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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v 

obdobju 1986-1995/2000 

UVOD darstva v svet in koncepcija opore na lastne sile. Poleg 
tega smo izkoristili separate iz dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije, ki obravnavajo posamezna po- 
droč ja razvoja tako, da smo jih konkretizirali na osnovi 
razmer v SR Sloveniji. Veliko nalog je še pred nami, saj bo 
v tej smeri potrebno delovati tudi pri pripravi osnutka, 
predloga in končne verzije dolgoročnega plana SR Slove- 
nije. 

Gledano časovno, ta analiza, podobno pa bo tudi pri 
dolgoročnih planskih aktih na ravni republike, pokriva 
obdobje druge in tretje faze uresničevanja dolgoročnega 
programa gospodarske stabilizacije. 

2. Razmere v svetu so negotove, pa tudi v okviru SFR 
Jugoslavije in SR Slovenije je zaradi številnih vprašanj pri 
uresničevanju stabilizacije težko napovedovati bodoč- 
nost. Vse to seveda ne govori proti dolgoročnemu planira- 
nju. Nasprotno, brez nenehnega ocenjevanja dolgoroč- 
nih možnosti razvoja in dolgoročno zastavljene strate- 
gije ni mogoče smotrno urejati niti tekočih zadev. Prav 
zato je nastal dolgoročni program gospodarske stabiliza- 
cije, ki je pomenil pomembno oporo tudi pri oblikovanju te 
analize. Upoštevali smo njegovo naravnanost na uveljav- 
ljanje ekonomskih zakonitosti, odpiranje v svet in oporo 
na lastne sile na samoupravnih osnovah. Upoštevali smo 
tudi številne druge pomembne družbene dokumente in 
gradiva, ki smo jih sprejeli v SFR Jugoslaviji in SR Slove- 
niji. 

Pri delu smo uporabljali tudi izsledke številnih raziskav 
in druge vire, ki so bili na razpolago v SR Sloveniji. 
Podobno kot na ravni federacije in v drugih republikah so 
bila na podlagi Odloka Skupščine SR Slovenije o pripravi 
dolgoročnega plana SR Slovenije (sprejet v letu 1978) 
dodeljena sredstva za financiranje raziskav, ki naj bi jih 
nosilci planiranja lahko uporabili pri pripravi svojih dolgo- 
ročnih planskih aktov (Slovenija 2000). Čeprav še ni skup- 
nega rezultata teh raziskovanj, smo jih upoštevali povsod, 
kjer so s svojo kvaliteto in usmerjenostjo v razvojne pro- 
bleme naše družbe omogočala oblikovanje odgovorov na 
odprta vprašanja. 

V možni meri smo izkoristili tudi številna gradiva o 
bodočnosti, ki nastajajo v svetu. 

Analizi razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000 e bila prilo- 
žena tudi tabelarična in grafična dokumentacija, ki e obšavliena v Poročevalcu 
Priioga II. 

1. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je pripravil 
Analizo razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1995/2000 v skladu z Zakonom o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. V 
samoupravnem sistemu družbenega planiranja morajo vsi 
nosilci planiranja na začetku oblikovanja planskih aktov 
pripraviti analizo svojih razvojnih možnosti. To velja za 
tiste, ki so dolžni sprejeti dolgoročne plane. V tem smislu 
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1995/2000 predstavlja oceno dosedanjega razvoja in 
razvojnih možnosti naše republike, obenem pa tvori infor- 
macijo drugim nosilcem planiranja v SR Sloveniji za pri- 
pravo analiz razvojnih možnosti, ko bodo pripravljali svoje 
dolgoročne plane. Vsebina te analize še ne predstavlja 
sprejetih družbenih odloč itev, pač pa skupaj s ključnimi 
družbenopolitičnimi opredelitvami, zapisanimi predvsem 
v dokumentih družbenopolitičnih organizacij, predstavlja 
osnovo za oblikovanje Smernic za pripravo dolgoročnega 
plana SR Slovenije v obdobju 1986-1995/2000, ki jih bo po 
programu v začetku junija letos sprejela Skupščina SR 
Slovenije. 

Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 
1986-1995/2000 nastaja, preden imamo na razpolago po- 
dobno analizo za vso SFR Jugoslavijo, ki bi lahko nudila 
celovite in konsistentne informacije o možnem razvoju v 
našem širšem okolju v SFR Jugoslaviji. Oprli smo se na 
razna parcialna strokovna gradiva in raziskave, ki so bili 
pripravljeni na ravni federacije. Celovitejša planska gra- 
diva, ki bodo nastala na ravni federacije, bo treba upošte- 
vati v naslednjih fazah priprav dolgoročnih planskih aktov 
v republiki. 

Seveda pa je bistvena osnova pri pripravi analize dolgo- 
ročnih razvojnih možnosti SR Slovenije dolgoročni pro- 
gram gospodarske stabilizacije. Osnovno usmeritev ana- 
lize smo č rpati v sintetičnih gradivih Komisije zveznih 
družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije, 
ki kot izhodišče nadaljnjega razvoja poudarjajo poglablja- 
nje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in širše 
uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, njihova osnovna 
usmeritev pa sta širše odpiranje jugoslovanskega gospo- 
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Pred očmi smo imeli dejstvo, da je leto 2000 blizu. Ob 
tem, ko razvojne spremembe v svetu odpirajo številne 
možnosti in preizkušnje, je treba realno odmerjati našo 
perspektivo. Zato so pomembna predvsem kvalitetna 
vprašanja razvoja. Kljub relativnosti svetovnih meril raz- 
voja in gospodarjenja je ena osrednjih misli te analize, da 
bo potrebno pospešiti naše odpiranje i/ svet. Poskušali 
smo poudariti nekatera področja, ki jim tudi v svetu vse 
bolj priznavajo usoden pomen: tehnologija, informatika, 
hrana, energija in ekologija. Po svoje v naših specifičnih 
razmerah sem sodi tudi potreba po razvoju drobnega 
gospodarstva. 

Analize dolgoročnih razvojnih možnosti se nekoliko ra- 
zlikujejo od srednjeročnih. »Dolgoročni plani so vendarle 
bolj splošna orientacija razvoja družbe in njenih proizva- 
jalnih sil, kakor pa precizno določen akcijski program. 
Razglašati to orientacijo za obvezno bi pomenilo vnaprej 
sprejeti vse subjektivne omejenosti znanja in sposobnosti 
ljudi glede predvidevanja bodočega družbenega razvoja. 
Napake te vrste pa se neizogibno izražajo, toliko bolj, če 
se plani nanašajo na daljše časovno obdobje.«1' 

Zato je osnovna metodološka značilnost dolgoročnih 
planskih aktov in ustreznih razvojnih analiz, da imamo 
opraviti s širšo možnostjo izbire razvojnih alternativ, ob 
istočasni več ji negotovosti vsake od njih. Razume se, da 
tudi ta izbira ni neodvisna od sedanjega stanja. Pri dolgo- 
ročnem razmišljanju izstopajo nekateri posebni elementi, 
ki jih pri srednjeročnem planiranju ni mogoče v celoti 
upoštevati. Predvsem je bolj poudarjena problematika so- 
cialnega razvoja, ki vsebuje č lovekove sociološke, psiho- 
loške, politološke in druge razsežnosti - čeprav jih po- 
drobno ne razč lenjujemo, poleg tega pa je nakazan tudi 
možni razvoj družbenih dejavnosti. Specifično za analizi- 
ranje dolgoročnih razvojnih možnosti je podrobnejše 
obravnavanje prostorskega vidika razvoja. Dolgoročnemu 
razvoju lastna pa je tudi več ja teža tehnološkega napredka 
in informatike. Za razvoj v daljšem časovnem obdobju je 
pomembno analizirati razpoložljive faktorje razvoja in 
vsem tem vprašanjem je v analizi dano posebno mesto. 
Upoštevaje naravo dolgoročnega razvoja, razmeroma 
težko materialno stanje in potrebo, da se razvojna prizade- 
vanja samoupravne socialistične družbe razlikujejo od po- 
dobnih naporov drugje, bo treba v bodočih razmišljanjih o 
našem dolgoročnem razvoju kot vzpodbudo in vsebino 
razvoja bolj uveljaviti kulturo v najširšem pomenu besede 

Analiza obravnava celoto družbene reprodukcije in je 
zato neizbežno nekoliko obsežnejša.2' Analiza družbenoe- 
konomskega razvoja v preteklem obdobju analizira pred- 
vsem uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov v našem doseda- 
njem gospodarjenju, da bi oblikovala ključne izkušnje za 
bodoč i razvoj. Že bežen pogled na naš dosedanji napre- 
dek kaže, da se je (od leta 1960, kjer se začenja večina 
podatkovnih serij v tej analizi) bistveno dvignila splošna 
raven na vseh področjih družbene reprodukcije. To je bil 
intenziven splošen proces razvoja življenjskega stan- 
darda, družbenega in osebnega, ter njegove materialne 
osnove, kar je v celoti razvidno iz numerične dokumenta- 
cije k analizi. V sami analizi dosedanjega razvoja in tudi 
tam, kjer v drugih poglavjih obravnavamo pretekla giba- 
nja. je zato več ji poudarek dan nesorazmerjem in kritični 
oceni dosedanjih gibanj, da bi tako izostrili izhodišča, ki 
jih moramo upoštevati pri planiranju nadaljnjega razvoja. 
Osnovni pogoji in zamisel možnega bodočega razvoja so 
nakazani predvsem v naslednjih poglavjih: splošne pred- 
postavke za oceno možnosti razvoja (opis osnovnih raz- 
vojnih tendenc v Jugoslaviji in svetu), osnovni cilji in 
usmeritve dolgoročnega razvoja SR Slovenije (upoštevaje 
strokovne analize in družbenopolitične usmeritve so naka- 
zani možni osnovni cilji dolgoročnega razvoja SR Slove- 
nije), globalni okviri gospodarske rasti in delitve družbe- 
nega proizvoda (na osnovi globalnega dolgoročnega eko- 
nometričnega modela je nakazanih nekaj možnih razvoj- 
nih variant, temeljiteje pa je obdelana osnovna varianta), 
analiza razpoložljivih faktorjev (tu je opravljen poizkus 
ocene in valorizacije razpoložljivih faktorjev, ki upošteva 

spremenjeno strukturo razvoja, ki se bo moral predvsem 
opreti na tehnični in tehnološki razvoj ter znanost), so- 
cialni razvoj (nakazuje nekatere posebne dimenzije č love- 
kovega življenja, ki težko najdejo svoje mesto pri pripravi 
srednjeročnih in kratkoročnih planskih aktov), regionalni 
razvoj (prikaz splošne dolgoročne razvojne problematike v 
luč i izenačevanja možnosti življenja in dela delovnih ljudi 
SR Slovenije med ombočji), globalni procesi in razvojne 
težnje v prostoru ter urejanje okolja (nakazana so osnovna 
vprašanja zasnove namenske rabe površin in organizacije 
prostora z možnimi smermi razvoja) ter strateški elementi 
družbenoekonomskega sistema in ekonomske politike za 
uresničevanje dolgoročnega razvoja na osnovi programa 
gospodarske stabilizacije (zapisani so poudarki, ki jih bo- 
sta morala upoštevati ekonomski sistem in politika pri 
oblikovanju smeri svojega delovanja za uresničevanje dol- 
goročnih razvojnih ciljev). 

V poglavjih o dolgoročnem razvoju gospodarstva in 
družbenih dejavnosti pa skušamo prikazati osnovne dol- 
goročne kvalitete razvoja, kot se kažejo na posameznih 
področjih družbene reprodukcije. 

3. Dolgoročni program gospodarske stabilizacije v svo- 
% jem sklepnem delu poudarja pomen dolgoročnega plani- 

ranja. Vendar pa stanje na področju metodologije samou- 
pravnega družbenega planiranja še ne omogoča, da bi se 
takšno mesto dolgoročnega planiranja v celoti izrazilo v 
temeljitosti, celovitosti in zanesljivosti metodoloških in 
drugih strokovnih podlag. Tudi sicer metodologija plani- 
ranj* bistveno zaostaja za družbenimi potrebami. V veliki 
meri je to povezano z razkorakom, ki v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skup- 
nostih vlada med planiranjem na eni in resničnim odloča- 
njem na drugi strani. To se kaže tudi skozi odsotnost 
dolgoročnih in družbenih kriterijev odločanja pri spreje- 
manju tekočih oziroma posameznih razvojnih odloč itev. 

Tudi informatika na večih mestih šepa in ne nudi soli- 
dnih osnov za analizo in planiranje. Izstopa predvsem 
problem, da na ravni republike še vedno nimamo integri- 
ranega sistema družbenih računov. Prav tako so veliki 
problemi pri prostorskem vidiku planiranja, manjkajo ce- 
loviti socialni indikatorji razvoja, zaostajamo pri osnovah 
za presojo o velikih razvojnih projektih, kar vse je bistve- 
nega pomena za kvalitetno dolgoročno planiranje. To so 
tudi razlogi, da še nismo v celoti zadovoljni s tem, kako je v 
analizi uresničena celovitost gospodarskega, prostor- 
skega, socialnega, tehnološkega, obrambnega in drugih 
vidikov razvoja. Pri reševanju teh vprašanj bo treba še 
marsikaj storiti, čeprav smo razvojno problematiko že v tej 
analizi skušali zajeti kar se da celovito in jo zato podprli z 
verbalnim, kartografskim in numeričnim izražanjem. 

Glede razvoja v prostoru bo potrebno odpraviti zaosta- 
nek, ki je zaradi netradicionalnosti tega vidika prisoten pri 
številnih nosilcih planiranja. Ko bodo delavci, delovni lju- 
dje in občani v vseh oblikah svoje samoupravne in družbe- 
nopolitične organiziranosti enakopravno razmišljali tudi o 
prostorskem vidiku svojega razvoja, bo to bistveno izbolj- 
šalo kvaliteto njihovih strokovnih analiz in planskih aktov, 
na osnovi česar bo tudi na ravni republike možno precej 
bolje oblikovati tovrstne razvojne usmeritve. Tedaj bo tudi 
lažje preseči protislovje, ki se kaže med neizbežno global- 
nostjo ifl nenatančnostjo, ki je znač ilna za oblikovanje 
dolgoročnega razvoja na eni strani in potrebo po fizičnem 
in kar se da natančnem oblikovanju nalog pri prostorskem 
vidiku planiranja, kjer je dolgoročna komponenta izredno 
pomembna, na drugi strani. V skladu s sistemom samou- 
pravnega družbenega planiranja in strokovnimi spoznanji 
smo v analizi skušali oblikovati obvezna izhodišča, ki naj 
bi jih pri prostorskem vidiku planiranja upoštevali vsi no- 
silci planiranja pri izdelavi svojih dolgoročnih, predvsem 
pa srednjeročnih planskih aktov, na osnovi katerih bo 
potekalo uresničevanje razvojnih odločitev (Kartografsko 
obdelavo možnih razvojnih usmeritev SR Slovenije v 
proetoru In obveznih Izhodišč , ki naj bi bile zapisana v 
dolgoročnem planu SR Slovenije, bomo zaradi tehničnih 
razlogov objavili šele skupaJ a Smernicami za pripravo 
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dolgoročnega piana SR Slovenija 1986-1995/2000. Ome- 
njana kartografska gradiva so sestavni del te analize.). 

4. Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje je to 
analizo pripravljal v razmerah znatne obremenjenosti s 
tekočimi opravili (priprava letnih planskih aktov, rebalans 
srednjeročnega plana 1981-1985 itd.) in ji je zato bilo mo- 

Analizo so napisali: 
/. Družbeno-ekonomski razvoj v preteklem obdobju: 

dr. Pavle Slcherl. 
II. Splošne predpostavke za oceno možnosti razvoja: 

dr. Pavle Slcherl. 
III. Osnovni cilji in usmeritve dolgoročnega razvoja SR 

Slovenije: Žlvko Pregl v sodelovanju z dr. Pavletom 
Slcherlom. 

IV. Globalni okviri gospodarske rasti in delitve družbe- 
nega proizvoda: dr. Pavle Slcherl v sodelovanju z 
mag. Nevenom Borakom, dr. Ivom La vračem In 
Igorjem Strminikom. 

V. Analiza razpoložljivih faktorjev razvoja: točka 5.1.: 
Jerina Kodelja-Starln, Franc Debevc; točka 5.2.: 
Peter Trlbuion s sodelavci; točka 5.3.: Stojan Pe- 
č lln v sodelovanju s Petrom Tribuionom; točka 
5.4.: Franc Jamšek; točka od 5.5.1. do 5.5.8.: dr. Ivo 
Lavrač  v sodelovanju z Igorjem Strminikom; točke 
od 5.5.9. do 5.5.14.: mag. Pavle Gmelner; točka 5. 
6. Jože Novlniek; točka 5.7.: Andrej Briški, Matej 
More; točka 5.8.: mag. Neven Borak, Andrej Kav- 
č ič , Marjeta ŠIško-Debel/mk. 

VI. Socialni razvoj: Dušan Kidrič  In Matjaž Hanžek v 
sodelovanju z Majo Bergant, Sašo Kovač ič , Štefa- 
nom Skledarjem In Tomom štafetom. 

VII. Regionalni razvoj: Andrej Briški, Dunja Ukmar- 
Hvastja. 

goče posvetiti bistveno manj časa, kot je bilo prvotno 
načrtovano. Pri delu na analizi so sodelovali strokovnjaki 
Zavoda različnih strok (ekonomisti, inženirji tehničnih in 
prostorskih ved, geografi, sociologi itd.), poleg tega pa 
tudi konzultanti Zavoda iz gospodarstva, družbenih dejav- 
nosti in od drugod. 

VIII. Globlani procesi in razvojne težnje v prostoru ter 
urejanje okolja: točka 8.1., 8.2.: dr. Vladimir Kokole 
v sodelovanju s Fedorjem Černetom In Zlatkom 
Lavrenč lčem, točka 8.3.: Fedor Čeme; točka 8.4.: 
Andrej Briški, Zlatko Lavrenč ič . 

IX. Dolgoročni razvoj gospodarstva: točka 9.1.1.: Ja- 
nez Sternlša; točka 9.1.2.: Rado Škraba r; točka 
9.1.3.: Dagmar Fajdlga, Feder č eme; točka 9.2.1.: 
Peter Tribušon v sodelovanju z Brankom Buta- 
nom, Juretom Furlanom, Nastjo Marlnšek, Mileno 
Mlrkovlč , dr. Antonom Povšetom In Petrom Sra- 
ka rjem; točka 9.2.2.: Božena Leona rdi; točka 
9.2.3.: Dagmar Fajdlga; točka 9.2.4. Mllenka Ga- 
beršek, točke 9.2.5., 9.2.6., 9.2.7.: Uroš Lokošek, 
točka 9.3.: Franc Dragan, Jože Novlnšek. 

X. Dolgoročni razvoj družbenih dejavnosti: točki 10.1., 
10.7.: Matjaž Hartiek; točka 10.2.: Dušan Kidrič ; 
točka 10.3.: Stojan Peč lln; točki 10.5. in 10.6.: Maja 
Bergant; točka 10.8. : Andrej Hartman. 

XI. Strateški elementi družbenoekonomskega sistema 
in ekonomske politike za uresničevanje dolgoroč- 
nega razvoja na osnovah programa gospodarske 
stabilizacije: Bogdan Zellhofer. 
Kartografska priprava: Marjan Podobnlkar s sode- 
lavci. 
Vsebinska redakcija: mag. Neven Borak, Andrej Bri- 
ški, Žlvko Pregl, dr. Pavle Slcherl, Bogdan Zellhofer. 
Izdelavo analize je vodil dr. Pavle Slcherl. 

I. DRUŽBENO-EKONOMSKI RAZVOJ V 
PRETEKLEM OBDOBJU 

1.1. Socialistična republiki Slovenija je v svojem povojnem 
razvoju nedvomno dosegla pomembne rezultate na gospo- 
darskem, socialnem in političnem področju in bistveno spre- 
menila strukturo gospodarstva In družbe. Iz dežele z okoli 
50% kmečkega prebivalstva z le 16% zaposlenega prebival- 
stva od skupnega prebivalstva je ob zelo dinamičnem razvoju 
hitro dosegla polno zaposlenosti in dosegla raven srednje 
razvite industrijske države. 

Čeprav gospodarska rast sama po sebi ni sinonim za 
razvoj in napredek, je njena analiza vendar zelo pomembna 
tako za opredelitev dinamičnega okvira, v katerem je priha- 
jalo do raznih sprememb v gospodarstvu in družbi, kot tudi za 
opredelitev najpomembnejših dejavnikov, ki so vplivali na 
zmanjševanje gospodarske rasti. Povprečna stopnja rasti 
družbenega proizvoda je za obdobje 1953-1981 znašala 
6,9%. Tako je povprečna stopnja rasti družbenega pftSizvoda 
na prebivalca znašala okoli 6%, kar je visoka stopnja poveče- 
vanja materialnih možnosti tudi v svetovnem okviru. 

Najhitrejša gospodarska rast je bila dosežena v dekadi po 
začetku uvajanja samoupravljanja, ki je omogočilo razvijanje 
iniciative in hitro mobilizacijo človeških in materialnih poten- 
cialov. Tako je v obdobju 1953-1964 družbena produktivnost 
dela rastla po stopnji blizu 8% in se je tudi družbeni proizvod 
na prebivalca podvojil v devetih letih. Razvoj samoupravljanja 
in izboljšanje mednarodnih pogojev sta omogočala ne le 
hitro, ampak do začetka 60-ih let tudi uč inkovito gospodarsko 
rast z izkoriščanjem širjenja gospoaarsKe strukture in pove- 
čevanja števila izmen in vse to pri relativno počasni rasti 
opremljenosti dela. V začetku 60-ih let pa so se pričeli kopič iti 
nekateri problemi takšnega hitrega razvoja, kfsc privedli do 
reforme v letu 1965. 

1.2. Z družbenega stališča je bila v tem obdobju zlasti 
pomembna zelo hitra stopnja rasti zaposlenosti, ki je omogo- 
čila, da se je delež zaposlenih v celotnem prebivalstvu zvišal 
od 19% v letu 1953 na 32% v letu 1964, ko smo že skoraj 
dosegli delež zaposlenih v celotnem prebivalstvu, kot je zna- 
šalo povprečje Evropske gospodarske skupnosti. V Sloveniji 
je znašal delež oseb, ki iščejo zaposlitev, le še 1,4% od vseh 
zaposlenih. Tako lahko z določeno rezervo ugotovimo, da se 
je Slovenija v tistih pogojih približala stanju polne zaposlitve, 
saj je izredno hitro mobilizirala glavne presežke kmetijskega 
prebivalstva, jih vključ ila v samoupravne odnose in v začetku 
60-ih let iz stoletne tradicije izseljevanja prebivalstva postala 
dežela, ki je omogočila zaposlitev svojim prebivalcem. To je 
bil nedvomno izredno pomemben dogodek v slovenski zgo- 
dovini in obenem ena od najhitrejših transformacij te vrste v 
Evropi. 

Ugodna situacija v bližnji preteklosti glede možnosti zapo- 
slovanja je ustvarila vzdušje velike socialne varnosti brez 
ozira na kvaliteto dela in znanja. To vzdušje pa vse bolj 
odstopa od objektivne ranljivosti slovenskega gospodarstva 
v zaostrenih pogojih. Hkrati pa izkušnja iz teh let koristno 
opozarja, kako hitro se lahko dobra zaposlitvena situacija 
poslabša. Neadekvatna tekoča ekonomska politika uresniče- 
vanja ekonomske reforme je povzročila, da je do leta 1968 
odstotek nezaposlenih narastel že na 3,7%, število nezapo- 
slenih pa se je več kot podvojilo. Do leta 1970 je bil spet 
dosežen delež zaposlenih v celotnem prebivalstvu iz leta 1964 
in nadaljevan trend hitrega povečevanja zaposlitvenih mož- 
nosti, ki je omogočil tudi zelo visoko zaposlitev žena in s tem 
možnosti za enakopravno vključevanje ^ delo in samouprav- 
ljanje. 

1.3. V 70-ih letih je Slovenija nadaljevala z ekstenzivnim 
razvojem in se z 42% zaposlenih od celotnega prebivalstva 
nahaja v samem vrhu razvitih držav po stopnji zaposlenosti 
prebivalstva, podobno velja tudi za delež zaposlenih v aktiv- 
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nem prebivalstvu. Stanje v tem pogledu pa ne spremljajo niti 
odgovarjajoč i rezultati v nivoju produktivnosti dela niti v izo- 
brazbeni strukturi zaposlenih. To kaže na preveč  enostransko 
usmerjenost na relativno enostavno in manj zahtevno struk- 
turno preobrazbo v preteklem razvoju, ki je bila primerna in 
uč inkovita v prvem delu povojnega razvoja, je pa trajala 
predolgo in ni pripravila pravočasno slovenskega gospodar- 
stva na potrebne kvalitativne spremembe za prehod na višjo, 
zahtevnejšo stopnjo razvoja. Dodatna zamuda, s katero vsto- 
pamo v evropski in svetovni prostor, je deloma posledica 
samozadovoljstva in nerazumevanja, da določena gospodar- 
ska strategija, ki je bila uspešna in je odigrala svojo vlogo v 
prejšnji fazi razvojnega procesa, postaja ovira za nadaljnji 
razvoj, če se ne transformira v novo kvaliteto, in. deloma 
posledica vse manjšega izkoriščenja razpoložljivih proiz- 
vodnih faktorjev in zmanjševanja uč inkovitosti gospodarje- 
nja, ki je karakteristično za celo Jugoslavijo, ter poslabšanja 
mednarodnih pogojev. 

Kot groba ilustracija sprememb v dinamiki proizvodnje, 
zaposlenosti in produktivnosti dela slovenskega gospodar- 
stva lahko služi primerjava stopenj rasti za nekatere po- 
membne ekonomske kategorije za posamezna obdobja (ki se 
nanašajo na obdobja med popisi prebivalstva). 

Dinamika nekaterih agregatov in kazalcev gospodarske 
rasti 
TABELA 1.1. Povprečne stopnje rasti (v %) 

Stalne cene 1972. leta 

družbeni proizvod, celotni 9,2 
družbeni proizvod, družbeni 
sektor 10,6 
družbeni proizvod, industrija 10,0 
družbeni proizvod 
na prebivalca 8,5 
zaposlenost, družbeni sektor 6^4 
produktivnost dela, družbeni 
sektor gospodarstva 4,1 
osnovna sredstva gospodar- 
stva, družbeni sektor 6,2 
opremljenost dela v gospodar- 
stvu, družbeni sektor o,0 

1953-1961 1961-1971 1971-1981 
5,4 6.7 

7,3 
8,0 

5.8 
2,3 

4,6 

7,5* 

5,0 

5,6 
5,9 

4,4 
3.4 

2,3 

7,8 

4.5 
Vir: Statistični letopis SRS 1982, Statistički godišnjak Juqo- 
slavije 1983 

,lako. so stopnje rasti produktivnosti dela v 70-tih letih enkrat nižje kot v 50-ih letih in to pri bistveno hitrej- 
šem porastu oprem.jenosti dela. V obdobju 1953-1961 ie hi in 
povečanje produktivnosti dela doseženo pri Snempove 
čanju opremljenosti dela in precejšnjem povečanju efektivno- 
sti osnovnih sredstev. Za kasnejše obdobje pa je značilno 
hitro povečevanje opremljenosti dela ob istočasnem padanju 
7p'ni^c? 0nščan'a osnovnih sredstev. Ne gre torej le 

o !?PnJ° ^ Pro^kt,vnosti v zadnjem obdobju, tem- 
vehk m n. rudantl' da je dosežena na zelo drag način z velikim povećavanjem opremljenosti dela. 

1.4. V nasprotju z upadanjem stopnje rasti družbenega 
proizvoda in produktivnosti dela pa je stopnja rasti osnovnih 
sredstev v družbenem sektorju skozi tri desetletja znašala 
okoli 7%. Zato je za celo razdobje značilna hitra rast poten- 

kapacttat na eni, in različna stopnja 
izkoriščanja teh potencialno razpoložljivih kapacitet v posa- 
meznih razdobjih na drugi strani, kar bistveno vpliva tudi na 
znižanje stopnje rasti v kasnejšem obdobju. Osnovnega ra- 
zloga1 za poslabševanje gospodarskih rezultatov v preteklem 
obdobju ne moremo iskati v pomanjkanju sredstev, temveč v 
stalnem upadanju uč inkovitosti uporabe vloženih sredstev. 

".Preteklo obdobje je značilen velik investicijskih napor, ki 
pa ni bi! enakomeren in je s tem vnašal pomembne elemente 
kratkoročne nestabilnosti. Tako je delež investicij v osnovna 
sredstva v družbenem proizvodu v obdobju 1960-1978 v pov- 
preč ju znašal 27,8%, delež gospodarskih investicij v osnovna 
sredstva v družbenem sektorju pa 17,4% (te so leta 1975 
znašale čez 24%, v letu 1965 in 1982 pa le 13% družbenega 

proizvoda). Neenakomerno gibanje investicij je nedvomno 
faktor nestabilnosti v gospodarstvu. Pri tem pa ni šlo, kot se 
običajno predpostavlja, predvsem za velikost investicij ozi- 
roma njihovega deleža v družbenem proizvodu. Kolikor bi 
bile te investicije kvalitetne in bi obstajala dovolj velika ab- 
sorbcijska moč gospodarstva za uč inkovito izvedbo investicij, 
visoke investicije ne bi delovale kot faktor nestabilnosti, tem- 
več kot pomemben faktor dolgoročne stopnje rasti. 

Pri oblikovanju strategije razvoja slovenskega gospodar- 
stva torej ne bo šlo samo za nove usmeritve, temveč tudi za 
pomembne odločitve glede uč inkovitosti uporabe razpoložlji- 
vih proizvajalnih sil. 

Poleg rasti osnovnih sredstev in števila zaposlenih so na 
stopnjo rasti v posameznih obdobjih bistveno vplivali tudi 
strukturne spremembe v gospodarstvu, število izmen in šte- 
vilo efektivnih ur dela. Strukturne spremembe v Sloveniji so 
šle do sredine 70-tih let v smeri večanja delovno intenzivnih 
dejavnosti v družbenem sektorju, kar je v popreč ju letno 
zvišalo stopnjo rasti družbenega proizvoda v družbenem sek- 
torju za okoli eno celo odstotno točko. 

Izmenski koeficient delavcev je v slovenskem gospodarstvu 
naraščal, do 1965. leta, v kasnejšem obdobju pa upadel za 
okoli 13%. Število efektivnih ur delavcev je padlo za okoli 
20%, kar oč itno predstavlja enega od dolgoročnih vzrokov za 
znižano izkoriščanje osnovnih sredstev, Padec je bil zlasti 
izrazit po 1965. letu zaradi prehoda na krajši delovnik. Jasno 
je, da je prehod na skrajšani delovnik eden od elementov 
standarda in da se družba lahko odloč i, da bo raje izbrala več  
prostega časa kot več dohodka. Ni pa se treba čuditi, če 

efektivnih ur dela privede do nižje stopnje rasti 
družbenega proizvoda, saj bi to morala biti pričakovana po- 
sledica, ker ni prišlo do pričakovanega povečanja produktiv- 
nosti dela. Podobno je z izmenskim delom. Očitne so neka- 
tere negativne strani izmenskega dela delavcev, hkrati pa se 
ne sme pozabiti, da to pomeni boljše izkoriščanje osnov/iih 
sredstev in s tem cenejšo proizvodnjo in več jo zaposlenost v 
celotnem gospodarstvu. Za ocenjevanje bodočih možnosti 
gospodarske rasti bomo morali gledati na to dosti bolj celo- 
vito in realistično. 

1.5. Eden od delnih narodno gospodarskih kazalcev učin- 
kovitosti je tudi proizvodni koeficient osnovnih sredstev, ki 
meri velikost družbenega proizvoda ustvarjenega na enoto 
osnovnih sredstev. Vrednost povprečnega proizvodnega koe- 
ficienta osnovnih sredstev za družbeni sektor stalno pada po 
1964. letu v vseh republikah in pokrajinah. 

Za preciznejšo oceno pa je potrebno iz vrednosti povpreč- 
nega proizvodnega koeficienta za družbeni sektor kot celoto 
izdvojiti vpliv spremembe v sektorski strukturi osnovih sred- 
stev. V Sloveniji se je do sredine 70-tih let sektorska struktura 
osnovnih sredstev spreminjala v smeri povečevanja deleža 
kapitalno manj intenzivnih dejavnosti, šele, ko izloč imo uč i- 
nek spremembe strukture, lahko vidimo, da je znotrajsektor- 
ska vrednost proizvodnega koeficienta osnovnih sredstev3 v 
družbenem sektorju v stalnem upadanju od 1961. leta in je v 
dveh desetletjih upadla že za okoli 36%. 

Medtem ko je težko identificirati številne faktorje, ki vplivajo 
na to tendenco, in še težje razmejiti kolikšen je pomen posa- 
meznega faktorja kot vzroka za to dogajanje, podobnost v tem 
trendu kaže na to, da so na uč inkovitost izkoriščanja osnov- 
nih sredstev vplivali določeni splošni faktorji, znač ilni za celo 
JUgtišfS^fjSj ki so bili toliko močni, da so potisnili v ozadje 
faktorje, specifične za posamezne republike in pokrajini, in 
zato ti predstavljajo le manjše deviacije glede na splošno 
tendenco upadanja povprečnega proizvodnega koeficienta 
osnovnih sredstev v družbenem sektorju v Jugoslaviji. 

Kontinuirano upadanje uč inkovitosti osnovnih sredstev v 
družbenem sektorju je odprlo spiralo, ki vodi k stalnem zniže- 
vanju dolgoročne stopnje rasti družbenega proizvoda, gle- 
dano z ene strani, oziroma povečevanju proizvodnih stroškov 
in s tem zmanjševanju konkurenčne sposobnosti kot drugi 
plati istega problema, ki se jim pridružijo še tisti viri inflacije, 
ki izhajajo iz neusklajenih odnosov v delitvi.4 Ko se je v 
Jugoslaviji poizkušalo zaustaviti proces zmanjševanja dolgo- 
ročne stopnje rasti osnovnih sredstev z uporabo tuje akumu- 
lacije, se je začasno zadržala višja stopnja rasti družbenega 
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proizvoda, vendar je dosežena na vse dražji nač in, kar vidimo 
med drugim v kumuliranju dolga do tujine. Zato je zaustavlja- 
nje upadanja uč inkovitosti gospodarjenja v slovenskem in 
jugoslovanskem gospodarstvu ena od strateških nalog dol- 
goročnega razvoja in nujen pogoj za uspeh ekonomske stabi- 
lizacije. 

Slovenija se kot gospodarsko najbolj razvita republika v 
Jugoslaviji istočasno v precejšnji meri razlikuje od Jugoslavije 
kot celote v ravni nekaterih kazalcev gospodarske razvitosti 
in aktivnosti kakor tudi v strukturnih karakteristikah, medtem 
ko so dinamične karakteristike gibanja nekaterih gospodar- 
skih tokov zelo podobne tistim za Jugoslavijo v celoti" 

To pomeni, da se pri analizi vzrokov lahko izhaja iz tega, da 
so bili dominantni predvsem tisti faktorji, ki so skupni za vso 
Jugoslavijo, kot so na primer instrumenti ekonomske politike, 
mehanizmi odločanja, nekateri elementi gospodarskega si- 
stema, plačilnobilančna situacija, izkoriščanje delovnega 
časa itd., kot tudi iz tega, da zapiranje gospodarstva v lokalne 
in republiške meje ni prineslo pričakovane koristi posamez- 
nim območjem, temveč le škodo vssm in vsakomur posebej 
na dolgi rok. To je pomembno tako za razumevanje gospodar- 
skih gibanj v preteklosti kot tudi za oblikovanje razvojne 
politike v programu ekonomske stabilizacije in dolgoročne 
strategije, katere osnovne karakteristike so operacionalizacija 
skupnega interesa pri doseganju novih kvalitet v gospodar- 
skem in družbenem razvoju. 

1.6. Vse višja stopnja inflacije kot posledica takšnega sta- 
nja in dodaten indikator zmanjšane uč inkovitosti gospodarje- 
nja povratno negativno vpliva na kvaliteto, odločanj^, jj^pa 
višino, mobilnost in alokacijo akumulacije s staiišča potreb 
gospodarskega razvoja. Pritisk na povečanje cen oziroma 
pogojevanje dobav je v veliko slučajih predstavljal eno od 
glavnih metod za povečanje dohodka, kar je rezultiralo v 
stihijski prerazdelitvi dohodka in v emisiji denarja brez real- 
nega pokritja. Zato je potrebna aktivna politika dohodka in 
prevlada družbenih kriterijev samoupravnega usmerjanja in 
delitve, da bi. se zagotovil družbeni značaj lastnine in do- 
hodka, delitev po delu in optimalna alokacija s stališča go- 
spodarskega razvoja. 

1.7. Poleg karakteristik preteklega razvoja, ki jih deli s celo 
Jugoslavijo, so se v Sloveniji pokazale tudi nekatere specifič - 
nosti, zlasti v strukturi proizvodnje in zaposlenosti. S stališča 
dolgoročnega razvoja je gotovo najpomembnejše dejstvo, 
lahko bi rekli paradoks, da je od vseh republik in pokrajin v 
Sloveniji glede na stopnjo strokovne izobrazbe delavcev v 
združenem delu delež nekvalificiranih in polkvalificiranih de- 
lavcev največ ji, delež z visoko in višjo izobrazbo pa najmanjši 
ob istočasnem stalnem večanju izobrazbene ravni prebival- 
stva. To je jasna indikacija ekstenzivnosti in neselektivnosti 
preteklega razvoja, ko se gospodarstvo ob odsotnosti tržne 
prisile in dejanskega planskega usmerjanja ni pravočasno 
preusmerilo na kakovostne faktorje in usmeritve. V zaostreni 
mednarodni in domač i konkurenci je tako stanje zelo ne- 
varno, ker lahko pripelje do povečane nezaposlenosti ali 
nizkih osebnih dohodkov, če se dosedanja inercija v tem 
pogledu ne prevlada. 

Sama formalna kvalifikacija in izobrazba res še ne določa 
enoznačno stopnje znanja in njegove uporabe pri delu in 
medsebojnih odnosih v družbi, pač pa je zamuda v poudarku 
na strokovni usposobljenosti kadrov in v orientaciji na znanje 
ena od kritičnih točk v borbi za zagotavljanje konkurentnosti 
slovenskega gospodarstva pri vključevanju mednarodno 
delitev dela. Celo najboljši izobraževalni sistem ne bi mogel 
rešiti tega problema, če ni občutka potrebe in povpraševanja 
po znanju in kadrih v gospodarstvu in družbi. In obratno, če 
cilji in stvarna kvaliteta izobraževalnega sistema niso pravo- 
časno postavljeni dovolj visoko, se povečana potreba po zna- 
nju in povpraševanje za njim ne more zagotoviti tudi, ko 
objektivne prilike to zahtevajo kot družbeni imperativ. Izkuš- 
nje iz preteklosti opozarjajo, da v pogojih zadostnih sredstev 
za naložbe v globalu, ki so omogočila visoko povprečno stop- 
njo rasti osnovnih sredstev v družbenem sektorju 7%, sloven- 
sko gospodarstvo ni uspelo bistveno spremeniti svoje struk- 
ture v smislu doseganja kakovostne preobrazbe v zahtev- 
nejšo proizvodno orientacijo ter povečani delež strokovnih in 
znanstvenih kadrov, ki bi pospešil inovacijske procese in 
enakopravnejšo vključevanje v mednarodno delitev dela. 

V industriji kot glavnem nosilcu strukturnih sprememb v 
preteklem razvoju ima Slovenija več ji delež delovno intenziv- 
nih dejavnosti in manjši delež tehnološko in razvojno inten- 
zivnih dejavnosti ne le v primerjavi z razvitimi državami, am- 
pak tudi z Jugoslavijo kot celoto. Pa tudi v okviru tehnološko 
in razvojno intenzivnih dejavnosti so močno zastopani ele- 
menti ekstenzivnega razvoja. 

1.8. Pomanjkljivosti na strani strokovnih osnov za spreje- 
manje razvojnih in tekoč ih poslovnih odloč itev, v organizira- 
nosti strokovnega in raziskovalnega dela ter premajhnem 
upoštevanju teh osnov v procesih odločanja v družbi, so se 
najbolj nazorno pokazale v odnosih z inozemstvom. Tu se je 
zaostajanje v izvozu pokazalo kot največje strukturno nerav- 
notežje v jugoslovanskem gospodarstvu. V pogojih ostre zu- 
nanje konkurence in pri neadekvatni ekonomski politiki se 
gospodarstvo, navajeno domačih nezahtevnih kriterijev go- 
spodarjenja, ni izkazalo za dovolj prodorno, da bi lahko z 
izvozom v zadostni meri pokrilo potrebni uvoz in se dokazalo 
kot enakovreden partner v menjavi z inozemstvom. V tem tudi 
leži bistvena povezava med izvozom in uč inkovitostjo gospo- 
darjenja. 

