediti je reeskontne kredite tako, da bodo prilagojeni 
potrebam turističnega gospodarstva glede roka vračanja in 
glede obsega sredstev za pripravo turistične sezone in doka- 
zil. 

i) Turistično gospodarstvo naj z vso odgovornostjo odpravr 
vzroke za negodovanje turistov, zlasti glede neprimernega 
odnosa osebja do gostov, slabega vzdrževanja in delovanja 
oziroma obratovanja objektov in naprav, nezadostne snage in 
urejenosti, pomanjkanja zabave, športa in razvedrila, nesoli- 
dnosti agencijskih aranžmajev, neustreznega števila in veliko- 
sti prodajnih mest ter nezaloženosti s sadjem, z zelenjavo, 
mesom in drugimi živili. 

j) V občinskih skupščinah, ki razvijajo turizem, je čutiti 
vedno več jo potrebo po usklajenem delovanju občinskih 
upravnih organov, poslovnih skupnosti turističnega gospo- 
darstva, organizacij združenega dela, nekaterih samouprav- 
nih interesnih skupnosti ter družbenopolitičnih organizacij in 
nekaterih društev. Čeprav je opravljen dobršen del usklajeva- 
nja v krajevnih skupnostih ter v obč inskih skupščinah s spre- 
jemanjem srednjeročnih in letnih planov, ostaja še precej 
operativnih ali občasnih nalog, ki so lahko pomembne za 
razvoj turizma. Takšno koordinacijsko vlogo bi kazalo zaupati 
družbenemu svetu ali komiteju, katerega bi po predpisanem 
postopku imenovala občinska skupščina. 

k) Podobno bo potrebno prouč iti ustreznost sedanje orga- 
nizacijske rešitve v republiški upravi in obenem s predlaga- 
nimi drugimi ukrepi najti mesto za usklajevanje številnih de- 
javnikov s področja turizma v ustreznem republiškem organu. 

POVZETEK 
vsebine predloga za izdajo zakona o 
turistični dejavnosti 

Na področ ju turistične dejavnosti so bili doseženi pre- 
cejšnji uspehi, posebno v zadnjih letih, vendar se je obe- 
nem pokazalo, da možnosti še daleč  niso bile izkoriščene. 
To velja predvsem za možnosti, ki izvirajo iz skupnega 
nastopanja na turističnem tržišču. 

Kljub številnim pobudam še vedno niso ustanovljena 
skupna predstavništva organizacij turističnega gospodar- 
stva, ki bi omogočala tako skupno propagando in po- 
nudbo kot tudi racionalizacijo poslovanja. Podobne te- 
žave in neurejenost so tudi na drugih področ jih, kot so 
določanje časa sezone in posezone, označevanje z nazivi 
turističnih, izletniških in zdraviliških krajev, urejanje turi- 
stičnih cest in poti, napisi namenjeni turistom ter pogoji in 
nač in opravljanja turističnih storitev. Navedena vprašanja 
v SR Sloveniji niso urejena z republiškimi predpisi. Glede 
na to, da je urejanje vprašanj skupnega pomena na po- 
droč ju turizma v pristojnosti republik in pokrajin, teh vpra- 
šanj tudi zvezni predpisi ne urejajo. 

Praznina glede zakonske ureditve tega področja pred- 
stavlja enega izmed pomembnih zaviralnih faktorjev ra- 
zvoja turistične dejavnosti, zato je odprava omenjene 
praznine nujna. To bO storjeno z zakonom o turistični 
dejavnosti, deloma pa pozneje tudi z novim zakonom o 
gostinstvu. 