V odnosih z inozemstvom se zrcali tudi počasnost in neza- 
dostna fleksibilnost v aktivnem prilagajanju novim objektiv- 
nim pogojem, ki jih prinaša s seboj gospodarski in družbeni 
razvoj. Pri že itak zapostavljenem reševanju energetskih pro- 
blemov naftni šok iz leta 1973 ni povzroč il bistvenih premikov 
v razvojni politiki in obnašanju, kot da se edino jugoslovan- 
skemu gospodarstvu ne bi bilo potrebno prilagoditi novim 
pogojem. Pri tem gre za vsaj dve stvari. Ena se nanaša na 
potrebne akcije glede varčevanja energije in potrebne struk- 
turne prilagoditve v celem gospodarstvu, druga pa na dejstvo, 
da se nismo prilagodili na novo realnost, ki je pomenila 
bistveno zmanjšanje naših razpoložljivih sredstev, ko je 
kupna moč našega izvoza v smislu zagotavljanja danega 
uvoza padla verjetno za okoli 18 % 6). 
1.9. Z ozirom na zapoznelo reakcijo na nove pogoje v svetu in 
na počasnost in premajhno pripravljenost pri dogovarjanju o 
skupnih interesih in njihovem uresničevanju v praksi je prišlo 
do zelo hitrega padca razpoložl|ivth sredstev, ko smo nale- 
teli na meje možnosti najemanja kreditov v tujini in je bilo 
potrebno začeti odplačevati visoke kredite iz prejšnjih let. Ta 
padec znaša okoli 10% družbenega proizvoda in je zato 
nedvomno zelo boleč . Vendar je to realnost, ki pa bi bila manj 
boleča in adaptacija lažja, če bi jo sprejeli in primerno ukre- 
pali že prej, da ne bi prišlo do tako drastičnega padca v tako 
kratkem času. Odločilno in nujno pa je, da v tem zmanjšanem 
okviru uč inkovito gospodarimo in da smo pripravljeni uresni- 
č iti bistvene spremembe v gospodarjenju, ki jih predvideva 
dolgoročni program ekonomske stabilizacije. Samo s tem, da 
bomo podredili trošenje zmanjšanemu okviru razpoložljivih 
sredstev, še ne bomo zaustavili padajočega trenda uč inkovi- 
tosti gospodarjenja, č igar nadaljevanje pa bi vodilo v dodatno 
nadaljnje manjšanje potrošnje. 

Posledice sedanjega padca življenjskega standarda v Slo- 
veniji so nekoliko omiljene z dejstvom, da je bila stopnja rasti 
standarda in realnih osebnih dohodkov do začetka 70-ih let 
visoka in da je visok odstotek slovenskih gospodinjstev že 
opremljen z najvažnejšimi trajnimi potrošnimi dobrinami. 
Medtem ko se sedaj na eni strani povečuje število ogroženih 
družin, sta v preteklosti marsikje obnašanje in struktura po- 
trošnje kazala pojave potrošniške miselnosti in s tem odsto- 
panja od stvarnih možnosti in proklamiranih vrednot družbe. 
V neracionalni porabi in zamujenih možnostih varčevanja se 
krijejo še pomembne rezerve. V bodočem razvoju bo torej 
poleg povečanja uč inkovitosti gospodarjenja kot nujnega po- 
goja za zagotovitev materialnih sredstev za povečanje živ- 
ljenjskega standarda potrebno posvetiti pozornost tudi struk- 
turi zadovoljevanja potreb kot enemu od pomembnih elemen- 
tov identitete socialistične samoupravne družbe in usmerje- 
valcu razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Napredek v družbenih dejavnostih prKzadovoljevanju po- 
treb prebivalstva je očiten. Na tem področju smo dosegli 
relativno višji nivo zadovoljitve potreb glede na razvite države, 
kot je nivo ekonomske razvitosti. Z višanjem minimalne ravni 
določenih potreb, ki jih zadovoljujemo na principu solidarno- 
sti, se vse bolj izenačujejo osebni pogoji vključevanja v delo in 
družbo kot dolgoročni trend, ki vodi k č im več ji enakopravno- 
sti v tem pogledu. Obstaja pa bojazen, da se sedanje zmanjša- 
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nje sredstev za te potrebe spremeni v dolgoročno politiko ki 
ne upošteva zakonitosti v razvoju, da se deleži teh dejavnosti 
v družbi povečujejo, ker se v tej smeri spreminjajo družbene 
potrebe. Zato bo potrebno ostro loč iti zahtevo za več jo racio- 
nalnost in gospodarnost tako v gospodarstvu kot negospo- 
darstvu od dolgoročnih sprememb v odnosu materialnih in 
nematerialnih potreb razvijajoče se socialistične samou- 
pravne družbe. 

Pri urejanju delitve razpoložljivih sredstev se moramo otre- 
sti miselnosti, da so investicije v gospodarstvu že same po 
sebi uspeh in zadosten pogoj za gospodarsko rast; predstav- 
ljajo samo izdatek, dokler ne pripeljejo do rezultatov. Do- 
končno se smotrnost teh vlaganj lahko pokaže šele v dolgo- 
ročnih uč inkih. Zato podpiranje slabih investicij in stalno 
pokrivanje izgub družbeno neperspektivnih proizvajalcev po- 
meni potuho parcialnim interesom na račun sposobnejših 
proizvajalcev, osebnega standarda vseh delovnih ljudi in ma- 
terialnih možnosti za kulturni, zdravstveni in izobrazbeni raz- 
voj vsega naroda. Pri tem posebno vzgojno-izobraževalni in 
znanstveno-raziskovalni -sistem predstavljata odloč ilne ele- 
mente kvalitete dolgoročnih sprememb v strukturi proiz- 
vodnih faktorjev in s tem osnovno determinanto naših dolgo- 
ročnih možnosti. 
1.10. Pomemben napredek je dosežen v zmanjševanju razlik v 
stopnji razvitosti regij v slovenskem prostoru75. V tadnjem 
desetletju je bila stopnja rasti družbenega proizvoda in zapo- 
slenosti na manj razvitem območju večja od povprečja za 
Slovenijo, pomembni rezultati so bili doseženi na področ ju 
družbenih dejavnosti in infrastrukture. Poleg manj razvitih 
območ ij bo potrebno posebno pozornost posvetiti tudi ob- 
mejnim in hribovitim območjem ter pojavom depresiranosti 
posameznih območij, ki nastajajo v procesu selekcije v zao- 
strenih pogojih. 

Veliki strukturni premiki v zaposlenosti aktivnega prebival- 
stva v preteklosti so različno vplivali na razne aspekte mobil- 
nosti. Velika je bila mobilnost iz kmečkega v druge poklice, pa 
tudi tokovi v začasno delo v inozemstvo in priliv iz drugih 
republik so bili znatni. Priliv v mesta je bil velik, vendar je 
urbanizacija naraščala počasneje od industrializacije. To je 
na eni strani prepreč ilo preveliko koncentracijo, ki bi v pogo- 
jih slovenskega reliefa še veliko prej zaostrila probleme oko- 
lja, na drugi strani pa razpršenost bivališč in delovnih mest 
postavlja nove probleme stroškov take razporeditve in po- 
trebo po iskanju optimalne variante policentričnega razvoja. 
Pač pa izgleda, da je na doseženi stopnji razvoja profesio- 
nalna mobilnost majhna, fleksibilnost v tem pogledu pa bo 
eden od važnih dejavnikov v prilagajanju na nove usmeritve. 

Dejstvo, da je urbanizacija v smislu naraščanja mestnega 
prebivalstva bistveno zaostajala za hitrostjo širjenja procesa 
industrializacije, je posledica vrste znač ilnosti povojnega raz- 
voja v Sloveniji. Ena od teh je velika stopnja dnevne migracije 
ki je bistveno spremenila tudi način življenja in bivanja na 
podeželju ter skupno z razvojem prometa in komunikacij 
močno približala podeželje mestom in s tem preprečila nasta- 
janje prevelikih razlik med mestom in podeželjem. Druga 
značilnost je dejstvo, da je industrijska dejavnost zastopana 
sedaj že v več kot tristo naseljih in da se je dosedaj struktura 
lokacij industrijskih dejavnosti pokazala kot zelo rigidna, saj 
le izjemoma prihaja do opuščanja obratov v posameznih 
krajih, velike težave so celo pri spremembi proizvodnih pro- 
gramov. Fleksibilnost pa je osnovni pogoj za uspešno prilaga- 
janje gospodarstva spremenjenim pogojem in v tem pogledu 
bosta uč inkovita organizacija in profesionalna mobilnost, ki 
jo bo moralo omogočiti permanentno izobraževanje ter pro- 
storska mobilnost, odločilnega pomena za uspešen razvoj v 
bodočnosti. 

111 Pri gospodarjenju z naravnimi resursi je prišlo do 
zaskrbljujočega zmanjševanja obdelovalnih površin tako za- 
radi opuščanja kot zaradi velikih in družbeno nekontroliranih 
apetitov drugih dejavnosti po zlasti najprimernejših kmetij- 
skih zemljišč ih, kar je zaradi ireverzibilnosti procesov poseli- 
tve izredno nevarna tendenca. Zato je nujno potrebno pove- 
čati dejansko in ne le formalno družbeno kontrolo in usklaje- 
vanje raznih politik in interesov na tem področ ju. Hipoteka 
preteklega razvoja se tu ne kaže le v pomanjkanju upošteva- 
nja dolgoročnih družbenih interesov, temveč tudi v zanemar- 
jeni informacijski bazi in zaostanku v relevantnih strokovnih 
analizah. Inventarizacija in valorizacija zemljišč in drugih na- 

ravnih resursov pa je potreben pogoj za boljše odločitve pri 
novih investicijah kakor tudi pri sanaciji obstoječega stania. 
Ker je bila rast mest le bolj ali manj veliko povečevanje 
zatečenega omrežja mest, je najbolj opazna fizična transfor- 
macija nastala v obmestnih naseljih, kjer so tudi problemi z 
uporabo zemljišč za poselitev še bolj pereč i kot v samih 
• i i"oii n. 

Dosedanji razvoj industrializacije in urbanizacije je v Slo- 
veniji zaradi specifičnih pokrajinskih razmer potekal inten- 
zivno le na manjšem delu ozemlja in je v pogojih ekstenziv- 
nega razvoja in neupoštevanja zakonitosti naravnega ravno- 
težja pripeljal do ponekod že kritičnega onesnaževanja okolja 
ter velike stopnje izčrpanja nekaterih naravnih virov. Nakopi- 
čeni problemi na tem področju bodo bistveno vplivali na 
nadaljnje možnosti dolgoročnega razvoja in bodo zahtevali 
povsem drugačen tretman ekološkega vidika razvoja kot v 
preteklosti. Ukrepi v preteklosti so sicer omilili nekatere pri- 
mere onesnaževanja okolja, drugod so se pogoji še poslab- 
šali. Za vsaj petino prebivalstva lahko z relativno visoko 
stopnjo zanesljivosti rečemo, da v določenih obdobjih leta 
živijo v okolju, v katerem je zaradi onesnaženosti zraka nepo- 
sredno ogroženo njihovo zdravje. 

1.12. Eden najpomembnejših faktorjev zmanjšane uč inkovi- 
tosti gospodarjenja so problemi v sferi kakovostnih faktorjev 
razvoja, posebno kvalitete odločanja. S stališča razvojne 
politike je osnovna naloga zagotoviti adekvatno vrednotenje 
proizvodnih faktorjev, gospodarskih rezultatov in razvojnih 
alternativ s stališča družbenih dolgoročnih interesov (druž- 
beni stroški in koristi) in njihovo usklajevanje na nivoju ce- 
lega gospodarstva in družbe. 

V prvem delu povojnega razvoja so bile prioritete zelo jasne 
in pri zelo hitrem porastu proizvodnega in potrošnega pov- 
praševanja so se tudi mnoge manjše napake v alokaciji 
resursov s časom hitro popravljale. Hitra gospodarska rast pa 
je prinesla nove probleme: eden teh je vse večja komple- 
ksnost gospodarstva. Čim več ji je nivo gospodarske razvito- 
sti, toliko pomembnejši so za nadaljnjo rast in razvoj kako- 
vostni faktorji razvoja vključno z družbenoekonomskimi 
odnosi, brez katerih samo povečanje količ ine faktorjev rasti 
začne prinašati padajoče donose. Tisto, kar je bilo adekvatno 
na prejšnji stopnji gospodarskega in družbenega razvoja, se 
mora v novih pogojih umakniti novim rešitvam, ki pa morajo 
zagotoviti novo kvaliteto razvoja. 

Pri realizaciji vizije družbenoekonomskega razvoja Jugo- 
slavije je šlo v splošnem za probleme v miselnosti in neza- 
dostni realističnosti pri ocenjevanju družbenoekonomskega 
položaja doma in v svetu in iz teh zaključkov izvedenih odloč i- 
tev za ukrepanje. Subjektivne želje so nadvladale objektivne 
zakonitosti, kar je vodilo do porabe izven okvira danih mož- 
nosti in s tem do prevelike zadolžitve v inozemstvu gledano s 
stališča celote ter do izrazitih avtarkičnih tendenc, razdroblje- 
nosti in nepovezanosti dejavnosti in interesov v medsebojnih 
odnosih z vsemi negativnimi posledicami za uč inkovitost go- 
spodarjenja in razvoj sistema združenega dela. V obnašanju 
je prevladovala miselnost, da je pomembno dobiti sredstva 
za svoj program, ne pa, kakšni bodo rezultati doseženi s temi 
sredstvi in kakšni bodo skupni uč inki s stališča družbe kot 
celote. Kot posledico take miselnosti in obnašanja imamo 
danes bistveno zmanjšane materialne možnosti razvoja, ob 
vrsti materializi ranih napak v strukturi kapacitet, ki bodo še 
dalj časa obremenjevale velikost in strukturo stroškov. 

Podrobna analiza vzrokov zmanjšane uč inkovitosti gospo- 
darjenja presega okvire te analize8). Problemi na področ ju 
razvojne politike so se pokazali zlasti v njeni nedorečenosti in 
nezadostni operacionalizaciji; v avtarkičnem zapiranju pred 
svetovnim trgom; v pomanjkanju makroekonomske koordina- 
cije in uč inkovitih rešitev za družbeno smotrno alokacijo 
sredstev, delitev dela in izvedbo skupnih razvojnih nalog, kar 
je v praksi pripeljalo do družbeno neracionalnega zapiranja v 
svojo organizacijo, občino in republiko; v pogledu material- 
nih neusklajenosti predvsem v preveliki orientaciji na indu- 
strijo, zlasti predelovalno, na račun drugih dejavnosti, zlasti 
izvoza, hrane, energije, prometa in drobnega gospodarstva; s 
stališča odločanja za velik vpliv političnih faktorjev izven 
gospodarstva in neposredne kontrole delavcev nad razširjeno 
reprodukcijo. Nezadosten vpliv ekonomskih zakonitosti in 
tržnih kriterjev ter velike razlike v pogojih za pridobivanje 
dohodka kot posledica nedograjenosti in nedoslednosti v 
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posameznih rešitvah gospodarskega sistema in samouprav- 
nega sistema planiranja so ob visoki inflaciji predstavljale 
velike ovire za družbeno racionalno odločdnje organizacij 
združenega dela. Česte in nezadostno pripravljene spre- 
membe pogojev gospodarjenja ter nepovezanost instrumen- 
tov tekoče ekonomske politike z razvojnimi cilji so še poslab- 
šavale možnosti za racionalno odločanje ob izkrivljenem vre- 
dnotenju produkcijskih faktorjev, kjer sta zlasti poceni dostop 
do družbenih sredstev in deviz botrovala prenekateri napačni 
investicijski odloč itvi. Pomanjkanje strategije tehnološkega in 
znanstveno-raziskovalnega razvoja je eden od vzrokov za 
prepočasno kvalitativno prestrukturiranje gospodarstva ter za 
preveliko oslanjanje na tuje licence in s tem zanemarjanje 
domačega znanja. Razdrobljenost irf nemobilnost akumula- 
cije in sposobnih kadrov, nezadostna strokovna usposoblje- 
nost (ki je hkrati vir slabih odloč itev in eden od razlogov za še 
večje zapiranje v lastno organizacijo in lokalne okvire), po- 
udarjanje posameznih na škodo družbenih interesov in pre- 
majhna pripravljenost na prilagajanje spremenjenim pogo- 
jem, prav tako predstavljajo pomembne ovire na poti k pove- 
čani uč inkovitosti gospodarjenja. Te pomanjkljivosti pri koor- 
dinaciji na raznih ravneh in pri družbenem planiranju bodo 
zahtevale bistveni napredk tako na strokovnem področ ju kot 
tudi pri usklajevanju interesov. 

Pri uveljavljanju enakopravnosti in izenačevanju razvojnih 
možnosti so bili dosežki na različnih področjih dokaj različni. 
Največ ji problemi so prav pri vlogi č loveka v delovnem pro- 
cesu, ki se zrcalijo v nezadovoljivem stanju v pogledu delitve 
po delu, ekonomske odgovrnosti za uporabo družbenih sred- 
stev in dostopa do delovnih mest. Obstoj zelo velikih razlik v 
povprečnih osebnih dohodkih v posameznih vejah in grupaci- 
jah za približno enak obseg, težavnost, kvaliteto in rezultate 
izvršnega dela ne pomeni le velik udarec za občutek enako- 
pravnosti v družbi, pač pa tudi velik problem za motiviranost 
delavcev in za usmerjanje premikov v zaposlitveni strukturi. 
Očitno je ena od prioritetnih nalog instrumentov ekonom- 
skega sistema, da se te anomalije popravijo, kar pa bo 
možno le z boljšo strokovno pripravo, preciziranjem in uve- 
ljavljanjem družbenih kriterijev in odločnim odpravljanjem 
najrazličnejših monopolnih položajev na osnovi ekonomskih 
zakonitosti. 

Medtem ko se je sodelovanje v procesih odločanja s širitvijo 
institucij samoupravnega sistema izredno povečalo, pa razvoj 
samoupravnih odnosov in kvaliteta odločanja nista sora- 
zmerno napredovala, tako zaradi pomanjkljivosti v strokovni 
pripravi odloč itev in določanju družbenih kriterijev gospodar- 
jenja in mehanizmov ekonomskega sistema, kakor tudi zaradi 
prevelikega vpliva odtujenih centrov odločanja. Zato ostaja 
uč inkovita operacionalizacija gospodarskega sistema pogoj 
tako za hitrejše uresničevanje ustavnih opredelitev o vlogi 
delavcev v procesu samoupravnega odločanja kakor tudi za 
uč inkovitejši gospodarski razvoj cele Jugoslavije. 

1.13. Slovenija je kot najrazvitejša jugoslovanska republika 
najprej naletela na meje rasti v okviru dosedanje neselektivne 
in nezahtevne orientacije rta domač i trg in pretežne orienta- 
cije na kvantitativno povečevanje proizvodnih faktorjev. Ta 
orientacija je sicer v preteklosti zagotovila hitro gospodarsko 
rast, ne pa tudi pravočasne kvalitativne strukturne preobrazbe 
znotraj gospodarskih dejavnosti. Ta problem je potenciran 
zaradi vse manjšega izkoriščenja potencialno razpoložljivih 
kapacitet in visoke stopnje odpisanosti osnovnih sredstev v 
SR Sloveniji. Zadrževanje nizke izobrazbene strukture zapo- 
slenih in nezahtevne sektorske strukture gospodarstva po- 
meni, da so kljub drugačnim načelnim opredelitvam družbe in 
posameznim vzpodbudnim dosežkom v praksi prevladovale 
tendence in faktorji, ki so zavirali kakovostno preobrazbo 
slovenskega gospodarstva. 

Z ozirom na to, da se danes Slovenija po številu zaposlenih 
v celotnem prebivalstvu (42%) in številu zaposlenih v aktiv- 
nem prebivalstvu (84-88%) nahaja v skupini razvitih dežel in 
sicer blizu najvišjih vrednosti, je jasno, da z ekstenzivnim 
povečevanjem teh deležev ne moremo več  povečevati družbe- 
nega proizvoda na prebivalca. Pri analizi naših razvojnih 
možnosti moramo dokončno pokopati upe, da nam bi nada- 
ljevanje tendenc iz preteklega obdobja lahko zagotovilo zado- 
voljivo gospodarsko rast, še manj pa seveda uč inkovito rast in 
kvalitativen gospodarski in družbeni razvoj. 

Prestrukturiranje gospodarstva v smislu spremembe sek- 
torske strukture proizvodnje, zaposlenosti in vloženih sred- 
stev je le eden od faktorjev družbene produktivnosti dela in bo 
dalo le pič le uč inke, če ne bomo istočasno dosegli tudi 
kvalitativnega prestrukturiranja v smislu doseganja boljših 
rezultatov in kvalitete odločanja v vseh dejavnostih, spre- 
membe v miselnosti in obnašanju subjektov odločanja ter 
nadaljnjega razvoja in uč inkovite operacionalizacije samou- 
pravnih odnosov na vseh področ jih. 

Oa bi družbeni in dolgoročni efekti, za razliko od kratkoroč- 
nih in posamičnih, res postali osnovno vodilo za odločanje, so 
potrebne bistvene spremembe ne le na strokovnem področ ju 
in pri izbiri instrumentov ekonomske politike, temveč tudi pri 
ustvarjanju primerne družbene klime. 

Analiza izhodiščnega stanja kakor tudi analiza predpostavk 
o splošnih pogojih bodočega razvoja v naslednjem poglavju 
jasno kažeta, da bosta gospodarski in družbeni razvoj v pri- 
hodnjem obdobju veliko bolj zahtevna (z več jimi nevarnostmi 
pa tudi priložnostmi), kot je bilo to v preteklosti. Procesi 
odpadanja slabih proizvajalcev, prekvalifikacije in prezaposli- 
tve bodo s socialnega stališča veliko bolj zahtevni, kot je bila 
dosedanja strategija razvoja. 

Dilema, ali se bomo razvijali na enak način kot v preteklosti, 
ali ne, je pravzaprav umetno postavljena, ker takšna rast 
oziroma razvoj za Slovenijo nista več mogoča, oziroma bi bila 
zelo neuč inkovita in torej v nasprotju s cilji naše družbe. 
Medtem ko je nujnost preobrata očitna, je pri oceni potreb- 
nega napora za uspešno spremembo treba poudariti, da tega 
koraka v preteklosti v dosti ugodnejših materialnih razmerah 
ter v ugodnejši politični in ekonomski situaciji v svetu nismo 
uspeli realizirati 

1.14. Analiza dosežkov, tendenc in protislovij v dosedanjem 
družbenoekonomskem razvoju hkrati opozarja na nujnost 
upoštevanja realnosti sedanjega stanja pri načrtovanju dolgo- 
ročnega razvoja in njegove konkretizacije v srednjeročnih i 
planih in programih razvoja. Dolgoročni program ekonomske 
stabilizacije kaže na potrebo po velikem naporu cele družbe, 
da najprej zaustavi sedanje negativne trende ter nato skozi 
nekajletno obdobje postopne konsolidacije gospodarstva pri- 
pravi in omogoč i polnejše izkoriščanje potencialnih možnosti 
dolgoročnega razvoja. Stvarna presoja, brez olepševanj kot 
tudi pretiranega pesimizma, o zmanjšanem okviru materialnih 
možnosti, obstoječ ih strukturnih problemih in protislovjih v 
urejanju medsebojnih odnosov, je lahko edina konstruktivna 
podlaga za analizo pogojev in možnosti dolgoročnega razvoja 
kot preliminarnega koraka v procesu dolgoročnega planira- 
nja. 

II. SPLOŠNE PREDPOSTAVKE ZA OCENO 
MOŽNOSTI RAZVOJA 

2.1. V procesu planiranja predstavljajo predpostavke o po- 
gojih in okolnostih družbenega in gospodarskega razvoja 
pomemben del celotnega procesa. Prva skupina predpostavk 
se nanaša na zunanje okolje, tj. svet, v katerem se razvijata 
Jugoslavija in Slovenija. Pri tem je važno razlikovati, na katere 
elemente okolja ne moremo vplivati in jih torej moramo vzeti 
kot dane, in kateri so tisti elementi, kjer v določeni meri le 
lahko vplivamo tudi na razvoj okolja. 

Svet se nahaja v globoki krizi. Po eni strani je ta kriza 
globalna, saj je zajela zahodna razvita gospodarstva, sociali- 
stične države in dežele v razvoju, ki so še posebej ranljive. Po 
drugi strani pa kriza ni le ekonomska, ampak tudi družbena in 
politična. Izhaja tako iz nerešenih notranjih protislovij druž- 
beno-ekonomskega razvoja v posameznih deželah, ki odra- 
žajo raznolike specifične pogoje in pojavne oblike, kakor tudi 
iz akumuliranih protislovij v mednarodnih odnosih, iz akcij za 
nadaljnjo monopolizacijo pozicije svetovnega Severa v 
odnosu na dežele v razvoju in iz oboroževanja ter ekonom- 
skega zaostrovanja med Vzhodom in Zahodom. 

V pogojih vse večje kompleksnosti in medsebojne preplete- 
nosti ekonomskih aktivnosti znotraj posameznih držav in v 
svetu kot celoti se uč inki politike reševanja notranjih protislo- 
vij v gospodarsko najmočnejših državah in grupacijah zelo 
močno občutijo tudi v svetovnem gospodarstvu. Hkrati pa ti 
centri gospodarske in politične moč i izkoriščajo svoj položaj 
za usmerjanje in manipulacijo pogojev, kriterijev in načinov 
odvijanja mednarodnih ekonomskih odnosov z namenom, da' 
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bi okrepili svoj gospodarski položaj ria eni strani ter politično 
in vojaško dominacijo na drugi strani. 

Ta prepletenost ekonomskih in neekonomskih motivov ki 
se kaže v politizaciji mednarodnih ekonomskih odnosov veli- 
kih meddržavnih aranžmajih, neoprotekcionizmu, pomemb- 
nosti notranjih kriterijev velikih transnacionalnih družb se v 
veliki meri odraža in hkrati pogojuje nestabilnost v raznih 
elementih valorizacijskega sistema v mehanizmih mednarod- 
nih ekonomskih odnosov (devizni tečaji, cene, obresti carin- 
ski in necarinski sistemi). Negotovost v tem pogledu predstav- 
,J.a vel!k0 Popreko pri izbiri dolgoročnih in pomembnih inve- sticijskih odločitev in odločitev za izbiro smeri in oblik vklju- 
čevanja v mednarodno delitev dela, tako za nas kot za druge 
države. Vendar je to realnost, s katero bomo morali živeti kar 
pomeni, da bodo potrebni dodatni napori pri vključevanju v 
svetovno gospodarstvo, nikakor pa ne predstavlja razloga za 
umik iz mednarodne delitve dela. Ti spremenljivi, velikokrat 
deformiram in manipulirani elementi svetovnega trga sicer 
predstavljajo zunanje pogoje, ki jih moramo upoštevati pri 
vključevanju v mednarodno delitev dela in s tem tudi pri 
urejanju notranjih odnosov, čeprav pa jih ne gre brezrezervno 
sPrfi®7latl hot ldealno podlago za notranje relativne odnose. Medtem ko razpoložljive proizvajalne sile v svetu omogo- 
čajo nadaljevanje gospodarske rasti, čeprav počasnejše, pa je 
negotovost v zvezi s predvidevanji mednarodnih gospodar- 
skih gibanj v sedanji krizni situaciji zelo velika, ker je v znatni 
meri odvisna od subjektivnih odločitev. Dolgoročno škodljive 
posledice politike prevaljevanja lastnih problemov na druga 
ramena in neoprotekcionizma se kažejo v celotnem svetov- 
nem gospodarstvu, celo pri najmočnejših državah na eko- 
nomskem področju in tudi pri vse več jih stroških in nevarno- 
stih pri tekmi v oboroževanju. Gre predvsem za prevaljevanie 
problemov razvitih dežel na račun dežel v razvoju in pri tem 
izkoriščanje svoje ekonomske moč i za preprečevanje potreb- 
nih sprememb v mednarodni ekonomski ureditvi. Svetovni 
družben! in gospodarski razvoj potemtakem objektivno ter- 
jata oblikovanje nove mednarodne ekonomske ureditve Se- 
veda pa ni nujno, da se bo situacija v resnici obrnila na bolje 
če ne bodo prevladane politične tendence vztrajanja na krat- 
koročnih koristih in vsiljevanju svojih pogledov drugim Zato 
je potrebno poleg predpostavke počasnega izboljševanja go- 
spodarske situacije v svetu zelo resno upoštevati tudi mož- 
nost nadaljnjega poslabševanja mednarodnih ekonomskih in 
političnih odnosov. 

2.2. Med Združenimi državami Amerike, Evropsko gospo- 
darsko skupnostjo in Japonsko, pa tudi znotraj njih, se pove- 
čuje konkurenčna borba. Zato se pod sedanjim stagnantnim 
globalnim nivojem svetovne proizvodnje in trgovine skrivaio 
velike priprave in spremembe v nadaljnjem razvoju tehnolo- 
gije in prestrukturiranju teh gospodarstev. Tako premik v 
tehnologiji kot prenos nekaterih proizvodenj v druge države 
zaradi nižjih proizvodnih stroškov se izvajata kljub veliko več ii 
domač i nezaposlenosti, kot so jo bile te države vajene v 
preteklosti. Zato moramo pričakovati dolgoročno zaostrova- 
nje pogojev za naš izvoz. 

Pospešeni tehnološki razvoj v svetu vstopa v kvalitativno 
novo fazo, iz katere bo razviti svet izšel z bistvenimi spremem- 

Uje Pr<?blem našega zaostajanja za njim. Zato pričakovane spremembe na tem področju predstavljajo isto- 
ci^n?hPm!S ? m l2fIV 23 Prilasajanje in uvajanje teh poten- 
^ naše 9°sP°darstvo in tudi za vključevanje v mednarodno debtev dela na eni strani in resno grožnjo a 
nan^!i"<e .8labs®J?J® konkurenčne sposobnosti marsikatere panoge oziroma dejavnosti slovenskega gospodarstva v jugo- 
slovanskih, zlasti pa mednarodnih okvirih, na drugi strani če 
ne bomo vodili aktivne politike kvalitetne preobrazbe gospo- 

t^rHudi' uspel?93'31"1'3 n0V'm P°9°iem doma in v svetu ter v 
86 Pnčakuje' da bo dinamika gospodarske aktivno- st! v svetu počasnejša, kot je bila v obdobju hitre rasti v 60-ih in 

začetku 70-ih let, to pomeni, da se bodo strukturne spremembe v 
®!®t

rVmorale dogajati v tesnejšem kvantitativnem okviru 
ntSavln mednar°dne trgovine, kar bo še dodatno oteževalo premagovanje problemov in protislovij tako znotrai 
posameznih držav kot v svetu kot celot, Obsta^v^pS- 
Ena^n^anal? raSt!' k' !!h u 'ahk° Stmiti V enOtno oceno. Ena od analiz rezimira, da bi se stopnja rasti družbeneoa 
proizvoda lahko v razvitih državah gibala^o otoB 

državah Vzhodne Evrope do okoli 3,5% in v državah v razvoju 
do okoli 575,5%9. 

Od novejših projekcij se kot optimistična izdvaja projekcija 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj, ki pa poudarja, kot je 
poudarjeno tudi v naši analizi, da projekcije ne predstavljajo 
poizkusa, da bi napovedovali bodočnost, temveč le konsi- 
stenten okvir za ilustracijo verjetnih vplivov raznih odločitev. 
Srednja varianta stopnje rasti družbenega proizvoda za ob- 
dobje 1985-1995 znaša za industrijske države 3,7%, za dežele 
v razvoju pa 5,5% (razpon med nizko in visoko varianto pa 
2,5% in 5% *a industrijske države ter 4,7% in 6,2% za dežele v 
razvoju). Z ozirom na znižano dolgoročno stopnjo rasti indu- 
strijskih držav predvidevajo tudi nižjo stopnjo rasti svetovne 
trgovine in sicer 5%, zlasti pa znižano realno stopnjo rasti 
srednje in dolgoročnih posojil za dežele v razvoju (3,6% za 
obdobje 1982-1995 v primerjavi s preko 10% v obdobju 
1970-1980). Hkrati pa opozarjajo, da bi nizka varianta rasti 
industrijskih držav zelo prizadela zlasti srednje razvite dežele 
v razvoju, ki so uvoznice nafte, ki so zelo odvisne od medna- 
rodne trgovine in komercialnega kapitala, ter bistveno po- 
slabšala njihov že tako pereč problem zaposlenosti in ogro- 
zila njihovo družbeno stabilnost10. 

2.4. Težavna situacija v mednarodnih odnosih pa nikakor 
ne pomeni zapiranja perspektive za naš razvoj, temveč le 
boljše ali slabše zunanje pogoje zanj. še bolj kaže na staro 
resnico, da je odločilno opiranje na lastne sile in da je za 
strategijo našega razvoja zelo pomembno, da uspemo konci- 
pirati politiko prilagajanja danim tržnim in tehnološkim po- 
gojem v svetu in reagiramo na prilagajanje drugih oziroma 
dosežemo sposobnost preusmerjanja strategije razvoja v 
skladu z bistvenimi spremembami v mednarodnih pogojih 
razvoja. Da bi lahko Jugoslavija ohranila in izgrajevala svojo 
££2 pot družbenega in gospodarskega razvoja, pomeni politika aktivnega In uč inkovitega prilagajanja spremenje- 
nim zunanjim okolišč inam s stališča lastnih kriterijev po- 
membno sredstvo in nujen pogoj za uveljavitev svoje identi- 
tete in dolgoročne perspektive, odprtost v svet pa pogoi in 
imperativ razvoja. Nasprotno pa zapiranje v avtarkijo pomeni 
znaK siaoosti. 

Vključevanje v mednarodno delitev dela prinaša s seboi 
seveda tudi velike rizike. Vendar brez tega ne moremo priti 
tudi do velikih koristi, ki nam jih lahko nudi mednarodna 
delitev dela. Predvsem je nujno potrebno spremljati, selek- 
tivno prenašati in na ožjih segmentih dalje razvijati znanje ki 
obstaja v svetu, in nato iz tako razširjenih spoznanj o možno- 
stih s stališča kriterijev našega sistema družbenega razvoia 
samostojno odloč iti, kaj želimo in kaj lahko iz te zakladnice 
znanja uporabimo in česa ne. Za takšne odločitve je potrebno 
precej večje znanje, kot smo ga imeli v preteklosti oziroma kot 
Sl 9a organiziramo v praksi, precej večja selektivnost pri 
odločitvah in prav tako precej večja družbena disciplina, da se 
dogovorjenih opredelitev potem tudi držimo, 

Majhne dežele in države so seveda veliko bolj odvisne od 
zunanjih pogojev, ker jih uč inkovitost gospodarjenja sili v 
relativno večjo mednarodno menjavo, kar je nujen pogoj tudi 
za nadaljnji razvoj Slovenije in Jugoslavije. Pri tem pa se 
uspeh vključevanja v mednarodno delitev dela ne meri le po 
kvantiteti, ampak s tem, kako uč inkovito gospodarimo v ok- 
viru materialnih možnosti, ki jih imamo. Naše primerjanje s 
svetom naj bi torej upoštevalo uč inkovitost gospodarjenja na 
eni strani in druge vrednote družbenega življenja, kot sta na 
primer enakopravnost in demokratičnost, na drugi strani. 
Upoštevati moramo, da je Jugoslavija relativno majhna dr- 
ava z majhno absorbcijsko močjo notranjega trga, načelno odprta proti svetu in z jasno opredelitvijo za intenzivnejše 

vključevanje v mednarodno delitev dela, hkrati pa večnacio- 
nalna država z velikimi razlikami v gospodarski strukturi. 
Zaradi teh značilnosti in v cilju zasnovanja integritete last- 
nega razvoja je nujno potrebno v strategiji dolgoročnega 
razvoja zmanjševati ranljivost giede na spremembe v zuna- 
njih razmerah," to pa je mogoče le z aktivno politiko prilaga- 
anja v okviru integralne politike razvoja Jugoslavije kot ce- 

lote. Hkrati je bistvenega pomena aktivno vključevanje Jugo- 
slavije v prizadevanja za novo mednarodno ekonomsko' ure- 
ditev ter v tem okviru in pri medsebojnem sodelovanju uč- 
inkovitejše naslanjanje na kolektivne sile dežel v razvoju. 

2.5. Jugoslavija se je pokazala Kot iiiuvaiivna aruzoatudi v 
svetovnih razmerah z uvajanjem samoupravne socialistične 
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ureditve in s prispevkom gibanju neuvrščenosti. Sedaj jo 
čaka, da se pokaže kot inovativna družba tudi na gospodar- 
skem področju v novih pogojih. Vsaj enak naporijo potreben 
na strokovnem in delovnem področju, da bi se zagotovil tudi 
stalen razvoj v gospodarskem smislu, kar pa ne gre brez 
bistvenega izboljšanja v kvaliteti in uč inkovitosti dela, dogo- 
varjanja in odločanja. Od tega je v veliki meri odvisen nadaljnji 
razvoj proizvajalnih sil in proizvodnih odnosov ter dokončna 
uveljavitev naše družbe v svetu. 

2.6. Edina napredna pot k stabilnemu in dinamičnemu 
razvoju gospodarstva in družbe vodi preko funkcionalne, 
strokovne in interesne integracije jugoslovanskega gospo- 
darstva in družbe na samoupravnih osnovah. To predstavlja 
najprej in predvsem nadaljnjo fazo naše revolucije v izgraje- 
vanju sistema združenega dela, hkrati pa je tudi predpogoj za 
uč inkovito in enakopravnejše vključevanje v mednarodno de- 
litev dela. 

Zato se vključevanje Slovenije v mednarodno delitev dela 
ne sme razumeti kot samostojna alternativa oziroma na- 
sprotje povezovanju v Jugoslaviji, ampak je uspeh pri vključe- 
vanju v svet v veliki meri odvisen od uspešnega povezovanja 
in medsebojnega zaupanja v Jugoslaviji oziroma skupnega 
reševanja vprašanja uč inkovitejšega gospodarjenja v državi 
kot celoti. 

2.7. Slovenija je povezana z drugimi republikami in avtono- 
mnima pokrajinama ne le preko zgodovinske povezave slo- 
venskega naroda z drugimi jugoslovanskimi narodi in naro- 
dnostmi pri osvobajanju izpod tujega jarma, narodnoosvo- 
bodilni borbi in graditvi socialističnega samoupravnega si- 
stema, ampak v veliki meri tudi v ekonomskem oziroma 
materialnem smislu. Tako je navezana na prodajo svojih 
izdelkov v druge republike v veliko več ji meri kot v izvoz, saj je 
znesek prodaj v druge republike približno trikrat več ji kot 
izvoz. Podobno velja tudi za nabave iz drugih republik, ki so 
približno dvakrat več je od uvoza. Gre tudi za izredno po- 
membne infrastrukturne povezave. 

Določena prednost Slovenije v stopnji razvitosti se z raz- 
vojem drugih republik in pokrajin vse bolj zmanjšuje. Razlika 
v družbenem proizvodu na prebivalca ni le rezultat boljšega 
dela in višje opremljenosti dela v posameznih sektorjih v 
Sloveniji, ampak je predvsem rezultat boljše strukture gospo- 
darstva (več ji delež industrijskega sektorja v vsem gospodar- 
stvu, več ji delež zaposlenih v aktivnem prebivalstvu itd.). Če 
pa primerjamo sam družbeni sektor, je razlika med Slovenijo 
in povprečjem Jugoslavije le še približno 10-20 odstotkov. Če 
v Sloveniji ne bomo bistveno povečali vlaganj v znanje in 
pomen znanja v odločanju, je možno, da se bo ta odnos 
spremenil in bo Slovenija v primerjavi z doseženim in z 
Jugoslavijo pričela zaostajati na dolgi rok. 

Prav tako ne bomo mogli tako kot v preteklosti stalno 
računati na začasen priliv delavcev iz drugih republik in po- 
krajin, ker bo pri uspešnem razvoju do leta 2000 verjetno tudi 
Jugoslavija že dosegla nivo polne zaposlenosti in zato ek- 
stenziven tip razvoja, ki smo ga imeli v preteklosti, enostavno 
ne bo mogoč. 

2.8. Zaradi višje stopnje gospodarske razvitosti bo Slove- 
nija v tem desetletju materialno pomagala oziroma soustvar- 
jala pogoje za hitrejši razvoj manj razvitih območij v Jugosla- 
viji, kar je naš in skupni jugoslovanski interes. 

Osnovne razlike med sedanjim položajem v raznih republi- 
kah in pokrajinah izhajajo iz različne stopnje gospodarskega 
razvoja in č im hitrejši bo gospodarski razvoj, tem prej se bodo 
razlike v stopnji razvitosti zmanjševale, hkrati pa je uč inkovit 
razvoj vseh, tudi bolj razvitih, nujen pogoj večje mobilnosti 
dela in sredstev na osnovi skupnih interesov za hitrejši razvoj 
manj razvitih območij. 

Pri tem je nujno doseč i večje povezovanje z organizacijami 
združenega dela v drugih republikah in pokrajinah. Zaradi 
razlik v sedanji stopnji razvitosti in velikokrat zaradi pomanj- 
kanja znanja se namesto povezav in kooperacije velikokrat 
pojavljajo nasprotujoč i si pristopi in zapiranje v lastne okvire, 
kar pa vodi do avtarkičnega gospodarstva, ki izgublja pre- 
dnosti delitve dela in ekonomije obsega, kar seveda tiakb' v 
domačih kot v svetovnih razmerah pomeni manj uč inkovito 
gospodarjenje. 