Zakon o turistični dejavnosti bo urejal posamezna vpra- 
šanja, ki so pomembna za razvoj turistične dejavnosti, 
moral pa bo urediti tudi pogoje in nač in opravljanja turi- 
stičnih storitev. Med temi vprašanji bo zakon urejal samo 
tista vprašanja, ki jih je mogoče uč inkovito urediti le za 
zakonom; vsa ostala vprašanja, ki so tudi pomembna za 
pospeševanje razvoja turistične dejavnosti, pa se bodo 
urejala s plani, družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. Tako bo zakon med vprašanji, ki so 
pomembna za pospeševanje razvoja turistične dejavnosti 
opredelil osnove družbeno ekonomskih odnosov tako 
med organizacijami turističnega gospodarstva kot tudi 
med njimi in trgovinskimi, prevozniškimi, kmetijskimi in 
drugimi organizacijami, ki zaradi uspešnejšega oprav- 
ljanja turistične dejavnosti združujejo delo in sredstva, 
opredelil načela skupnega in usklajenega planiranja na 

področ ja razvoja turistične dejavnosti, ter urejal, zaradi 
usklajevanja razvoja vprašanja skupne propagande, dolo- 
čanja časa sezone, ureditve turističnih, izletniških in zdra- 
viliških krajev ter turističnih cest in poti. 

Na področju skupnega nastopanja na turističnem trži- 
šču, bo zakon močneje usmeril turistično propagando v 
skupno turistično propagando krajev, predelov, regij, po- 
krajin ali republike, ki naj se sicer določ i s samoupravnim 
sporazumom tistih subjektov, ki opravljajo turistične in 
gostinske storitve, izvaja pa naj jo eden aH več udeležen- 
cev samoupravnega sporazuma ali njihova poslovna skup- 
nost, če je takšna skupnost ustanovljena. Tesno povezano 
z vprašanjem skupnega nastopanja je tudi vprašanje dolo- 
čanja časa posamezne sezone. Ta čas naj v kraju določajo 
organizacije združenega dela, ki opravljajo turistične in 
gostinske storitve, s samoupravnim sporazumom oziroma 
v primeru, če je ustanovljena poslovna skupnost, s skle- 
pom pristojnega organa te skupnosti; v primeru, da čas 
sezone in posezone ni določen na ta nač in, pa naj zakon 
določ i, da ga predpiše pristojni obč inski organ. 

Zakon bo nadalje določ il pogoje in postopek za pridobi- 
tev nazivov turističnega, izletniškega in zdraviliškega kraja 
ter za ureditev turističnih cest in poti. 

V zvezi s pogoji in nač inom opravljanja turističnih stori- 
tev bo moral zakon najprej določ iti, katere storitve se 
štejejo za t. im. turistične storitve. Glede samih pogojev za 
opravljanje turističnih storitev pa bo zakon zaradi zagotav- 
ljanja sodobnega opravljanja teh storitev moral - podobno 
kot to predpisujejo zakoni, ki urejajo druga področ ja go- 
spodarskega življenja - predpisati, da morajo biti izpol- 
njeni z izvršilnimi predpisi določeni minimalni tehnični 
pogoji prostorov, naprav in opreme ter izobrazbeni in 
drugi pogoji strokovnosti oseb, ki opravljajo turistične 
storitve. Zakon bo določ il obveznosti subjektov, ki oprav- 
ljajo turistične storitve, v zvezi z nač inom opravljanja teh 
storitev ter bo pri tem uredil določanje razporeditve delov- 
nega časa, opravljanje turističnih storitev po splošnim 
poslovnih pogojih, objavljanje cen, obveznost opraviti sto- 
ritve navedene v vabilih k ponidbam za sklenitev pogodb o 
turističnih storitvah in izdajanje propagandnega gradiva. 

Nazadnje pa bo zakon moral urediti še vprašanje pristoj- 
nosti za upravni nadzor nad uporabo zakonskih določb, 
upravne ukrepe, ki jih inšpekcijski organi izrekajo ob krši- 
tvah posameznih določb ter kazni za te kršitve. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o turistični dejavnosti (ESA-306) 
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I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga je določba 6. točke prvega prvega od- 