2.9. Bistveno je, da tudi v skupnem ek^homskem instru- 
mentariju najdemo rešitve, ki bodo uč inkovitost vključevanja 

v mednarodno delitev dela čimbolj pospeševale; za čimhi- 
trejšo rešitev problema gospodarsko manj razvitih republik in 
pokrajine pa je nujno, da ga rešujemo v sklopu celotne go- 
spodarske politike Jugoslavije. Optimalna rešitev je v tem, da 
- in to optimalno rešitev je seveda najtežje doseč i - z boljšo 
organizacijo in odločanjem dosežemo čim višjo stopnjo rasti 
v vseh republikah in pokrajinah. Pri tem se bo pri višji stopnji 
rasti čas dohitevanja sedanjega nivoja bolj razvitih republik in 
pokrajin zmanjševal, po drugi strani pa se bo z višjo stopnjo 
rasti v manj razvitih republikah in pokrajinah zmanjševala tudi 
relativna razlika med območji. Zato je pri iskanju mehanizmov 
gospodarskega sistema in ukrepov ekonomske politike po- 
trebno izhajati od stališča (čeprav tega seveda ne bi mogli 
trditi za vse posamezne ukrepe z ozirom na različne pogoje v 
različnih republikah in pokrajinah), da so rešitve, ki zagotav- 
ljajo uč inkovit razvoj cele Jugoslavije, v resnici tudi najbolj 
koristne za zmanjševanje razlik v materialnih pogojih razvoja 
med republikami in pokrajinama. 

2.10. Slovenijo in druge dele Jugoslavije poleg omenjenega 
združuje tudi institucionalni sistem in gospodarska politika. 
Osnovna predpostavka v tem pogledu je nadaljnji razvoj so- 
cialističnih samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov z 
usmeritvijo na integracijo v slovenski in jugoslovanski družbi 
in gospodarstvu ter operacionalizaciji mehanizmov usmerja- 
nja in odločanja, s povečanim poudarkom na funkcionalnosti 
in uč inkovitosti. 

V sedanjem trenutku, ko je uč inkovita uporaba proizvajal- 
nih sredstev, dela in znanja bistvenega pomena za naš mate- 
rialni in družbeni razvoj, ima družbena organizacija procesa 
reprodukcije kot pomemben dejavnik družbene produktivno- 
sti dela izjemno vlogo pri načrtovanju in uresničevanju dol- 
goročne politike razvoja. Poleg pomena za razvoj in uč inkovi- 
tost proizvajalnih sil, kjer lahko nekatere elemente povza- 
memo tudi iz izkušenj drugih držav, ima v našem slučaju ta 
dejavnik še specifičen pomen v izgrajevanju socialističnega 
samoupravnega gospodarskega sistema, ki ima nalogo, da 
spaja opredelitve jugoslovanske družbene revolucije z mož- 
nostmi, ki jih nudi znanstveno-tehnološki napredek. V tem 
smislu je naloga zelo zahtevna, saj gre za hkratno doseganje 
čim uspešnejšega razvoja proizvajalnih sil in č imvečjega na- 
predka v družbeno-ekonomskih odnosih 12) ter optimalnega 
ravnotežja med njima v danih zgodovinskih pogojih. 

V sedanjih zaostrenih pogojih v svetovnem gospodarstvu se 
tudi v državah na bistveno višji stopnji gospodarske razvitosti, 
kot je Slovenija, pojavljajo resni problemi pri reševanju pro- 
blema brezposelnosti, konkurenčnosti na mednarodnem trgu 
in zagotavljanju gospodarske rasti. Težave v iskanju izhoda iz 
sedanje krize v drugih državah opozarjajo, da je za reševanje 
obstoječ ih protislovij družbenega in gospodarskega razvoja 
važnejša sposobnost in pripravljenost družbe za inovacije in 
spremembe v družbeni organizaciji ter doseganje konsenza 
pod novimi pogoji, kot sama potencialna možnost uvajanja 
tehničnih inovacij. Od te fleksibilnosti družbe je odvisno, ali 
se bodo potencialne inovacije pravočasno uvedle ob čim 
manjših družbenih stroških, medtem ko rigidnost družbenih 
struktur onemogoča oziroma odlaga potrebno transformacijo 
in s tem vodi k nadaljnjemu zaostrovanju problema. Realne 
razvojne probleme lahko premaguje samo visoko organizi- 
rana družba, ki se je sposobna trdovratno bojevati za svoje 
cilje13 in ki z aktivno politiko pravočasno odstranjuje pre- 
preke, ki izhajajo iz lastnih protislovij in zunanjih pogojev. 

III. OSNOVNI CILJI IN USMERITVE 
DOLGOROČNEGA RAZVOJA SR SLOVENIJE 

3. 1. Osnovni cilji in usmeritve dolgoročnega razvoja SR 
Slovenije do leta 1995 z nekaterimi elementi do leta 2000, ki 
so kot možni navedeni v tej analizi, bodo v razpravah o 
Smernicah za pripravo dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje do leta 1995 z nekaterimi elementi do leta 2000 
dopolnjeni tako, da bodo v č im več ji meri odražali realnost 
sedanjega in bodočega stanja, vsebovali mobilizacijsko moč , 
ki bo s celotno dolgoročno razvojno koncepcijo vzpodbudila 
aktivnost delavcev, delovnih ljudi in občanov, za njihovo ure- 
sničevanje, upoštevali celovitost razvoja in potrebo po ravno- 
težju med cilji, konsistentnost posameznih usmeritev ter spe- 
cifičnost razvoja za območje SR Slovenije in za čas do leta 
1995 oziroma do leta 2000. 
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Vrednote v svetu se spreminjajo. Tudi v naši družbi nove 
r:^eiZp°?rl^° stare' sa' i® zani° značilen dinamičen materialni in družbeni razvoj, ki se kaže tudi v pomembnih 
premikih v družbeni zavesti, ta pa tudi sama prispeva k hitrej- 
šemu in bolj vsestranskemu družbenemu razvoju. Osnovno 
izhodišče razvoja pri nas bodo tudi v prihodnje vrednostne 
premise samoupravnega socializma, ki izhajajo iz potreb po 
razvoju svobodnega, vsestransko razvitega č loveka (proizva- 
jalca, potrošnika, upravljalca s proizvodnjo in družbo) in za 
č loveka: enakopravnost v odnosih v družbi; demokratičnost v 
procesu odločanja; uč inkovitost; solidarnost in vzajemnost 
pri uresničevanju skupnih gospodarskih interesov in pri zago- 
tavljanju socialne varnosti. Za njihovo uresničevanje je nujna 
celovita družbena integracija v Jugoslaviji in odpiranje v svet. 

Osnovni dejavniki takšnega razvoja v razmerah krepitve 
samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov bodo motivira- 
nost neposrednih proizvajalcev in Vseh delovnih ljudi za 
ustvarjanje večjega dohodka, visoka delovna storilnost, smo- 
trna uporaba sredstev, skladna struktura združenega dela ter 
uporaba sodobne znanosti in tehnologije. 

»Da bi izboljšali svoje delovne pogoje in življenjske raz- 
mere, ustvarjali podlago za njihovo stabilnost in kar najpopol- 
neje izrabili možnosti za razvoj proizvajalnih sil družbe in za 
povečanje produktivnosti svojega in celotnega družbenega 
dela, da bi na tej podlagi razvijali socialistične samoupravne 
odnose, obvladovali stihijsko delovanje trga, delavci v temelj- 
nih in drugih organizacijah združenega dela ter delovni ljudje 
v samoupravnih interesnih skupnostih in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih kot tudi v družbenopolitičnih 
skupnostih, na podlagi znanstvenih spoznanj in nanje oprtih 
ocen razvojnih možnosti, usklajujejo s planiranjem svojega 
?®'a ra?y°ja odnose družbene reprodukcije in usmerjajo razvoj družbene proizvodnje in drugih družbenih dejavnosti s 

Jl
1
r™,,?1

a samouPravni osnovi določenimi skupnimi interesi in cilji.«'*' 
»Uresničevanje socialističnih ciljev v naši deželi pomeni 

zapleten in dolgotrajen proces, pogojen s posebnostmi zgo- 
dovinskega razvoja jugoslovanskih narodov, z materialnim 
ekonomskim in kulturnim potencialom, s stopnjo in temDorri 
razvoja proizvajalnih sil in socialistične zavesti ljudi, z delova- 
njem zavestnega socialističnega faktorja, z mednarodnim po- 
ožajem Jugoslavije in s stanjem mednarodnih odnosov. 

Uspeh razvoja socialističnih družbenih odnosov v naši deželi 
je odvisen tudi od razvoja socializma po svetu, kajti naše 
socialistično gibanje je del svetovne socialistične preobrazbe 
uspehi pa, ki jih na tej poti dosegajo socialistične sile po 
svetu, olajšujejo naš razvoj, kakor tudi rezultati, ki jih dosega 
naša dežela, prispevajo k splošni revolucionarni izkušnji de- 
lavskega gibanja in k razvoju socializma v celoti «15> 

Upoštevanje teh usmeritev bo omogočilo, da se bo sloven- 
ski narod skupaj z drugimi narodi in narodnostmi Jugoslavije 
uveljavil ko enakopraven subjekt v družbi narodov sveta v 
političnem, kulturnem, znanstvenem, nacionalnem in gospo- 
darskem pogledu. 
cii«aJe' °S!?oviie P°trebn9 9raditi koncepcijo opore na lastne 

k- i!*Pre^pOS V )a mobi,'zacijo organiziranih socialističnih subjeMivnih sil ter orientacijo na širše in enakopravnejše 
vključevanje našega gospodarstva v mednarodno delitev 

3. 2. Pri razvoju samoupravnih družbeno ekonomskih 
odnosov so potrebni novi, bistveni in dejansk1 koraki, da bo 
e avec v združenem delu, to je v gospodarstvu in negospo- 

^ar®tv
r^'^8e bp'J odločal o pogojih in rezultatih svojega dela, o gospodarjenju s sredstvi za enostavno in razširjeno repro- 

dukcijo. Samoupravno povezanost in integriranost delavcev 
na vseh področjih in ravneh družbene reprodukcije je treba 
okrepit, tako da bo razvojno in tekoče odločanje potekalo nt 
ESEMl ?8novah- Povečati je treba uč inkovitost in 

° samoupravnega odločanja ter ga osredoto- č iti na odločilna vprašanja razvoja, to je tista, ki so celovita in 
"a P°dlS9' d.ružben,h zakonitosti povzročajo šte- splošne, posebne in posamične posledice na družbe- 

nem, ekonomskem, tehnološkem in drugih področjih. V sa- 
moupravnem odločanju bodo morali biti vse bolj prisotni 
dolgoročni in celoviti družbeni kriteriji ter interesi delavcev in 

V sprotnem obnašanju in oblikovanju razvojne 
lE? Slovenije ter skupne razvojne politike v SFR Jugo- slaviji bomo morali bolj upoštevati tesno povezanost gospo- 

darskega, prostorskega, socialnega, tehnološkega, obramb- 
nega in drugih vidikov družbeno ekonomskega razvoja, kar je 
vse pomembnejša značilnost sodobne družbe. Zato je treba 
odločilno izboljšati strokovne podlage samoupravnega odlo- 
čanja, da bodo bolj poglobljene in ažurne ter upoštevale 
razvoj vse družbe, ki opredeljuje mesto in vlogo posameznika. 

Na podlagi dolgoletnih dinamičnih prizadevanj za oblikova- 
nje osnov sistema družbeno ekonomskih odnosov je treba 
zagotoviti stabilnost in preglednost osnovnih samoupravno 
oblikovanih sistemskih rešitev kot okvira, v katerem se uresni- 
čuje pestra in bogata samoupravna praksa. Krepiti moramo 
miselnost, ki bo sposobna za realistično, kritično in aktivno 
presojo družbeno ekonomskega položaja doma in v svetu, 
kjer gre tudi za potrebo po več ji ustvarjalnosti, uč inkovitosti, 
družbeni integraciji med območ ji in področ ji družbenega 
razvoja in po novih oblikah javne odgovornosti. V izpeljavi 
samoupravnih družbeno ekonomskih odnosov se moramo 
bolj odpreti tudi do svetovnih in zgodovinskih izkušenj. 

3.3. Uresničevati moramo čimbolj vsestransko in kvalitetno 
zadovo jevanje č lovekovih osebnih, družbenih, materialnih, 
socialnih, kulturnih, bivalnih itd. potreb in interesov ter zago- 
tavljati njiho.v celovit razvoj, saj je od strukture potreb in 
načina njihovega uresničevanja - kjer gre za njegovo po- 
stopno podružbljanje - bistveno odvisna podoba naše sa- 
moupravne socialistične družbe; to je tudi osnova za usmer- 
janje razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Uresničevali bomo načela enakopravnosti ter izenačevali 
razvojne možnosti delovnih ljudi na osnovi delovne vloge 
človeka z delitvijo po delu in rezultatih dela, ekonomsko 
odgovornostjo za uporabo družbenih sredstev reprodukcije, 
dostopom do delovnih mest in postopnim zadovoljevanjem 
potreb po ustvarjalnem delu. Bistvenega pomena je prizade- 
vanje za polno zaposlenost, saj je človekovo delo v naših 
družbenoekonomskih razmerah temelj osebnega dostojan- 
stva, samopotrjevanja, samoupravnega obvladovanja svoje 
usode in ustvarjanja dohodka. To mora biti ključ za razvoj 
življenjskega standarda v funkciji rasti produktivnosti dela, 
za uč inkovito zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti 
ter za zmanjševanje neupravičenih socialnih razlik in socialne 
nestabilnosti. 

V več ji meri bo treba uresničevati neposredno svobodno 
menjavo dela in uvajati nekatere elemente trga pri zadovolje- 
vanju družbenih potreb občanov, predvsem pri stanovanjski 
gradnji. V socialno zdravstveni zašč iti bo treba okrepiti vlogo 
preventive in uveljaviti nove oblike prostovoljnega dela V 
kulturi in telesni kulturi se bo povečala množičnost in lastna 
aktivna udeležba občanov ob potrebnih stikih s svetovnimi 
vrhunskimi dosežki. V življenjskem standardu bodo vse po- 
membnejše prostočasne aktivnosti, v katere bodo ljudje 
ustvarjali uporabno vrednost za bogatitev svojega standarda 
in kvalitete življenja. 

Izboljšati je treba prostorsko dostopnost dobrin življenj- 
skega standarda občanov. Z ovrednotenjem specifičnih pre- 
dnosti posameznih območij, ki izhajajo iz njihovega priro- 
dnoga, kadrovskega in ustvarjenega bogastva, bo treba opti- 
malno razmestiti ekonomske in socialne aktivnosti v pro- 
storu. Tako bomo zmanjšali razlike med razvitostjo regij na 
obseg, ki omogoča približno enake gospodarske, socialne 
prostorske itd. pogoje življenja in dela terč imvečjo uč inkovi- 
tost gospodarjenja na območju vse SR Slovenije. Z ohranja- 
njem naravnih in kulturnih vrednot krajine bomo izboljševali 
kvaliteto bivalnega in delovnega okolja. Rešiti bomo morali 
ključna ekološka vprašanja in ne ustvarjati novih, za kar bo 
pomembno primerno ekonomsko in drugo vrednotenje ele- 
mentov človekovega okolja. 

3.4. Jugoslavija in v njenem okviru Slovenija bo morala 
svojo inovativno sposobnost pri razvoju samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov, ki je v Svetu vzbudila zanimanje 
mnogim nakazala možno perspektivo, nam pa omogočila 
znaten materialni in družbeni napredek, tudi v novih, zaplete- 
nih pogojih razvoja dokazati zlasti v ekonomskem razvoju 
kjer gre za usposabljanje združenega dela za novo kvaliteto 
in uč inkovitost gospodarjenja. Ključen je vpliv delavca na 
razširjeno reprodukcijo kot dejavnika dinamike in kvalitete 
razvoja, uspešnega kombiniranja tvorcev razvoja, reševanja 
pravice človeka na delo in zaposlenost, usklajevanja struk- 
ture proizvodnje irf združenega dela v celoti, uresničevanja 
tehnološkega napredka ter skrbi za uresničevanje kriterijev 
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svetovne produktivnosti dela, ekonomičnosti in rentabilnosti 
proizvodnje zaradi uspešnega nastopanja na svetovnem trgu 
in enakopravnejše menjave. To je neizbežen pogoj za odpira- 
nje v svet, kjer bomo uresničevali politiko aktivnega in učv 
inko-vitega prilagajanja dinamičnim spremembam. 

Vedno važnejša bo opora na lastne sile, ki se mora izraziti v 
optimalnem prepletanju in uporabljanju faktorjev proizvod- 
nje upoštevaje dejstvo, da nam manjka akumulacije in da 
imamo veliko neizkoriščenega, pretežno kvalificiranega dela; 
v razvoju proizvodnje, ki zahteva manj energije in surovin na 
enoto proizvoda; v preseganju nizke izvozne sposobnosti 
gospodarstva, posebno na območje s konvertibilnim načinom 
plačevanja; v preseganju zaostajanja nekaterih delov gospo- 
darstva (kmetijstvo, energija, drobno gospodarstvo, vključno 
z zasebnim delom na osebnih sredstvih za delo, oromet, 
turizem), kar bo omogočilo tudi smotrnejšo prostorsko razpo- 
reditev proizvodnih dejavnosti. Spremembe v razvojni politiki 
bodo morale izhajati od uč inkovitejšega izkoriščanja obstoje- 
č ih zmogljivosti; od sprememb v odnosu do povezovanja v 
vsem jugoslovanskem gospodarskem prostoru z združeva- 
njem dela in sredstev, tehnološkimi in drugimi povezavami; 
od usmeritev na izvoz s tendenco izboljševanja strukture 
izvoza po fazah proizvodnje; od uresničevanja sprememb v 
materialnem razvoju ob zmanjšani udeležbi investicij v druž- 
benem proizvodu, kot je bila v preteklem obdobju; od sprem- 
ljanja sodobnih tehnično tehnoloških gibanj; od krepitve 
vloge znanosti in tehnično tehnološkega napredka v razvoju. 
Treba bo razvijati tehnološki napredek, ki se bo bolj naslanjal 
na visoko usposobljeno delo, na znanost, informatiko, dobro 
organizacijo, tržne analize, dizajn, poslovnost, samoiniciativ- 
nost, ustvarjalnost, zanesljivost in natančnost. Pri tem ne bo 
šlo le za nove usmeritve, pač pa v veliki meri tudi za to, da 
obstoječe proizvajalne sile razvijemo na novo kvaliteto proiz- 
vodnje. S takšnimi usmeritvami bomo svoja razvojna prizade- 
vanja osredotoč ili na tri, tudi v svetu preverjene in priznane, 
temeljne osi dolgoročnega materialnega razvoja: tehnologija, 
hrana in energija. 

Zato bo treba motivirati in usposabljati delavce in delovne 
ljudi ter povečati njihovo poklicno in prostorsko gibljivost. 
Zaostriti bo treba ekonomsko in družbeno odgovornost za 
delo in upravljanje z družbenimi sredstvi reprodukcije. Z 
načrtno kadrovsko politiko bo treba uvajati nova znanja za 
nove delovne procese, nove razvojne programe, nove organi- 
zacijske rešitve ter nove tehnike in tehnologije za ustvarjanje 
večjega dohodka. Ob tem bomo morali bolje valorizirati do- 
mače prirodne vire, kjer vse več ji pomen dobiva znanje,16' 
plodno zemljo in geografski položaj. 

Strukturo gospodarstva bomo morali spreminjati tako, da 
se bo povečeval dohodek na delo in na sredstva. Postati mora 
prožnejša, manj organizacijsko učvršćena, a bolje poslovno 
in dohodkovno povezana ter tehnološko usklajena. Opreti se 
bo treba na pozitivne izkušnje organizacij združenega dela, ki 
se bodo uspešno prilagodile sedanjim zaostrenim ekonom- 
skim razmeram in se v njih okrepile. 

★ ★ ★ 
Ena temeljnih značilnosti in nalog našega bodočega raz- 

voja bo konsolidacija doseženega: zaustaviti in preusmeriti 
bo treba dolgoročne trende padanja kvalitete gospodarjenja, 
ki zaostaja za dosedanjo dolgoročno rastjo življenjskega 
standarda. Oboje bomo morali uskladiti in od naših prizade- 
vanj bo odvisno, ali bomo ravnotežje dosegli z dolgoročnim 
pešanjem standarda na sedanjo raven gospodarjenja, ali pa 
z boljšim gospodarjenjem, ki bo ustvarilo zanesljivo podlago 
za ohranjanje življenjskega standarda ter kasneje njegov 
količ inski in kakovostni razvoj. 

Analize in materialni okviri kažejo da bi bilo pri uresničeva- 
nju teh ciljev do konca 80-tih let moč sanirati ključne pro- 
bleme dosedanjega razvoja in v tem času dosegati nekoliko 
hitrejšo gospodarsko rast, če bi uspeli boljše izhoriščati ob- 
stoječe razvojne potenciale. Hkrati pa se moramo pripravljati 
že zdaj, iskati, predvidevati in uresničevati nove dolgoročne 
rešitve, ki bodo zagotavljale bogatejšo vsebino in kvaliteto 
družbenoekonomskega razvoja. 
IV. GLOBALNI OKVIRI GOSPODARSKE RASTI 
IN DELITVE DRUŽBENEGA PROIZVODA 

4.1. Ta del analize predstavlja informacijo o približnih kvan- 
titativnih dimenzijah možnosti gospodarske rasti v Sloveniji 
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za obdobje dolgoročnega plana. V tej fazi ne gre še za 
plansko projekcijo dolgoročnega razvoja, temveč za prezen- 
tacijo elementov potrebnih za diskusijo o alternativnih sme- 
reh in intenziteti gospodarske rasti, ki bi služila nosilcem 
planiranja in ekonomske politike kot pomoč pri iskanju orien- 
tacije, da bi z izboljšano kvaliteto in uč inkovitostjo presegali 
omejitve, ki izhajajo iz omejenih resursov. 

Pri diskusiji o makroekonomskem okviru bodoče gospo- 
darske rasti za Slovenijo je potrebno upoštevati, da so bilance 
sredstev za Slovenijo kot dela Jugoslavije predvsem pripomo- 
ček pri načrtovanju, ne pa tudi zaprte bilance v smislu nujne 
uravnoteženosti v okviru Slovenije. Tako je npr. bilanca Slo- 
venije s tujino smiselna s stališča Odtoka in dotoka sredstev, s 
stališča inozemstva pa le v sklopu celotne plačilne bilance 
Jugoslavije. Tudi točnost podatkov na tem področju in na 
področju ekonomskih tokov z drugimi deli Jugoslavije je 
vprašljiva.7) 

4.2. Realne razvojne možnosti so tesno povezane s seda- 
njim gospodarskim stanjem, zato je tudi začetna osnova za 
obdobje dolgoročnega plana in predvsem prvi del tega ob- 
dobja (1986-1990) odvisen od uspešnosti uresničevanja dol- 
goročnega programa ekonomske stabitizacije. Ta analiza to- 
rej predpostavlja zaustavljanje negativnih tendenc v gospo- 
darskih gibanjih v letih 1984 in 1985 ter uč inkovito konsolida- 
cijo in sanacijo jugoslovanskega gospodarstva v prvem delu 
obdobja dolgoročnega plana, kot je predvideno v drugi etapi 
uresničevanja programa ekonomske stabilizacije. 

Kot dve od strateških opredelitev tega programa sta po- 
membna elementa za diskusijo o kvantitativnih okvirih dolgo- 
ročnih razvojnih možnosti Slovenije dvig uč inkovitosti gospo- 
darjenja in izvozna orientacija. Pri kvalitativnem prestrukturi- 
ranju znotraj kvantitativno bistveno bolj omejenih sredstev 
moramo zagotoviti naš gospodarski razvoj tako s kvalitet- 
nejšo in zahtevnejšo strukturo kot tudi z boljšim izkorišča- 
njem že obstoječ ih zmogljivosti. Zato bo en del možnosti za 
gospodarsko rast v naslednjem obdobju odvisen tudi od tega, 
ali bomo v Sloveniji in Jugoslaviji uspeli boljše izkoriščati že 
obstoječe kapacitete, drugi del pa od dolgoročnega porasta 
kapacitet. 

4.3. Kar se tiče osnovnega trenda povečanja kapacitet, bo 
kvantitativna rast bistveno manjša kot v preteklosti. Če kot 
prvo indikacijo vzamemo stopnjo rasti osnovnih sredstev v 
družbenem sektorju, potem približna relacija znaša 7% za 
preteklo razdobje 1953-1981 glede na okoli 4% za obdobje 
1986-1995, deloma tudi zaradi zniževanja investicij v zadnjih 
letih. Gledano s stališča sredstev so torej dolgoročne možno- 
sti rasti bistveno zmanjšane. To pomeni, da bo izredno po- 
membno doseč i č im večjo kvaliteto iz danih sredstev, vendar 
je treba tudi vpliv kvalitete faktorjev pojmovati dinamično v 
odnosu na svet in se zavedati, da je potreben kvalitativen 
premik že samo zato, da se zadrže dosedanje pozicije. 

4.4. Približne kvantitativne dimenzije globalne gospodar- 
ske rasti lahko prikažemo s pomočjo petih variant, ki vari rajo 
glede na učinkovitost gospodarjenja in glede na zunanje 
pogoje. Prva varianta praktične stagnacije gospodarske rasti, 
ki je karakteristična za zadnjih nekaj let, bi se lahko vsilila le 
kot kombinacija neuspeha pri zaustavljanju negativnih ten- 
denc v uč inkovitosti gospodarjenja in neugodnih zunanjih 
pogojev. Druga varianta, ki ilustrira samo vpliv zmanjšanih 
investicijskih sredstev na dolgoročno stopnjo rasti kapacitet 
(pri dani stopnji izkoriščanja kapacitet), kaže na stopnjo rasti 
do 3%. 

Tretja ali srednja varianta, ki daje povprečno stopnjo rasti 
družbenega proizvoda 3,7%, bo podrobneje analizirana v tem 
poglavju. 

* Četrta in peta varianta ilustrirata možnosti hitrejše stopnje 
gospodarske rasti pod pogoji, da pride do kvalitativnih premi- 
kov, ki so še bistveno višji kot tisti, ki so potrebni, da bi se tako 
imenovana srednja varianta lahko sploh realizirala. Četrta 
varianta ilustrira slučaj, da se pri istih bruto investicijah aktivi- 
rane investicije povečajo za eno petino. Taka izboljšava bi 
dvignila povprečno stopnjo rasti za obdobje 1985-1995 na 
4%. Seveda pa sedanja razdrobljenost in nemobilnost aku- 
mulacije ter slaba priprava investicijskih dejavnosti nista pri- 
merna podlaga za tako predpostavko. Peta varianta s 5% rasti 
družbenega proizvoda predpostavlja bistvene dodatne 
uspehe pri izboljšavi organizacije na mikro in makro ravni, pri 
usmerjanju tehnološko zahtevnejših proizvodenj in uveljavlja- 
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nju znanja v proizvodnji in družbi, pri boljšert) izkoriščanju 
kapacitet in potencialnih faktorjev proizvodnje ter bistveno 
ugodnejše mednarodne pogoje. 

4^ V tej analizi je podana samo kvantitativna ilustracija za 
srednjo varianto, ki ni nujno tudi najbolj verjetna v vseh 
podrobnostih, omogoča pa diskusijo o osnovnih strateških 
opredelitvah tako, da se ostale relevantne variante lahko anali- 
zirajo glede na osnovno smer, podano v tej varianti.1 Ta va- 
rianta se namreč suče v okvirih sprejemljivega in možnega 
poleg tega pa tudi v drugih delih te analize številni elementi in 
pogoji kažejo na možnost njene uresnič itve. 
• ,Num?/ič"e 0C8ne te var'ante predstavljajo modelsko pro- jekcijo ). Prikazana varianta daje stopnjo rasti družbeneoa 
i^S^n3'T% 23 obd°bie. 1986-1995 in 3,6% za obdobje 198o~2000. ! o pomeni, da bi se družbeni proizvod povečal za 
okoli 45/o do leta 1995 in za okoli 70% do leta 2000. 

Analiza bo pokazala, da so potrebni pogoji za doseganje 
prikazane srednje variante zelo zahtevni: pomembni so se- 
veda premiki v kvalitativnih faktorjih gospodarjenja, smeri teh 
p.re1"?,'.kov .P8 ,?° Podane v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije in v drugih delih te analize. Na tem mestu so 
nakazani globalni obrisi kvantitativnih usmeritev, ki morajo 
spremljati te kvalitativne spremembe oziroma izhajati iz njih 
da bi lahko dosegli omenjene rezultate. Osnovne potrebne 
pogoje m predpostavke, ki jih bomo podrobneje obravnavali v 
nadaljevanju, lahko strnemo takole: bistven preobrat v dose- 
danjih gibanjih pri uspešnosti gospodarjenji in kvaliteti odlo- 
čanja, ugodni mednarodni pogoji, zagotovitev takšnih izvoz- 
nih usPehov že v obdobju do leta 1986, da bodo po tem omogočili poleg odplačila dolgov hiter porast uvoza in inve- 
sticij kot potrebnih materialnih elementov za hitrejše pre- 
strukturiranje gospodarstva ob povečani mobilizaciji in izko- 
riščanju potencialnih proizvodnih faktorjev, zlasti na podlagi 
povečane vloge znanja in ustvarjalne motivacije v procesih 
reprodukcije in odločanja. Glede na zaostrenost sedanje si- 
tuacije, bodo gibanja v naslednjih dveh letih lahko zelo po- 
membrto vplivala na začetne pogoje in možnosti razvoja v 
obdobju dolgoročnega plana tako v kvalitativnem kot kvanti- 
tativnem pogledu. 

4.6. Prvi pogoj je realizacija že omenjene predpostavke, da 
bosta zaustavljanje negativnih tendenc in preobrat v kvaliteti 
gospodarjenjadosežena že v letih pred začetkom obdobja 
dolgoročnega plana 1986-199518). V letu 1983 je ta osnova z 
dolgoročnega stališča zelo neugodna, raven fiksnih investicij 
v gospodarstvu je približno ista kot pred desetimi teti, primer- 
java ravni realnih osebnih dohodkov na zaposlenega pa kaže 
še neugodnejšo sliko. Delež gospodarskih fiksnih investicij v 
družbenem prozvodu je z okoli 12% najnižji v zadnjih treh 
desetletjih, isti kvalitativni zaključek velja tudi za delež osebne 
potrošnje v družbenem proizvodu. 

Prikazana srednja varianta brez bistvenega izboljšanja kva- 
rtete gospodarjenja seveda ni dosegljiva niti glede porasta 
kapacitet niti glede porasta družbenega proizvoda in izvede- 
nih elementov, kot so potrošnja in investicije. Sedanji nivo 
vlaganj in uč inkovitosti bi predstavljal zelo nizko stopnjo 
gospodarske rasti, nižjo od pričakovane za razvite evropske 
države in s tem tudi povečano zaostajanje za njimi v relativnih kazalcih v vsakem primeru pa pod ravnijo naših realnih 
možnosti, Se bolj pa pod ravnijo družbenih aspiracij ki so še 
močno pod vplivom preteklega dinamičnega razvoja. 
Zato je treba pri prehodu iz sedanje situacije na konsolidacijo 
!T £L 8lovensk69a in jugoslovanskega gospo- darstva kot bistveno izpostaviti povečano uč inkovitost gospo- 
darjenja, ker brez nje ni mogoče zagotoviti zadovoljive ravni 
sredstev potrebnih za prestrukturiranje gospodarstva. Di- 
lema, ali znanje ali sredstva, je z dolgoročnega stališča neu- 
mestna, za uspeh so nujno potrebni in znanje in sredstva2®) Z 
ozirom na to je tudi naš trenutni izhod, prav tako kot dolgo- 
vi?- a^'la' odvisen ^ te9a. na kako široki fronti bomo 
tatov m ratl naše |astne sile za doseganje boljših rezul- 

V sedanji situaciji ne smemo zanemariti nobenih možnosti 
za izboljšanje gospodarskih rezultatov in življenjskega stan- 
dardapa naj se izboljšave nanašajo na tehnološko zahtevne 
ali tradicionalne sektorje, izvozno ali domače orientirane sek- 
torje, institucionalno organizirane aktivnosti ali popoldansko 
obdelovanje zemlje in zadovoljevanje svojih potreb. Prioritete 
v usmerjanju sredstev in dela morajo seveda sloneti na druž- 

benih koristih in stroških, vendar lahko širša mobilizacija 
obstoječ ih faktorjev ob teh usmeritvah da bistveno boliše 
rezultate od sedanjih. 

Edino uspeh v tako široki mobilizaciji daje možnost za 
ustvarjanje pogojev, v katerih bi bilo mogoče realizirati sred- 
njo varianto, oziroma jo še preseč i. Stopnja rasti družbenega 
proizvoda okoli 4% za obdobje 1986-1990 je bistveno večja 
od pričakovane za države EGS in je odvisna predvsem od 
tako imenovanega človeškega faktorja, ki naj bi uspel seda- 
njo nizko stopnjo izkoriščanja proizvodnih kapacitet izkori- 
stiti kot pomemben element gospodarske rasti, za kar je 
nujno doseč i take izvozne uspehe, ki bodo ob zagotavljanju 
zunanje likvidnosti omogočili hiter porast uvoza in investicij- 
skega povpraševanja ter izboljšati medsebojne dobave in 
odnose na domačem trgu, ki so bistveni element za zaustav- 
ljanje negativnih tendenc v uč inkovitosti našega gospodar- 
stva. Ustvarjanje teh pogojev je delno odvisno od svetovnega 
gospodarskega položaja glede izvoza in v veliki meri od 
konsolidacije v jugoslovanskem gospodarstvu, da ne govo- 
rimo o mehanizmih ekonomskega sistema in gospodarske 
politike. Ce Jugoslavija v celoti ne bo uspešno reševala pla- 
čilno-bilančnih problemov, vključno z zadolževanjem in po- 
speševanjem uč inkovitih investicij, bo tudi položaj v Sloveniji 
bistveno slabši. 1 

4/7 Drugi pogoj je uspešen prodor v svet Tako zaradi 
lastnih potreb kot tudi zaradi zadolženosti cele Jugoslavije 
mora Slovenija bistveno povečati izvoz tako, da bo že v druai 
polovici osemdesetih let imela aktivno bilanco z inozem- 
stvom na področju blaga in storitev v višini okoli 6% družbe- 
nega proizvoda. To pa zahteva že do začetka dolgoročnega 
P'3"® delež izvoza blaga in storitev v družbenem proizvodu 
okoli 30% (v stalnih cenah). 
. 1P^."fP?ha na tem področju je v veliki meri odvisen tako izhodiščni položaj za dolgoročni plan kot tudi realnost v tej 
analizi ocenjenih globalnih možnosti razvoja za naprej. Le 
takšno izhodišče namreč  lahko omogoča realizacijo strategije 
intenzivnega vključevanja v mednarodno delitev dela. Pri lem 
je svrha izvoza da poleg direktnih vplivov na kvaliteto proiz- 
vodnje in povečanje trga omogoč i hkrati z odplač ilom dolgov 
tud! hitro, a selektivno rast izvoza, ki bo pospeševal intenzifi- 
kacijo in prestrukturiranje proizvodnje in izvoza. Pri srednji 
varianti znaša povprečna stopnja rasti izvoza blaga in storitev 
za obdobje 1986-1995 5,6%, uvoza blaga in storitev pa 6,4% 
(povprečna stopnja rasti uvoza je sicer večja od stopnje rasti 
izvoza zaradi nizkega uvoza v letu 1985, kljub temu pa bi bila 
tako celotna velikost kot tudi prirast izvoza v tem obdobju 
večja od uvoza). Pri tem je potrebno poudariti, da ocenjeni 
deleži menjave blaga in storitev v družbenem proizvodu za 
leto 1995 predstavljajo bistveno kvalitativno spremembo • 
glede na obdobje 1960-1980. Tako je delež izvoza v družbe- 
nem proizvodu 37% v letu 1995 okoli dvakrat več ji kot pov- 
prečje za preteklo razdobje, delež uvoza 31% pa je bil že 
dosežen v sedemdesetih letih. 

Preciznejša kvantifikacija teh tendenc bo seveda odvisna 
od zunanjih pogojev in stanja v Jugoslaviji kot celoti. Strate- 
ško pomembna za tak prodor sta kvaliteta in konkurenčnost 
na tujih trgih. V preteklosti smo že dosegli višje dolgoročne 
stopnje rasti izvoza, vendar pri višjih stopnjah rasti domače 
proizvodnje in bistveno ugodnejših pogojih v svetovni trgo- 
vini. Ta naloga pa pomeni povečevanje deleža našega izvoza 
v svetovnem izvozu, za kar mora biti značilna ofenzivna na- 
ravnanost na osvajanje tujih trgov. Omenjeni deleži v tabeli 
4.1. so dani v stalnih cenah, njihova dejanska velikost in 
vrednost v tekočih cenah pa bosta odvisni od sprememb v 
odnosih izvoznih in uvoznih cen oziroma pogojev na medna- 
rodnem trgu kapitala. 
4.8. Tretji nujni premik je v pospešeni rasti gospodarskih 
investicij, v opazovani varianti po povprečni stopnji rasti okoli 
8% v obdobju 1986-1990 in okoli 7% v povpreč ju za obdobje 
1986-1995, ker bi v nasprotnem primeru bistveno ogrozili 
dolgoročni trend razvoja kapacitet in uvajanje opredmete- 
nega tehničnega napredka. To pa bi seveda imelo med dru- 
gim za posledico tudi vse slabše pogoje za nadaljnje vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela. Pri tem velja opozoriti, da 
celo pri taki aktivni investicijski usmeritvi raven gospodarskih 
investicij šele po letu 1990 preseže že dosežene gospodarske 
investicije v letu 197921'. To indikacijo lahko izrazimo tudi 
tako, da v prvem približku ocenjujemo, da vsota gospodar- 
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skih investicij v realnem obsegu v obdobju 1986-1990 ne bo 
po tej varianti presegla dosežene vsote iz obdobja 
1976-1980. Nujen je torej odločen preobrat od licitiranja s 
potrebami za investicijskimi sredstvi s strani organizacij 
združenega dela in družbenopolitičnih skupnosti na preverja- 
nje stvarnih rezultatov in odgovornosti za vložena sredstva. 

Čeprav so bistvene izboljšave v gospodarjenju organizacij 
združenega dela, mehanizmih gospodarskega sistema in 
ekonomski politiki predpogoj za uspešno uresničevanje dol- 
goročnega programa gospodarske stabilizacije, na dolgi rok 
sedanja znižana raven investicij ne more zagotoviti dovolj 
hitrega uvajanja opredmetenega tehničnega napredka in s 
tem dovolj visoke stopnje rasti družbenega proizvoda in druž- 
benega bogastva. Medtem ko bo potrebna veliko več ja racio- 
nalnost in koordinacija pri izbiri in dokončevanju investicij, 
bo povečana kvaliteta v investicijskem procesu le delno mo- 
gla nadomestiti omejene možnosti porasta obsega investicij. 
4.9. Četrtič , poleg izboljšav v funkcioniranju jugoslovanskega 
gospodarstva za povečanje izkoriščanja obstoječ ih zmogljiv- 
osti terja tudi povečano ustvarjalnost In ustrezne delovne 
napore. Zato je med drugim pomembno, da bo prekinjen 
stalni trend upadanja efektivnih delovnih ur in števila izmen v 
slovenskem gospodarstvu v zadnjih dveh desetletjih, še toliko 
bolj pa je pomembno povečevanje števila patentov in krepitev 
inovacijskega vzdušja. Srednja varianta predpostavlja, da ne 
bo prišlo do splošnega zmanjševanja delovnega časa na 
delavca do 1990. leta in da se bo od vsega začetka število 
izmen počasi povečevalo. V času, ko gre za izredno po- 
membno obdobje konsolidacije jugoslovanskega gospodar- 
stva in ko so naše materialne možnosti zelo omejene, še bolj 
kot itak za celotno oceno naših dolgoročnih razvojnih možno- 
sti velja, da naš osnovni resurs predstavljata znanje in delo. 
Zato je zelo odgovorno vprašanje, ali si kot družba že v 
osemdesetih letih lahko privošč imo skrajševanje delovnega 
časa - razen v zelo selektivnih primerih. Velike napore bi 
morali vlagati predvsem v povečevanje števila izmen strojev, 
ker jih na dosedanji način v številnih proizvodnjah prepočasi 
amortiziramo in s tem tehnološko zaostajamo. Povečevanje 
števila izmen delavcev pa je tudi pomemben faktor pri reše- 
vanju problema zaposlenosti ob omejenih sredstvih. 

V prvem obdobju dolgoročnega plana je torej manevrski 
prostor za uspešen razvoj zelo ozek. Začetek mora nujno biti v 
več ji uč inkovitosti, ker bodo sredstva, ki so bila v preteklosti 
predominanten generator gospodarske rasti, zelo omejena. 
Ta kvalitativna sprememba je pogoj, brez katerega srednja 
varianta ni mogoča. Kvalitativna konsolidacija jugoslovan- 
skega gospodarstva in začeto prestrukturiranje v tem od- 
bobju predstavljata podlago za nadljnje možnosti razvoja. 

4.10 Karakteristike srednje variante v 90-lh letih slonijo na 
več ih predpostavkah, ki pa so po naravi stvari tem bolj fleksi- 
bilne, č im bolj je obdobje oddaljeno. Tako je predpostavljeno, 
da bodo spremembe v sektorski strukturi osnovnih sredstev 
dvigale povprečni proizvodni koeficient po 0,3% letno. Pri tej 
predpostavki obstajajo še pomembne rezerve, če bi uspeli 
strukturo vlaganj v gospodarstvu usmerjati v manj kapitalno 
intenzivne proizvodnje, ki pa bi hkrati zadovoljevale kriterije 
visoke dohodkovne uč inkovitosti, izvozne kvalitete in možno- 
sti za ustvarjalno delovanje vse bolj izobraženih kadrov. Glede 
izkoriščanja kapacitet je predpostavljena nadaljnja rast 
izmen, v popreč ju 0,5% letno v 90-ih letih. Z večjo avtomatizacijo 
in robotizacijo je možno še dvigniti stopnjo izkoriščenja stro- 
jev na dan, teden in leto, ki je v sedanjih pogojih nezadovoljiva 
ter bistveno dviga fiksne stroške, s tem zmanjšuje konkurenč- 
nost in onemogoča hitro zamenjavo opreme, kar bo postalo s 
tehnološkimi spremembami v svetu vse bolj pomembno. Mož- 
nosti za boljše dosežke, kot je navedena predpostavka, vseka- 
kor so, vendar le ob drastičnih spremembah v obnašanju in 
kvalitetnih prodorih, saj je tudi to v nasprotju s sedanjimi 
tendencami upradanja izmen kot eno od pojavnih oblik nego- 
spodarnega obnašanja. 

V opisani varianti je tudi predpostavka, da bi v 90-ih letih 
efektivne ure na delavca upadale za 1% letno. To pomeni, da 
tudi ob zagotavljanju polne zaposlenosti celotni fond itevlla 
delovnih ur v gospodarstvu po letu 1990 ne bi več  naraščal.22 

Tako bo poleg možnih sprememb v intenzivnosti dela gospo- 
darska rast odvisna le od boljše kvalitete dela, velikosti in 
kvalitete sredstev ter učinkovite organizacije. Kvalitativno 
prestrukturiranje gospodarstva ni le pogoj za doseganje 
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polne zaposlenosti, ampak tudi edini nač in, da ob uresnič itvi 
tega cilja zagotovimo zadovoljivo gospodarsko rast. 

4.11. Opremljenost dela (osnovna sredstva na zaposle- 
nega) v družbenem sektorju v tej varianti narašča povprečno 
2,5% letno v celem obdobju dolgoročnega plana. Ob tej 
globalni indikaciji pa je stvarna stopnja tehnične opremljeno- 
sti dela odvisna od tehnološkega napredka, števila izmen in 
organizacije izkoriščanja kapacitet kot kvalitativnih elemen- 
tov, ki naj bi vsaj delno nadomestili znižanje stopnje rasti 
opremljenosti dela v primerjavi s preteklim obdobjem. Pov- 
prečna stopnja rasti produktivnosti dela v gospodarskih de- 
javnostih družbenega sektorja v tem primeru znaša 2,8% 
letno. 

Višja stopnja produktivnosti dela je seveda mogoča, a le pri 
bistveno uč inkovitejši organizaciji procesa reprodukcije in ob 
hitrejšem prodoru novih tehnoloških dosežkov. Pri tem je 
namreč treba upoštevati, da npr. uvajanje uč inkovitejših stro- 
jev in izboljševanje kvalitete gospodarjenja do določene stop- 
nje pomeni le poskus držanja koraka z razvojem v svetu, ne 
pa že pridobivanje neke prednosti v svetovnem okviru, brez 
tega pa nadaljnje zaostajanje in dolgoročno poslabševanje 
našega položaja v svetu. En del izboljšav prav tako le nevtra- 
lizira upadajoče donose, ki izhajajo iz uporabe vse slabših 
naravnih resursov in stroškov, ki jih nalaga varstvo č loveko- 
vega okolja. Boljša priprava in hitrejša aktivizacija investicij 
lahko da pomemben prispevek, vendar v določeni meri pred- 
stavlja le nadomestitev opuščenih starih kapacitet. Če teh in 
podobnih tendenc ne upoštevamo, se posledice vidijo v 
preoptimističnih planskih ciljih oziroma v podcenjevanju te- 
hnoloških, organizacijskih in družbenih nalog in naporov, 
potrebnih za uresničevanje določenih ciljev. 

4.12. Struktura in stopnje rasti raznih elementov uporabe 
družbenega proizvoda oziroma razpoložljivih sredstev v gro- 
bih obrisih kaže tabela 4.1. Glede na to, da statistika še ni 
obdelala časovnih serij v stalnih cenah 1980. leta, so uporab- 
ljene stalne cene 1972. leta z namenom, da do predloga 
dolgoročnega plana pripravimo nove izračune na primernejši 
osnovi, če bodo novi podatki le pravočasno na razpolago. 
Indikacije kažejo v smer, da bi v cenah 1980. leta bili deleži 
osebne potrošnje, investicij, razpoložljivih sredstev, izvoza in 
uvoza več ji, deleži salda odlivov v tujino in druge republike pa 
manjši kot v cenah 1972. leta.23 Kot že rečeno, pri potrebnih 
spremembah v informacijski bazi ne gre le za različno bazno 
leto, temveč za bistvene spremembe v narodnogospodarskih 
računih, ki bi omogočile realnejšo oceno situacije in realnejše 
planiranje. 

Najbolj karakteristična sprememba v strukturi uporabe 
družbenega proizvoda je povečanje deleža izvoza blaga in 
storitev v družbenem proizvodu od okoli 24% v letu 1980 na 
40% v letu 2000 (v stalnih cenah kar približno odraža fizična 
gibanja, delež v tekočih vrednostih bo verjetno višji zaradi 
verjetnih premikov v cenah in vrednostivalut).V80-ihletihjeto 
povečanje izraz naše izvozne odvisnosti tudi glede na stopnjo 
zadolženosti, vseskozi pa ostaja bistvena Usmeritev za pove- 
čanje kakovostne ravni slovenskega in jugoslovanskega go- 
spodarstva. Medtem ko je tako povečani suficit pri blagu in 
storitvah do leta 1990 verjetno najboljša varianta za čim 
hitrejše osvobajanje od prevelikih omejitev za razvoj in go- 
spodarsko politiko, ki jo narekujejo pogoji in velikost zadolži- 
tve v inozemstvu, pa je mogoče razmišljati tudi o raznih 
drugih alternativah uporabe sredstev, ki bi izhajale iz nižjega 
suficita. Dokončne odločitve o tem bodo seveda sprejete v 
srednjeročnih planih po 1990. letu. 

Glede razpoložljivih sredstev za uporabo v Sloveniji je 
značilna predpostavka, da se veliko znižanje deleža teh sred- 
stev v družbenem proizvodu (padec je v obdobju samo nekaj 
let znašal okoli 10% družbenega proizvoda) zaustavi do leta 
1985 in da potem ta delež postopoma narašča. Največ ji del 
tega padca gre seveda na račun spremenjenega položaja 
glede na neto dotok tujih sredstev. Povečevanje deleža 
osebne potrošnje in investicij v osnovna sredstva v družbe- 
nem proizvodu je predvsem posledica dejstva, da je šlo zniže- 
vanje razpoložljivih sredstev v zadnjih letih predvsem na njun 
račun. 

Hitrejša stopnja rasti izvoza (in uvoza) od družbenega 
proizvoda pa seveda ne pomeni zapiranja v odnosu na me- 
njavo z drugimi republikami In pokrajinama, pač pa potrebo 
za kvalitativnimi in strukturnimi spremembami v teh odnosih. 

13 
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I-I -MOŽNI DELEŽI, INDEKSI DINAMIKE IN STOPNJE RASTI VIROV IN UPORABE RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1986-1995 OZIROMA 2000 - stalne cene 
1972. leta 

Zap. 
št. 

Delež v DP (v %) Indeksi dinamike Povprečna stopnja 
rasti (v %) 

Družbeni proizvod 
Osebna potrošnja 
Materialni izdatki 
neproizvodnih dejavnosti 
Investicije v osnovna sredstva 
Investicije v zaloge 
Finalna uporaba v SR 
Sloveniji (6=2+3+4+5) 
Prodaje v druge republike 
Nabava iz drugih republik 
Izvoz blaga in storitev 
Uvoz blaga in storitev 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

1985 1990 1995 2000 1995/1985 2000/1985 1986-1995 1986-2000 
100 
35 

8 
18 
14 

75 
86 
67 
30 
24 

100 100 
36 38 

8 
21 
13 

78 
82 
66 
33 
27 

100 
41 

144 
159 

8 
23 
12 

81 
80 
67 
37 
31 

8 148 
25 185 

9 118 

ki so hkrati predpogoj za uspešno vključ itev Jugoslavije v 
mednarodno delitev dela. Glede na razvoj vse Jugoslavije 
predvidevamo, da se bo delež prodaj v druge republike in 
avtonomni pokrajini v družbenem proizvodu zmanjševal, še 
vedno pa bodo te prodaje okoli dvakrat večje od izvoza. Delež 
nabav iz drugih republik in pokrajin v družbenem proizvodu 
pa bi ostal približno konstanten in tudi okoli dvakrat več ji od 
uvoza. Seveda pa gre zaradi nezadovoljive podatkovne baze 
le za grobe ocene. 

4.13. Kakorkoli so delilna razmerja v procesu planiranja 
pomembna za obravnavo vrste problemov, je na tem mestu 
potrebno še posebno poudariti njihovo vlogo pri ustvartanlu 
družbenega proizvoda in bogastva. Poleg uč inkovitejše orga- 
nizacije družbenega procesa reprodukcije in usklajevanja 
interesov je namreč visoka stopnja rasti izvoza in uvoza nujno 
potrebna za vračanje dolgov in za vzpostavljanje materialnih 
predpogojev za uč inkovito delovanje verige izvoz-uvoz-proiz- 
vodnja-izvoz, hitra rast investicij pa za uvajanje opredmete- 
nega tehničnega napredka. Od uspešnosti zagotavljanja teh 
P??ojev ž® v letih 1984 in 1985, bosta odvisna tako stvarni 
izhodiščni položaj kot realističnost ocenjenih kvantitativnih 
možnosti razvoja za naprej, na dolgi rok pa ne le možnost 
doseganja diskutirane srednje variante, temveč tudi njeno 
preseganje in premik k hitrejši, uč inkovitejši in še kvalitetnejši 
gospodarski rasti. 

V. ANALIZA RAZPOLOŽLJIVIH FAKTORJEV 
RAZVOJA 

Za dosedanji razvoj Jugoslavije in Slovenije je pomembno, 
da ni temeljil na objektivni oceni razpoložljivih faktorjev raz- 
voja in njihove sestave. Razvojne odloč itve in razvojna poli- 
tika so bile mnogokrat obremenjene z meglenimi in netočnimi 
predstavami o razpoložljivih faktorjih in poteh njihovega op- 
timalnega izkoriščanja. Poleg tega je nezadostno spoštova- 
nje ekonomskih kriterijev vplivalo na to, da je bil prispevek 
posameznih faktorjev k razvoju precenjen, drugih pa podce- 
njen, kar je nadalje vplivalo na oblikovanje neustrezne 
gospodarske strukture. Velja namreč , da je proizvodna struk- 
tura vedno posledica takšne ali drugačne kombinacije izkori- 
ščanja razpoložljivih faktorjev. Zato v nadaljevanju analizi- 
ramo relevantne faktorje, ki jih bo treba upoštevati pri odloča- 
nju o bodočem razvoju. Družbeni razvoj nasploh in gospodar- 
ski razvoj posebej namreč združuje primerno izkoriščanje 
najpomembnejših proizvodnih faktorjev (naravnih bogastev, 
dela, kapitala, tehnologije) in zagotavlja njihov stalen napre- 
dek (delovne sposobnosti, znanja), omogoča primerno vklju- 
čevanje v mednarodno delitev dela, reševanje problemov 
energije, okolja ipd. 24 

Osnovna ugotovitev, ki jo lahko strnemo na temelju analize 
razpoložljivih faktorjev, je naslednja. Surovinsko in energet- 
sko smo v Sloveniji revni. Imamo tudi premajhen »domači« 
trg. Zato smo odvisni od enotnega jugoslovanskega trga in 
od menjave s tujino. Tudi sredstva, ki jih imamo na razpolago 
za vlaganja v SR Sloveniji, bodo počasneje naraščala. Z 
danimi sredstvi bo treba reševati probleme v zvezi s prestruk- 
turiranjem gospodarstva in v tej smeri aktivirati organizacijo, 
znanost in tehnologijo kot vitalne faktorje razvoja. Le na ta 
nač in bomo zagotovili pogoje za ohranjanje polne zaposleno- 
sti in s tem za moralno, družbeno in materialno uveljavljanje 
ljudi, ki delajo ter ustvarjajo materialne in druge družbene 
vrednosti v sistemu svobodnega združenega dela. 25 

83 
80 
67 
40 
36 

156 
135 
144 
173 
187 

169 
198 

171 
229 
114 

187 
157 
167 
221 
250 

3,7 
4,7 

4,0 
6,3 
1,7 

4.6 
3,0 
3.7 
5,6 
6,5 

3.6 
4.7 

3,7 
5,7 
0,9 

4.3 
3,1 
3,5 
5.4 
6,3 

5.1. PREBIVALSTVO, ZAPOSLENOST IN KADRI 
5.1.1. Prebivalstvo je dejavnik, nosilec in uporabnik razvoja. 

Zato projekcija njegove velikosti in strukture služi bodisi kot 
pripomoček za oceno raznih potreb, kot so zaposlitev, šola- 
nje, osebna in skupna poraba in njihovo zadovoljevanje, ali 
tudi kot globalni okvir za oceno delovnega potenciala. Predvi- 
deno povečanje števila prebivalstva med zadnjim štetjem leta 
1981 in letom 2000 znaša 280 tisoč , kar je skoraj enako rasti 
ki jo je Slovenija doživela v obdobju zadnjih dvajsetih let 
(1961—1981). 

5.1.2. Rast prebivalstva bo tudi v bodoče počasna, v pov- 
preč ju 0,7% letno, ob tem se bo intenzivno povečalo število 
starega prebivalstva, tako da bi delež oseb starejših od 60 let v 
letu 2000 dosegel že 16%. Leta 1981 je v SR Sloveniji živelo 
milijon 892 tisoč prebivalcev. Ob predpostavkah konstantne 
natalitete, naraščajoče stopnje mortalitete in še vedno prisot- 
nih, čeprav upadajočih migracijskih tokov, je ocenjeno, da bi 
v letu 1990 na območju SR Slovenije živelo okoli 2 milijona 30 
tisoč in v letu 2000 okoli 2 milijona 169 tisoč prebivalcev. 26 

5.1.3. Od značilnih kontingentov prebivalstva se za sta- 
rostno skupino od 7-14 let predvideva povečanje od 226 tisoč 
v letu 1981 na 267 tisoč v letu 2000, za starostno skupino 
15-24 let pa od 294 tisoč na 325 tisoč v letu 2000. Naraščalo 
bo tudi prebivalstvo od 50 do 65 let, ki se največ  upokojuje, in 
sicer od 272 tisoč v letu 1981 na 343 tisoč v letu 2000. Ob 
oceni, da se bo število starostnih in invalidskih upokojencev 
povečalo od 166 tisoč  v letu 1980 na 291 tisoč  v letu 2000 (kar 
je seveda odvisno od niza dejavnikov in pokojninskega si- 
stema), bi stopnja rasti števila upokojencev znašala 2,9% in bi 
se razmerje upokojencev do zaposlenega prebivalstva pove- 
čalo od 21% v letu 1981 na okoli 29% v letu 2000. Nekateri 
premiki v starostni strukturi prebivalstva so razvidni tudi iz 
priložene slike. 

ženske 

Slika 5.1. STAROSTNI PIRAMIDI PREBIVALSTVA SR SLOVE- 
NIJE 1981 IN 2001 



5.1.4. Ktjub staranju prebivalstva pa se starostna struktura 
delovno sposobnega prebivalstva bistveno ne bo poslab- 
ševala, z ozirom na pozitivni vpliv priselitev pretežno mlajših 
oseb. Število delovno sposobnega prebivalstva, ki smo ga ob 
popisu leta 1981 šteli na milijon 240 tisoč , bi se v obdobju 
1981-2000 povečalo za okoli 200 tisoč , oziroma v povpreč ju 
na leto za nekaj manj kot 0,8%. Med delovno sposobnim 
prebivalstvom bi tudi v prihodnjem obdobju delež zaposlenih 
v združenem delu predstavljal 63%, aktivnih in zaposlenih v 
samostojnem osebnem delu 12%, preostalih 25% pa mladina 
v izobraževanju, vzdrževani in upokojenci. 

5.1.5. Ocena aktivnega prebivalstva je podana predvsem z 
zornega kota vključevanja prebivalstva z njegovimi demograf- 
skimi danostmi v aktivno delo 28, oziroma v zaposlitev. Zaradi 
skromnejše priselitve iz drugih območ ij Jugoslavije, poznej- 
šega vključevanja mlajšega prebivalstva v aktivno delo zaradi 
daljšega izobraževanja in dosežene visoke stopnje delovne 
vključ itve ženskega prebivalstva, bi aktivno prebivalstvo v 
naslednjih letih naraščalo približno enako kot delovno spo- 
sobno. Tako bi aktivno prebivajstvo do leta 1990 doseglo 
približno milijon ljudi, leta 2000 milijon 60 tisoč , kar bi pravi- 
loma pomenilo nespremenjen odstotek aktivnih, med 48 in 
49% od vsega prebivalstva, kar je tudi demografska meja, v 
okviru katere se bo ob predpostavki polne zaposlenosti gibalo 
bodoče zaposlovanje. Število vseh zaposlenih, ki je leta 1980 
doseglo 795 tisoč  oseb, bi se do leta 2000 dvignilo za približno 
25%. Hitrejša rast zaposlovanja od tiste, ki izhaja iz demograf- 
ske projekcije, bi terjala več priselitev iz drugih območ ij 
Jugoslavije. 

Vključevanje šolskih generacij 29 med aktivno prebivalstvo 
bi znašalo do leta 1990 okoli 26 tisoč na leto, v obdobju 
1991-1995 27 tisoč in v obdobju 1996-2000 približno 28 tisoč  
oseb; od tega naj bi okoli devet desetin odšlo med zaposlene. 
Kontingent mladine iz šol, ki naj bi se v obdobju 1981-2000 
vključevala v zaposlitev, bi tako dosegel več kot 450 tisoč  
oseb, vendar bodo te generacije v več ji meri nadomestile 
tiste, ki bodo prenehali z rednim delom, in le v manjši meri 
povečale število zaposlenih. Po izračunih bo za nadomestitev 
vseh prenehanj rednega dela do leta 1990 potrebnih okoli 
70% teh generacij, po letu 1990 pa celo okoli 80%. Nadome- 
stitve bodo omogočile spremeniti ne samo sektorsko, temveč 
tudi izobrazbeno in poklicno strukturo zaposlenih. 

5.1.6. Eden pomembnih dosežkov Slovenije je polna zapo- 
slenost. Njeno ohranjanje bo osnovna naloga bodočega raz- 
voja. Uresničevanje te naloge predpostavlja pravočasno in 
kvalitetno prestrukturiranje gospodarskih in družbenih dejav- 
nosti, ki bi v več ji meri zaposlovale mladino z ustreznim 
znanjem in strokovno usposobljenostjo. Če v tem ne bomo 
uspeli, lahko pride do povečane nezaposlenosti. To je še 
posebej nevarno za zelo disperzirane lokacije industrije v 
Sloveniji, kjer so zlasti manjši kraji odvisni v glavnem od ene 
ali največ dveh gospodarskih vej ali organizacij. Vzdušje ve- 
like socialne varnosti, ne glede na kvaliteto dela in znanja, vse 
bolj odstopa od objektivne ranljivosti slovenskega gospodar- 
stva v zaostrenih pogojih, v katerih so možnosti za zaposlova- 
nje odvisne od uč inkovitosti gospodarstva. 

V preteklih letih so bili obseg novih zaposlitev, dinamika 
rasti in strukturni premiki, ki so nastajali med zaposlenimi po 
dejavnostih, posledica hitrega gospodarskega in družbenega 
razvoja, zlasti hitre rasti proizvodnje, prvotno predvsem s 
širjenjem zmogljivosti in šele v novejšem času z vnašanjem 
kvalitet v tovrstne razvojne usmeritve. 

Struktura zaposlenih po dejavnostih se je zlasti v obdobju 
1970-1980 spreminjala v smeri večanja deleža terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti na račun primarnega in sekundarnega 
sektorja. 30 V združenem delu je v letu 1960 delež zaposlenih v 
sekundarnem sektorju dosegel 54%, v naslednjih letih pa je 
še naprej naraščal do 57% v obdobju 1970-1975. Razvoj tega 
sektorja je pretežno ekstenziven, z relativno visokim deležem 
zaposlenih tako v delovno kot tudi v kapitalno intenzivnih 
panogah. 31 

Zaradi pospešenega zaposlovanja v terciarnih in kvartarnih 
dejavnostih se je delež zaposlenih v terciarnem sektorju od 
25% leta 1975 dvignil na skoraj 28% leta 1980, kar je v največ ji 

meri posledica povečanja števila zaposlenih v trgovini, go- 
stinstvu ter v finančnih in drugih poslovnih storitvah. V nego- 
spodarstvu oziroma v kvartarnih dejavnostih se je delež zapo- 
slenih od 14% v letu 1975 dvignil do leta 1980 na 15,4%. 

Koncepti razvojnih usmeritev, kot so opredeljeni v vseh 
dokumentih, ki zadevajo dolgoročni družbeni in gospodarski 
razvoj SFR Jugoslavije in SR Slovenije, naj bi v naslednjih 
letih, še bolj pa po letu 1990, vplivali ne samo na tokove 
zaposlovanja, temveč tudi na gibanje produktivnosti dela, 
zlasti v primarni in sekundarni proizvodnji. Takšna usmeritev 
je nujna tudi zaradi demografskega položaja in zaposlitvenih 
možnosti vseh razpoložljivih delovnih virov (vključno z de- 
lavci, ki se bodo vrnili iz tujine, in delavci, ki jih bo treba ob 
spreminjanju sektorske strukture gospodarstva preusmeriti v 
druge zaposlitve). 

Ob danih predpostavkah se bo skupna zaposlenost v ob- 
dobju 1981-2000 povečevala za 1,1% letno, zaposlenost v 
združenem delu pa za 1% letno. Pri tem se bo v družbenem 
sektorju gospodarstva povečevala za 0,9% letno in v družbe- 
nem sektorju negospodarstva za 1,6% letno.32' Ob predvideni 
1%-ni neto rasti zaposlenih v družbenem sektorju bo število 
zaposlenih vsako leto višje v poprečju za 9 tisoč oseb. Ob 
upoštevanju nadomestitev delavcev, ki bodo prenehali z re- 
dnim delom, pa bo potrebno v povprečju letno zaposliti sku- 
paj okoli 28 tisoč novih delavcev. 

Uveljavljanje strukturnih premikov med zaposlenimi temelji 
na intenzivnem tehnološkem razvoju industrije, nadaljnjem 
razvoju zmogljivosti terciarnega sektorja ter na predpostavki, 
da bo zaradi rasti prebivalstva in starostnih sprememb v njem 
ter potreb razvoja in življenjskega standarda vsaj po letu 1990 
potrebno hitreje razvijati nekatere panoge kvartarnih dejav- 
nosti. Intenzivni tehnološki razvoj bo pogojeval preobrazbo 
tehnološke strukture in strukture opremljenosti dela v indu- 
striji, kar bi v prizadetih panogah v določeni meri tudi zmanj- 
ševalo število potrebnih delavcev. Novih zaposlitev bo v se- 
kundarnem sektorju v primerjavi z dosedanjo dinamiko sicer 
manj, vendar bo ob upoštevanju zamenjave delavcev do leta 
1990 še vedno okoli polovica vseh zaposlitev v združenem 
delu na področ ju sekundarnih dejavnosti, zlasti v industriji, 
Po letu 1990 pa se bo delež zaposlitev v teh dejavnostih še 
vedno gibal okoli 40%. 

5. 1.7. Spremembe v tehnološki strukturi sekundarnih de- 
javnosti, povečanje uč inkovitosti gospodarjenja in zmernejši 
obseg novega zaposlovanja bodo omogočali ugodnejši raz- 
voj družbena produktivnosti dela, kar je pomembno ne samo 
za vitalnost slovenskega gospodarstva, temveč  tudi za nadalj- 
nji razvoj in delo terciarnih in zlasti kvartarnih dejavnosti. 
Razvoj zaposlovanja v tehnološko zahtevnejših področjih ter- 
ciarnega in kvartarnega sektorja, zlasti razvoj informativne in 
komunikacijske dejavnosti, bo tudi v bodoče hitrejši kot v 
proizvodnih dejavnostih. Ob tem bo v terciarnem sektorju 
hitreje naraščalo število zaposlenih v prometu in drugih stori- 
tvah, med družbenimi dejavnostmi pa na področju raziskav, 
izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva prebi- 
valstva. 

Spremembe v strukturi zaposlenih v združenem delu so 
prikazana v tabeli 5. 1.: 
Tabela 5.1.: Struktura zaposlenih po dejavnostih v 
združenem delu33 

- struktura v % 
DEJAVNOST? ~ 

sekun- 
Skupaj primarne darne terciarne kvartarne 

1965 
1970 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 
2000 

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

5.5 
3,8 
3,2 
2.6 
2,4 
2,2 
2,2 
2.0 

56.4 
57.5 
57.6 
54,4 
52.6 
51.7 
50,4 
48,7 

24.3 
24,8 
25,2 
27,6 
29.1 
30.4 
31.2 
32.3 

13.8 
13.9 
14,0 
15,4 
15,8 
15,7 
16,2 
17,0 

Strukturni premiki so relativno majhni, ker upoštevajo se- 
danje trende in način organizacije dejavnosti, ko se velik del 
funkcij, ki bi jih v bolj izraženi delitvi dela morale opravljati 
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terciarne in kvartarne dejavnosti, seli ali se ohranja v sekun- 
darnih dejavnostih. 

Ob upoštevanju sprememb v tehnološki strukturi proizvod- 
nje je v industriji realno računati z opaznejšim zaposlovanjem 
v tehnološko intenzivnih panogah. Ocenjujemo, da se bo 
delež zaposlenih v teh panogah povečal od 24% v letu 1980 
na okoli 31% leta 2000. V panogah, ki so po naravi bolj 
delovno intenzivne, pa bo ob bolj umirjeni dinamiki zaposlo- 
vanja zlasti po letu 1990 tudi smiselno računati z upadajočim 
deležem zaposlenih v teh panogah med vsemi zaposlenimi v 
industriji. 

5.1.8. Skladno s spreminjanjem gospodarske strukture, 
razvojem družbenih dejavnosti in uvajanjem nove tehnologije 
v proizvodne procese se bodo spreminjali tudi nač ini34' In 
organizacija dela. Z rastjo produktivnosti dela bo.mogoče v 
90-ih letih postopno zmanjševati delovni čas, podobno kot je 
tendenca v drugih deželah. Njegovo skrajševanje naj bi bilo 
prvenstveno namenjeno izobraževanju in izpopolnjevanju 
znanja zaposlenih, kar bo glede na predvideni razvoj tehno- 
logije in znanosti tudi nujno. 

Zaradi kontinuitete dela ter racionalne izrabe razpoložlji- 
vega delovnega in ostalega časa zaposlenih ter zaradi spre- 
memb v načinu in organizaciji produkcije in družbe, bo sicer 
ostajal tudi v bodoče delovni čas večinoma strnjen, vendar 
veliko bolj prilagojen specifiki proizvodnje in ostalega dela 
ter potrebam občanov. Z razvojem terciarnih in kvartarnih 
dejavnosti, zlasti z uvajanjem informacijskih tehnologij, se 
bodo ob dosedanjih oblikah dela pojavile tudi druge; zlasti se 
bo povečal obseg dela, kjer bo fond ur krajši, z urejenimi 
pravicami, ki bodo iz tega izhajale (zlasti glede delovne in 
pokojninske dobe); večje bodo možnosti deljenega dela in 
dvojnih zaposlitev na istem delovnem mestu. Ob že uveljav- 
ljenih možnostih skrajševanja delovnega časa oziroma de- 
lovne dobe (predhodno upokojevanje) bo v določenih prime- 
rih možno tudi podaljševati delovno dobo (kot neke vrste 
kompenzacijo za daljši porodniški dopust, dopust za nego 
otroka, daljši študijski dopust ter uvajanje postopnega in 
delnega upokojevanja ob izteku delovne dobe in podobno). 
Skratka: tudi v delu je možno pričakovati velike strukturne 
premike, ki bodo po eni strani pogoj za to, da dosežemo 
planirano spremembo proizvodnje in družbe, po drugi strani 
pa bodo neogibno posledica teh sprememb. Konkretne po- 
javne oblike bodo zelo različne in jih ni mogoče v celoti 
napovedati, njihova skupna značilnost pa bo, da bo delo 
organizirano in izvajajo veliko bolj fleksibilno, ter da bo pri 
njegovem urejanju veliko več načinov regulacije, zaradi kate- 
rih bodo imeli zaposleni tudi kot posamezniki velik (ali vsaj 
precej več ji) vpliv, kot ga imajo sedaj. 

Uveljavitev polne zaposlenosti in uresničevanje ustavne 
pravice do dela bo mogoče tudi s širjenjem dosedanjih že 
uzakonjenih oblik dejavnosti združenega in samostojnega 
osebnega dela, s še drugimi oblikami združevanja dela in 
sredstev (zadruge, kooperacije in drugo) ter poslovnega so- 
delovanja, kar bo na temelju ustave tudi moralo biti institu- 
cionalno urejeno. 

5.1.9. Ljudje s svojimi znanji in sposobnostmi, izkušnjami in 
delovnimi navadami so najpomembnejši faktor razvoja. Pri 
dolgoročnem planiranju kadrov je potrebno upoštevati tempo 
in smeri razvoja gospodarstva in družbenih dejavnosti ter 
znanstveni in tehnološki razvoj. Izhajati je treba iz obstoječe 
kadrovske strukture, upoštevati in usmerjati razvoj izobraže- 
valnega sistema ter drugih načinov za razvijanje in prilagaja- 
nje kadrov razvoju. Družba bo zmogla napore razvoja le, če 
bo bolj tvorno, polno angažirala sposobnosti, znanje, zmož- 
nosti in pripravljenost zaposlenih ali tistih, ki bodo v tem času 
stopili v zaposlitev. To je del strategije opiranja na lastne sile, 
kar nam kažejo uspešni primeri razvoja nekaterih držav. 

Kvaliteto kadrov merimo po različnih vidikih oziroma struk- 
turah, najpogosteje jo izražamo s kvalifikacijsko strukturo po 
stopnjah strokovne izobrazbe. Kvalifikacijska struktura (de- 
lež strokovnega in nestrokovnega 35 kadra) v SR Sloveniji se 
je postopoma izboljševala: v letu 1966 je bilo v združenem 
delu med vsemi 2aposlenimi 46,7% strokovnega kadra, v letu 
1981 pa je znašal ta delež 58,1%. V primerjavi z drugimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama je ta delež v obeh 
letih najnižji, saj je SFRJ imela v letu 1966 v združenem delu 
med vsemi zaposlenimi 48,2%, v letu 1981 pa že 64,2% 
strokovnega kadra.36 
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V združenem delu so bile v preteklosti v več ji meri izkazo- 
vane potrebe po nižje kvalificiranih delavcih, v zadnjem času 
pa se povečuje izkazovanje potreb po strokovnih kadrih, pri 
čemer pa so potrebe višje od zasedenosti novih delovnih 
mest. Pri skupnem prilivu v zaposlitev37 se kvalifikacijska 
struktura prav tako izboljšuje. To izboljševanje je še vedno 
prepočasno, ker sedanja struktura dela in sedanja kvalifikacij- 
ska struktura ne omogočata kvalitetnih premikov, ki so po- 
trebni za prestrukturiranje gospodarstva in družbe. 

Po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje bo v 
letu 2000 združeno delo v SR Sloveniji povpraševalo po vsaj 
za 50% večjim deležem delavcev z višjo in visoko izobrazbo 
med zaposlenimi, kar kaže naslednja tabela: 
Tabela 5.2. Kvalifikacijska struktura delavcev v letu 2000 
____   - v % 

Zaposleni Ocena povpraševanja 
31.12.1981 za leto 2000 

visoka 4,7 7 0 v'šja 4,8 7^3 
srednja (4 letna) 20,1 24 3 
ostalo 70,4 61,4 
Skupaj 100,0 100,0 

Povpraševanje združenega dela po delavcih z visoko in 
višjo izobrazbo bi se do leta 2000 po teh ocenah povečevalo; 
njihov delež bi se po oceni povpraševanja povečal od 9,5% 
(leta 1981) na 14,3% (leta 2000). Takšno povečanje bi bilo 
možno le, če bi v obdobju do leta 2000 zaposlovali poprečno 
letno blizu 5000 novih delavcev z diplomo višje in visoke 
stopnje, pridobljene z rednim izobraževanjem, zdaj pa jih 
zaposlimo okrog 3000.38 

Na potrebo po dokajšnjih spremembah v kvalifikacijski 
strukturi zaposlenih kažejo tudi druge projekcije kadrov.® 

Po vseh teh projekcijah povpraševanja po kadrih, tudi tistih, 
ki izhajajo iz tesne zveze med strukturo zaposlenih in stopnjo 
razvitosti, bi bila struktura zaposlenih po stopnjah strokovne 
izobrazbe v Sloveniji v letu 2000 podobna tisti, ki so jih imele 
ZDA že v letu 1965. To kaže, da so zgornje ocene prej nizke 
kot visoke (a še ob njih bi absolutno primanjkovalo diploman- 
tov z višjo in visoko izobrazbo), zato bi moral biti delež 
zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo v letu 2000 več ii od 
14,3%. 

Tudi po projekciji kadrovskega potenciala40 ne bi v SR 
Sloveniji do leta 2000 imeli na razpolago dovolj višje in visoko 
izobraženega in usposobljenega kadra. Zato je toliko bolj 
pomembno, da reforma izobraževanja posveti večjo skrb izo- 
braževanju na višjem in visokem nivoju in ne sme ostati 
pretežno le na srednjem nivoju. Zato bi bilo oč itno potrebno 
na obeh stopnjah povečati število' diplomantov in jih tudi 
zaposlovati. Izboljšanje kvalifikacijske strukture je pogoj, da 
se bodo laho uveljavili novi programi v proizvodnji, nove 
tehnologije in nač ini v produkciji ter obvladovanju informacij- 
skih tokov. 

V industriji je struktura delovnih opravil bolj razvidna. Za- 
radi tega je narejena tudi analiza kvalifikacijske strukture po 
teh opravilih, ki kaže, da je že sedaj in da bo tudi v bodočem 
razvoju slovenske industrije in rudarstva največ ji deficit pri 
tehnično proizvodnih kadrih; premalo je zaposlenih s srednjo 
izobrazbo, še boli pa'primanjkuje visoko in višje izobraženih 
strokovnjakov.41 Čeprav se bo kvalifikacijska struktura izbolj- 
šala, bi bili deleži kadrov z visoko in višjo usposobljenostjo še 
vedno prenizki glede na razvojne zahteve. 

Zahteve družbenega, posebno pa še znanstvenega in te- 
hnološkega razvoja, vse bolj poudarjajo pomen kontinuira- 
nega izobraževanja, potrebe stalnega prilagajanja kadrov hi- 
trim tehnološkim spremembam in nujnost njihove večje pro- 
fesionalne mobilnosti. V sodobnih pogojih življenja in dela je 
ozko strokovno znanje potrebno nenehno dopolnjevati v stal- 
nem izobraževanju, ki bo poleg usposabljanja kadrov za kon- 
kretna praktična dela zagotavljalo tudi več ji delež splošne in 
tehnične kulture. Opravila, povezana z vse več jo zaplete- 
nostjo družbenih in proizvodnih procesov, zahtevajo od stro- 
kovnih kadrov in samoupravljalcev vedno več znanja, zaradi 
česar bi morali vzpodbujati in omogočiti več prehajanja iz 
dela v izobraževanje kot tudi iz izobraževanja v delo in isto- 
časno povečevati uč inkovitost izobraževalnega procesa. Zato 
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bomo morali s sredstvi družbe in organizacij združenega dela 
spodbujati zaposlene, da bodo z izobraževanjem ob delu in iz 
dela pridobivali nova znanja in sposobnosti, pri čemer pa bi 
morale izobraževalno funkcijo opravljati ne le šole, ampak 
tudi organizacije same. 

Prav zaradi pričakovanih kvalitetnih premikov v razvoju 
gospodarstva in celotne družbe, kjer so najpomembnejši fak- 
tor razvoja kadri, je potrebno dati velik poudarek uveljavljanju 
kvalitetne kadrovske politike. Ni dovolj, da so načela kadrov- 
ske politike zapisana v raznih dokumentih in družbenih dogo- 
vorih, ampak je potrebno ustvariti pogoje, da bosta znanje in 
delo ustrezno vrednotena, kadri pa ustrezno stimulirani in 
motivirani. Kadrovska politika mora ustvarjati pogoje za večjo 
profesionalno mobilnost, posebej še zato, ker je teritorialna 
mobilnost zelo majhna; s povečevanjem obeh vrst mobilnosti 
bi lahko povečali uč inkovitost gospodarstva oziroma celotne 
družbe. 

5.2. TEHNIČNI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 

Tehnološki razvoj v svetu 
5.2.1. V zadnjih dveh desetletjih je v svetu prišlo do nekate- 

rih bistvenih tehnoloških sprememb. Ključne inovacije so bile 
vpeljane v življenje na številnih področjih, pri čemer pa je 
vsekakor treba izpostaviti revolucionarne tehnološke spre- 
membe oziroma dosežke v mikroelektroniki, industrijski ro- 
botiki, telekomunikacijah in informatiki ter biogenetiki, torej 
na področjih, ki so infrastrukturnoga pomena za razvoj go- 
spodarstva in družbe. Tehnološki dosežki na teh področjih 
imajo namreč izredno globok vpliv na tehnološke spremembe 
praktično na vseh drugih sektorjih proizvodnje z izrednimi 
posledicami na razvoj gospodarstva in celotne družbe. Spre- 
minjanje tehnologije na omenjenih in drugih področjih pa je 
še v teku, ponekod celo z naraščajočo intenzivnostjo. 

5.2.2. V mikroelektroniki smo priča dramatičnim spremem- 
bam. Vezja z enakimi funkcijami, izvedena v »klasični« tehno- 
logiji, so se na osnovi mikroelektronske tehnologije zmanj- 
šala več stotisočkrat, cene (stroški proizvodnje) pa so se 
znižale milijonkrat. 

Z vidika vpliva na razvoj tehnologije in proizvodnje na 
drugih področjih sta najpomembnejša produkta mikroelek- 
tronike mikroprocesor in mikroračunalnik, ki sta kot osnova 
sodobne avtomatizacije proizvodnih postopkov in procesov 
nepogrešljiva elementa pri prenosu in predelavi oziroma ob- 
delavi ter shranjevanju informacij ter v numerično in računal- 
niško krmiljenih obdelovalnih strojih in industrijskih robotih. 

5.2.3. Največ ji porast naložb v robotizacijo je predviden v 
elektroniki, proizvodnji električnih strojev, težki strojegradnji, 
metalurgiji in avtomobilski industriji. Seveda je nadaljnja rast 
uporabe robotov bistveno odvisna od njihovega izpopolnjeva- 
nja. 

Razvoj izpopolnjenih robotov bo omogočil njihovo uporabo 
ne le v proizvodnji, temveč  predvsem v storitvenih dejavnostih 
in administraciji, kjer smo priča najhitrejšemu naraščanju 
zaposlovanja v razvitem svetu v zadnjih desetletjih. Nekateri 
poznavalci industrijskega razvoja računajo, da bo možno na 
teh področjih uporabljati prve robote že v neka] letih. 

Glavni argument nasprotnikov procesa robotizacije je (bil) 
njen vpliv na zmanjšanje števila zaposlenih. Vendar analize 
kažejo, da se število zaposlenih, upoštevaje sekundarne 
efekte robotizacije, v globalu lahko celo poveča, pri čemer se 
kadrovska struktura zboljšuje. Roboti na določenih ročnih, 
monotonih in zdravju škodljivih operacijah nadomeščajo de- 
lavce, ki jih je treba prekvalificirati in usposoboti za druga 
dela, po drugi strani pa odpirajo nova, bolj zahtevna po 
kvalifikaciji in bolj zdrava delovna mesta, npr. pri vzdrževanju, 
pripravi dela, programiranju in tudi v sami proizvodnji robo- 
tov. Dodatno se poveča zaposlenost tudi preko večje produk- 
tivnosti in konkurenčnosti robotizirane proizvodnje z ustvar- 
janjem večjega dohodka in akumulacije ter s tem več jih mož- 
nosti za naložbe v nova delovna mesta. Zanimivo je, da je v 
preteklosti avtomatizacija proizvodnega procesa v globalu 
vodila do večje zaposlenosti ali celo do večje direktne zapo- 
slenosti v industriji, kjer so uvedli avtomatizacijo.42 

Treba je poudariti, da pri hitri robotizaciji glavni problem ni 
nezaposlenost, temveč prekvalifikacija delavcev. Le pravoča- 
sna in množična prekvalifikacija na osnovi strokovno pripra- 

Ijenih programov lahko prepreč i tehnološki višek delovne sile 
in seveda tudi pomanjkanje potrebnih strokovnih kadrov. 

5.2.4. Kot je že omenjeno, je mikroelektronika dala nesluten 
polet Informatiki. Tečejo velike tehnološke spremembe v tele- 
komunikacijah, zlasti s kompjuterizacijo telefonskega 
omrežja, z uvajanjem vodnikov milimetrskih valov in optičnih 
kablov. 

Velike tehnološke spremembe se še predvidevajo z nadalj- 
njo ekspanzijo komunikacij s pomočjo satelitov, z digitalnimi' 
prenosi, s kompjuteriziranimi sistemi za vzdrževanje in testi- 
ranje in z avtomatizacijo operacij v bankah, poštah in gospo- 
dinjstvih. 