stavka 321. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da se v 
okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom urejajo ra- 
zmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na 
področju turizma. 
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Na področ ju turistične dejavnosti so bili doseženi precejšnji 
uspehi, posebno v zadnih letih, vendar se je obenem poka- 
zalo, da možnosti še daleč niso bile izkoriščene. To ne velja 
samo za možnosti pri tako imenovani izvenpenzionski porabi, 
ampak tudi in predvsem za možnosti, ki izvirajo iz skupnega 
nastopanja na turističnem tržišču. Tako na primer sredstva 
vložena v posamično propagando hotelov oziroma organiza- 
cij združenega dela ne samo da ne dajejo uč inov, ki bi jih 
glede na svojo višino morala dajati, ampak predstavljajo tudi 
vlaganja v škodljivi medsebojni konkurenčni boj na področju 
tujskega turizma. Kljub številnim pobudam še vedno niso 
ustanovljena skupna predstavništva organizacij turističnega 
gospodarstva, ki bi omogočala tako skupno propagando in 
ponudbo kot tudi racionalizacijo poslovanja. Podobne težave 
in neurejenosti so tudi na drugih področjih kot so določanje 
časa sezone in posezone, označevanje z nazivi turističnih 
izletniških in zdraviliških krajev, urejanje turističnih, izletni- 
ških in zdraviliških krajev, urejanje turističnih, cest in poti, 
napisi namenjeni turistom ter pogoji in nač in opravljanja 
turističnih storitev. Navedena vprašanja v SR Sloveniji niso 
urejena z republiškimi predpisi. 

Glede na to, da je urejanje vprašanj skupnega pomena na 
področju turizma v pristojnosti republik in pokrajin, teh vpra- 
šanj tudi zvezni predpisi ne urejajo. 

Praznina glede zakonske ureditve vprašanj, ki so 
pomembna za razvoj turistične dejavnosti, predstavlja enega 
izmed pomembnih zaviralnih faktorjev razvoja turistične de- 
javnosti, zato je odprava omenjene praznine nujna. To bo 
storjeno tako z zakonom o turistični dejavnosti kot tudi z 
zakonom o gostinstvu, pri čemer bo zakon o turistični dejav- 
nosti urejal samo tista vprašanja, ki so z vidika razvoja turi- 
stične dejavnosti skupna področjem turističnih storitev, go- 
stinstva, zdravilišč , prometa in razvedrila. Gre torej tudi za 
ureditev tistih temeljev poslovanja na področju turistične de- 
javnosti, ki niso urejeni z drugimi zakoni, in s tem za usmerja- 
nje njenega razvoja, ki je namreč še vedno dokaj stihijski. 
Izvajanje takšnih zakonskih določb, pa ne bo predstavljajo 
samo usmerjanja in pospeševanja turistične dejavnosti, am- 
pak bo pomenilo tudi zaščito turistov, tako glede obveščanja 
kot glede kvalitete storitev in odgovornosti izvajalcev teh 
storitev. Obenem z vsebinskimi rešitvami pa bo potrebno v 
zakonu izvesti tudi terminološko poenotenje nekaterih kate- 
gorij na področ ju turistične dejavnosti. 

Sprejetje zakona o turistični dejavnosti predstavlja obenem 
tudi izpolnitev obveznosti iz medrepubliškega dogovora o 
uskladitvi predpisov s področja gostinstva in turizma, ki so ga 
že 22.4.1977 podpisali predstavniki republiških in pokrajin- 
skih izvršnih svetov. 
III. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Zakon o turistični dejavnosti bo glede na načelo, da naj se z 
njim urejajo vprašanja, ki so z vidika razvoja turizma skupna 
različnim področ jem, torej urejal posamezna vprašanja, ki so 
pomembna za razvoj turistične dejavnosti, moral pa bo urediti 
tudi pogoje in nač in opravljanja turističnih storitev. Med temi 
vprašanji bo zakon urejal samo tista vprašanja, ki jih je mo- 
goče uč inkovito urediti le z zakonom, vsa druga vprašanja, ki 
so tudi pomembna za pospeševanje razvoja turistične dejav- 
nosti, pa bodo urejena s planskimi akti, z družbenimi dogo- 
vori in s samoupravnimi sporazumi. Tako bo zakon med 
vprašanji, ki so pomembna za pospeševanje razvoja turistične 
dejavnosti opredelil osnove družbenoekonomskih odnosov 
tako med organizacijami turističnega gospodarstva kot tudi 
med njimi in trgovinskimi, prevozniškimi, kmetijskimi in dru- 
gimi organizacijami, ki zaradi uspešnejšega opravljanja turi- 
stične dejavnosti združujejo delo in sredstva, opredelil načela 
skupnega in usklajenega planiranja na področju razvoja turi- 
stične dejavnosti, ter urejal vprašanja skupne propagande, 