Ogromne možnosti tehnološkega napredka pa se tudi odpi- 
rajo pri komuniciranju in obdelavi informacij v administraciji, 
kjer je tehnologija dela v primerjavi z industrijo še zelo zao- 
stala in kjer je glede na opravljeno delo zaposleno nesora- 
zmerno veliko število delavcev. Razvoj novih tehnologij bo 
vključeval predvsem elektronske računalnike z več jimi zmog- 
ljivostmi, sodobne naprave za sprejemanje in reprodukcijo 
govora, sodobnejšo opremo in tehniko za hranjenje, aktivi- 
ranje, izbor in prenos informacij, vključno z elektronsko 
poštno mrežo. Informacije na papirju bodo nadomeščene z 
elektronskimi slikami oziroma teksti na zaslonih. 

Uvajanje sodobnih telekomunikacijskih sistemov ter avto- 
matizacija proizvodnih postopkov in procesov bodo omogo- 
č ili in pospeševali ekonomično proizvodnjo v majhnih obratih 
oziroma v majhnih serijah ter disperzijo proizvodnih enot, s 
čimer bo približano delo delavcem v krajih njihovega bivanja. 
V številnih primerih pa bi bile te manjše proizvodne, avtoma- 
tizirane in visoko produktivne enote s sodobnimi telekomuni- 
kacijskimi sistemi povezane med seboj ter z ustreznimi infor- 
macijskimi in upravljalskimi centri. Ta nač in proizvodnje bo 
sprostil ogromne proizvodne zmogljivosti in visoko rast pro- 
duktivnosti. Rdčuna se, da bodo kompjuterji in roboti zmanj- 
šali proizvodne stroške malih obratov do 80% ^ Z narašča- 
jočo avtomatizacijo se opaža upadanje velikoserijske proiz- 
vodnje zlasti v elektroniki, kemični in avionski industriji ter v 
industriji komunikacijskih in transportnih sredstev. 

Uvajanje sodobnih telekomunikacij ter mikroračunalnikov 
in drugih naprav na osnovi mikroprocesorjev v domove bo 
omogočilo velikemu številu zaposlenih ponovno vrnitev iz 
pisarn in podjetij na domove, kjer bodo opravljali svoje delo. 
To bo imelo velik vpliv na spreminjanje obstoječ ih institucij, 
kot so šola, pa tudi tovarna in politika. Že danes v razvitih 
državah ob obstoječ ih informacijskih sistemih fizična integra- 
cija številnih zaposlenih v mnogih primerih ni več potrebna. 
Delitev dela in koordinacija dela lahko potekata na daljavo. 

Omenjene razvojne tendence na področju informatike 
spremlja seveda proizvodnja ustrezne tehnološke opreme, še 
več : ta proizvodnja je kot materialna osnova hkrati pogoj za 
razvoj družbe, ki jo nekateri avtorji imenujejo informacijska 
družba. Zlasti burno se razvija proizvodnja minikompjuterjev. 
V času svojega obstoja (15 let) je ta veja beležila vrtoglav 
razvoj ne glede na obdobja recesije ali razcveta. V popol- 
noma novi industrijski veji - v proizvodnji mikroprocesorjev, 
je situacija podobna. Pred seboj imamo zanimiv pojav: kon- 
vergenco industrije telekomunikacije in kompjuterjev v eno 
industrijo, ki bi jo lahko imenovali industrija opreme za infor- 
macije. Nova tehnologija, zlasti na področ ju informatike, 
pospešuje selitev zaposlenih iz sekundarnega v terciarni ki 
kvartarni sektor in povečuje zaposlovanje v teh sektorjih.45 

5.2.5. Burni razvoj doživlja molekularna blotogl|a In Moge- 
netlka. Pomembna odkritja so bila dosežena zlasti v genet- 
skem inženiringu. S poseganjem v genetske mehanizme 
(enostavnih) živih bitij je že možno razviti populacije z vna- 
prej predvidenimi lastnostmi. To ima med drugim velik prakti- 
čen pomen pri proizvodnji raznih snovi. Biologija bo omogo- 
čila uporabo novih energetskih virov (npr. biološke sončne 
celice). Njen nadaljnji razvoj bo omogoč il povsem novo pro- 
cesno proizvodno tehnologijo. 

5.2.6. Potrebno je še omeniti, da bo na nadaljnji tehnološki 
razvoj v svetu imelo pravorazreden vpliv intenzivno osva|an|e 
(eksploatacija) vesolja In oceanov. Proizvodnja v vesoljskih 
pogojih (manjša gravitacija ali celo brezgravitacijski prostor, 
skoraj absolutni vakuum, absolutna sterilnost, eliminiranje 
raznih vplivov atmosfere in podobno) bo omogočilo kvalitet- 
nejše raziskave ter proizvodnjo materialov in drugih izdelkov 
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z izboljšanimi in novimi lastnostmi, npr. na področju polpre- 
vodnikov, farmacije, metalurgije, nekovin itd. To bo tudi 
vzpodbuda za nadaljnji razvoj informatike. Kakor je do dolo- 
čene stopnje razvita informatika sploh omogočila osvajanje 
vesolja, tako bo po drugi strani vedno bolj osvojeno vesolje 
pospeševalo njen nadaljnji razvoj. Nastaja kompleks vesolj- 
ske industrije (v miroljubne in vojaške namene) z izrednimi 
posledicami za gospodarski in družbeni razvoj v svetu 

Tudi akvakultura, osredotočena na oceansko farmarstvo 
bo aktivirala in sprožila novo pahljačo dejavnosti in vrsto 
tehnoloških inovacij. Z gojenjem rib in alg bo možno zagoto- 
viti ogromne količ ine bogate proteinske hrane brez nevarno- 
sti za onesnaževanje okolja. Obstajajo možnosti za pridobi- 
vanje velikih količ in mineralov, kovin in fosfatov Obstaiajo 
tudi možnosti za plantaže alg, iz katerih bi pridobivali razno 
gorivo.46 

5.2.7. Lahko sklenemo, da smo na začetku velike tehnolo- 
ške revolucije, zlasti v informatiki v širšem smislu, moleku- 
larni biologiji in genetiki ter na področju novih materialov 
Povezovanje teh področ ij bo sprožilo val novih odkritij, novih 
proizvodov in novih energetskih virov, ki bodo bistveno spre- 
menila način dela, življenja in mišljenja. Industrijska revolu- 
cija je pripeljala do ekspanzije predvsem fizičnih zmogljivosti 
ljudi, nova tehnološka revolucija (revolucija tretjega vala) pa 
bo v nasprotju z industrijsko, ki je bila odvisna od omejenih 
resursov, napajana z navidez neomejenim resursom: neizčrp- 
nimi idejami in znanjem. Ker bodo stroji prevzeli na sebe 
pretežni del mehaničnih funkcij, bodo inteligenca, imagina- 
cija in intuicija igrale vse bolj pomembno vlogo. 

5.2.8. Ob burnem tehnološkem razvoju v razvitem svetu in 
ob njegovih še bujnejših perspektivah pa se moramo obdr- 
žati na realnih tleh. Po eni strani moramo zasledovati tehno- 
loški razvoj v svetu ter se na osnovi razvoja lastnih kadrov- 
skih ter razvojno-raziskovalnih zmogljivosti usposabljati za 
prenos in aplikacijo sodobnih tehnologij, na nekaterih ožjih 
področjih, kjer imamo komparativne prednosti, pa celo za 
lasten tehnološki razvoj. Po drugi strani pa se moramo zave- 
dati, da ima Slovenija vzporedno z avtomatizacijo industrij- 
ske proizvodnje, ki bi jo bilo mogoče doseč i z mikroprocesorji 
in modernimi računalniki, ogromne rezerve še v klasičnih 
posegih za zvečanje produktivnosti, fizičnega obsega proiz- 
vodnje in varčevanja z energijo. Gre za ukrepe, ki bi izboljše- 
vali organizacijo dela in povečevali izkoriščanje proizvodnih 
kapacitet, za urejeno oskrbovanje proizvodnje, intenziteto 
dela, izboljšanje notranjega transporta, prihranke z manj- 
šimi, preprostimi racionalizacijami itn. Dosledno izvedena 
organizacija dela in poslovanja je sploh predpogoj za uvaja- 
nje kakršnekoli avtomatizacije in organizacije dela in poslo- 
vanja na osnovi uporabe računalnikov. V nasprotnem pri- 
meru začenjamo graditi hišo pri strehi, namesto pri temeljih. 
Upoštevati moramo tudi dejstvo, da traja 5-10 let, da se 
določena pomembna iznajdba realizira v obliki industrijske 
proizvodnje, v Sloveniji in Jugoslaviji pa še dlje, čeprav se v 
svetu ta čas postopoma skrajšuje. Zato načeloma ni smotrno, 
da bi napovedi za naslednjih 15 let opirali na izjemne do- 
sežke vrhunske tehnologije, od katerih so nekateri razviti šele 
kot idejne zamisli ali prototipi, pač pa je smotrneje, da se 
opremo na že preizkušene dosežke in možnosti, seveda ob 
nenehnem zasledovanju tega, kar se v svetu dogaja ali pa se 
še utegne zgoditi. 

Ocena stanja v tehnološkem razvoju v Sloveniji 
5.2.9. S stanjem tehnologije v Sloveniji ne moremo biti 

zadovoljni. Neustrezna tehnološka raven se kaže zlasti v 
naslednjem: imamo zelo visok delež delovno intenzivnih de- 
javnosti ter nizek delež tehnološko in razvojno intenzivnih 
proizvodenj; v potencialno tehnološko intenzivnih dejavno- 
stih je na splošno prenizek tehnološki nivo; za proizvodnjo je 
v celoti značilna nizka stopnja predelave; velik del iz tujine 
prenešene tehnologije se ne oplaja in razvija naprej; oprem- 
ljenost dela je sorazmerno nizka; značilna je neuč inkovita ter 
draga organizacija proizvodnje in upravljanja; konkurenč- 
nost naših izdelkov na zunanjih trgih ni zadovoljiva, imamo 
pa tudi neustrezno (neugodno) strukturo izvoza s premaj- 
hnim deležem dodane vrednosti.47 

Seveda vse to velja za slovensko proizvodnjo na splošno. 
Obstajajo pa ožji proizvodni sektorji v tradicionalnih panogah 

ter v kapitalno intenzivnih in tehnološko razvojno intenzivnih 
dejavnostih, kjer dosegajo visoko produktivnost in izdelke z 
visoko kvaliteto. V okviru (potencialno) razvojno intenzivnih 
dejavnostih so doseženi spodbudni rezultati na področju te- 
hnologije v nekaterih ožjih sektorjih v farmacevtski industriji, 
v elektroniki, v proizvodnji gospodarskih cestnih vozil in tudi v 
strojegradnji. Med drugimi dejavnostmi pa je s tem v zvezi 
treba omeniti proizvodnjo športne opreme. 

5.2.10. Poleg splošnih gospodarskih pogojev, ki so zavi- 
ralno vplivali na tehnološki razvoj, sodi med poglavitne 
vzroke nalaga tohnoMfcapa zaostanka pomanjkanje stra- 
tegije in politike tehnološkega razvoja v Jugoslaviji in v Slove- 
niji. Poleg gospodarskega mehanizma in ekonomske politike, 
ki bi selektivno preko trga na splošno pospeševala produk- 
tivne, tehnološko napredne in izvozno sposobne proizvodnje, 
ter tehnološke politike, ki bi stimulirala tehnologije na osnovi 
lastnega znanja, je predvsem treba vedeti, katera so področja, 
kjer je razvoj tehnologije skupnega pomena, treba pa je tudi 
ugotoviti, katera so področja (programi) skupnega pomena, 
kjer bomo v glavnem z lastnimi močmi (znanjem) uvajali nove 
tehnologije, in kako bomo te uresnič ili. 

Strategija tehnološkega razvoja in splošni pogoji 
za tehnološki razvoj 

5.2.11. Opredelitev za aktivno sodelovanje Slovenije in Ju- 
goslavije v svetovnem tehnološkem razvoju in za bistveno 
povečanje sedanjega obsega in kvalitete menjave materialnih 
in duhovnih dobrin s tujino narekuje dolgoročno zavestno 
prizadevanje v naslednjih smereh:48 

- nenehno, čimhitrejše vključevanje sodobne komunikacij- 
ske tehnologije v naše življenje in delo vsaj na takšni ravni, da 
še bolj ne zaostanemo za razvitim svetom, ter zavestno pove- 
čevanje najširših dostopnosti sodobnih komunikacijskih in 
nekaterih drugih tehničnih sredstev in omrežij, ki omogočajo 
dostop do javnih informacijskih sistemov oz. prispevajo k 
modernizaciji izobraževalnih, poslovnih in proizvodnih proce- 
sov; 

- č imhitrejše osvajanje sodobnih, našim razmeram primer- 
nih tehnologij, ki jih producira tehnološko razvitejši svet, in 
njihov nadaljnji razvoj s pomočjo domačih raziskovalnih po- 
tencialov; 

- neposredna produkcija novih tehnoloških znanj (izumov, 
tehničnih izboljšav, kompleksnih znanj in izkušenj ter drugih 
stvaritev) na izbranih tehnoloških področ jih kot prispevek 
domače ustvarjalnosti k tehnološkemu razvoju v svetovnem 
merilu. 

Zavestna družbena prizadevanja v navedenih smereh pred- 
stavljajo bistvene elemente dolgoročne strategije tehnolo- 
škega razvoja. Za njihovo uresničevanje je potrebno ustvariti 
splošne pogoje za dvig vseh proizvodnih in drugih dejavnosti 
ter pospešeno razvijati t.i. strateška tehnološka področja (de- 
finiranje strateških tehnologij oz. strateških proizvodnih 
usmeritev v računalništvu, elektroniki, komunikacijski tehno- 
logiji, biotehnologiji, ključnih sektorjih strojegradnje, kemije 
ipd.). Gre za tehnološka področ ja, ki po eni strani posredno 
vplivajo na splošen dvig tehnološko-tehnične ravni, po drugi 
strani pa njihov hitrejši in kvalitetnejši razvoj bistveno zmanj- 
šuje našo tehnološko in siceršnjo odvisnost od tujine. 

5.2.12. Temeljne splošne pogoje za uspešen tehnološki 
razvoj opredeljujeta družbenoekonomski sistem, njegovi me- 
hanizmi in ekonomska politika, ki morajo uveljaviti ekonom- 
ske zakonitosti na enotnem jugoslovanskem trgu in ekonom- 
sko odgovornost za sprejete odločitve ter na tej osnovi (preko 
tržne selekcije) stimulirati produktivnejšo in kvalitetnejšo pro- 
izvodnjo. 

5.2.13. Za splošen dvig tehnično tehnološke ravni je nujna 
tehnološka politika, ki bo vsebovala celovit sistem t.i. sploš- 
nih ukrepov za pospeševanje tehnološkega razvoja. Ukrepi bi 
morali spodbujati širjenje tehnološkega znanja za izpopolnje- 
vanje obstoječ ih tehnologij in uvajanje novih, zlasti: z usmer- 
janjem kreditnega potenciala bank, s selektivno carinsko in 
davčno politiko, s stimulativno patentno zakonodajo, s stan- 
dardizacijo v povezavi z mednarodnimi standardi, s selektiv- 
nimi ukrepi pri transferu tuje tehnologije, z vzpostavljanjem 
informacijskega sistema za spremljanje razvoja znanosti in 
tehnologije itd. 
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5.2.14! Orientacija na intenzivnejši tehnološki razvoj za- 
hteva tudi nekatere spremljajoče procese, brez katerih tega 
cilja ni mogoče uresnič iti: izobraževati je treba kadre širokih 
profilov; kadre je treba koncentrirati in povezati, kar je možno 
le na podlagi dolgoročnih razvojnih programov (projektov); 
potrebno je sistematsko vlaganje v usmerjene bazične razi- 
skave in v aplikativne raziskave. Vlaganja v aplikativne razi- 
skave naj bodo pri tem odvisna od njihovega uč inka na 
dohodek ustrezne proizvodnje. 

Poleg tega je treba upoštevati,' da je za proizvodnjo z 
razvojno intenzivno tehnologijo značilno to, da jo je možno 
uč inkovito uvajati in izkoristiti le ob ustrezni (sodobni) organi- 
zaciji in ob uporabi sodobne informatike. Uvajanje tovrstnih 
tehnologij je tudi povezano z izobraževanjem in prekvalifika- 
cijo kadrov. Zato je treba izobraževanje', vključno s prekvalifi- 
kacijo kadrov, potrebne raziskave ter uvajanje in razvijanje 
tehnologije, ustrezne organizacije in informatike obravnavati 
in planirati kot enotni kompleks.48 

5.2.15. Za uresničevanje bistvenih elementov dolgoročne 
strategije tehnološkega razvoja je poleg ustvarjanja Splošnih 
pogojev za hitrejši tehnološki razvoj potrebno tudi definirati 
tehnološko in razvojno intenzivna področja, ki kot široka 
tehnološka osnova ali tehnološka infrastruktura posredno 
vplivajo na dvig splošne tehnološke - tehnične ravni, občutno 
zmanjšujejo našo tehnološko in siceršnjo odvisnost od tujine 
in bistveno prispevajo k prestrukturiranju gospodarstva in 
njegovemu usposabljanju za konkurenčen in dolgoročno do- 
hodkovno zanimiv izvoz na trge razvitih držav. V družbenem 
planu SR Slovenije za obdobje 1961-1985 in v dogovoru o 
njegovih temeljih smo ta področja že opredelili; to so takoi- 
menovani ključni proizvodni programi v nekaterih skupinah 
oz. podskupinah industrije50, ki naj bodo deležni posebne 
družbene pozornosti zlasti, če se na osnovi združevanja dela 
in sredstev trajneje povezujejo za realizacijo kompleksnih 
ponudb oz. objektov, kot so: energetski objekti, procesni 
objekti in linije, proizvodni sistemi, tehnološko zahtevnejši 
sistemi za izboljšanje in zaščito okolja, integrirani telekomu- 
nikacijski sistemi, objekti s kompleksnimi sistemi za nadzor in 
vodenje v industriji, v energetiki in prometu, računalniki. 

V okviru omenjenih ključnih programov pa je zaradi njiho- 
vega infrastrukturnoga pomena treba zlasti izpostaviti po- 
dročja mikroelektronike in tudi optoelektronike. Dodati bi 
morali še področje molekularne biologije in biogenetike (bio- 
tehnologija). 

Dosedanja spoznanja kažejo, da ni razloga, da bi te usmeri- 
tve spreminjali. 

5.2.16. Bistvenega pomena je, da se veliki tehnološko-te- 
hnični sistemi,kot so elektroenergetika, plinovodni sistem, 
naftni sistem, premogovništvo, železnica, intergralni tran- 
sport, informativni sistem, ki vključuje tudi PTT sistem in 
druge sisteme zvez itd. v tehnološko-tehničnem pogledu ra- 
zvijajo kot enotni sistemi v vsej Jugoslaviji. Na podlagi pred- 
hodnih strokovnih analiz se je v Jugoslaviji potrebno dogovo- 
riti o standardizaciji, tipizaciji in unifikaciji v teh sistemih ter 
(šele) na tej osnovi razvijati domačo in uvažati tujo kompati- 
bilno tehnologijo. Pri razvijanju domače tehnologije na teh 
področ jih pa bi se bilo smotrno dogovoriti o delitvi dela. 

5.3. ZNANOST 

Ocena stanja 
5.3.1. Na nadaljni družbeni razvoj vse bolj pomembno vpliva, 

če se bo družba z uporabo znanja In rezultati znanosti in 
svojo inovativno sposobnostjo zmožna prilagajati spreminja- 
joč im se svetovnim in domačim okolišč inam. Pri izvajanju 
nalog za doseganje sprejetih ciljev nastopa znanje v ustreznih 
oblikah kot vse bolj neogiben ekspertni potencial;51 to še 
posebej velja v okolišč inah, ko bo zaradi relativno omejenih 
sredstev razvoj odvisen predvsem od bistvenega povečevanja 
uč inkovitosti vseh produkcijskih tvorcev. 

Količ ina znanja v svetu neprestano narašča, skokovito se 
povečuje število raziskovalcev, vložena sredstva v raziskova- 
lno delo so ogromna. Največ ji del raziskovalnega potenciala 
ima razviti svet, saj po podatkih UNESCO vlaga 97% celotnih 
svetovnih sredstev za raziskave in razvoj in poseduje nad 97% 
tehnoloških rešitev ter več  kot 92% vseh strokovnih kadrov in 
ta potencial tudi najbolj izkorišča. Možnosti dežel za izkori- 
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ščanje svetovnega potenciala znanja so odvisne predvsem od 
lastnega raziskovalnega oziroma ekspertnega kadra in od 
njegove ekonomske ter organizacijske vpetosti v razvojne 
probleme gospodarstva in družbe. Delež jugoslovanskega 
ekspertno-raziskovalnega potenciala (in v tem okviru sloven- 
skega) je v svetovnem merilu majhen, temu primerno pa je 
majhen tudi izkoristek iz svetovne zakladnice znanja. 

V obdobju hitrega in ekstenzivnega gospodarskega in druž- 
benega razvoja domač raziskovalni potencial ni igral ustrezne 
vloge, posebej še pri usmerjanju gospodarskega razvoja. Or- 
ganizacije združenega dela so se pri odločanju, kako pridobiti 
dohodek odločale za enostavnejšo pot, ki jo je naš ekonomski 
sistem omogočal. Tako so se odločale tudi za nabavo licenc 
za tuje izdelke in domačemu trgu ponudile že afirmirane tuje 
proizvode, ne pa svojih lastnih. Ob takšnih odloč itvah ni bilo 
realnih potreb po raziskovalnih kapacitetah, ki so zato ostale 
v zelo omejenem obsegu. S tem je prišlo do vse tesnejšega 
povezovanja organizacij združenega dela s tujimi partnerji, 
vendar na način, ki je vodil v enosmerno odvisnost od tujine in 
k dezintegracij našega gospodarstva. 

Posledica tega je nepovezanost domačih proizvajalcev, 
iskanje prednosti pred domačimi konkurenti na domačem 
trgu v povezovanju s tujimi partnerji, da so bile raziskave in 
raziskovalci v veliki meri zunaj potreb razvoja združenega 
dela; v funkciji potreb združenega dela so bili raziskovalci v 
redkih primerih samo takrat, ko so imeli vlogo nekakšnega 
selektorja pri uvozu znanja. 

Pri iskanju poti iz težav, v katerih smo in ki jih ne moremo v 

reševati na enak način kot doslej, se v zadnjem času vedno 
bolj kaže potreba po znanju kot poti pri izhodu iz krize. V 
celotni družbi še ne prevladuje spoznanje d pomembnosti 
znanja kot kvalitativnega produkcijskega faktorja. 

Odsotnost mehanizmov, ki bi nagrajevali produkcijske 
tvorce na osnovi prispevka k produktivnosti, je povzročila v 
organizacijah združenega dela razvoj takšnih strokovnih 
služb,52 ki se niso in se ne ukvarjajo z raziskovalnimi in 
razvojnimi halogami. Velik del strokovnega in vodstvenega 
kadra ni bil in ni pripravljen iti v tekmo tehnološke intenzifika- 
cije in dejansko ne podpira inovacijskega procesa. Na tem 
področju izrazito zaostajamo.53 Ni še spoznan in uveljavljen 
dolgoročni interes združenega dela, da zagotovi neobhodne 
materialne in tehnične pogoje za delo v celi inovacijski verigi, 
zlasti pa da zgradi jasen in uč inkovit sistem materialnih 
stimulacij za inovacijske dosežke, ter da si s tem izboljšuje 
svoj gospodarski položaj. 
5.3.2. Raziskovalni potencial (v veliki meri velja tudi za ek- 
spertni potencial) se je razvijal v premajhni meri v funkciji 
potreb in predvsem dolgoročnih razvojnih interesov družbe. V 
primerjavi s potencialom razvitih dežel je premajhen. Bolj kot 
zaostajanje števila raziskovalnega kadra skrbi zaostajanje v 
opremljenosti, organiziranosti, uč inkovitosti in rezultatih dela 
znanstvenega področja. Zato moramo pri dolgoročnem plani- 
ranju znanstveno-raziskovalnega in ekspertnega potenciala 
dati več poudarka odpravi strukturnih neskladij v izobrazbeni, 
starostni in zaposlitveni strukturi slovenskih raziskovalcev.54 

Planirati moramo takšne pogoje razvoja in povezovanje raz- 
iskovalnega dela, da bi presegli drobitev, odpravili podvaja- 
nje raziskav in da bi dosegli večjo povezanost raziskovalnih 
organizacij rta nivoju države. 

Smeri razvoja 
5.3.3. Splošna predpostavka pri razvoju znanstveno-razisko- 
valnega dela je bistvena okrepitev spoznanja o potrebi po 
vključevanju znanja v proces celovite družbene reprodukcije 
in da bo prišlo do bistvenih premikov v odnosu do ustvarjal- 
nega in kreativnega dela. 

Izboljšati bo treba starostno strukturo raziskovalcev. Glede 
na razvojne potrebe gospodarstva mora priti do bistvenega 
premika in krepitve kadrovskih struktur z doktorji in magistri 
znanosti v razvojno-raziskovalnih oddelkih oziroma enotah 
organizacij združenega dela, ne da bi ob tem prišlo do 
osiromašenja kadra v visokošolskih organizacijah združe- 
nega dela in v samostojnih raziskovalnih organizacijah. 

Bistveno bo treba povečati število raziskovalnih enot v 
gospodarstvu in tudi število zaposlenih v teh enotah. Sred- 
stva združena preko raziskovalnih skupnosti bodo v več ji meri 
kot doslej namenjena temeljnim raziskavam v funkciji vzgoje 
kadrov in obnavljanja njihove inovacijske sposobnosti. 
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Močno se morajo povečati vlaganja neposrednih uporabnikov 
v raziskave, ki jih bodo opravljali v lastnih raziskovalnih 
oddelkih oziroma organizacijah in v povezavi z zunanjimi 
raziskovalnimi institucijami. 

Bistveno se mora povečati kakovost upravljanja in vodenja 
proizvodnih procesov, zaradi česar bodo morali raziskovalci 
opravljati ekspertne naloge v združenem delu. V prvem ob- 
dobju bo šlo bolj za spremenjeno uporabo že obstoječega 
potenciala; sočasno pa bi bilo potrebno usposabljati že vi- 
soko izobražene kadre za vključevanje v inovativno verigo, 
tako da bi do leta 2000 postopoma povečali raziskovalno- 
ekspertni potencial do 8 % zaposlenih.55 

V razvojno raziskovalne naloge v združenem delu se bo v 
tem času vključ ila tudi vrsta drugih dejavnosti (informacijske 
dejavnosti). • 

Do leta 2000 bi se število ljudi, ki bi se v določenem trenutku 
v celoti ukvarjali samo z raziskovalnim delom povečalo na 
okrog 6.000. Sredstva za raziskovalno delo, ki bi ga opravljali 
ti raziskovalci, pa bi se povečevala tako, da bi do leta 2000 delež 
teh sredstev v družbenem proizvodu narasel vsaj do 2,4 %.x 

5.3.4. V danih razmerah je nadaljnji družbeni razvoj bi- 
stveno odvisen od gospodarskega, zato se bo potreba po 
raziskovalnem delu gotovo v več ji meri kazala na tistih po- 
droč jih, ki neposredno služijo kvalitetnemu gospodarjenju. 
Omejeni raziskovalni potenciali, kar še posebej velja za te- 
hnične vede, pa tudi objektivna nezmožnost, 'da bi lahko 
zagotovili tako velike in kvalitetne raziskovalne potenciale, ki 
bi lahko pokrili vsa važnejša področja, zahtevajo selekcijo. Za 
selektivno usmerjanje raziskovalnih potencialov je potrebno 
s selektivno znanstveno politiko definirati: na katerih področ- 
jih bomo spremljali splošen razvoj znanja, brez ambicij, da bi 
intenzivneje sodelovali v razvoju; določ iti področ ja, na katerih 
smo sposobni poleg spremljanja razvoja znanja tudi aktivneje 
sodelovati v njem; določ iti področ ja, na katerih bomo poleg 
temeljnih raziskav poskrbeli še za aplikativne in razvojne 
raziskave ter pri tem aktivno sodelovali z drugimi državami; in 
končno določ iti področ ja, na katerih bomo sami razvijali novo 
tehnologijo. Ob tako oblikovani raziskovalni strategiji se 
moramo v povezavi z vso jugoslovansko znanostjo enako- 
pravno vključ iti v svetovno znanstveno produkcijo in v okviru 
tega oblikovati odnos do znanstvene produkcije držav, ki so 
partnerji v naši gospodarski menjavi. 
5.3.5. Intenzivnejši tehnološki razvoj predpostavlja tudi konti- 
nuirano raziskovalno delo v okviru dolgoročnih projektov 
nacionalnega in medrepubliškega oziroma jugoslovanskega 
pomena. Omenjeni projekti naj bi segali na področja, kjer 
imamo komparativne prednosti in realne možnosti za uspeh, 
po možnosti pa naj bi bili na tako imenovanih strateških 
področ jih razvoja, ki bi jih moral opredeliti jugoslovanski 
dogovor. Število projektov na republiški in zvezni ravni bi 
moralo biti sorazmerno majhno zaradi potrebne koncentra- 
cije kadrov in sredstev nad kritično maso. Izbirati in definirati 
projekte pa bo možno postopno s kontinuiranim, sistematič - 
nim in temeljitim delom vrhunskih strokovnjakov s posamez- 
nih področ ij. 

Poleg tega pa bo treba tudi oblikovati večje proizvodne 
komplekse, ki bodo presegali občinske in republiške meje, 
spodbudili povpraševanje po znanstvenih rezultatih in znanju 
(tehnološkem in organizacijskem), ter prevzeli gospodarska 
tveganja za njegovo nastajanje. 

5.3.6. Pri dolgoročnem razvoju naše družbene skupnosti 
mora raziskovalno delo vplivati na nekatera področja razvoja 
globalne družbene strukture; znanost prispeva k ohranjanju 
nacionalne samobitnosti, pomembna je njena vloga pri na- 
daljnjem razvoju socialistične družbene ureditve, razvoju po- 
litičnega sistema socialističnega samoupravljanja in končno, 
znanost preko tehnologije vse pomembneje prispeva k raz- 
voju materialne prpizvodnje. 

Na osnovi razvojne strategije materialne produkcije je po- 
trebno spodbujati in usmerjati raziskave na naslednjih po- 
droč jih: energetika (hitrejše izkoriščanje vodnih virov in 
izkoriščanje drugih obnovljivih energetskih virov, na primer 
sončne energije in energije biomase, varčevanje in smotrna 
raba energije, gorivni elementi za jedrske elektrarne, oplemi- 
nitenje premoga, geološke raziskave nafte, urana in plina, 
razvoj sodobne rudarske opreme, razvijanje sistemov toplot- 
nih črpalk, razvijanje več tipov opreme za male hidroelek- 
trarne); v komunikacijskem omrežju in informacijskih siste- 

mih (posodabljanje in poenotenje sistemov za transport ljudi 
in blaga, zbiranje, shranjevanje in obdelavo informacij na 
raznih področ jih); v elektroniki in strojegradnji (avtomatizi- 
rana računalniško vodena oprema in proizvodne linije za 
posamezne proizvodnje, opreme za avtomatizirano upravlja- 
nje sistemov in sodobni informacijski mediji; v ta okvir med 
drugim sodijo numerično krmiljeni in računalniško krmiljeni 
obdelovalni stroji, roboti, energetski stroji in naprave, stroji in 
naprave za pridobivanje hrane, za zaščito okolja, transportno 
pretovorne naprave itd., računalniški sistemi, elektronske in 
digitalizirane telefonske centrale, razni hišni in audiovizualni 
aparati itd., to je možno na osnovi široke uporabe mikropro- 
cesorjev, mikroračunalnikov in drugih produktov mikroelek- 
tronike ter ob uporabi optoelektronike - laserji); v kemiji in 
farmaciji (konverzija metanola v tekoče in plinaste ogljikovo- 
dike, hidrogenizacija premoga; razvoj raznih materialov, npr. 
za elektroniko, energetiko, metalurgijo in gradbeništvo; bio- 
tehnologija: fermentacija, mikrobiologija, encimska tehnolo- 
gija, genetski inženiring, neprekinjen fermentacijski proces v 
računalniško vodenih reaktorjih; uporaba imobiliziranih enci- 
mov kot živih katalizatorjev in genetsko vodenih bakterij; 
uporaba dosežkov biotehnologije v proizvodnji hrane, v proiz- 
vodnji zdravilnih substanc na industrijski nač in, v pridobiva- 
nju energije in biomase, v pridobivanju kemijskih surovin in 
obnovljivih virov-melase, celuloze itd.); v proizvodnji hrane 
(intenzifikacija proizvodnje žit, industrijskih rastlin in drugih 
poljšč in; množična, intenzivna vzreja živine; proizvodnja 

. hrane na osnovi mikrobiologije in biotehnologije, v tem zlasti 
proizvodnja hrane za ljudi in krme za živali iz sekundarnih 
sur°Vj£V..kot so rastlinski odpadki v kmetijstvu in odpadki v klavnični industriji); na drugih področ jih (intenzivna proiz- 
vodnja lesa, kemična in mehanska predelava lesne mase, 
industrijalizacija gradnje in novi gradbeni materiali in ele- 
menti, izkoriščanje mineralnih surovin itd.). 

Ustrezno je potrebno usmerjati raziskovalni potencial tudi v 
reševanje razvojnih problemov nekaterih družbenih dejavno- 
sti,60 ki pomembno prispevajo k razvoju celotne družbene 
produktivnosti in uč inkovitosti, v primeru svoje nerazvitosti 
pa ta razvoj blokirajo. 

Tako bo na področ ju zdravstva težišče raziskav na študiju 
novih oblik preventivnega zdravstva, biomedicinskih temelj- 
nih raziskavah, kliničnih raziskavah, epidemioloških raziska- 
vah. Dolgoročni raziskovalni program na področ ju izobraže- 
vanja naj bi zajemal raziskovanje vzgoje in izobraževanja kot 
dejavnika družbenega razvoja, vloge temeljnih ved na po- 
droč ju vzgoje in izobraževanja ter proučevanje razmerja med 
njimi. S področ ja kulture in telesne kulture: vprašanje seda- 
njega kulturnega spomina, vprašanje novih tehnologij, razvoj 
kulturnih ustanov, odprtost slovenske kulture, informacijski 
sistem za spremljanje morfoloških in motoričnih dimenzij 
šolske mladine v SR Sloveniji, vpliv programirane športne 
rekreacije na dimenzije osebnosti delavcev v proizvodnji. 

5.4. INFORMATIKA IN KOMUNIKACIJE 
5.4.1. Nova tehnologija na področju informatike in komuni- 

kacij v temeljih spreminja tehnologijo, organizacijo, metode 
upravljanja in komuniciranje, kot smo jih bili vajeni. Prepad 
med nami in svetom na tem področ ju je že danes velik in 
pričakujemo lahko, da se bo še večal tako, da se postavlja 
vprašanje, kdaj, kako in v kakšni meri ga bomo sploh lahko 
omilili. 

Znanje in moč sta tesno povezana. Možnost biti informiran 
danes poštaja'ključ moč i in je eden izmed bistvenih elemen- 
tovmoči. Za uveljavljanje samoupravnega odločanja je infor- 
miranost delavcev in delovnih ljudi nujen pogoj, kar poudarja 
še poseben pomen informatike v našem družbenem sistemu. 
Komunikacija postaja vedno bolj kompleksni sistem za pre- 
nos informacij in s tem pogojevanja moč i. Informacija je 
postala eden ključnih proizvodnih faktorjev, ki v nasprotju z 
naravnimi faktorji ni omejen. 

Dejavnost na področju komunikacij postaja zelo po- 
membna ekonomska aktivnost našega časa. Ta dejavnost ima 
vedno več ji delež v družbenem bruto proizvodu industrializi- 
ranih dežel ter postaja dinamični sektor, ki omogoča razvoj in 
nove zaposlitvene možnosti. V nekaterih najbolj razvitih indu- 
strijskih deželah je bil v zadnjih osmih letih prirast vrednosti 
prodane informacijske in komunikacijske opreme 490%62. 
Komunikacije postajajo ključna aktivnost v mnogih najbolj 
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razvitih deželah, v katerih že polovica ljudi dela na pridobiva- 
nju, procesiranju in distribuiranju informacij. V tehnološkem 
smislu se informacijska in komunikacijska tehnologija spajata 
v enotno tehnologijo. Procesiranje informacij je-aktivnost, ki 
porabi zelo malo energije. 
Analiza dosedanjega razvoja 

5.4.2. Na področju množičnih informacijskih medijev (ča- 
sopis, knjiga, radio, televizija, kino) je stanje v SR Sloveniji 
glede na doseženi družbenoekonomski razvoj primerno, če- 
prav je pokritost z informacijskimi mediji v razvitih regijah 
bistveno boljša kot v nerazvftih. Pri tem se je treba zavedati, 
da so stroški informiranja (v nacionalnem jeziku) na prebi- 
valca pri majhnem narodu bistveno več ji kot pri velikem. 

5.4.3. V zadnjih letih opažamo skokovito gibanje nabave 
nove računalniške opreme,83 ki je sicer nekoliko upadlo v 
letih 1974 in 1978 zaradi omejevanja njenega uvoza ter preha- 
janja od najemanja k nakupu računalniške opreme ter zopet 
oživelo v letu 1979, kar se ujema z začetki domače proizvod- 
nje, ki je morala po eni strani nadomestiti pomanjkanje uvo- 
žene opreme, hkrati pa je prodajala opremo za dinarje, kar je 
bilo za domače organizacije pomembna prednost. Težnje 
zadnjih let in tudi razvojni načrti naših organizacij kažejo, da 
se bo povpraševanje po domač i in uvoženi računalniški 
opremi še naprej večalo in mu domač i proizvajalci ne bodo 
mogli slediti. Uporaba računalnikov v organizacijah združe- 
nega dela teče najpogosteje v računovodskih in knjigovod- 
skih dejavnostih. Zahtevnejši informacijski sistemi domačega 
izvora za potrebe upravljanja so prava redkost. Nekatere za- 
htevnejše obdelave se vršijo z uvoženo programsko cvremo/ p 
Razkorak med uporabljeno tehnologijo in možnostmi, SI jo " 
nudi ta tehnologija, je pri nas še izredno velik. 

5.4.4. Gibanje PTT storitev kaže v zadnjih dvajsetih letih 
stalen porast. Po gostoti poštnih storitev je Slovenija leta 1980 
dosegla že poprečno 154 storitev na prebivalca, kar je največ 
v Jugoslaviji, še vedno pa zaostaja za tovrstnim povpreč jem v 
gospodarsko razvitejših državah.64 

Za teleks promet je značilno, da je dosežena gostota teleks 
naročnikov v primerjavi z drugimi državami precej nižja, saj 
pride v letu 1980 na 10.000 prebivalcev 7 teleks priključkov, v 
razvitejših državah Evrope pa od 15 do 25 (v letu 1975). V 
jugoslovanskem merilu pa je Slovenija daleč najbolj razvita, 
saj znaša v Jugoslaviji povprečna gostota 4 teleks priključke 
na 10.000 prebivalcev. Telegrafsko omrežje je zadostno di- 
menzionirano, tako da omogoča kakovosten promet. Medna- 
rodni teleks promet.je skoraj v celoti avtomatiziran, saj je v 
avtomatski promet vključenih že približno 150 držav sveta" l,r' 

Kljub pomembnemu povečanju telefonskih zmogljivosti,65 

zlasti števila telefonskih priključkov, zadovoljevanje družbe- 
nih potreb po telefonskih storitvah še vedno močno zaostaja 
za potrebami. V primerjavi z deželami na enaki stopnji razvito- 
sti pokrivajo PTT organizacije v Sloveniji le okoli 60% dejan- 
skih potreb. Stopnjo zaostajanja v razvoju telefonije v Slove- 
niji kažejo tudi primerjave gostote telefonskih priključkov z 
drugimi državami v Evropi oziroma primerjave gostote tele- 
fonskih naročnikov z gostoto avtomobilov, televizijskih in 
radijskih naročnikov in končno tudi gostota telefonskih prik- 
ljučkov po gospodinjstvih, ki močno zaostaja ža popreč ji v 
drugih evropskih državah. 

5.4.5. Pri ugotavljanju stanja informatike v slovenski indu- 
striji naletimo na akutno pomanjkanje podatkov in neorgani- 
zirano spremljanje tega procesa.67 Splošne značilnosti dose- 
danjega razvoja informatike in komunikacij soi>v«teffVrda?)r: 
obstaja precejšnja nepovezanost med organizacijami združe- 
nega dela pri razvoju, proizvodnji in uporabi informacijske 
tehnologije v praksi. Še posebej se ta nepovezanost odraža v 
raziskovalni sferi, ki pa je kljub pogojem, v katerih deluje, v 
nekaterih segmentih v stiku s svetovnim znanjem68 Informa- 
cijska tehnologija je zaradi uvoznih omejitev, problema majh- 
nih domačih serij, obravnavanja tovrstnih naložb kot neproi- 
zvodnih, visokih cen itd. relativno slabo dostopna, kar kaže, 
da nismo uspeli doseč i pravilnega ravnotežja med potrebo po 
razvoju domače proizvodnje te opreme in potrebo po čim 
hitrejšem uvajanju najuč inkovitejših dosežkov svetovne te- 
hnologije. Uporabo sodobne informacijske tehnologije zavira 
tudi neznanje. Problem je v učnih programih šol in v neza- 
dostni opremljenosti šol s temi sredstvi. V zadnjem razdobju 
zaostajamo tudi pri uporabi osebnih računalnikov, ki jih na 
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našem trgu ni, pa tudi sicer so glede na kupno moč prebival- 
stva slabo dostopni. Nezainteresiranost za uporabo sodobne 
informacijske tehnologije je tudi eden izmed vzrokov zaosta- 
janja za razvitim svetom. Tu gre tako za socialno-psihološke 
probleme uvajanja nove tehnologije in tudi za zavestno odkla- 
njanje uporabe nekaterih možnosti, ki jih ta tehnologija pri- 
naša (npr. transfer znanja)69 

Osnovne naloge in ocena razvojnih možnosti 
5.4.6 Iz analize dosedanjega razvoja je mogoče zaključ iti, 

da na področju računalništva močno zaostajamo za razvitimi 
državami. Družba mora sprejeti izziv informatike, odpraviti 
normativne ovire in s sistemom izobraževanja zagotoviti pod- 
poro njenemu naglemu razvoju, hkrati pa tudi zagotoviti po- 
večan delež teh naložb v skupnih naložbah in možnost selek- 
tivnega uvoza. 

Razvoj Informatik« mora omogoč iti razvoj proizvodnje in 
poglabljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. 
Zato mora zagotoviti vpogled v proces družbene reprodukcije 
tako na nivoju organizacije združenega dela kakor tudi na 
nivoju družbenopolitičnih skupnosti. Zato bodo predvidoma 
do okoli leta 1995 izgrajene normativne, komunikacijske in 
programske rešitve, ki bodo zagotovile enotnost »informacij- 
skega prostora«. Razvoj družbenega sistema informiranja kot 
konsistentnega sistema normativne ureditve, komunikacij- 
skega sistema (hardvvarea) in programskih rešitev (softwarea) 
mora postati eden najpomembnejših dejavnikov zmanjševa- 
nja družbene režije, predvsem pa tisti dejavnik, ki bo omogo- 
č il več jo uč inkovitost odločanja. 

Normativno dejavnost bo potrebno uskladiti z gospodar- 
skim sistemom tako, da bosta oba dejavnika vplivala na moti- 
viranost za proizvodnjo in za uporabo informacijske tehnolo- 
gije. Pri investicijskih programih bo potrebno doseč i, da bodo 
poleg proizvodnega procesa izboljševali tudi upravljalske 
procese in predvideli opremo za procesiranje upravljalskih 
informacij. Delež opreme za procesiranje informacij v nalož- 
bah bi morali dvigniti tako, da bodo naložbe v opremo za 
procesiranje informacij rastle najmanj po stopnji 20% letno. 

Takšna, navidez ambiciozna stopnja rasti pa bi bila še 
vedno nižja od stopnje rasti v razvitih deželah. To pomeni, da 
bi se razkorak med razvitimi deželami in nami zaradi omejenih 
sredstev in uvoznih možnosti še nadalje poglabljal. Glede na 
dosedanji razvoj in zastoje na tem področju je pričakovati, da 
bo v razdobju 1985-1990 več ji del naložb usmerjen v periferne 
enote (terminali, diskovni pogoni, disk packi itd.), program- 
sko opremo in komunikacije (modemi, vodi itd.). Ocenju- 
jemo, da bo po letu 1985 prišlo do velikega obsega naložb v 
razvoju programske opreme. S pojavom firmwarea ^ in mno- 
žičnim uvajanjem mikro računalnikov pa je pričakovati spet 
rahlo padanje teh naložb. Po vsebini je pričakovati razvoj 
predvsem v smeri upravljalskih informacijskih sistemov za 
proizvodne in za administrativne potrebe. Investicije na po- 
dročju javnega omrežja za prenos podatkov bi morale zagoto- 
viti možnost vzpostavljanja mednarodnih mrež in vključevanja 
v mednarodne informacijske tokove (prenos znanja, uporaba 
svetovnih bank podatkov itd.). 

Ohraniti in nadalje razvijati bomo morali domačo proizvod- 
njo računalniških sistemov, ki temelje na domačem znanju in 
tehnologiji. 

Raziskovalni in izobraževalni sistem bi moral podpreti po- 
trebe po naglem razvoju informatike in komunikacij. Do leta 
1995 naj bi bilo zagotovljeno izobraževanje na področ ju infor- 
matike na vseh nivojih in smereh izobraževanja, saj bo šlo za 
pomembne spremembe v kvalifikacijski strukturi zaposlenih. 

Potrebno bo doseč i enakomernejšo regionalno pokritost 
ter dvigniti obseg in kvaliteto informacijskih in komunikacij- 
skih storitev. 

Prodor informacijske tehnologije v proizvodne procese mo- 
ramo zasnovati tako, da bomo pri investicijskih odločitvah kot 
enega od kriterijev obravnavali stopnjo amtomatlzacije. Nova 
tehnologija na področ ju informatike in komunikacij bo do 
temeljev spremenila organiziranost proizvodnih in upravljal- 
skih procesov, saj bo bistveno povečana dostopnost do najra- 
zličnejših podatkov in hitrost rokovanja z informacijami. V 
proizvodnih procesih se bo to odrazilo predvsem pri načrto- 
vanju in spremljanju proizvodnje. Množično uvajanje NC stro- 
jev je pričakovati šele po letu 1990, ko bomo obnavljali seda- 
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nje tehnologije, s posameznimi prodori na tem področju pa se 
srečujemo že danes. 

Znanje in izkušnje, s katerimi razpolagamo v SR Sloveniji, 
omogočajo, da bomo v razdobju 1986-1995 sposobni infor- 
macijsko tehnologijo vgrajevati v proizvodne programe kot so 
avtomobilska industrija, zabavna elektronika, bela. tehnika, 
proizvodnja avtomatskih strojev, proizvodnja računalnikov in 
računalniške opreme, proizvodnja komunikacijskih naprav 
itd. 

Za to razdobje bo značilno, da bodo deležne hitrega razvoja 
vse tiste institucije, ki so tako ali drugače povezane z zbira- 
njem, procesiranjem in distribucijo podatkov. Za obvladova- 
nje te tehnologije je že danes ključno znanje pri iskanju 
novih tehnologij. Poleg informacijskih služb bodo nastajale 
tudi nove organizacije, ki se bodo ukvarjale z zbiranjem, 
procesiranjem in distribucijo podatkov za posamezne naroč- 
nike. 

Upoštevati bo treba tudi razvoj mikro računilnikov71' (perso- 
nal bussines computer), ki jih je v SR Sloveniji le nekaj. Glede 
njihove uporabnosti, je upoštevaje izkušnje in napovedi v 
industrijskih deželah potrebno računati z njihovim naglim 
prodorom. Tako je mogoče računati, da bo tam do leta 1995 
30% vseh zaposlenih dnevno rokovalo s terminalsko opremo. 

Vsi ti procesi bodo omogočili decentralizacijo proizvodnih 
in upravljalskih procesov, kar bo vplivalo na večjo vlogo 
delavca in občana pri upravljanju družbene lastnine. Ti pro- 
cesi bodo vplivali tudi na humanizacijo življenja. Po drugi 
strani pa bodo ti procesi zahtevali od zaposlenih, da se 
neprestano strokovno usposabljajo oz. po potrebi prekvalifi- 
cirajo. 

5.4.7. Kot množični informacijski medij se bo vse bolj uve- 
ljavil ekran (TV). Tako na področju drugih množičnih Informa- 
cijskih medijev, kot so časopis, knjige in film ni pričakovati 
skokovitega razvoja. Ti mediji bodo postopno zgubljali kon- 
kurenčnost tudi po cenovni plati. 

Vse zahtevnejše oblike medsebojnega komuniciranja na 
področju negovornih storitev povzročajo, da se poleg dose- 
danjih klasičnih telegrafskih storitev pojavljalo potrebe po 
novih vrstah storitev, ki bi bolje zadovoljevale potrebe upo- 
rabnikov in ki jih ni več mogoče označ iti kot č iste telegrafske 
storitve 72). Med temi je treba zlasti omeniti: teleteks, video- 
teks, prenos podatkov itd. Skladno s tem projekcija razvoja do 
leta 200073> predvideva dve skupini in to prenos tekstov, 
kamor sodijo tudi sedanje klasične telegrafske storitve, ter 
prenos podatkov. V nasprotju s klasičnimi storitvami pa se 
bodo hitro povečevale nove vrste storitev. Za prenos podat- 
kov, ki se je v svetu že močno uveljavil in razvil, pri nas pa je še 
v prvih začetkih, je tudi v Sloveniji predviden pomemben 
razvoj. Ocenjuje se, da se bo število telefonskih inpulzov za 
priključke za prenos podatkov v telefonskem omrežju pove- 
čalo od 7,200.000 v letu 1980 na 93,600.000 v letu 2000 (indeks 
1300), število segmentov, v katerih izkazujemo prenos podat- 
kov v javnem omrežju za prenos podatkov, pa se bo od 26.000 
leta 1984, ko se bodo te storitve pričele pojavljati, predvidoma 
povečalo na 9.750.000 segmetov do leta 2000 (indeks 37.500). 
Rastlo bo tudi število zakupljenih vodov za prenos podatkov 

Ker je zaradi prehoda slovenskega gospodarstva na tehno- 
loško intenzivnejšo proizvodnjo pričakovati v perspektivi bi- 
stven premik potreb v naročniški telegrafiji, se bo po oceni 
povečalo tudi število naročniških priključkov in sicer od 1388 
v letu 1980 na 4250 v letu 2000. Pri tem bo naraščanje 
najintenzivnejše v razdobju 1981-1995. Zadovoljitev potreb 
pa bo dosežena približno okrog leta 2000, ko bo znašala 
gostota 19,8 priključkov na 10.000 prebivalcev. 

V razvitejših državah pričakujejo, da bo do leta 1985 kon- 
čano uvajanje teleteks službe in bo do tedaj prenos tekstov že 
standardna PTT storitev. Pričakovati je, da se bo uvajanje 
teleteksa v SR Sloveniji pričelo v obdobju 1985-1990, razvoj 
pa bo hiter zaradi potreb po zmanjšanju stroškov pisarni- 
škega poslovanja. Pri nas načrtujemo uvedbo teleteks službe 
v telefonskem omrežju in kasneje v omrežju za prenos podat- 
kov. Omrežje za prenos podatkov na principu paketne komu- 
tacije je zelo primerno za teleteks službo in čim bolj bo to 
omrežje razširjeno, tem bolj se bo teleteks vključeval vanj. 
Podoben razvoj načrtujemo na področju faksimila. 
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5.5. AKUMULACIJA IN INVESTICIJE 

Akumulacija v procesu družbene reprodukcije 
5.5.1. Akumulacija predstavlja enega osnovnih dolgoročnih 

faktorjev razširjene reprodukcije in razvoja hkrati pa je tudi 
rezultat reprodukcijskega procesa, zlasti delitve in prerazdeli- 
tve. Tako mora ocena možnosti oblikovanja akumulacije izha- 
jati iz analize rasti proizvodnje ter z analizo posameznih faz 
delitve omogočati preverjanje materialnih možnosti za tako 
rast proizvodnje. Ker je delitveni proces, v katerem se oblikuje 
akumulacija, izjemno kompleksen, podajamo pred analizo 
vsebinskih vzrokov njegovih kvantitativnih obeležij kratek 
opis njegovih značilnosti, ki je potreben za razumevanje ana- 
lize, ki po tem sledi. 

Že družbenega proizvoda kot izhodiščne kategorije ne obli- 
kujejo samo dejavniki proizvodnje, ampak tudi delitve. Veli- 
kost družbenega proizvoda namreč ni odvisna le od angažira- 
nja dela in sredstev ter od uč inkovitosti gospodarjenja, pač  pa 
tudi od tako imenovane primarne delitve preko relativnih 
odnosov cen med panogami. Za slovensko gospodarstvo kot 
celoto se to pokaže v škarjah cen naših proizvodov s tistimi iz 
drugih republik in tujine. Poleg tega na izkazani družbeni 
proizvod in dohodek vpliva tudi obračunski sistem. 

Osnovna odločitev v procesu delitve je odločitev o razdelitvi 
tako izkazanih sredstev na akumulacijo in potrošnjo. Zato je 
pri določanju obsega akumulacije potrebno tudi poznati fak- 
torje, ki določajo obseg potrošnje. Pri tem gre za procese v 
sekundarni delitvi, torej za oblikovanje sredstev neproizvo- 
dnih dejavnosti, in za interno delitev, ko se določa razmerje 
med'flsebh1rW dohodki in akumulacijo. Odločanje med aku- 
mulacijo in potrošnjo ni prisotno samo pri viru dohodka, to je 
v proizvodni sferi, pač pa tudi pri neproizvodnih dejavnostih 
in prebivalstvu. 

V naslednji fazi se ustvarjena akumulacija skupaj z amorti- 
zacijo preliva, delno tudi preko bančnega sistema kot posre- 
dnika, med sektorji znotraj Slovenije in tudi prek okvirov 
Slovenije. Na v globalu razpoložljiva sredstva za investicije v 
Sloveniji tako vpliva tudi pretok akumulacije z ostalo Jugosla- 
vijo in tujino. 

Pri tem pa sama razpoložljiva denarna sredstva za investi- 
cije v Sloveniji določajo obseg tako imenovane realne akumu- 
lacije in njeno strukturo le v toliki meri, kolikor so odraz 
razpoložljivih fondov investicijskega blaga. 

Pri analizi znač ilnosti oblikovanja akumulacije v preteklem 
obdobju in projekciji za bodoče obdobje bomo sledili tem 
ključnim fazam oblikovanja akumulacije. 

Značilnosti preteklega obdobja 
5.5.2. V preteklem obdobju so cene slovenskih proizvodov 

rasle nekoliko počasneje kot v Jugoslaviji (5% manjši deflator 
družbenega proizvoda za obdobje 1972-1980), tako da so 
škarje cen v medrepubliški menjavi nekoliko zmanjševale naš 
dohodek v primerjavi z realnim obsegom proizvodnje. Vzrok 
je predvsem v izboljšavi dohodkovnega položaja bazne indu- 
strijske proizvodnje in kmetijstva, škarje cen so bolj poslab- 
ševale naš relativni položaj v zunanji trgovini (3,6 kratni porast 
uvoznih cen in samo 3,2 kratni porast izvoznih cen v obdobju 
1972-1981), saj porasta uvoznih cen v obdobju energetske 
krize v pogojih, ko izvoz povečujemo bolj zaradi možnosti 
uvoza kot zaradi dohodkovne motivacije, z izvoznimi cenami 
še nismo v celoti kompenzirali. 

Jf 5 3. Naš obračunski sistem doslej ni omogočal pravilnega 
izkazovanja družbenega proizvoda in dohodka, saj v precejš- 
nji meri še odraža pritiske na delitev neustvarjenega in socia- 
lizacijo izgub. Dohodek se nerealno visoko izkazuje, kar po- 
tem vpliva na delitvene odločitve in izkazovanje akumulacije. 
Te pomanjkljivosti (gre za rešitve glede vrednotenja poveča- 
nja zalog, razmejevanja izgub, obravnavanja tečajnih razlik in 
drugo) so prišle do izraza zlasti v pogojih intenzivne inflacije. 

5.5.4. Tako izkazani družbeni proizvod proizvajalci delijo 
med sredstva za reprodukcijo in porabo v okvirih, s katerimi 
družba zagotavlja realizacijo planiranega obsega akumula- 
cije. Delež amortizacije in lastne akumulacije gospodarstva 74) 
v družbenem proizvodu postopoma narašča in tako delno 
kompenzira zmanjšanje pritoka akumulacije iz drugih virov. V 
tem pogledu so se kot razmeroma uč inkoviti instrumenti 
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poti, ki jo je denarna akumulacija doslej, 
nadaljnjem obtoku, kaže manj ugodno sliko. 

ekonomske politike v novejšem času pokazali družbeni dogo- 
vori o razporejanju čistega dohodka ter predpisi o realnejšem 
ugotavljanju amortizacije, ki so delno nadomestili še neza- 
dostno lastno motiviranost proizvajalcev za oblikovanje sred- 
stev za reprodukcijo. Ob tem je ostal v obdobju od leta 1970 
do danes delež skupne in splošne porabe ter drugih odlivov iz 
dohodka (obresti, ipd.) v družbenem proizvodu razmeroma 
stabilen na nivoju 40%, v č igar okviru pa je delež skupne in 
splošne ptorabe upadel. Povečanje deleža kategorije bruto 
akumulacije gospodarstva pa je šlo na račun zmanjšanja 
deleža čistih osebnih dohodkov. S tem povzročen padec 
življenjskega standarda se je odrazil v zmanjševanju dodatne 
akumulacije, ki jo oblikuje prebivalstvo. Ta se je iz največjega 
absolutnega nivoja v letu 1978 do danes realno zmanjšala na 
polovico ter predstavlja le še manj kot petino vse v Sloveniji 
ustvarjene denarne akumulacije. 

Če k sredstvom za reprodukcijo gospodarstva (od tega 
manj kot 4% teh sredstev v individualnem sektorju) in akumu- 
laciji prebivalstva prištejemo še postopoma padajoč delež 
bruto akumulacije negospodarstva, dobimo denarno akumu- 
lacijo v Sloveniji. Njena rast je v zadnjih desetih letih rahlo 
zaostajala za rastjo družbenega proizvoda. Tako se je njen 
delež v družbenem proizvodu ustalil na 43%, kar je nekoliko 
pod povpreč jem Jugoslavije ter v sredini med nižjimi deleži, ki 
jih kažejo zahodna gospodarstva, in višjimi v vzhodnih socia- 
lističnih državah. Ta delež bi v globalu razmeroma ustrezal 
sedanji razvojni stopnji Slovenije. Hitrejše zmanjševanje naše 
sedanje zadolženosti pa bi zahtevalo njen še več ji delež. 

5.5.5. Analiza 
ubirala v svojem nadaljnjem < 
Sredstva za reprodukcijo gospodarstva so, in to je trajna 
značilnost dosedanjega razvoja, v veliki meri namenjena od- 
plač ilu bančnih kreditov, kot tudi raznim oblikam obveznega 
združevanja, tako da v globalu ostajajo proizvajalcem le sred- 
stva v obsegu amortizacije. Tako so zlasti za povečanje obrat- 
nih sredstev v celoti vezani na bančne kredite. 

Na pretok akumulacije prek bančnega sistema med Slove- 
nijo in ostalo Jugoslavijo je zlasti izrazito vplival odnos med v 
Sloveniji prejeto primarno emisijo na eni in sredstvi sloven- 
skih bank deponiranih pri Narodni banki Jugoslavije na drugi 
strani, ki se je izboljševal in tako vodil v zmanjševanje odliva 
akumulacije v ostalo Jugoslavijo. Ta odliv je bil v preteklosti 
delno kompenziran s kreditiranjem iz tujine. Vendar se je 
pritok akumulacije iz tujine na prehodu iz prejšnjega v tekoče 
srednjeročno plansko obdobje zaradi odplačevanja dolgov 
tujini in našega kreditiranja tujine spremenil v odliv in postal 
osnovna determinanta pretoka akumulacije čez mejeSlovenije, 
katere odliv v neto izrazu se je v tem srednjeročnem obdobju 
tako spet postopoma povečal. S tem se je delež sredstev za 
investicije v osnovna sredstva in zaloge na območju Slovenije 
v družbenem proizvodu še nadalje zmanjšal. 

Projekcija sredstev za investicije 
5.5.6. Pri analizi oblikovanja investicijskih sredstev v bo- 

dočem obdobju smo izhajali iz globalnih okvirov analize dol- 
goročnih razvoj ni h možnosti, ki za obdobje 1986-1995 po sred- 
nji varianti projicira povprečno letno realno rast družbenega 
proizvoda 3,7%. Pri tem predpostavljamo, da bo ta družbeni 
proizvod vrednostno odražal enako rast fizičnega obsega 
proizvodnje. Morebitno poslabševanje cenovnih odnosov z 
drugimi republikami zaradi izboljševanja dohodkovnega po- 
ložaja surovinskih panog in kmetijstva bi moral kompenzirati 
z izboljšanjem cenovnih odnosov do tujine. Dolgoročnejše 
naravnana in dohodkovno motivirana'izvozna usmerjenost bi 
se namreč morala odraziti v doseganju ustreznejših izvoznih 
cen. 

Obračunski sistem naj bi zagotovil č im realnejše izkazova- 
nje v teh pogojih pridobljenega dohodka in s tem tudi akumu- 
lacije, iz katere bi morali postopoma izloč iti fiktivni del, ki se 
nanaša na prikrite izgube in erozijo družbenih sredstev ter 
preprečevati inflacijske načine ustvarjanja dohodka. 

5.5.7. Projekcija, ki temelji na teh izhodišč ih, kaže (glej 
tabelo 5.3), da je potreben obseg sredstev za investicije 
možno doseč i ob upoštevanju naslednjih možnih proporcev 
oblikovanja akumulacije. 

Tabela 5.3 
Doseženi In možni proporci oblikovanja in pretakanja 
akumulacije v Sloveniji 

Delež v družb, proizv. v % letne 
stopnje 

realne rasti 
tekoče cene cene 1980 v% 

1975/76 1979/80 1985 1995 1986-1995 
1. Družbeni 
proizvod (2+3+4) 
2. Čisti OD v 
gospodarstvu 
3. Skupna in 
splošna poraba ter 
drugi odlivi iz doh. 
4. Bruto 
akumulacija 
gospodarstva 
5. Bruto 
akumulacija 
negospodarstva 
6. Akumulacija 
prebivalstvi 
7. Skupaj domača 
denarna 
akumulacija 
(4+5+6) 

100 100 100 100 3,7 

36,6 34,8 32 34 4,4 

40.0 40,6 41 40 3,4 

23,4 24,6 27 26 3,4 

13.1 10,0 8 8 3,7 

11,9 9,8 8 12 8,1 

48,4 44,3 43 46 4,4 

Za čiste osebne dohodke v gospodarstvu predvidevamo, da 
se bodo do! konca obdobja projekcije lahko vrnili na tisti delež 
v družbenem proizvodu, kot so ga imeli leta 1980. 

Projekcija tistega dela družbenega proizvoda, ki se v sekun- 
darni delitvi odvaja za kritje skupnih in splošnih družbenih 
potreb ter za druge odlive iz dohodka, kaže v globalu le malo 
počasnejšo rast teh sredstev od rasti družbenega proizvoda in 
tako ne odpira kaj dosti prostora dodatni akumulaciji organi- 
zacij združenega dela (Glej tudi točko 10.8.2.1). 

V celoti l^hko za delež vseh elementov delitve družbenega 
proizvoda, ki niso namenjeni sredstvom za reprodukcijo, 
predvidevamo, da se ne bo mogel zmanjšati in bo še zmeraj 
dosegal skoraj tri četrtine družbenega proizvoda. Ocena ce- 
lote je lahko trdnejša od projekcije posameznih tokov, saj se 
na primer razmerje med čistimi osebnimi dohodki in prispevki 
lahko spreminja glede na variante odloč itve o neposredni 
participaciji prebivalstva za storitve družbenih dejavnosti. 

Ker pri predvideni stopnji rasti družbenega proizvoda po 
oceni ne bq več možno povečevati deleža sredstev za repro- 
dukcijo, ki |se formirajo v gospodarstvu, bo treba možnost 
hitrejše rasti akumulacije od družbenega proizvoda poiskati 
na drugih mestih, kjer se odloča o delitvi med akumulacijo in 
potrošnjo. Bistvenih sprememb pri oblikovanju sredstev za 
reprodukcij^ v negospodarstvu ne moremo pričakovati. 

Ob rasti deleža osebnih dohodkov pa lahko pričakujemo 
(bistveno) hitrejšo rast akumulacije prebivalstva. Za to govori 
več indikacij. Medtem ko padcu realnih osebnih dohodkov ni 
sledil tudi enak padec osebne potrošnje, tudi zato, ker je 
prebivalstvo poseglo po prihrankih, pa lahko v stabilnejših 
pogojih za naprej pričakujemo realnejše prilagajanje potroš- 
nje danim možnostim in višjo udeležbo sredstev prebivalstva 
pri stanovanjski gradnji. To dolgoročno družbeno usmeritev 
in varčevanje naj bi spodbujali tudi sstimulativnejšimi obrest- 
nimi merarrii in odpiranjem možnosti za neposredna proiz- 
vodna vlaganja prebivalstva v družbeni sektor in osebno delo. 
S tem bi se vrnili na tolikšen delež akumulacije prebivalstva v 
družbenem proizvodu, kot je bil že v preteklosti, zato smo 
mnenja, da je tak porast akumulacije od sedanjih 8 na 12% z 
ustrezno politiko uresnič ljiv. Lahko tudi pričakujemo več ji 
delež neposrednega usmerjanja sredstev prebivalstva v 
gospodarske in negospodarske naložbe, večjo stopnjo samo- 
financiranja gospodarstva v celoti, še zlasti obratnih sredstev, 
in večjo stopnjo neposrednega združevanja sredstev znotraj 
gospodarstva. 

5.5.8. Poleg večje mobilnosti akumulacije bi morali na ne- 
katerih področjih stremeti tudi k več ji strukturni usklajenosti 
akumulacije in Investicij tako, da bi bila manjša potreba po 
obveznem združevanju akumulacije. To bi lahko dosegli z 
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ustreznejšo politiko relativnih cen zlasti infrastrukturnih de- 
javnosti, izvoza in kmetijstva. Za večino teh premikov, predvi- 
denih v dolgoročnem programu gospodarske stabilizacije, pa 
bodo potrebne tudi globlje zareze v obstoječe odnose. 

Več ji obseg denarne akumulacije v Sloveniji bi se v skoraj 
enaki meri moral odraziti tudi v povečanju razpoložljivih sred- 
stev za investicije v osnovna sredstva in zaloge v Sloveniji. 
Delež neto odliva akumulacije v družbenem proizvodu v 
-ruge reublike in federacijo preko združevanja za manj ra- 
zvite, preko monetarnega sistema in drugih kanalov se bo 
verjetno nekoliko znižal. V odnosih s tujino bo treba računati 
z znatnim tekočim presežkom in povečanjem odliva akumula- 
cije ter s kreditiranjem izvoza opreme in investicijskih del v 
tujini, kar pomeni, da bo Slovenija postala neto izvoznik 
akumulacije. Neposredna vlaganja tujega kapitala bi lahko ta 
neto odliv zmanjšala in tako povečala okvire sredstev za 
investicije. 

Ocenjujemo, da bi celotna razpoložljiva denarna sredstva 
za investicije v osnovna sredstva in zaloge v Sloveniji lahko 
omogočila predvideno rast investicij v obdobju 1986-1995 
realno po stopnji 4,6% letno. 

Investicije 
5.5.9. Pretekli razvoj Jugoslavije in Slovenije se je v pre- 

težni meri opiral na velika vlaganja, ki so preko povpraševanja 
po investicijskih dobrinah stimulirale rast proizvodnje in 
uvoza, na strani ponudbe novozgrajenih zmogljivosti pa pred- 
vsem notranjo potrošnjo. Razvojna politika ni mogla prepre- 
č iti neracionalnih sektorskih in teritorialnih pritiskov za go- 
spodarsko rast in zaposlitev. Visoki deleži investicij v osnovna 
sredstva v družbenem proizvodu, ki so zlasti v obdobju 1973- 
1979 presegali 30%, niso dajali ustreznega prirasta v družbe- 
nem proizvodu zaradi številnih slabosti v pripravi investicij- 
skih odločitev, v procesu investiranja in končno v slabem 
izkoriščanju aktiviranih zmogljivosti. 

Uč inkovitost investicij stalno upada75. Zato postaja strate- 
ška opredelitev razvoja odprava negativnih tendenc, ki v 
izboru in selekciji programov ter v njihovi izvedbi vplivajo na 
kvaliteto gospodarjenja. H kvaliteti in uč inkovitosti investicij- 
skih odločitev bi prispevali zlasti ukrepi, kot so; odpravljanje 
deficitarnega financiranja, ekonomska merila pri presoji druž- 
benoekonomske uč inkovitosti investicij in sankcije za nedo- 
sežene rezultate. 

5.5.10. Investicijska politika73 v prihodnjem obdobju je za- 
stavljena tako, da bi po obsegu in strukturi prispevala k 
strategiji v izvoz usmerjenega gospodarstva. Pogoja takšnega 
in na daljši rok rastočega vključevanja v mednarodno delitev 
dela sta povečanje uč inkovitosti investiranja gospodarstva in 
zadostna sredstva za izkoriščanje opredmetenega tehnolo- 
škega napredka. Pri opredeljevanju investicijske politike v SR 
Sloveniji izhajamo iz streteške usmeritve, da se bo delež 
investicij v družbenem proizvodu v primerjavi s preteklim 
desetletjem znižal (deloma zaradi plač ilno bilančnih razlogov, 
zaradi potrebe po odpravljanju vseh oblik deficitarnega finan- 
ciranja in zaradi povečanja uč inkovitosti v uporabi razpolož- 
ljivih investicijskih sredstev). Poleg tega izhajamo iz predpo- 
stavke, da se bodo investicijska sredstva v več ji meri kot 
doslej usmerjala v vlaganja v druge republike in pokrajini in v 
tujino, zlasti v nekatere dežele v razvoju, upoštevaje tudi 
koncept nove mednarodne gospodarske ureditve, z name- 
nom povečanja uč inkovitosti gospodarjenja v SR Sloveniji. 

Bruto investicije v druge republike in pokrajini ocenjujemo 
v višini okoli 3% družbenega proizvoda. Na to bodo vplivali: 
surovinska, prehrambena in energetska odvisnost Slovenije, 
zlasti v začetnem obdobju; omejitve uvoza surovin in energet- 
skih virov; potrebe slovenskega trga po izdelkih in repromate- 
rialih jugoslovanske predelovalne industrije v zvezi s preu- 
smerjanjem slovenske industrije v izvoz; povpraševanje orga- 
nizacij združenega dela iz drugih republik in pokrajin po 
denarni akumulaciji, znanju in kar najsodobnejši tehnologiji. 

Neto izvoz domače akumulacije v tujino v obsegu okoli 
0,5% družbenega proizvoda pa narekujejo: možnosti poveča- 
nja izvoza domače opreme in znanja ter možnosti večjega 
prilagajanja naše proizvodnje v tujini lokalnim tržnim zahte- 
vam, ob lažji oskrbi s surovinami in repromateriali in s tem 

možnostih za ekonomiziranje s stroški; prebroditev carinskih, 
uvoznih in deviznih ovir v mednarodni menjavi z ustanavlja- 
njem podjetij v tujini; možnost uporabe lokalnih finančnih 
virov in virov Mednarodne banke za obnovo in razvoj; drugi 
interesi razvoja slovenskih organizacij združenega dela ob 
uvajanju sodobne tehnologije, organizacije in profila podjetja 
z mednarodno reputacijo ter hitrejše pokrivanje domač ih raz- 
iskovalnih in razvojnih stroškov. 

S projeciranim deležem investicij v osnovna sredstva v 
družbenem proizvodu (investicijska stopnja), v višini do 23% v 
letu 1995 bi Slovenija spet dosegla razvite zahodne države na 
začetku osemdesetih let. Slovenija bo morala doseč i v okviru 
tako znižane investicijske stopnje kar najboljšo uč inkovitost 
vlaganj, kar še boij velja za sedanje obdobje (investicijska 
stopnja v letu 1985 bo le okrog 18%). 

To postavlja pred celoten gospodarski mehanizem in in- 
strumente zahtevne naloge in velike premike glede na dose- 
danjo prakso. 

5.5.11 Strateške naloge investicijske politike SR Slovenije 
do leta 2000 so tesno povezane tudi z opredelitvami na ravni 
Jugoslavije. Na osnovi družbenoekonomskih meril, združeva- 
nja sredstev, selekcije programov in povečanja odgovornosti 
za uč inkovito gospodarjenje z investicijskimi sredstvi bo treba 
v Sloveniji zvišati udeležbo gospodarskih investicij v skupnih 
investicijah, v njihovem okviru pa tistih proizvodnih progra- 
mov, ki so razvojno-tehnološko intenzivni in omogočajo na 
dolgoročnih osnovah, s koriščenjem domačih prednosti, po- 
večan izvoz blaga in storitev. Spremembe v strukturi gospo- 
darskih investicij v korist izvoznih in razvojno-tehnoloških 
intenzivnih programov bodo uresnič ljive tudi s selekcijo in 
optimizacijo programov zlasti na področju gospodarske infra- 
strukture in surovinskih panog. 

Razvoj gospodarske infrastrukture/upoštevaje realne mož- 
nosti, naj ne bi presegel približno 1/4 vseh gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva, ob upoštevanju racionalne rabe 
pa bi omogočal nujno oskrbo z energijo77 in racionalen pretok 
blaga. Postopno bo treba opuščati programe, ki so energet- 
sko in izvozno intenzivni. Izjeme bi bile dopustne v programih, 
ki omogočajo racionalno nadomeščanje uvoženih sestavin 
brez dodatne uvozne zašč ite. 

Stopnja investiranja v surovinske panoge bo približno na 
ravni povprečja gospodarstva, vlaganja v elektroniko, stroje- 
gradnjo in farmacijo pa bodo nadpovprečna. 

Nujno bo zmanjševanje udeležbe stroškov za zgradbe v 
tehnični sestavi investicij zlasti s koncentracijo in specializa- 
cijo gradbeništva, z industrijsko in tipsko gradnjo, ekonomič- 
nostjo gradbenega materiala. Na drugi strani pa bo treba 
doseč i povečanje deleža domače strojegradnje in elektronike 
pri opremi in uvajanju avtomatizacije v gospodarstvo. Delež 
uvožene opreme in pravic iz industrijske lastnine bo omejen 
na investicijske programe, ki zadoščajo kriterijem družbenoe- 
konomske upravičenosti, zlasti neto deviznega uč inka. Mo- 
dernizirali naj bi klasično predelovalno industrijo, v njenem 
okviru pa zmogljivosti, ki povečujejo uporabo domačega zna- 
nja, surovin, reprodukcijskega materiala v visokih stopnjah 
predelave in ki so mednarodno konkurenčni, brez dodatnih 
pomoči. 

Povečanje samooskrbe SR Slovenije s hrano bo zahtevalo 
večjo udeležbo vlaganj v kmetijstvo, zlasti pa še za urejanje 
zemljišč  in trajnih nasadov, v mehanizacijo, gradbene objekte 
in v zagotavljanje redne oskrbe z umetnimi gnojili in zaščit- 
nimi sredstvi. Poleg tega bomo imeli znatna vlaganja sredstev 
izven Slovenije za zagotovitev deficitarnih predelkov. 

Politika pospeševanja skladiščnega regionalnega razvoja in 
pospeševanja razvoja manj razvitih območij v Sloveniji bo 
zahtevala še boljše koriščenje lokalnega proizvodnega poten- 
ciala, zlasti pospeševanje manjših in srednjih obratov, z ne 
prevelikimi dodatnimi stroški za nove infrastrukturne zmoglji- 
vosti. Znatno bo treba povečati delež vlaganj v drobno gospo- 
darstvo družbenega in zasebnega sektorja. 

5.5.12. Ob upoštevanju navedenih usmeritev bi bila možna 
struktura gospodarskih investicij v obdobju do leta 2000 
naslednja: 
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Tabela 5. 4. Možna struktura investicij v osnovna sredstva 
družbenega sektorja po gospodarskih kompleksih na 
področju SR Slovenije 

ReaiizacijaPredvidevanje 
1971-1982 1986-2000 

tekoče cene stalne cene 
1. Gospodarska infrastruktura 24,5 25-27 

- energetsko gospodarstvo 13,4 13-14 
- prometna infrastruktura 10,7 11-12 
- vodno gospodarstvo 0,4 1 

2. Surovinska in predelovalna in- 
dustrija 
v tem: 34,2 31-32 

- razvojno tehnol. skupine 4,8 9-10 
- surovinske panoge 7,4 6 

3. Kmetijstvo in živilstvo 7,1 9 
4. Ostalo gospodarstvo 34,2 35-32 
Skupaj gospodarstvo 100,0 100 

5.5.13. Investicije v drobno gospodarstvo združenega dela 
in zasebnega sektorja postajajo v obdobju do leta 2000 po- 
memben pogoj skladnejšega razvoja gospodarstva. Speciali- 
zacija in kooperacija v industriji zahteva povečanje vlaganj v 
modernizacijo manjših obratov, ki so v lasti občanov in ki ob 
smotrno naravnani davčni politiki nudijo dovolj možnosti za 
pritegnitev sredstev zdomcev. Na podlagi nujnosti razvoja 
kooperacijske proizvodnje v industriji, izboljšanja turistične 
ponudbe, sodelovanja zasebnega sektorja v kmetijstvu preko 
zadrug, raznih skupnosti in drugih oblik združevanja kmetov 
ter razvoja zmogljivosti za zadovoljevanje potreb občanov v 
blagu in storitvah, ki so deficitarne ali s stališča ekonomično- 
sti nesmotrne v družbenem sektorju, ocenjujemo, da se bo 
delež vlaganj zasebnega sektorja v družbenem proizvodu 
celotnega gospodarstva povečal od 4% na začetku osemde- 
setih let vsaj na 5% ob prehodu v leto 2000, možnosti pa so 
tudi znatno večje. 

5.5.14. Za omari ukrepanja na področ ju Investicij je po- 
membno, da bi odprava deformacij pri valorizaciji proiz- 
vodnih dejavnikov v veliki meri vplivala za zmanjšanje inter- 
vencijske investicijske zakonodaje in njenega dosedaj prevla- 
dujočega vpliva na oblikovanje razvojne politike. To utegne 
trajati daljše obdobje. V takih pogojih ima kriterialni vidik 
alternativne uporabe družbenih sredstev (namesto preteklega 
določanja sektorskih prioritet) odločilno vlogo pri ocenjeva- 
nju družbenoekonomske upravičenosti investicij. Sprejema- 
nje investicijskih odloč itev mora upoštevati ekonomska me- 
rila za presojo uč inkovitosti, na tej podlagi razvrščati investi- 
cije in s tem odpraviti vmešavanje političnih faktorjev. Racio- 
nalno odločanje v tržnem sistemu predpostavlja delovanje 
motiva dohodka kot regulatorja alokacije in selekcije. Vendar 
je za to potrebno izpolniti več pogojev, zlasti pa uravnotežiti 
glavne agregate družbenega proizvoda (investicije, akumula- 
cijo, izvoz, uvoz). Vlogo delavcev pri investicijskem odločanju 
je potrebno krepiti tudi s tem, da odločajo o več variantah 
investicijskih programov oziroma finančnih naložb. To je po- 
vezano s potrebo po stalnem in temeljitem strokovnem pri- 
pravljanju investicijskih odločitev. 

Postopke odločanja zlasti pri velikih projektih bo potrebno 
še izgrajevati in v njem konkretizirati tudi vlogo družbenopoli- 
tičnih skupnosti: intervencija v obliki zakonov ali družbenih 
dogovorov bi prišla v poštev takrat, ko pogoji gospodarjenja, 
naslonjeni na delovanje ekonomskih meril, ne bi nudili dolgo- 
ročno optimalnih rešitev. Investicijske odloč itve bi morale 
temeljiti na bistveno izboljšanem informacijskem sistemu, ki 
bi ga morali vsebinsko in organizacijsko opredeliti. Potencial- 
nim investitorjem naj bi nudil informacije o ekonomskih, 
tehnoloških, ekoloških, obrambnih in drugih potrebah in o 
možnostih investiranja. Samo tako bodo investitorji bolj poz- 
nali družbene stroške in koristi svojih odločitev ter upoštevali 
rnedsektorske in skupne družbene interese, ne pa samo po- 
djetniških, panožnih ali regijskih. 

5.6. RAZPOLOŽLJIVI NARAVNI IN PROSTORSKI 
POGOJI RAZVOJA 

5.6.1. Med razpoložljivimi proizvodnimi faktorji predstav- 
ljajo naravni viri razmeroma šibko osnovo za razvoj Slovenije, 

medtem ko prostorski pogoji nudijo nekatere komparativne 
prednosti, vendar hkrati nalagajo glede na geostrateški polo- 
žaj in neposredne vplive sosednjih visoko razvitih industrij- 
skih držav tudi nekatere specifične razvojne zahteve (karta št. 
1: Položaj SR Slovenije v SFR Jugoslaviji in Evropi). 

Skromnejše naravne osnove zahtevajo njihovo intenziv- 
nejšo, vendar racionalno izrabo, pospešene raziskave novih 
rudnih in energetskih rezerv in dolgoročno ter č imbolj sta- 
bilno naslonitev na nekatere surovinske vire v državi in v 
svetu. Po mednarodnih kriterijih spada Jugoslavije še bolj pa 
Slovenija, pri neobnovljivih surovinah med siromašnejše de- 
žele, obstajajo pa še nezadostno izkoriščene rezerve v obnov- 
ljivih prirodnih resursih, zlasti v neizrabljenem agro- in goz- 
dno-ekološkem potencialu, v neizrabljenem hidroenerget- 
skem potencialu in morju kot vse pomembnejšem izvoru 
surovin. Položaj glede naravnih virov v Sloveniji terja v raz- 
vojni strategiji tudi določeno selektivnost v izboru dejavnosti, 
č imvišjo stopnjo finalizacije in oplemenitenja proizvodnih 
vložkov ter visok delež ustvarjalnega znanja v vseh elementih 
produkcijskega in menjalnega procesa. 

Celoten kompleks rudnih in energetskih surovin zahteva 
jasno opredeljene kriterije glede ekonomske racionalnosti 
proizvodnje in substitucije uvoza na posameznih področjih, 
dolgoročno povezovanje interesov v okviru reprodukcijskih 
povezav ter skupne napore nosilcev pri višjih projektih razi- 
skav in eksploatacije na teh področ jih. Tudi pri intenzivnej- 
šem in kontinuiranem raziskovanju rudnih in energetskih 
virov ni računati s pomembnejšimi bilančnimi razbremeni- 
tvami in bi morali tudi obstoječe ekstenzivne porabnike suro- 
vin in energije podvreč i kritični presoji. 