določanja časa sezone, ureditve turističnih, izletniških in 
zdraviliških krajev ter turističnih cest in poti. Pri tem in pri 
urejanju pogojev in načina opravljanja turističnih storitev 
zakon o turistični dejavnosti ne bo prevzemal določb drugih 
zakonov, ampak bo skupaj z njimi sestavljal sistemsko celoto. 
Pogoji opravljanja turističnih storitev, ki so pogoji tehnične in 
strokovne narave, bodo urejeni z izvršilnimi predpisi. 

Celotna zasnova zakona mora izhajati iz nujnosti večje 
povezanosti organizacij združenega dela in njihovega skup- 
nega nastopanja na inozemskem turističnem tržišču, s tem da 
je uresničevanje njihovih skupnih interesov pri delu in prido- 
bivanju dohodka v posameznih med seboj odvisnih delih 
turističnega gospodarstva mogoče doseč i le z združevanjem 
njihovega dela in sredstev družbene reprodukcije. Zato mora 
zakon pospešiti trajnejše skupno nastopanje na turističnem 
tržišču in organizirano usklajevanje odnosov na »turistič - 
nem« področju družbene reprodukcije. 
IV. VSEBINA ZAKONA 

Zakon o turistični dejavnosti bo urejal dve področ ji, in sicer 
pospeševanje razvoja turistične dejavnosti ter pogoje in nač in 
opravljanja turističnih storitev, kar vključuje tudi zašč ito upo- 
rabnikov storitev; pri urejanju posameznih vprašanj pospeše- 
vanja razvoja pa bo zakon obravnaval skupno propagando, 
ureditev turističnih, izletniških in zdraviliških krajev ter turi- 
stičnih cest in poti. 

Za boljšo povezanost turističnega gospodarstva samega in 
njegovo povezanost s trgovinskimi, prevozniškimi, kmetij- 
skimi in drugimi organizacijami bo moral zakon v okviru 
pospeševanja razvoja turistične dejavnosti urediti vprašanja 
povezovanja vseh dejavnikov pri oblikovanju in izvajanju ce- 
lovite turistične ponudbe na podlagi načel združevanja dela in 
sredstev, Za organizacije združenega dela navedenih dejav- 
nosti je namreč nujno združevanje dela in sredstev zaradi 
skupnega poslovanja, skupno raziskovanje domačega in tu- 
jega turističnega tržišča, skupno planiranje razvoja, skupno 
določanje politike plasmaja svojih storitev, usklajevanja po- 
slovne politike, določanje in prevzemanje posameznega in 
skupnega rizika iz skupnega poslovanja ter pridobivanje 
skupnega prihodka in skupnega dohodka in nujno razporeja- 
nje po prispevku posameznih organizacij. Zakon naj zato 
določ i primere in pogoje, način in oblike združevanja dela in 
sredstev na področ ju turistične dejavnosti, nač in odločanja o 
skupnem poslovanju in skupnem riziku ter skladno z izhodišč i 
in načeli zakona o združenem delu, upoštevajoč  specifičnosti 
turistične dejavnosti, razdela možnosti za ustreznejše razpo- 
rejanje skupnega prihodka in skupnega dohodka. 

Na področ ju skupnega nastopanja na turističnem tržišču, 
bo zakon močneje usmeril turistično propagando v skupno 
turistično propagando krajev, predelov, regij, pokrajin in re- 
publike, ki se določ i s samoupravnim sporazumom, izvaja pa 
naj jo eden ali več udeležencev samoupravnega Sporazuma 
ali njihova poslovna skupnost, če je takšna skupnost ustanov- 
ljena. Ob tem bo moral zaradi uspešnejšega skupnega nasto- 
panja zakon izpostaviti tudi vlogo krajevnih skupnosti in me- 
dobčinskega sodelovanja. 

Tesno povezano z vprašanjem skupnega nastopanja je tudi 
vprašanje določanja časa posamezne sezone. Ta čas naj v 
občini oziroma regiji določajo organizacije združenega dela, 
ki opravljajo turistične in gostinske storitve, s samoupravnim 
sporazumom oziroma v primeru, če je ustanovljena poslovna 
skupnost, s sklepom pristojnega organa te skupnosti; v pri- 
meru, da čas posamezne sezone ni določen na ta nač in, pa 
naj zakon določ i, da ga predpiše pristojni občinski oziroma 
republiški organ. Sam zakon pa naj ob tem in zaradi tega 
opredeli subjekte sezonske turistične dejavnosti in sicer z 
določ itvijo ustreznih enotnih meril. 

Zakon bo nadalje določ il pogoje in postopek za pridobitev 
nazivov turističnega kraja (letoviškega, izletniškega in zdravi- 
liškega) ter za ureditev turističnih cest in poti. Pri tem pa bo 
moral najprej podati natančne opredelitve teh pojmov. 

Tako bi bilo treba šteti za letoviški kraj tisti kraj, ki ga turisti 
obiskujejo zaradi oddiha, razvedrila, športa, organiziranih po- 
svetovanj ali iz zdravstvenih razlogov, pod pogojem, da znaša 
povprečno letno bivanje turistov v določenem obdobju neko 
najmanjše število prenočitev na gosta in da ima kraj ustrezne 
nastanitvene, infrastrukturne in druge objekte, prometne 
zveze in privlačnosti za turiste ter skupno recepcijo in ima 

poročevalec 23 



samoupravno urejene odnose pri skupnem nastopanju na 
domačem in tujem tržišču in pri cenah storitev. 

Za izletniški kraj pa bi bilo treba šteti tisti kraj, ki ga 
obiskujejo turisti zaradi naravnih lepot in zanimivosti, kul- 
turno zgodovinskih spomenikov, umetniških del, zgodovin- 
skih dogodkov in osebnosti, etnografskih in drugih znameni- 
tosti, sprehodov, kopanja, smučanja ali druge rekreativne 
aktivnost in ki je čez celo leto dostopen z osebnimi avtomobili 
in z avtobusi oziroma z vlakom ali pa s pomočjo organizira- 
nega prevoza z drugimi prevoznimi sredstvi in ima ustrezne 
gostinske objekte ter tudi ustrezno parkirišče, če je dostopen 
z avtomobili oziroma avtobusi. 

Kot zdraviliški kraj pa naj bi se smel označ iti tisti kraj, ki ima 
organizacijo združenega dela, kateri je priznan status zdravili- 
šča in ima ustrezne nastanitvene objekte in prometne zveze 
ter ima Organizirano skupno propagando in skupno recep- 
cijo. 

Nazive turističnega, izletniškega in zdraviliškega kraja bi 
kraji ob izpolnjevanju pogojev pridobili z odločbo pristojnega 
upravnega organa. 

Podobno bo treba urediti tudi označevanje turističnih cest 
in poti, s tem da bi bilo poleg izdajanja odločb pristojnih 
republiških oziroma občinskih organov uveljavljeno še vpiso- 
vanje v registre turističnih cest in poti. Pogoji za ureditev teh 
cest in poti pa naj bodo določeni z izvršilnim predpisom. 