5.6.2. V nasprotju z velikimi rezervami premoga v drugih 
predelih države lahko z njimi v Sloveniji zagotavljamo le 
kontinuiteto proizvodnje, pospešene raziskave rezerv pre- 
moga, nafte in plina pa bodo lahko odpirale možnosti le za 
nekoliko manjšo energetsko odvisnost. Sedanje eksploatacij- 
ske rezerve lignita in rjavega premoga zadoščajo pri proiz- 
vodnji okoli 6,5 milijona ton letno za okoli 40 let. Z raziska- 
vami na obstoječ ih in nekaterih novih lokacijah (Dol, Kotre- 
dež, Loke, Izlake, Podstrana itd.) bi bilo možno letno poveče- 
vati proizvodnjo za 100 do 150 tisoč ton.79 Ob bilančnih 
rezervah premoga v državi, ki znašajo okoli 22 milijard ton, so 
nujni čvrsti dogovori o skupnih vlaganjih za dobavo premoga 
in elektrike iz nekaj velikih bazenov izven Slovenije. 

Zaenkrat so le v Sloveniji raziskane bilančne rezerve ura- 
nove rude, ki dajejo možnost že dokaj pomembnega kritja 
potreb začetnih kapacitet dveh nuklearnih elektrarn. Proiz- 
vodnjo uranove rude bi morali obravnavati v luč i akutnega 
dolgoročnega razkoraka med uporabo in proizvodnjo tega 
vira energije v svetu in v luč i podobne situacije v državi, ki bo 
nastala tudi ob morebitni precej skromnejši izgradnji nuklear- 
nih elektrarn od dosedanjih predvidevanj. Intenzivno poteka- 
nje raziskav in izraba rudišč bi v obdobju 1995-2000 omogo- 
čalo kapaciteto okoli 900 ton letne proizvodnje uranovega 
koncentrata.80 

Raziskave potencialnih nahajališč nafte In pilna bi morale 
po intenziteti teč i v vrstnem redu: severovzhodno, osrednje in 
obalno območje Slovenije in zajemati vse bolj tudi spodnje 
starejše plasti.®1 

5.6.3. Kovinske mineralne surovine kljub nekaterim po- 
spešenim raziskavam ne dajejo posebnih možnosti in je neob- 
hodna naslonitev na ostale predele države in na uvoz. Zagoto- 
viti bi morali kontinuiteto proizvodnje svinca, cinka in živega 
srebra. Prouč iti bi morali možnosti eksploatacije štirih bakre- 
nih rudišč , kjer so raziskave pokazale okoli 16 milijonov ton 
rude z okoli 1 % metala. 

Več perspektive imamo na področ ju nekovinskih mineral- 
nih surovin, za katere obstajajo številna in dokaj kvalitetna 
nahajališča surovin, ki jih lahko z nekaterimi dopolnitvami iz 
ostalih predelov države in iz uvoza koristimo za pomembnejšo 
industrijsko predelavo. Poleg širitve in izpopolnjevanja dose- 
danjih vrst dejavnosti se ponujajo povsem nove tehnološke 
smeri oplemenitenja rud, proizvodnje novih anorganskih ve- 
ziv, izolacijskih materialov, substitutov kovin, kemičnih proiz- 
vodov, polnil, katalizatorjev itd. S skupnimi raziskavami, na- 
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ložbami in s povezovanjem velikih porabnikov bi lahko ta 
dejavnost v dolgoročnem razdobju prispevala k dinamični 
rasti industrije in k izboljšanju devizno bilančne situacije 
(karta št. 2: Pomembnejši pridobivalni prostori mineralnih 
surovin). 

5.6.4. Med naravnimi obnovljivimi resursi je zdaleč neza- 
dostno izkoriščen agroekološki potencial, tako glede vključe- 
nosti zemljišč v obdelavo,glede ravni tehnološke intenzivno- 
sti in organiziranosti nosilcev kmetijske proizvodnje. Izračuni 
kažejo, da je potencial travinja za 70-80% več ji od sedanjega, 
kar omogoča najmanj 40-50% večjo govedorejsko proizvod- 
njo, ki je osrednja razvojna usmeritev slovenskega kmetijstva, 
in to ob zelo majhni porabi krme z njiv ter da je potencial 
poljedelstva za 84-95% več ji od sedanjega obsega proizvod- 
nje. Čeprav so nas izgube kmetijskih zemljišč pripeljale do 
35 arov obdelovalne zemlje na prebivalca v letu 1981, to samo 
po sebi ne pomeni veliko, saj imajo na primer v Franciji 39 
arov, Nemčiji 13 arov, Angliji 12 arov na prebivalca in kljub 
temu relativno večjo proizvodnjo. Gre torej za pomembne 
rezerve v kmetijstvu in gospodarstvu v celoti, ki jih ne smemo 
prezreti, kljub temu, da se nadaljnji izgubi kmetijskih zemljišč  
ne bo moč povsem izogniti. 

Na velikem potencialu gozdnih zeml)iič(pod gozdom je 
51,0%, slovenskega ozemlja, vendar je 10% gozdov malodo- 
nosnih) je možno s spreminjanjem in izboljšanjem strukture 
gospodarskih gozdov ter melioracijami malodonosnih goz- 
dov doseč i več ji prirastek, kar bi pomenilo 20-30% večjo 
proizvodnjo od današnje in zagotoviti v perspektivi! mnogo 
več je pokrivanje potreb po lesu. 

V Sloveniji nismo izkoristili celotnega hidroenergetskega 
potenciala. Ze z naložbami v nekatere perspektivne hidroe- 
nergetske objekte, zlasti na Savi in Muri, bi lahko povečali 
kapacitete za četrtino. 

Slovenija razpolaga z zadostnimi količ inami kakovostne 
pitne vode, ki pa je neenakomerno razporejena. V letu 1982 je 
znašala izkoriščenost vodnih virov 30,5%, pri čemer se pred- 
videva do leta 2000 povečanje izkoriščenosti na 52%. Do 
leta 2000 bo rastel primanjkljaj v Območni vodnogospodarski 
skupnosti Primorske, medtem ko bosta Območne vodnogo- 
spodarske skupnosti Mure in Območne vodnogospodarske 
skupnosti Drave na meji lastnih zmogoljivosti. Ne glede na 
zadostne količ ine pitne vode pa je njihova primernost za 
uporabo ogrožena zaradi naraščanja onesnaževanja voda. Na 
področjih, kjer je predviden deficit razpoložljivih vodnih virov, 
bo potrebno zagotoviti prevajanje vode iz bolj oddaljenih 
vodnih virov oziroma iskanje novih zalog (kraške podzemne 
vode). 

5.6.5. Pomemben proizvodni faktor predstavlja tudi geo- 
grafski položaj in nekateri prostorski elementi Slovenije, ki 
dajejo v osnovi ugodne pogoje za razvoj. To velja glede na 
različnost njenih delov, ki jih opredeljujejo alpski in dinarski 
svet z mnogimi prehodi preko nizkega gričevja, gozdov in 
pašnikov, vinogorij, planot in dolin v panononsko, severnoita- 
lijansko nižavje in do morij. Kljub gorskim pregradam na 
severu in severozahodu Slovenije vodijo čeznjo evropsko 
pomembne naravne poti, preko katerih je bila z razmeroma 
dobro zgrajeno prometno infrastrukturo ustvarjena dobra po- 
vezanost vseh območ ij same Slovenije ter povezave z drugimi 
območji države in s svetom. 

Slovenija je križišče pomembnih mednarodnih transportnih 
poti in tranzitnih tokov, ki na eni strani obremenjujejo Slove- 
nijo z relativno velikimi vlaganji v prometnice in posegi v 
okolje, na drugi strani pa se ponujajo posredne ekonomske 
koristi, če bomo uspevali ponuditi ustrezno blago in storitve, 
še intenzivirati obmejno gospodarsko sodelovanje ter izkori- 
stiti bližino velikih gospodarskih bazenov severne Italije, Av- 
strije, Bavarske in Madžarske. V naslednjem dolgoročnem 
obdobju bodo morale biti pripravljene in sprejete nove odloč i- 
tve glede modernizacije prometnih poti in sredstev, kjer že 
zaostajamo. 

Z vidika našega vključevanja v mednarodno ekonomsko 
sodelovanje ima pomembno vlogo obmorska lega Slovenije 
in možnosti za nadaljnji razvoj luškega in obmorskega turi- 
stičnega potenciala, z izrabo lokacijskih prednosti obale za 
razvoj interesantnih industrijskih dejavnosti, zlasti še, če 
bomo okrepili sodelovanje z Italijo. K vsemu je treba dodati 
komparativne prednosti ekonomije z možnostmi izrabe morja 
za ribiško dejavnost, za razvoj vrste dejavnosti s področ ja 

marikulture in za izkoriščanje rudnega bogastva morja. Za 
prosperiteto in hitrejšo rast celotnega gospodarstva lahko 
postane dinamiziranje razvoja vseh teh dejavnosti eden ključ - 
nih faktorjev. 

Elementi prirodnogeografskega položaja Slovenije v širšem 
jugoslovanskem in evropskem prostoru, ki so posebej po- 
membni z vidika nadaljnjega razvoja, so posebej definirani in 
prikazani na karti Položaj SR Slovenije v jugoslovanskem in 
evropskem prostoru. 

Za načrtovanje nadaljnjega razvoja je potrebno tudi upošte- 
vati vrsto elementov danosti, ki brez dvoma predstavljajo 
svojstveno omejitev razvoja. Specifične hidro-geološke raz- 
mere v danih klimatskih pogojih tako pogojujejo prisotnost 

poplavnih in malo stabilnih območij. Ob nepremišlje- 
nih posegih v vegetacijski pokrov se je pojavila vrsta erozij- 
skih žarišč (karta št. 3: Pomembnejši elementi omejitvenih 
danosti). 

5.7. GOSPODARSKI TOKOVI NA OBMOČJU SFR 
JUGOSLAVIJE 

Ocena dosedanjih gibanj 
Mesto SR Slovenije v gospodarskih tokovih na območju 

SFR Jugoslavije med drugim kažejo prodaje organizacij zdru- 
ženega dela iz SR Slovenije organizacijam združenega dela v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, prav tako pa 
tudi nabave pri njih. To velja tudi za skupna vlaganja organi- 
zacij združenega dela iz SR Slovenije z organizacijami zdru- 
ženega dela v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, 
posebej še v zvezi s pospeševanjem gospodarskega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, prav tako pa tudi za 
denarne transfere. 

5.7.1. Delež prodaj iz SR Slovenije v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah v družbenem proizvodu SR Slovenije 
se je zmanjšal od 98,2% v letu 1970 na 85,6% v letu 198085. 
Delež nabav SR Slovenije iz drugih republik in avtonomnih 
pokrajin v družbenem proizvodu SR Slovenije pa ie naraščal 
in je v letu 1970 znašal 56,2% in v letu 1980 63,0%*. Vse to se 
je dogajalo v pogojih, ko so se republike in avtonomni pokra- 
jini vse bolj zapirale v svoje okvire. V menjavi združenega 
dela z območja SR Slovenije z združenim delom v drugih 
republikah In pokrajinah je torej SR Slovenija v obdobju 
1970-80 dosegla precej visok presežek, ki pa se je zmanjševal 
in v letu 1980 znašal 23,6% družbenega proizvoda. 

V strukturi menjave8 z drugimi republikami in avtono- 
mnima pokrajinama zavzemajo najpomembnejše mesto indu- 
strijski izdelki. V letu 1978 so bili le-ti udeleženi v celotnih 
prodajah z 58,1% in v celotnih nabavah z 61,4%. Prodaja 
industrijskih proizvodov so bile za okoli 40% večje od nabav. 
V okviru industrije je k prodajam največ prispevala predelo- 
valna industrija (proizvodnja električnih strojev in aparatov, 
proizvodnja prometnih sredstev, predelava kovin, predelava 
kemičnih izdelkov in proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, 
ki so v povpreč ju prodajale v druge republike in avtonomni 
pokrajini kar 40%-50% vse svoje proizvodnje). Tudi pri naba- 
vah so imeli v letu 1978 največ ji delež proizvodi predelovalne 
industrije (38,1%), medtem ko je delež bazične industrije 
znašal 24,5%. Največja odvisnost SR Slovenije od nabav iz 
drugih republik in avtonomnih pokrajin se kaže prav na po- 
dročju bazične industrije, ki so pokrivale kar 32% potreb, pri 
čemer še posebej izstopajo nafta in njeni derivati, železova 
ruda, rude barvnih kovin, proizvodnja in predelava nekovin- 
skih rudnin in proizvodi bazične kemije. V menjavi z drugimi 
republikami in avtonomnima pokrajinama je pomembna tudi 
trgovina (v letu 1978 znaša delež 33,3% v prodajah in 27,9% v 
nabavah) Med drugimi proizvodi je treba omeniti še kmetij- 
ske, medtem ko ostali nimajo večjega pomena. V obdobju 
1970-78 v strukturi menjave ni prišlo do pomembnejših spre- 
memb. V glavnem so šle v prid povečanja deleža industrije v 
prodajah in nabavah. 

Relativno upadanje prodaj iz SR Slovenije v druge repu- 
blike in avtonomni pokrajini je v največ ji meri posledica pro- 
cesa zaokroževanja proizvodnih struktur znotraj republiških 
in pokrajinskih meja oziroma avtarkičnih razvojnih teženj več 
ali manj v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah. Zaradi 
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omejenih možnosti oskrbe s surovinami, repromaterialom in 
energijo znotraj SR Slovenije je prišlo do zmernega poveča- 
nja deleža nabav v družbenem proizvodu. 

5.7.2. Težnja po zaokroževanju proizvodne strukture v vsaki 
posamezni republiki oz. avtonomni pokrajini se v preteklem 
obdobju kaže tudi na področ ju investicijske dejavnosti. Do 
vlaganj v razvoj zmogljivosti izven svojega območja je priha- 
jalo le v primerih, ko je bilo treba zaradi nadaljnjega razvoja 
predelovalne industrije vzporedno vlagati tudi v določene 
kapacitete v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, da 
bi zagotovili oskrbo s potrebnimi surovinami, repromateria- 
lom in energijo. Medrepubliški tokovi vlaganj so bili zato 
izredno skromni. Podobna ugotovitev velja tudi za vlaganja iz 
drugih območij v SR Slovenijo. Šele v obdobju 1981-85 priT 
haja na tem področju do izrazitih sprememb. K temu prispeva 
možnost, da lahko organizacije združenega dela 50% obvez- 
nosti za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih 
republik in SAP Kosovo na samoupravni osnovi združujejo za 
skupna vlaganja. Hkrati se povečuje obseg interesnega zdru- 
ževanja sredstev za vlaganja v drugih republikah in avtono- 
mnih pokrajinah, v prvi vrsti z namenom trajnejšega zagotav- 
ljanja surovin, hrane in repromaterialov89 

5.7.3.Denarni transferi iz SR Slovenije za financiranje zvez- 
nega proračuna, za pospeševanje razvoja manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo ter druge prispevke in posojila (za odpravo 
posledic elementarnih nesreč ; prispevki iz osebnih dohodkov 
zaposlenih delavcev z drugih območ ij Jugoslavije itd.) so v 
obdobju 1966-70 povečevali delež v družbenem proizvodu, 
nato pa zaradi spremenjenega sistema nekoliko zmanjšali. 

Ob upoštevanju vrač il (izvozne stimulacije, vračanje anuitet 
za posojila itd.) je neto odliv sredstev iz SR Slovenije v letu 
1966 znašal 10,1%, v letu 1970 14,6%, v letu 1981 pa 12,5% 
družbenega proizvoda90. 

Osnovne naloge in smeri ukrepanja 
5.7.4. Ena ključnih usmeritev dolgoročnega razvoja SR Slo- 

venije je krepitev delitve dela na enotnem jugoslovanskem 
trgu ob hkratnem poglabljanju znanstvenega, tehnološkega 
in razvojnega sodelovanja organizacij združenega dela preko 
republiških in pokrajinskih meja. Jugoslovanska delitev dela 
bo morala biti zasnovana na realnem ekonomskem vrednote- 
nju proizvodnih faktorjev in delovanju ekonomskih zakonito- 
sti nasploh, posebej pa še na odpiranju jugoslovanskega 
gospodarstva v svet. 

Uresnič itev te usmeritve je nedvomno v največ ji meri odvi- 
sna od uveljavljanja enotnega jugoslovanskega trga in prese- 
ganja dosedanje republiške, pokrajinske in občinske razpar- 
celiranosti ter monopolov na jugoslovanskem trgu. Če ne 
bomo upoštevali objektivnih zakonitosti medsebojnih odvi- 
snosti in skupnih interesov, lahko na področju medrepubli- 
ških ekonomskih odnosov pričakujemo le nadaljevanje dose- 
danjih negativnih gibanj. 

5.7.5. Ob uveljavljanju enotnega jugoslovanskega trga je 
realno pričakovati povečevanje prodaj proizvodov propulziv- 
nih proizvodenj z območja SR Slovenije na jugoslovanskem 
trgu. Tako se bodo povečevale zlasti možnosti prodaje neka- 
terih izdelkov. Hkrati pa bodo počasneje rastle prodaje neka- 
terih izdelkov tradicionalnih proizvodenj, zlasti predmetov 
široke potrošnje, in proizvodenj, ki ekonomsko gledano ni- 
majo opravič ila za menjavo med oddaljenejšimi deli tržišča. 
Upoštevati je tudi treba, da v nekaterih dejavnostih ekonomija 
obsega zahteva menjavo v okviru enotnega jugoslovanskega 
trga. 

Pri celotnih prodajah iz SR Slovenije v druge republike in 
avtonomni pokrajini je kljub njihovemu povečevanju pričako- 
vati upadanje njihovega deleža v družbenem proizvodu. 

Organizacije združenega dela z območja SR Slovenije bodo 
povečevale nabave kmetijskih proizvodov ter energetskih su- 
rovin in proizvedene energije (zlasti električne) v drugih repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah. V nabavah surovin, repro- 
materialov in polproizvodov pa bo prišlo do selekcije sedaj 
marsikdaj nekvalitetnih in ekonomsko neracionalnih proiz- 
vodov. 

Tako se bo del teh nabav iz drugih republik in avtonomnih 
pokrajin preusmeril na uvoz. Glede na sedanjo težavno pla- 
č ilno in devizno bilančno situacijo bo to možno v več ji meri 
šele po letu 1990, ko pričakujemo izboljšanje stanja na teh 

področ jih. V celoti bodo nabave iz drugih republik merjeno z 
družbenim proizvodom, zadrževale svoj delež. 

5.7.6. Ob upoštevanju usmeritve SR Slovenije iz SFR Jugo- 
slavije v razvoj tehnološko zahtevnejših proizvodenj z večjo 
uporabo lastnega znanja in ob zmanjševanju deleža proiz- 
vodenj, ki so surovinsko in energetsko intenzivne, je v ob- 
dobju do leta 2000 (zlasti do leta 1990) pričakovati povečanje 
obsega naložb SR Slovenije v druge republike in pokrajini 
zaradi: večje usmeritve slovenske in vse jugoslovanske indu- 
strije v izvoz in s tem skupne potrebe po znanstvenem, tehnič - 
nem in tehnološkem sodelovanju ter delitvi dela na jugoslo- 
vanskem trgu in na tej osnovi tudi zaradi prenašanja izkušenj 
organizacij združenega dela iz SR Slovenije in v SR Slovenijo; 
zaradi zagotavljanja preskrbe z energijo (premog, raziskave 
nahajališč nafte in zemeljskega plina, nuklearna elektrarna), 
hrane (vključno s proizvodi za živilsko-predelovalno indu- 
strijo) in surovin (zlasti za črno in barvasto metalurgijo, ke- 
mično, nekovinsko, lesno in papirno industrijo) v razvoj go- 
spodarsko uč inkovite delovno intenzivne proizvodnje in stori- 
tev. 

Ob boljšem funkcioniranju enotnega jugoslovanskega trga 
in uresničevanju sistema, kot je predviden z dolgoročnim 
programom gospodarske stabilizacije, bodo vlaganja rastla 
skladno z gospodarsko aktivnostjo. Njihov obseg pa bo odvi- 
sen tudi od plačilnobilančnih možnosti za uvoz. Ob predpo- 
stavki krepitve dolgoročnega znanstvenega, tehničnega in 
tehnološkega sodelovanja, ki naj bi privedlo do usklajevanja 
razvojnih usmeritev posameznih dejavnosti oziroma njihovih 
pomembnejših nosilcev v SFR Jugoslaviji, se bo oblikoval tudi 
protitok vlaganj iz drugih republik in avtonomnih pokrajin v 
SR Slovenijo, s tem da bo priliv manjši od odliva sredstev. 

Združevanje dela in sredstev na samoupravnih osnovah naj 
bi postalo glavna metoda pri povezovanju jugoslovanskega 
gospodarstva. Da bi to dosegli, moramo z ustreznimi ukrepi in 
akcijami spodbujati proces samoupravnega povezovanja or- 
ganizacij združenega dela iz vseh delov države in združevanje 
dela in sredstev na dohodkovnih temeljih ter v skupnem 
interesu. Upoštevati je treba tudi spremembe v sistemu po- 
speševanja razvoja manj razvitih republik in SAP Kosovo, ki 
bodo vodile v preraščanje obstoječ ih oblik pospeševanja v 
vse bolj samoupravne in poslovno uč inkovite oblike in meha- 
nizme. Ob pričakovanem zmanjševanju obsega obveznosti se 
bo tako povečeval delež tistih sredstev, ki bodo usmerjena za 
hitrejši razvoj na osnovi skupnih vlaganj. Združevanje dela in 
sredstev za spodbujanje hitrejšega razvoja manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo bo temeljilo na ekonomskih motivih, to je 
na ustvarjanju čim večjega skupnega dohodka in drugih 
skupnih interesih organizacij združenega dela iz razvitih in 
manj razvitih območij. Združevanje dela in sredstev naj bi ob 
uresničevanju skupnih interesov hkrati prispevalo tudi k preu- 
smeritvi v gospodarski strukturi, v tem okviru pa tudi k izvaja- 
nju politike hitrejšega produktivnega zaposlovanja delovno 
'sposobnega prebivalstva na teh območjih.91. 

5.7.7. V prihodnjem obdobju se bo krepilo sodelovanje SR 
Slovenije s SR Hrvatsko v zvezi z reševanjem tistih razvojnih 
vprašanj, ki izhajajo iz skupne meje. V tem okviru bo potekalo 
usklajevanje razvoja gospodarske infrastrukture, zlasti cest- 
nega in železniškega omrežja, vodnega gospodarstva (npr.; 
Sava, Mura), razvoja obmejnih območ ij (zlasti še tistih, ki v 
razvoju zaostajajo) in v zvezi s tem tudi posameznih gospo- 
darskih dejavnosti (npr. kmetijstva, turizma, industrijskih 
obratov, oskrbnih dejavnosti). 

5.8. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Ocena dosedanjih gibanj 
5.8.1. Stanje ekonomskih odnosov s tujino je predvsem 

posledica dogajanj v domačem gospodarstvu, hkrati pa je 
tudi vse pomembnejši dejavnik dinamike gospodarskega raz- 
voja in tekoče gospodarske aktivnosti. Za majhno odprto 
gospodarstvo velja zahteva, da je izvoz tisti, ki zagotavlja 
potreben manevrski prostor za fleksibilno prilagajanje doma- 
čega gospodarstva spremembam v svetovnih gospodarskih 
tokovih. Naloge in problemi naših ekonomskih odnosov s 
tujino so tako predvsem v izvozni odvisnosti, ne pa uvozni 
odvisnosti gospodarstva, ki nima absolutnega pomena, pač 
pa relativnega zaradi majhnega izvoza. 
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Slabi rezultati na področju ekonomskih odnosov s tujino v 
70-tih letih so povzroč ili, da je v zadnjem času med cilji 
ekonomske politike na prvem mestu ravnovesje plač ilne bi- 
lance. 

Podatki o gibanju izvoza in uvoza blaga po stalnih cenah in 
stalnem tečaju Slovenije v preteklem obdobju kažejo nasled- 
njo sliko. Deleža uvoza in izvoza blaga v družbenem proiz- 
vodu (po stalnih cenah) dosežeta najvišje vrednosti v letu 
1973 (32,8% uvoz in 19,9 izvoz), nato občutno padata. Zaradi 
hitrejše rasti uvoza od družbenega proizvoda je delež uvoza 
naraščal in vplival na padanje pokritosti uvoza z izvozom,93' 
kar velja predvsem za konvertibilno območje. V zadnjih letih 
se ob izjemnih družbenih naporih ta položaj popravlja. 

Na strani uvoza so najbolj izrazite spremembe pri proiz- 
vodih za široko rabo, ki so konec 60. let predstavljali že skoraj 
četrtino uvoza blaga, v zadnjih letih pa manj kot desetino. 
Temu so botrovale plačilno-bilančne težave in tudi pritisk 
domače ponudbe. Plač ilnobilančne težave narekujejo tudi 
omejevanje uvoza proizvodov za investicije. Delež uvoza pro- 
izvodov za reprodukcijo je koncem 60. let padel pod dve 
tretjini, vendar v zadnjih letih zaradi uvoznih omejitev vse bolj 
narašča. Tako stanje ne more trajati dalj časa. 

Ena osrednjih zamisli gospodarske reforme iz leta 1965 je 
bila, da bomo več jo uč inkovitost, ekonomičnost in druge 
ekonomske cilje dosegli s sorazmerno hitrim odpiranjem go- 
spodarstva. Pri tem je, kot kažejo podatki, v praksi prevladala 
liberalizacija uvoza in ne ekspanzija izvoza. Na strani uvoza so 
bili uč inki odpiranja hitrejši kot na strani izvoza, še posebej 
ker je reforma računala tudi na rast domače potrošnje kot 
generatorja rasti družbenega proizvoda. 

Bistveno povečan deficit v blagovni menjavi s tujino je 
Jugoslavija delno pokrivala s pozitivnim saldom neblagovnih 
transakcij in nakazili zdomcev, ki pa so s časom relativno 
upadle. Kljub predvidenemu prilagajanju zahtevnejšim zuna- 
njim pogojem v planu Jugoslavije 1976-1980 je poudarek 
tekoče politike ostal na substituciji uvoza in ne na ekspanziji 
izvoza. Težka devizna kri^ v pogojih visoke inflacije in stag- 
nacije proizvodnje je dokončno potrdila spoznanje, da pogla- 
viten dejavnik težav leži na nezadostnem izvozu. 

Za naš izvoz je bilo dolga leta značilno, da je predstavljal 
presežek proizvodnje podjetij, ki so v glavnem usmerjena na 
domač i trg. To je izvoz, ki se lahko hitro poveča v kratkih 
časovnih presledkih, ki pa ni zmožen ohraniti dinamične rasti 
v daljšem obdobju. Hkrati je to slika gospodarstva, č igar rast 
je vse bolj odvisna od deviz, ustvarjenih z izvozom. Gre za 
znane pojave, ki so značilni za gospodarstva s spodbudami in 
ekonomskopolitičnimi inštrumenti naravnanimi v substitucijo 
uvoza, ki implicitno destimulirajo rast izvoza in povečujejo 
pomanjkanje deviz, kar so pokazale tudi izkušnje drugih de- 
žel. 

Tudi ob razmeroma skromnem izvozu blaga bi lahko dose- 
gli boljše rezultate, če bi izvoz imel drugačno strukturo. V 
strukturi našega blagovnega izvoza prevladujeta izvoz blaga 
za reprodukcijo.in izvoz blaga za široko potrošnjo z več kot 
80%. Ob tem so imeli najbolj dinamično rast cen izvoza 
proizvodi za investicije, ki šele v zadnjih letih dosegajo komaj 
petino celotnega izvoza.94 

Posebnost jugoslovanskega (in s tem tudi slovenskega) 
gospodarstva je tudi dejstvo, da se v preteklosti ni prilagajalo 
spremenjenim zunanjim pogojem. Tipičen primer je spre- 
memba cen nafte leta 1973, ki je na primer, prispevala k padcu 
povprečne rasti realnega družbenega proizvoda v skoraj vseh 
deželah OECD95 in v deželah v razvoju, ki nafto uvažajo96. 
Nizka pokritost uvoza z izvozom kaže na vpliv poslabšanih 
odnosov menjave na trgovinsko bilanco in tudi na razpolož- 
Jjiva sredstva kot posledico zmanjšane kupne moč i našega 
izvoza oziroma dražjega uvoza. 

5.8.2. V obdobju 1977.-1981, ko se je dolg Jugoslavije do 
tujine povečal za 10,8 mlrd dolarjev, izvoz pa samo za 2,8 mlrd 
dolarjev, se je dolg Slovenije povečal za približno 600 mio 
dolarjev, kar v prirastu celotnega jugoslovanskega dolga po- 
meni 5%. Hkrati pa je Slovenija bila udeležena s kar 32% v 
prirastu priliva od konvertibilnega izvoza.97 To seveda ne 
pomeni, da bo breme Slovenije zaradi odplačevanja dolgov 
lažje: delež celotnega deviznega priliva, ki bo namenjen od- 
plačevanju dolgov tujini, je določen s splošno jugoslovansko 
situacijo. 

Osnovne naloge in smeri ukrepanja 
5.8.3. Naše usmeritve na področ ju ekonomskih odnosov s 

tujino bodo odloč ilno vplivale na dinamiko in uč inkovitost 
gospodarskega razvoja. Poleg tega je politika ekonomskih 
odnosov s tujino neloč ljiv del ekonomske stabilizacije. V 
prihodnjem obdobju bomo morali gospodarsko rast dosegati 
ob več ji odprtosti gospodarstva zaradi neizogibnega pretaka- 
nja blaga in storitev, znanja in tehnologije oziroma vplivov 
ekonomskih meril razvitejših gospodarstev in svetovnega trga 
na naše gospodarjenje, pa tudi zaradi sedanjih ekonomskih in 
plač ilno-bilančnih težav. Intenziviranje ekonomskih odnosov 
s tujino kot faktorja rasti mora biti izhodišče oblikovanja 
razvojnih perspektiv tako Jugoslavije kot Slovenije. 

V strategiji vključevanja v mednarodno delitev dela mo- 
ramo upoštevati naslednje elemente. 

Povečati bo treba delež izvoza blaga in storitev v družbe- 
nem proizvodu do približno 40% in uvoza blaga in storitev do 
približno 36% družbenega proizvoda (oba deleža sta po stal- 
nih cenah) v letu 2000. Izračuni kažejo, da bo Slovenija že v 
obdobju 1986-1990 imela suficit plač ilne bilance, ki bo znašal 
približno 6% družbenega produkta. Taki izvozni napori so 
nujni za ohranjanje zunanje likvidnosti in odplačevanje dol- 
gov ter za uvoz, ki bo omogočal urediti odnose v proizvodnji 
in na domačem trgu. 

Dolgoročna in stabilna podlaga vključevanja v mednarodno 
delitev dela predpostavlja razvijanje kar se da široke fronte 
izvoznikov, razvijanje skupnih naložb s tujimi partnerji doma 
in v tujini, razvijanje raznih oblik proizvodnega sodelovanja z 
razvitimi deželami in z deželami v razvoju ter nenazadnje 
ustvarjanje ustrezne »izvozne klime«. Ta zajema ustrezno 
organiziranost za nastope v tujini, skrb za izobražene in 
izkušene kadre, nenehno spremljanje dogajanj na tujih trgih 
in fleksibilno prilagajanje spremembam. 

Zaradi odplačevanja dolgov v tujini, zaradi potrebe po 
uvozu tuje akumulacije, ki jo bomo še potrebovali, zaradi 
prenosa tehnologije ipid., moramo pridobiti nove trge v zaho- 
dnih razvitih deželah, iz katerih sedaj pretežno uvažamo. Tu 
se bomo - podobno kot drugje - srečevali ne samo s konku- 
renco razvitih zahodnih držav, temveč tudi s konkurenco 
vzhodnih socialističnih držav in držav v razvoju. Širiti moramo 
prodajo blaga in storitev tujcem na našem trgu. To pomeni, da 
moramo izkoristiti prednosti, ki nam jih nudi geografska legapri 
tranzitnih tokovih in pri turizmu. 

Poudarek ekspanziji izvoza ne pomeni odrekanja racionalni 
substituciji uvoza bodisi z lastno proizvodnjo bodisi z naba- 
vami v drugih republikah. Kriteriji za ugotavljanje rentabilnosti 
izvoza oziroma substitucije uvoza so v bistvu enaki: temeljno 
je vprašanje, kateri sektorji (proizvodi) neposredno ali posre- 
dno ustvarijo enoto deviz z izvozom ali jo privarčujejo s 
substitucijo uvoza z najmanjšo uporabo domačih resursov.98 

Jugoslavija kot dežela v razvoju bo tudi v prihodnosti potre- 
bovala tujo akumulacijo, v tem okviru je tudi Slovenija, vendar 
bo dostop do nje bistveno težji predvsem zaradi splošne 
zadolženosti v svetu. Seveda pa bo naš položaj odvisen tudi 
od tega, kako bomo dolgove odplačevali. Realizacija jugoslo- 
vanskih ciljev glede zniževanja stopnje zadolženosti se od- 
mika v obdobje po letu 1990, do katerega se tudi stanje dolga 
ne bo zmanjšalo. 

5.8.5. Pri formiranju izvozne proizvodne strukture na 
daljše obdobje bo potrebno upoštevati predvsem tiste dejav- 
nike, ki bodo vodili k ekonomsko uč inkovitejši in konkurenčni 
proizvodni strukturi. 

Seveda se postavlja vprašanje kriterija za izbiro teh proiz- 
vodenj, saj je poleg kratkoročnejših kriterijev, ki se nanašajo 
zlasti na plačilno-bilančne težave, predvsem potrebno upo- 
števati razvojne vidike. 

Pričakovati je, da bo kot doslej industrija ostala poglavitni 
nosilec izvoza, vendar pa ne gre zanemariti možnosti da bi 
več ji pomen dobili tudi transport, turizem in kmetijstvo. 

V industrijski proizvodnji kot o osnovnem nosilcu izvoza ne 
bodo imele vse panoge enak pomen. Pri današnji stopnji 
specializacije proizvodnje, ki prevladuje v svetu, panoge kot 
agregat zelo različnih proizvodov (po raznih ekonomskih in 
tehnoloških vidikih) ne predstavljajo več ustreznega nivoja, 
na katerem bi bilo možno ugotoviti osnovne nosilce bodoče 
izvozne strukture. V svetu in tudi pri nas prevladuje spozna- 
nje, da je prestrukturiranje gospodarstva v smeri izvoza po- 
trebno selektivno izvesti na ravni proizvodov oziroma sklopov 
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proizvodov. Pri možnostih za koriščenje ekonomije obsega v 
industriji bomo morali zlasti upoštevati tehnološko naravo 
produkcijskega procesa. V splošnem veija, da je proizvodnja 
velikega obsega uč inkovita pri repromaterialih, nekaterih in- 
vesticijskih dobrinah in trajnih potrošnih dobrinah, vendar je 
treba upoštevati, da je pri vključevanju teh proizvodenj v 
vertikalno mednarodno specializacijo odloč ilna stopnja raz- 
členjenosti posameznih tehnologij na posamezne procese. 

Največ lahko pričakujemo od izvoza elektro, strojne in ko- 
vinske industrije oziroma od posameznih proizvodenj v njiho- 
vem okviru v skladu z usmeritvijo v tehnološko intenzivnejšo 
proizvodnjo.98 Izvoz teh treh panog predstavlja že sedaj več 
kot 40% vsega slovenskega industrijskega izvoza, vendar 
zaradi uvoza, ki nekoliko presega izvoz, ne dosegajo zadovo- 
ljivih neto deviznih uč inkov. Zaradi tega bo potrebno spodbu- 
jati tiste proizvodnje, ki bodo na osnovi znanja imele v struk- 
turi cene proizvoda čim več ji delež dodane vrednosti. Ker je 
izvoz elektro in kovinske industrije nujen ne le zaradi pridobi- 
vanja deviz, temveč tudi zaradi premajhnega domačega trži- 
šča in dviga kvalitete teh izdelkov, se bomo za ekonomsko 
uspešen prodor na tuja tržišča morali usmeriti predvsem na 
izdelke, ki zagotavljajo ustrezno kvaliteto, zanesljivost, so- 
dobno oblikovanje, konkurenčnost in solidno servisno dejav- 
nost. Strojegradnja se bo morala usmeriti v kompletno po- 
nudbo (od precizne mehanike do kompletnih industrijskih 
sistemov) in se v ta namen organizirano povezati z drugimi 
proizvodnjami. 

Proizvodnja tekstila, usnja, lesa in papirja, ki predstavlja 
dobro četrtino vsega današnjega izvoza, spada med naše 
tradicionalne izvozne sektorje in dosega tudi dobre neto 
devizne uč inke. Te proizvodnje bodo v prihodnje vsekakor 
skušale obdržati ali celo izboljšati svoj položaj na svetovnem 
tržišču, vendar morajo računati z naraščajočo konkurenco, ki 
izhaja iz posodabljanja in selitve teh proizvodenj v dežele v 
razvoju. Svoje možnosti in prednosti bodo zato morale iskati v 
kvalitetnih in sodobno oblikovanih izdelkih. Pri tekstilu bi bila 
to lahko športna oprema in tehnični tekstil, pri papirni in 
grafični industriji pa proizvodi z najvišjo stopnjo oplemenite- 
nja. Pri lesni industriji, kjer moramo računati na omejene 
možnosti oskrbe z domačim lesom, bi se morali usmeriti 
predvsem na izvoz visoko kvalitetnega pohištva in kompletne 
ponudbe za opremljanje objektov. 

Pri storitvah bi morali izkoristiti predvsem možnosti turi- 
zma, transporta in tranzita, kjer so možnosti največ je, medtem 
ko so perspektive izvajanja investicijskih del v tujini odvisne 
zlasti od razvoja domače tehnologije. Poleg večje neodvisno- 
sti v prehranski bilanci stojijo pred agroindustrijskim kom- 
pleksom tudi naloge v zvezi s povečanjem neposrednega 
(zlasti specifičnih proizvodov) in posrednega izvoza z izbolj- 
šanjem neto deviznega efekta, pri čemer je treba sicer upošte- 
vati, da je sodobno kmetijstvo vse bolj energetsko intenzivno 
in uvozno odvisno. 

5.8.6. Pri prevladujočem položaju in tendencah bodočega 
razvoja svetovnega gospodarstva v smeri čedalje ostrejše 
konkurenčne borbe za mednarodne trge, borbe za nadzor 
nad surovinami, energetskimi viti in tehnologijo, prevladujoče 
transnacionalne strukture svetovne menjave, naraščajočega 
protekcionizma, finančne negotovosti itd., bodo potrebni ve- 
liki napori za obstanek in osvajanja tržišč  katerekoli svetovne 
regije in sicer v skladu z načeli nove mednarodne gospodar- 
ske ureditve in kolektivne opore na lastne sile. 

Pri regionalni usmerjenosti menjave s tujino bodo zago- 
tovo test naše izvozne uspešnosti tudi v prihodnje trgi razvitih 
zahodnih dežel. Našo prisotnost na teh trgih diktira naša 
zadolženost in tehnološki prepad med nami in temi deželami. 
Na teh trgih bomo srečevali tudi konkurenco delež v razvoju. 
Od uspešnosti na zahodnih trgih bo odvisen tudi naš dostop 
na trge dežel v razvoju in na trge vzhodnih socialističnih 
dežel. 

Za ekonomske odnose s socialističnimi državami je zna- 
čilno, da prevladujejo specifične oblike povezovanja in obra- 
čunavanja. i udi v prihodnosti ni pričakovati radikalnih spre- 
memb. V našem interesu je, da si na tem področju zagotovimo 
energetske in druge surovine, vendar pa lahko pričakujemo, 
da te dežele ne bodo pristajale samo na izvoz surovin, temveč 
bodo hotele izvažati tudi svoje industrijske izdelke. 

Nadalje naj bi še zlasti krepili gospodarsko sodelovanje z 
obmejnimi območ ji (npr. maloobmejni promet, dolgoročno 

sodelovanje na osnovi skupnih vlaganj, skupna raziskovanja 
in izmenjava tehnologij, skupno izkoriščanje geografskega 
položaja, energetskih virov in drugih naravnih bogastev, 
skupno urejanje prostora itd.) in pospešili izvajanje nekaterih 
naložb, ki so opredeljene v že sprejetih sporazumih. Krepilo 
naj bi se tudi sodelovanje v kulturi, prosveti, znanosti, informi- 
ranju, turizmu, prometu, zdravstvu in na drugih področ jih. 

5.8.7. Ekonomska politika lahko z različnimi ukrepi nepo- 
sredno in posredno vpliva na oblikovanje uč inkovite izvozne 
proizvodnje. Nekateri ukrepi lahko uč inkujejo že na srednji in 
kratek rok, medtem ko so za doseganje dolgoročnih rezulta- 
tov potrebni takšni, ki vodijo do prestrukturiranja gospodar- 
stva. 

Za majhno gospodarstvo, kot je jugoslovansko oziroma 
slovensko, velja, da je obseg njegove ponudbe na svetovnem 
trgu relativno nepomemben in da ne more vplivati na gibanje 
svetovnih cen. Svetovne cene so za nas dane in na izvoz 
vplivajo predvsem domač i dejavniki, kot so razpoložljivost 
blaga ustrezne kvalitete, ki jo zahteva svetovni trg, razmerje 
med ceno na domačem trgu in ceno, ki jo dobi izvoznik. 
Načeloma naj bi veljalo, daje ob enakosti obeh cen proizva- 
jalcu vseeno, ali blago proda doma ali pa ga izvozi.100 

Za gospodarstvo, kot je naš, so tudi svetovne cene uvoza 
dane in je tako polna uvozna cena odvisna od politike tečaja, 
carin ipd.101 

Analiza zunanjetrgovinskih tokov kaže, da sta gibanje cen 
in tečaja dinarja osnovna elementa, ki vplivata na zunanje 
ravnovesje. Nezmožnost omejevanja inflacije na raven, ka- 
kršna je pri naših glavnih trgovinskih partnerjih, zahteva za 
odpravo zunanjega neravnovesja devalvacijo. 