Za izvajanje nalog na področ ju pospeševanja razvoja turi- 
zma je potrebno zagotavljati sredstva z njihovim združeva- 
njem na podlagi samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
in drugih samoupravnih sporazumov. Sam Zakon pa bo prek 
svojih določ il odprl možnosti, da se v SR Sloveniji s predpisi, 
družbenimi dogovori o pospeševanju turizma in na druge 
načine pospešuje ta razvoj. Z navedenimi dogovori bi se 
podpisniki predvidoma zavezali, da bodo z ustreznimi ukrepi 
in drugo svojo aktivnostjo pospeševali razvoj turizma. 

Poleg teh oblik pa bo še nadalje potrebno ohraniti obvez- 
nost namenskega prispevanja potrebnih sredstev s strani 
turistov za izvajanje nalog na področ ju pospeševanja razvoja 
turizma. 

Na izvajanje teh nalog naj zakon tudi veže dejavnost društev 
in njihovih asociacij, ki delujejo na področ ju turizma, ter pri 
tem posebej opredeli vlogi turistične in planinske društvene 
organizacije, katerih delovanje ima na tem področ ju v družbi 
še poseben pomen. Pri tem pa se bo potrebno odloč iti ali naj 
jima zakon da status družbene organizacije in ali naj kakor- 
koli uredi tudi njuno financiranje. 

V delu, ki bo urejal pogoje in način opravljanja turističnih 
storitev kot posebne vrste storitev, ki se poleg gostinskih 
prevoznih, trgovinskih in drugih storitev opravljajo turistom, 
bo potrebno zaradi jasnosti najprej opredeliti katere so te 
storitve. Po dosedanji praksi so to organiziranje potovanj, 
izletov in bivanja turistov doma in v tujini, organiziranje in 
izvajanje posebnih oblik turizma zdravstveni, lovski, kmečki, 
planinski, igralniški ipd.), dajanje v najem osebnih prevoznih 
sredstv, storitev plovbnim objektom za šport in rekreacijo, 
dajanje turistom v uporabo rekreacijskih objektov, naprav in 
drugih sredstev, dajanje turističnih informacij, opravljanje 
turistične propagande za druge, storitve turističnih vodnikov, 
menjalniški posli, prodajanje turistične literature in turističnih 
spominkov turistom pri opravljanju drugih turističnih storitev 
in gostinskih storitev, opravljanje drugih storitev, ki so obi- 
čajne na področju turistične dejavnosti in ne spadajo med 
druge vrste storitev, ter posredovanje teh turističnih storitev 
in posredovanje gostinskih storitev), posredovanje pri prodajj 
vozovnic in preskrbovanju potnih listov, posredovanje pri 
zavarovanju potnikov in turistov in posredovanje pri prodaji 
vstopnic za športne, kulturne in druge prireditve. 

Zaradi zagotavljanja sodobnega opravljanja teh storitev bo 
zakon določ il, da morajo biti za njihovo opravljanje poleg že 
predpisanih gradbeno tehnišnih in sanitarno tehničnih pogo- 
jev izpolnjeni še z izvršilnimi predpisi določeni minimalni 
tehnični pogoji glede prostorov, naprav in opreme, ki služijo 
za opravljanje urističnih storitev ter izobrazbeni in drugi 
pogoji glede strokovnosti oseb, ki opravljajo turistične stori- 

tve. Glede storitev turističnih vodnikov pa bo zakon poleg 
tega določ il, da se z izvršilnimi predpisi uredijo vprašanja 
programa za opravljanje strokovnih izpitov, načina oprav- 
ljanja izpisov za opravljanje strokovnih izpitov, nač ina oprav- 
ljanja izpitov, vodenja registrov nekaterih vrst vodnikov, ki so 
opravili te izpite, ter izdajanje izkaznic in značk vodnikov ter 
pogojev predpisovanja omejitev na področ ju opravljanja sto- 
ritev turističnih vodnikov. 

Poleg pogojev za opravljanje turističnih storitev bo zakon 
določ il tudi pravila glede načina opravljanja turističnih stori- 
tev. Med njimi bodo vsekakor določbe o razporeditvi obrato- 
valnega časa, opravljanju sotritev po splošnih poslovnih po- 
gbjih, objavljanju cen, dajanju vabil k ponudbi za sklenitev 
pogodb o storitvah in izdajanju propagandnega gradiva. 

Razporeditev, začetek in konec obratovalnega časa ob de- 
lavnikih in dela prostih dnevih (nedelje in državni prazniki) pri 
opravljanju turističnih storitev za neposredno porabo naj do- 
ločajo subjekti, ki opravljajo turistične storitve in druge zain- 
tersirane organizacije in skupnosti s samoupravnim sporazu- 
mom. V primeru, da samoupravni sporazum ni sklenjen ozi- 
roma ni sklenjen v skladu z družbenimi interesi, pa naj določ i 
razporeditev, začetek in konec obratovalnega časa občinska 
skupščina s sovjim odlokom. 

Opravljanje tutističnih storitev po splošnih poslovnih pogo- 
jih naj bo po zakonu zvezano z objavo le-teh in sicer s takšno, 
da bo imel uporabnik možnost seznaniti se z njimi pred 
sklenitvijo pogodbe. 

Zakon naj tudi določ i, da mora tisti, ki opravlja turistične 
storitve, na običajen način objaviti cene posameznih storitev 
in se teh cen držati ter da mora na zahtevo uporabnika 
storitve opraviti vsako storitev, navedeno v objavljenem ce- 
niku, danem prospektu,, katalogu in drugem obvestilu ali 
oglasu v tisku, na letaku, po radiu in televiziji ali kako dru- 
gače. 

Glede propagandnega gradiva izdanega z namenom, da se 
brezplačno razširja doma ali v tujini, naj zakon določ i, da 
mora gradivo vsebovati podatke in prikaze, ki v celoti ustre- 
zajo dejanskemu stanju v času izdaje gradiva. Tisti, ki izda 
propagando gradivo, pa naj bo dolžan takoj po izdelavi po- 
slati pristojnemu organu inšpekcije po en izvod, s tem da 
pošiljanje gradiva ne zadrži njegovega razširjanja. 

Razen določb splošne narave o pogojih in načinu oprav- 
ljanja turističnih storitev, bo zakon tudi določ il posebne po- 
goje in način opravljanja storitev v zvezi z organiziranjem in 
izvajanjem posebnih oblik turizma kot so zdravstveni, kmečki, 
lovski, planinski in igralniški turizem. Pri tem pa se bo po- 
trebno odloč iti ali naj zakon določ i samo tiste posebne po- 
goje in tisti posebni način, ki niso že sedaj določeni z drugimi 
predpisi, ali pa naj uredi vsa ta vprašanja in zato obenem 
razveljavi te predpise, kar pri zakonu o naravnih zdravilnih 
sredstvih in o naravnih zdravilišč ih (Uradni listSRS, št. 36/64) 
pomeni razveljavitev vseh določb, ki se nanašajo na oprav- 
ljanje tistih storitev, ki jih zdravilišča opravljajo izven svojega 
zdravstvenega dela. 

Poleg vsega navedenega pa bo nazadnje zakon moral ure- 
diti še vprašanje pristojnosti za upravni nadzor nad uporabo 
zakonskih določb, upravne ukrepe, ki jih inšpekcijski organi 

.izrekajo ob kršitvah posameznih določb ter kazni zate kršitve. 

V. FINANČNE OBVEZNOSTI 
Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva. S spre- 

jetjem zakona tudi ne bodo nastale materialne obveznosti za 
družbenopolitične skupnosti, organizacije združenega dela in 
druge samoupravne organizacije in skupnosti z uvedbo, turi- 
stičnih prispevkov na območjih posameznih občin bodo na- 
mreč dejanske materialne obveznosti nastale za same turiste. 
Materialno posledico za organizacijo združenega dela pa bo 
lahko imel izvršilni predpis izdan na podlagi zakona, ki bo 
določal minimalne tehnične pogoje za opravljanje turističnih 
storitev, s tem da bo povzroč il vlaganje pri tistih organizaci- 
jah, katerih poslovni prostori ne bodo ustrezali minimalnim 
zahtevam. 
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