Aktivna politika tečaja v naših razmerah mora upoštevati ne 
le razlike v inflaciji med nami in našimi trgovinskimi partnerji 
ter stanja naše zadolženosti, temveč tudi elemente, kot so 
odvisnost od uvoza in cen nafte, gibanje izvoza in neto nakazil 
zdomcev, željenja struktura mednarodne menjave in ne na- 
zadnje uč inkovita alukacija resursov. 

Eden izmed ukrepov, ki lahko hitro pokažejo rezultate, so 
izvozne spodbude, s katerimi smo v zadnjih letih skušali 
nadoknaditi precenjen tečaj domače valute. Čeprav se bile v 
dani situaciji te spodbude kratkoročno upravičene, so na 
dolgi rok prav tako upravičeno postavlja vprašanje njihove 
vloge. Načelno dolgoročno z njimi ni moč  spodbujati vsakega 
izvoza, saj ne bi vodile k racionalnemu in ekonomsko uč inko- 
vitemu vključevanju našega gospodarstva v mednarodno me- 
njavo. Spodbude morajo namreč biti namenjene stimulaciji 
izvoznikov na začetku osvajanja tujih trgov in za premagova- 
nje tujih protekcionističnih ovir, zato ne morejo postati trajna 
pravica izvoznikov, temveč naj bo za vsako posamezno proiz- 
vodnjo njihovo trajanje časovno omejeno. 

Zaščitna komponenta in posredno spodbujanje obetavnih 
izvoznih proizvodenj pa bi se morala kazati v izenačevanju 
startne osnove domačih izvoznikov v primerjavi s tujo konku- 
renco. Pri tem gre zlasti za elemente, ki so vključeni v struk- 
turo materialnih stroškov teh proizvodenj. Tako bi bilo npr. 
zelo pomembno izvoznikom zagotoviti del uvozne kompo- 
nente brez carine oziroma jim v primeru njene nabave na 
domačem tržišču evantualno nadomestiti razliko zaradi višje 
domače cene od cene na svetovnem tržišču. Važno vlogo pri 
tem igrajo tudi davčne in druge olajšave, pri čemer bi na dolgi 
rok za izbrane izvozne proizvodnje morali ugotoviti ne le 
neposredne, temveč  tudi posredne davke. Posebno zašč ito in 
spodbude bi morali dajati novim izvozno usmerjenim proiz- 
vodnjam, vendar bi smelo tudi to trajati le omejeno dobo, saj 
bi sicer prišlo do diskriminacije drugih proizvodenj in upada- 
nja motivov za ekonomsko uč inkovitost v spodbujanih proiz- 
vodnjah samih. 

Med pomembne ukrepe, ki so usmerjeni v oblikovanje v 
izvoz usmerjenega gospodarstva, vsekakor sodijo tudi tisti v 
investicijski politiki in investicijskem odločanju. Razvojna po- 
litika bi morala dati prednost narodnogospodarsko upraviče- 
nim izvoznim investicijskim projektom, saj le ustrezna spre- 
memba gospodarske strukture na dolgi rok omogoča uč inko- 
vito vključ itev v mednarodno menjavo. Poleg tega bo po- 
trebno zagotoviti tudi sredstva za vlaganje v domače pridobi- 
vanje surovin in repromateriala, ki posredno prispevajo k rasti 
izvoza. 

Brez konkrenitih posegov na ključnih področ jih notranje 
ekonomske politike ni mogoče računati na trajnejše uspehe 
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pri uresničevanju ofenzivne izvozne orientacije. Gre pred- 
vsem za: potrebo po usklajenih ukrepih na področju domačih 
cen, saj mora struktura domačih stroškov kalkulacijo izvozni- 
kov izenačevati s konkurenco na svetovnem trgu, zmanjševa- 
nje domače inflacije, povečanje produktivnosti dela, ki že 
vrsto let upada, izboljšanje učinkovitosti gospodarjenja z 
družbenimi sredstvi, racionalizacijo investicijskih Vlaganj, 
zmanjšanje administriranja in za druge dolgoročne ukrepe, ki 
jih predlaga tudi dolgoročni program gospodarske stabiliza- 
cije. 

VI. SOCIALNI RAZVOJ 

®\1- Teme|j družbene in delovne mobilizacije in motivacije ljudi je prizadevanje za uresničevanje osnovnih ciljev družbe- 
nega razvoja, vsebovanih v temeljnih družbenih dokumentih 
(osvoboditev človeka, razvoj in zadovoljevanje njegovih vse- 
stranskih potreb, socialna varnost, pravica do dela, blaginja 
itd.). Te cilje velja ohraniti v vsaki fazi razvoja in jih nikoli ni 
moč obravnavati kot dokončno dosežene. Materialni razvoj 
človeka ne zadovolji v celoti, ker morajo biti v enaki meri 
zadovoljene tako potrebe, ki izhajajo iz njegovega material- 
nega položaja (položaj v ustvarjanju in porabi), kot potrebe ki 
izvirajo iz njegovega družbenopolitičnega položaja (položaj 
pri upravljanju), oziroma iz celovite vloge posameznika kot 
družbenega bitja (proizvajalec, potrošnik in upravljalec) Zato 
je potrebno celovito in povezano planiranje materialnega in 
socialnega razvoja. Uč inki napačnega materialnega razvoja 
lahko bistveno ovirajo ali celo blokirajo socialni razvoj, prav 
tako pa lahko napačno usmerjanje socialnega razvoja one- 
mogoč i ali vsaj zavre materialni razvoj. 

Pri uresničevanju in doseganju ciljev socialnega razvoja je 
bistveno, kako in v kakšni meri se lahko zadovoljujejo in 
formirajo raznolike in kvalitativno bogate potrebe, ki razvijajo 
jn bogatijo človekovo bistvo, oziroma izboljšujejo kvaliteto 
njegovega življenja. Potrebe se oblikujejo tako, da potem, ko 
zadovoljimo eno, nastanejo druge. Zato imajo potrebe izrazito 
razvojni značaj. Pri planiranju socialnega razvoja je treba 
upoštevati njihovo raznolikost kot tudi širiti možnosti njiho- 
vega zadovoljevanja. Če dolgoročno gledamo na socialni 
razvoj z vidika potreb, mora njihovo zadovoljevanje pospeše- 
vati skladen razvoj delovnega In družbenega položaja č lo- 

Kvaliteta življenja ni povezana le z zadovoljevanjem mate- 
rialnih potreb oziroma materialnimi pogoji življenjskega stan- 
darda, ampak tudi z duhovnimi in nematerialnimi potrebami 
posameznika. 

Potrebe lahko razvrstimo na različne načine, kar je odvisno 
od vidika in cilja klasifikacije (materialne in nematerialne 
primarne in sekundarne; potrebe, ki izhajajo iz različnih vlog 
človeka - proizvajalec, potrošnik, upravljalec; individualne 
skupne in splošne; naravne in umetne , biološke in socialne 
itd.). Skladnost delovnega in družbenega položaja ljudi je 
dosežena, če človek lahko zadovoljuje tri osnovne skupine 
potreb: materialne potrebe, potrebe po pripadnosti in spošto- 
vanju ter potrebe po samouresničevaniu (potreba po razvoju 
in potrjevanju samega sebe).102 Takšna skladnost zagotavlja 
boljšo kvaliteto življenja. Za to moramo s planiranjem dolgo- 
ročnega socialnega razvoja ustvarjati potrebne pogoje na 
področ ju družbenih odnosov, vzorcev obnašanja življenjskih 
norm in navad. 

Procesi in dogajanja v socialnem razvoju so bolj komple- 
ksni, rezultati vplivanja pa se kažejo v daljšem času, kot v 
matenalnem razvoju. Predvidevanje o njihovem izidu je zato 
lahko le približno. Veliko bolje pa lahko napovedujemo in 
vplivamo na ustvarjanje materialne osnove družbenih dejav- 
nosti ter na ustvarjanje materialnih in socialnih pogojev so- 
cialnega razvoja. Med materialne pogoje štejemo nagrajeva- 
nje znanja in ustvarjalnosti, med socialne pa odnos do znanja 
in inovativnosti, tolerantnost do drugačnosti oziroma do ne- 
konvencionalnih oblik razmišljanja .izražanja in obnašanja ter 
usklajenost odločanja in konkretnega ravnanja s temeljnimi 
političnimi in normativnimi dokumenti. Sem sodi razvojna 
zahteva, da naj odločanje postane kompetentno in odgo- 
vorno, vrniti moramo vrednost delu, ustvarjalnosti, znanju 
samoiniciativnosti in inovativnosti; to je lastnostim, ki so 
nujne v družbi, ki hoče postati bolj odprta, samoupravna,' 
demokratična, uč inkovita, bolj humana in pripravljena na 
izzive moderne dobe. V gospodarski politiki in splošni misel- 

nosti se moramo manj ukvarjati z delitvijo (prerazporejanje 
ustvarjenega) ter več z ustvarjanjem kot podlago za boljše 
materialne dosežke in za človekovo samopotrjevanje. 

6.2. Značilnost povojne slovenske družbe je bila velika mo- 
bilnost na vseh stratifikacijskih nivojih, kar je bila posledica 
hitrega ekonomskega in socialnega razvoja. Raziskave v zad- 
njem času1®3 pa kažejo, da se je mobilnost precej zmanjšala 
trenutno slabše možnosti za izobraževanje, zaposlovanje,' 
prekvalifikacijo in prostorsko mobilnost pa uteaneio to še 
potencirati. 

Druga značilnost razvoja slovenske družbe je tudi neujema- 
nje statusa posameznika v različnih dimenzijah slojevitosti 
(stratifikacije). Napredovanje v eni strukturi (npr. delovni) ne 
pomeni nujno tudi napredovanje drugod (npr. ni nujno, da se 
s tem poveča tudi moč , ugled, finančno stanje itd. posamez- 
nika). To je po eni strani ugodno, ker nesposobnost svojega 
napredovanja v eni dimenziji posameznik nadomesti z napre- 
dovanjem v drugi, po drugi strani pa to slabi družbeno uč in- 
kovitost, saj statusa posameznika ne opredeljuje, kot naj bi 
veljalo, zgolj njegovo delo, ampak tudi drugi dejavniki, ki z 
delom niso nujno v istosmerni povezanosti. Zmanjšati je vpliv 
negativni^ dejavnikov (zveze, protekcije, zaprtost kadrovskih 
struktur, karierizem itd.). Zato bo potrebno povečati vlogo 
dejavnikov vertikalne mobilnosti (znanje, ustvarjalnost, 
uspešnost, uč inkovitost itd.), ki dajejo delu največjo veljavo. 

Človek mora zadovoljiti svojo potrebo po delu,ki mora biti 
ne le v deklaracijah, ampak v resnici osnova, na kateri gradi 
socialno in ekonomsko varnost sebi in svoji družini. Zdaj pa je 
ekonomska in socialna varnost razumljena bolj kot kategorija 
socialne politike, namesto da bi delitev po delu omogočila in 
stimulirala vsakega posameznika za kar največje delovne do- 
sežke ter s tem spet za njegove večje prejemke in višji osebni 
standard. Enakost, ki se razvija s podpiranjem povprečnosti 
(in uravnilovke pri delitvi), v resnici uvaja velike in nevzpodbu- 
dne razlike med ljudi in socialno ter ekonomsko varnost 
reducira na socialno kategorijo in jo s tem tudi znižuje. 

6.3. Slovenska družba je v preteklem obdobju dosegla velik 
napredek v zadovoljevanju potreb po materialnih dobrinah. 
V obdobju 1960 do 1978 se je osebna potrošnja povečala 
povprečno za 5,8% letno, v tem okviru pa v obdobju 1968 do 
1978 za 4,3% letno, ko se je hitreje povečeval družbeni stan- 
dard. Opremljenost gospodinjstev z nekaterimi trajnimi po- 
trošmmi dobrinami se je močno izboljšala 104, delež gospo- 
dinjstev, ki posedujejo te dobrine trajne rabe, se je povečal 
skoraj za 2 krat v obdobju desetih let (od leta 1968 do leta 
1978). 

V zadnjih letih še osebni dohodki realno znižujejo, nekoliko 
manj pa - zaradi trošenja prihrankov - raven osebne porabe. 
Hkrati se kažejo tendence slabšanja strukturne osebne po- 
rabe. Izdatki za hrano so še vedno visoki (v letu 1978 je bila 
udeležba teh izdatkov v košarici življenjskih potrebšč in 36%, 
v letu 1981 pa že 37%), tudi deleži izdatkov za obutev in 
obleko ter stanovanjsko opremo potrjujejo nižjo kupno moč 
deleži izdatkov za izobrazbo, razvedrilo in oddih pa so ostali 
na enaki ravni. 

V družini se je obseg prostega časa zmanjšal, ker so se 
ženske zaposlile v polni meri. Zmanjšujeta ga tudi dopolnilno 
delo in »siva ekonomija«. Posamezniki si torej dvigujejo živ- 
ljenjski standard z zmanjševanjem obsega prostega časa. 
Časovni fond, ki je na razpolago za aktivnosti v prostem času, 
se zato krč i predvsem na dneve, ko ni delovne obveznosti. 
• osebne porabe, ki so namenjeni zdravju, izobrazbi, razvedrilu, oddihu in tudi nekaterim drugim obli- 
kam in načinom zadovoljevanja osebnih potreb, so tudi posle- 
dica dejstva, da je bila v Sloveniji več ina teh potreb zadovo- 
ljena kolektivno oziroma prek družbenih dejavnosti. To je po 
eni strani razbremenjevalo družinske proračune, po drugi 
strani pa obremenjevalo bruto osebni dohodek ali dohodek 
organizacij združenega dela, ki so združevale sredstva v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih za družbene dejavnosti. 
Istočasno se je ob dobrem kolektivnem standardu izgubila ali 
zmanjšala individualna nota, saj družbene dejavnosti zaradi 
načina svojega delovanja ne morejo biti v celoti prilagojene 
zadovoljevanju različnih potreb vsakega posameznika, tem- 
več predvsem tistih, ki so skupne vsem. To pomeni, da večina 
specifičnih potreb ni mogla biti zadovoljena. V istem obdobju 
je bilo v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji kot posledico hitre rasti 
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osebnega in družbenega standarda že možno opaziti pojave 
potrošništva. 

6.4. Če s kvaliteto življenja oziroma blagostanjem razu- 
memo le obseg posameznih storitev ali opremljenosti, to hitro 
in v več ini primerov vodi do zgledovanja po drugih nač inih 
zadovoljevanja potreb, ki niso samo neprilagojeni našim ma- 
terialnim možnostim, temveč izhajajo iz drugačnih pogojev, 
načinov in kulturnih vzorcev. Prevzemanje in zgledovanje po 
nač inih zadovoljevanja potreb po materialnem blagostanju 
drugih, predvsem materialno bogatejših družb, vodi po eni 
strani v občutek siromaštva, po drugi pa v posnemanje, ki ni 
racionalno in ne more biti krito z materialnimi možnostmi. V 
takšnem primeru se družba deli na tiste, ki lahko zadovolju- 
jejo tovrstne potrebe, in na druge, ki tega ne morejo, ter vodi 
do nepotrebnega poudarjanja razlik in zaostruje konfliktnost 
v družbi, kot bi to bilo pri drugačnem vrednotenju odnosa 
materialnih in nematerialnih potreb. Zadovoljevanje osebnih 
potreb po materialnem blagostanju v bodoče zato ne bo 
moglo ohraniti istih vzorcev, načina in tudi dinamike, kot je 
bilo v preteklosti. To ne izhaja samo iz zmanjšanih materialnih 
možnosti, temveč tudi iz potrebe po racionalizaciji za naš nivo 
dohodka neprimernih vzorcev kolektivnega in posamičnega 
zadovoljevanja osebnih potreb. 

Princip zadovoljevanja vedno več potreb posameznika iz 
njegovega osebnega dohodka na eni in princip podružbljanja 
zadovoljevanja človekovih potreb, ki pomeni prenašanja dela 
osebne potrošnje v skupno na drugi strani, bosta obstajala 
tudi v prihodnjem obdobju, čeprav bo zaradi spremenjenih 
gospodarskih razmer in zaradi ciljev socialnega razvoja 
odnos med osebno in skupno potrošnjo potrebno spremeniti. 
Pri tem bo v prvem obdobju dolgoročnega plana relativno 
hitreje naraščal osebni standard, potem pa lahko pričakujemo 
nadaljevanje dolgoročnih trendov hitrejše rasti družbenega 
od osebnega standarda. 

Visoke cene ali omejena sredstva v t. i. skupni porabi 
družbenih dejavnosti bodo zahtevali ponekod relativno 
zmanjšanje obsega sredstev, povsod pa spreminjanje nač ina 
in racionalizacijo nuđ enja njihovih storitev. Kot posledica 
takšnih ukrepov bo del skrbi in sredstev dejavnosti iz sedanje 
skupne prenešeno na osebno porabo. To se že kaže v razmiš- 
ljanju o uvajanju participacije in samoplačništva. Predvsem 
pa bo potrebno v teh dejavnostih razviti tiste načine zadovo- 
ljevanja osebnih potreb, ki bodo bolj prilagojeni posamez- 
niku. To bo pomenilo, da se bodo družbene dejavnosti morale 
osredotoč iti predvsem na zadovoljevanje skupnih potreb, in- 
dividualne potrebe v okviru posamezne dejavnosti pa bi zado- 
voljeval č lovek sam na sebi prilagojen nač in ter zanj dostop- 
nem času in obsegu. Zaradi svoje delovne intenzivnosti bodo 
družbene dejavnosti vedno dražje in jih tudi zaradi tega ne bo 
mogoče uresničevati na sedaj ustaljeni način. 

Prestrukturiranje osebne porabe predvsem pomeni spremi- 
njanje ustaljenega načina zadovoljevanja potreb, kar velja za 
njihovo strukturo ter racionalizacijo in tehnologijo njihovega 
zadovoljevanja. Še vedno bo naš cilj zadostna in kvalitetna 
prehrana posameznika, dovolj veliko, udobno urejeno in do- 
volj ogrevano stanovanje, ustrezen prevoz na delo in z dela ter 
ostale storitve; nepotrebno pa je, da bi te cilje dosegli z večjo 
porabo energije, hrane itd. 

Da bi se spremembe v strukturi porabe lahko uresnič ile, bo 
potrebno ustvariti vzpodbudne pogoje za lastno odločanje 
ljudi v takšni smeri. Ko si bodo na primer prizadevali izboljšati 
svoje stanovanjske pogoje, bo potrebno povečati ponudbo 
stanovanj, izboljšati stanovanjske standarde in odprav^i se- 
danje prepreke pri zamenjavi stanovanj S tem bf omogoč ili 
tudi več jo mobilnost delavcev, saj jih v sedanjih razmerah 
prav stanovanje dostikrat veže na določen kraj. Sočasno bo 
zaradi ohranjanja in izboljševanja stanovanj nujna uvedba 
ekonomskih stanarin, kar bo tudi povečalo delež izdatkov za 
stanovanje (sedaj delež 6%, pričakujemo pa lahko 10%). 

Zaradi razvoja tehnologije ter možnosti fleksibilnejšega raz- 
porejanja dela in prostega časa je pričakovati povečanje časa, 
namenjenega za izobrazbo, razvedrilo in oddih in s tem tudi 
povečanje deleža sredstev posameznikov za te dejavnosti. Ob 
tem bo smotrno, da se del zadovoljevanja potreb po izobrazbi, 
razvedrilu in zdravju prenese s samoupravnih interesnih 
skupnosti oz. družbenih dejavnosti v neposredno odločanje 
tako glede obsega kot tudi nač ina zadovoljevanja. 

Še naprej bo potrebno podpirati razvoj družbene prehrane, 

ki že teče v skupno organiziranih oblikah (v šoli, na delu, v 
vrtcih itd.) in tudi po individualnih potrebah, ko živilska proiz- 
vodnja nudi izgotovljene izdelke in polizdelke. Obenem jo bo 
potrebno kakovostno izboljšati.105 S tem se bo del tovrstnih 
izdatkov prenesel v skupno zadovoljevanje potreb, delež iz- 
datkov za prehrano pa se bo tudi zaradi več jega družinskega 
dohodka zmanjšal. 

Več ji del individualnih vsakodnevnih voženj na delovno 
mesto in z njega naj bi prenesli na javne prevoze. Če bodo 
zaradi novih tehnologij doseženi bistveni energetski pri- 
hranki, bodo izdatki za promet lahko manjši. 

6.5. Vsestransko razvit človek čuti tudi potrebo po pripa- 
dnosti, s katero pridobi in ohranja občutek varnosti. V težnji 
po povečevanju občutka pripadnosti pa se ne sme povečevati 
tudi kontrola skupine oziroma družbe nad posameznikom - 
njenim članom, saj to pomeni prisilno vključevanje in še bolj 
omejevanje njegovih ustvarjalnih sil. Zato mora socialni raz- 
voj omogočiti ljudem največ jo mero občutka pripadnosti in 
spoštovanja, obenem pa vzpodbujati uveljavljanje individual- 
nosti in samoiniciative. Sem sodi tudi prizadevanje za odprav- 
ljanje zbirokratiziranosti in drugih korenin odtujenosti. V pre- 
teklosti je bilo prevečkrat nagrajevano za družbo in njen 
razvoj negativno obnašanje, kar je vodilo do njegove krepitve 
in oblikovanja negativnih sistemov vrednot. To so največkrat 
povzročali pavšalni ukrepi, odmerjeni na v realnosti neobsto- 
ječe povprečje, ki so po pravilu prizadeli dobrega delavca v 
prid slabemu, kritično ustvarjalnost v prid poslušni nesposob- 
nosti, varčevanje v prid nepotrebni potrošnji itd. To hromi 
ustvarjalne sposobnosti ljudi, kar na ekonomskem področju 
povzroča usihanje gospodarske aktivnosti, na socialnem pa 
deprimiranost, občutek nemoč i in osamljenosti, s tem pa 
nezanimanje za družbene probleme svoje okolice, kar vseka- 
kor ni ugodna podlaga za razvoj samoupravljanja. Zato bo v 
bodoče treba posvetiti večjo pozornost vrednotam naše 
družbe, nagrajevati za družbo pozitivno obnašanje in s tem 
pospeševati njen razvoj. 

Človek se druži in pripada različnim skupinam, v okviru 
katerih zadovoljuje svoje potrebe. To so predvsem sorod- 
stvene, teritorialne in interesne skupine. Zaradi sprememb v 
sodobni družbi, kot so hitra industrializacija in urbanizacija, 
so oslabele in izginile prej prevladujoče oblike druženja, ki 
temeljijo na neformalnih stikih ljudi. Nastajajo nove, značilno 
pa je tudi pomanjkanje vključevanja ljudi v socialno okolje. Da 
bi te neformalne stike oživili, bi kazalo predvsem omogočati 
in vzpodbujati druženja ljudi v lokalnih skupnostih na podlagi 
skupnega ustvarjanja sredstev za zadovoljevanje določenih 
potreb. Pri tem vsakdo bolj ali manj - glede na zmožnosti - 
prispeva s svojim delom in ustvarjalnostjo, s čimer se bolj 
izrazi samoiniciativa, samouresničenje ter aktiviranje znanja 
in izkušenj. 

Osmisliti in dopolniti bi morali vlogo družine, čeprav se 
zaradi visoke stopnje zaposlenosti žena in načina življenja 
vedno bolj krč i na svoje osnovne sestavne dele in postaja 
vedno bolj jedrna (nuklearna) družina106 (njeni velikosti pa se 
žal prilagajajo tudi stanovanjski standardi). Bistvo družine je 
tesna medsebojna povezanost njenih č lanov, ki pa se vzdržuje 
predvsem, če družina več časa prebije skupaj. To je še pose- 
bej pomembno v času otrokove najzgodnejše mladosti , ko 
na njegov razvoj najbolj vpliva individualna družinska vzgoja; 
tudi v kasnejšem obdobju je toplo družinsko vzdušje (vzpod- 
budno primarno okolje) najpomembnejši dejavnik otrokovega 
razvoja.106 Kljub v zadnjih letih vedno boljši institucionalizi- 
rani skrbi za otroke (ta ima lahko tudi manj zaželene uč inke) 
bo morala družina v več ji meri igrati vlogo primarnega sociali- 
zatorja. Predvsem zaradi navedenih razlogov bi bilo potrebno 
enemu od staršev vsaj v predšolskem obdobju njihovih otrok 
postopno omogočiti delo v krajšem delovnem času. Družina 
pa bo morala ohraniti produkcijsko vlogo za nekatere storitve 
(npr. prehrana), vlogo primarnega vzgojitelja in obenem vne- 
sti več prostovoljnega delovanja, samostojnosti, samoorgani- 
ziranja ter poudariti pomen spoštovanja in samoizgrajevanja 
osebnosti. 

Prav tako morajo dobiti več jo vlogo druge oblike združeva- 
nja, bodisi na teritorialni podlagi (skupnosti stanovalcev, hišni 
sveti, krajevne skupnosti ipd.), bodisi na podlagi interesov 
(profesionalna, kulturna, rekreacijska društva, klubi itd.). Lo- 
kalna samouprava mora tudi prispevati k preseganju razko- 
raka med različnimi vlogami posameznikov in skupin, v kate- 
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rih se nahajajo ljudje, zlasti v urbanih okoljih. Gre za razkorak 
med vlogo občana na eni in vlogo proizvajalca na drugi strani, 
med vlogo proizvajalca in vlogo potrošnika itd. Ne v enem niti 
v drugem primeru ljudje ne nastopajo kot celovite, pač pa ie 
kot parcialne osebnosti, ki po svojih kriterijih izbirajo infor- 
macije, ki jih prinašajo iz bivalnega okolja in obratno. Od 
družine se odtujujejo med tednom in se zbližajo čez vikend. 
Razkorak med interesi, ki izhajajo iz bivalnega in delovnega 
okolja, ne bo nikoli v celoti odpravljen, temveč bo samo 
omiljen tako, da bodo odpravljene glavne težave, ki izhajajo iz 
dvojnosti posameznikovega položaja. Uresnič itev tega pa je 
odvisna predvsem od spremembe načina produkcije in bo 
dokaj dolgotrajen proces. V razvitejšem svetu temu procesu 
dodajajo nekatere dimenzije, saj sodobna tehnologija omo- 
goča. da se delovno mesto seli na dom. Zato bo potrebno 
spremeniti tudi nekatere organizacijske in vrednostne postu- 
late v zvezi z delom in bivanjem. Integrativpa sposobnost 
bivalnih (zlasti urbanih) okolij je zmanjšana tudi zaradi kopi- 
čenja ljudi z enakimi ali podobnimi karakteristikami, kar še 
pospešuje nastajanje marginalnih skupin, ki niso dovolj vklju- 
čene v svoje družbeno okolje. Zato bo treba v prihodnje bolj 
paziti, da ta pojav ne bo dobil še več jih razsežnosti in težiti za 
tem, da rned posameznimi deli mesta ne bo več prihajalo do 
več jih razlik v strukturi stanovalcev. 

Tudi prevelika institucionalizacija dela omejuje možnosti za 
samouresničevanje. Krepiti bi morali razne oblike združeva- 
nja v interesnih skupinah in pospeševati prostovoljno delo, ki 
bi lahko tudi vsaj delno nadomestilo predvideno zmanjšanje 
možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb, dalo pa bi mu 
tudi novo kvaliteto. Ker nobena institucija ne more nadome- 
stiti pristnosti medč loveških odnosov in neposrednosti, bo 
razvijanje takšnih oblik dobro za medč loveške odnose, lju- 
dem pa bo tudi vzbujalo občutek več je varnosti in pripadnosti. 
Prostovoljno delo zadovoljuje tudi potrebo ljudi po nevtraliza- 
ciji negativnih uč inkov trganja tradicionalnih neformalnih vezi 
in prehajanja v vedno bolj brezosebno družbo. 

Za zagotavljanje takšnega razvoja bo prav tako potrebno 
napraviti organizacijo delovnega procesa in delovnega časa 
bolj fleksibilno, da ga bo možno prilagoditi različnim potre- 
bam in interesom. Odnos do dela bo lahko zato svobodnejši 
in bo spodbujeno tudi delo v delovnem času in kreativnost po 
njem. 

6.6. Ob verjetnem postopnem krajšanju delovnega časa se 
bo tudi povečal obseg prostega časa, kar bo prineslo tudi 
nekatere nove težave, saj ie prehod iz delovne v »poč ivajočo« 
fazo življenja včasih hud1 Zato bo potrebno spoštovati po- 
men kvalitetne in ustvarjalne izrabe prostega časa. Preživlja- 
nje prostega časa, kakršno se uveljavlja tudi pri nas in ki daje 
prevelik poudarek prazni zabavi, ne vodi k obogatitvi č loveka, 
ampak v duhovno osiromašenje in neaktivnost. Precej pro- 
stega časa se porabi tudi za pasivno spremljanje sredstev 
množičnega obveščanja, za dodatno (pridobitno) delo110, za 
trošenje itd., premalo pa za tako imenovane interesne aktiv- 
nosti, to je tiste, kjer je cilj č lovekova dejavnost sama zase 
brez zunanjih utilitarnih ciljev (ukvarjanje s kulturo, aktivno 
telesno kulturo, rekreacijo, izobraževanjem, raziskovanjem, 
prostovoljnim delom, hobiji itd.) — v nasprotju s pridobitnimi 
dejavnostmi. Zato bo potrebno tem področjem nameniti več jo 
veljavo, s č imer bo dana možnost, da č lovek zaživi bolj polno 
življenje. 

6 7. Da bi v bodočnosti ohranili in izboljšali stopnjo zadovor 
Ijenosti potreb ljudi, bo nujno preseč i dvojnost oziroma raz- 
korak med normativnimi postulati in realnostjo. V preteklosti 
smo pri razvoju samoupravnih socialističnih odnosov preveč 
poudarjali spreminjanje normativnih predpisov na podlagi 
političnih dokumentov, premalo pa smo si prizadevali za 
spremljanje in spreminjanje realnih odnosov med ljudmi. Zato 
mora družbena regulacija socialnega, ekonomskega in pro- 
storskega razvoja izhajati iz ugotovitve o realnem stanju v 
družbi, gospodarstvu in okolju. Normativni postulati naj ji 
služijo kot vizija in zaželena usmeritev, ne morejo pa - kljub 
svojemu pomenu kot kriterij željenega - nadomestiti realne 
ocene stvarnosti. 

VII. REGIONALNI RAZVOJ 
Nekatere značilnosti dosedanjega razvoja 

7.1. V povojnem obdobju, še zlasti pa od leta 1970 dalje, so 
se praviloma hitreje razvijale regije, v katerih je bila raven 
razvitosti podpovprečna, počasneje pa regije, v katerih je bila 
nadpovprečna. To je omogočilo postopno zmanjševanje ra- 
zlik glede življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva med 

posameznimi regijami. V obdobju 1970-1980 so se najhitreje 
razvijale naslednje regije: spodnje posavska, notranjsko kra- 
ška, dolenjska in koroška; najpočasneje pa osrednje sloven- 
ska, zasavska, gorenjska in podravska. 

V vseh regijah se je hitro razvijala industrija. Njen delež v 
strukturi družbenega proizvoda je vsepovsod največ ji, veli- 
kost tega deleža pa je različna Razlike med regijami so v 
uč inkovitosti in strukturi industrijske proizvodnje, zlasti glede 
udeležbe razvojno obetavnih proizvodenj111. 

Iz dosedanjih analiz112 je razvidno, da so med posameznimi 
območji precejšnje razlike na področju kmetijstva. Tako je 
praviloma za območja koncentracije poselitve značilno rela- 
tivno napredno, tržno usmerjeno kmetijstvo, za območja de- 
populacije pa zaostalo, neperspektivno, samooskrbno kmeto- 
vanje. Problematika zaostalega kmetijstva je v veliki meri 
povezana z razvojem nekaterih manj razvitih območij. 

7.2. V povojnem obdobju se je v SR Sloveniji oblikovalo več  
novih razvojnih žarišč , ki so postopoma prevzela funkcije 
razvojnih centrov. Ze obstoječ im centrom, kot so mesta Ljub- 
ljana, Maribor, Celje, Kranj in drugi, so se pridružili novi centri 
Novo mesto, Nova Gorica, Murska Sobota, Velenje in so- 
mestje Koper—Izola—Piran. Ti centri so osnova policentrič - 
nega sistema, ki je nosilec razvoja gospodarskih, oskrbnih in 
storitvenih dejavnosti. Razvoj nekaterih novih središč je pri- 
pomogel tudi k hitrejšemu razvoju nekaterih v preteklosti 
gospodarsko manj razvitih širših območij. Doseženi so bili 
več ji regionalni premiki v poselitvi in v gospodarski aktivnosti 
med posameznimi območji. 

7.3. Različna dinamika gospodarskega razvoja posamez- 
nih območ ij je vplivala tudi na demografska gibanja. Analize 
kažejo, da je bilo gibanje prebivalstva v preteklem obdobju na 
posameznih območjih SR Slovenije zelo različno, na kar so 
vplivala intenzivna migracijska gibanja med območji. Tako je 
v obdobju 1961-1981 močno naraščalo prebivalstvo pred- 
vsem v osrednje slovenski, gorenjski, savinjski in obalno- 
kraški regiji, znatno počasneje od slovenskega povprečja pa 
zlasti v zasavski, notranjsko kraški, pomurski in spodnje po- 
savski regiji. Po letu 1971 je prišlo do sprememb v dinamiki 
rasti prebivalstva, tako da so bile omiljene nekatere negativne 
tendence. Hitreje je začelo naraščati prebivalstvo v regijah, v 
katerih je v obdobju 1961-1971 nazadovalo (spodnje posav- 
ska, zasavska in notranjsko kraška regija), nekoliko poča- 
snejši tempo rasti pa je značilen za nekatere razvite regije 
(osrednje slovenska, savinjska), pa tudi za nekatere manj 
razvite regije (pomurska). Tudi med občinami do večje razlike 
v rasti prebivalstva. Tako je v obdobju 1961-1981 v več  obči- 
nah število prebivalcev nazadovalo, kar kaže na to, da se 
problem neenakomerne poselitve ponekod še zaostruje, 
hkrati se na teh območjih poslabšuje starostna struktura 
prebivalstva. 

7.4. V povojnem obdobju so bila razvojna neskladja med 
posameznimi območ ji omiljena, še vedno pa obstajajo občine 
in območja, ki v stopnji gospodarske razvitosti precej zaosta- 
jajo. Zato je SR Slovenija v letu 1971 začela s celovitejšim 
usmerjanjem skladnejšega regionalnega razvoja in v tem 
okviru s pospeševanjem razvoja manj razvitih območ ij ter o 
tem sprejela tudi poseben zakon113. 

V več kot desetletnem obdobju pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja so bili doseženi pomembni rezultati v 
zmanjševanju razlik v stopnji razvitosti114. Manj razvita ob- 
močja so dosegla pozitivne premike v svojem gospodarskem 
razvoju, saj sta družbeni proizvod in še zlasti zaposlenost 
naraščala hitreje kot v povpreč ju SR Slovenije. 12 občin, ki so 
po letu 1970 vsaj v enem srednjeročnem obdobju imele status 
manj razvitega območja115, je dosegalo v družbenem proiz- 
vodu na prebivalca v letu 1970 indeks nivoja 45,4%, v letu 
,1981 pa 58,4% republiškega povpreč ja. Delež zaposlenih v 
številu prebivalstva pa se je povečal od 15,2% v letu 1970 na 
26 8% v letu 1982 (v SRS od 31,7% na 41,7%). K takim 
gibanjem je zlasti prispevala povečana investicijska dejavnost 
na manj razvitih območjih, k čemur so pripomogli tudi pospe- 
ševalni ukrepi, zlasti še v zvezi s samoupravnim združevanjem 
dela in sredstev. 

Pomembni rezultati so bili doseženi v razvoju družbenih 
dejavnosti, izboljšala pa se je tudi opremljenost z gospodar- 
sko infrastrukturo na manj razvitih območjih. Posledica hitrej- 
šega gospodarskega razvoja so tudi ugodnejša demografska 
gibanja na teh območjih v zadnjih letih. 

V politiki pospeševanja skladnejšega regionalnega radnja 
je bil dan poseben poudarek razvoju manj razvitih obmejnih 
območij, zajeta- pa so tudi nekatera geografska, pretežno 
hribovita manj razvita območja. 



Osnovne razvojne usmeritve in naloge 
7.5. Regionalna politika bo tudi v bodoč&eden pomembnih 

elementov razvojne politike. Pri tem moramo upoštevati, da je 
SR Slovenija majhna in medsebojno tesno povezana, obenem 
pa tudi zelo pestra glede pogojev in možnosti razvoja. To pa 
pomeni, da bi še naprej težili k taki regionalni strukturi gospo- 
darskih in drugih dejavnosti, ki bi temeljila na č im bolj racio- 
nalnem izkoriščanju možnosti, ki jih imajo posamezna ob- 
močja glede naravnih virov, prebivalstva in možnoti zaposlo- 
vanja, geografskega položaja, prostorskih možnosti, stano- 
vanjskih, infrastrukturnih in drugih pogojev, in ob tem upo- 
števali osnovne dolgoročne cilje gospodarskega, socialnega 
in prostorskega razvoja SR Slovenije. 

V skladu s tem je temeljna naloga dolgoročnega regional- 
nega razvoja usklajen razvoj proizvodnih, oskrbnih in druž- 
benih dejavnosti na posameznih območjih SR Slovenije v 
skladu z načeli policentričnega razvoja ob upoštevanju raz- 
vojnih možnosti posameznih območij. Na teh osnovah bo 
družbena skrb usmerjena v postopno zmanjšanje razlik v 
stopnji razvitosti posameznih območij v okvire, ki ne bodo več 
zahtevali celovite politike pospeševanja razvoja manj razvitih 
območij. To naj bi bila tudi osnova za bolj izenačene pogoje 
življenja in dela prebivalcev posameznih območij. 

7.6 Gospodarski razvoj posameznih območij se navezuje 
na dolgoročno odloč itev o razvijanju posameznih gospodar- 
skih (zlasti industrijskih) dejavnosti v SR Sloveniji kot celoti. 
Odloč itve o razvoju določene gospodarske dejavnosti je treba 
povezati z oceno ustreznosti njene regionalno-prostorske ra- 
zmestitve. 

Zaradi ugodne strukture industrije in največ jega deleža 
razvojno obetavnih proizvodenj se bodo v prestrukturiranje 
gospodarstva najlažje vključ ile osrednje slovenska, gorenjska 
in koroška regija. V najbolj neugodnem položaju pa so po- 
murska, spodnje posavska in zasavska regija, pa tudi dolenj- 
ska in goriška regija, kjer bo potrebno še večjo pozornost kot 
v povprečju SR Slovenije posvetiti prestrukturiranju na raz- 
vojno obetavne proizvodnje. V nekaterih razvitejših regijah je 
zastarelost osnovnih sredstev in tehnologije eno osnovnih 
vprašanj nadaljnjega razvoja, kar velja zlasti za podravsko, 
zasavsko, osrednje slovensko pa tudi gorenjsko regijo116. 

Zaradi pomena, ki ga ima proizvodnja hrane, zaradi ohrani- 
tve poselitve in zaradi preprečevanja propadanja kulturne 
krajine nasploh je na vseh območjih posebnega pomena 
nadaljnji razvoj kmetijstva. 

V zvezi z nadaljnjim gospodarskim razvojem se pojavlja 
dilema med pretirano koncentracijo in pretirano razprše- 
nostjo proizvodnih kapacitet. Z razvojnega stališča vsekakor 
ne bi bila smotrna usmeritev v razvijanje več jega števila manj- 
ših središč z zelo enostransko razvito strukturo. Prav tako ne 
bi bilo smotrno razvijanje kompletne gospodarske strukture v 

posameznih občinskih oziroma lokalnih središč ih, kar bi vo- 
dilo v neusklajeno gospodarsko strukturo med posameznimi 
območji, neracionalno porabo sredstev, zapiranje v ozke lo- 
kalne okvire in onemogočalo kvalitetno preobrazbo gospo- 
darstva. Industrijo in druge gospodarske dejavnosti naj bi 
razvijali v več središč ih v skladu s specifičnostmi in mož- 
nostmi posameznih regij. Ta središča bi tako postala genera- 
torji razvoja za celotno širše območje. Stabilizacijska usmeri- 
tev, prav tako pa tudi potrebe zemljiške politike navajajo na 
več jo koncetracijo v manjšem številu industrijskih središč , 
nasprotno pa varstvo okolja in ekološki problemi dopuščajo 
manjše koncentracije. 

7.7. Slovenski prostor naj bi v vse več ji meri postal v celoto 
povezan sistem. Zato bi morali pospeševati povezovanje in 
skupno reševanje problemov med posameznimi občinami in 
območji, zlasti pri zaposlovanju, pri načrtovanju infrastruktur- 
nih objektov ter razvoju oskrbnih in nekaterih družbenih de- 
javnosti, ki so regionalnega pomena, ter pri prostorskem 
razvoju, da bi tako dosegli racionalnejšo uporabo sredstev in 
boljšo gospodarsko strukturo. Razširiti bi morali tudi sodelo- 
vanje organizacij združenega dela iz različnih območij, zlasti 
pri razvojnoraziskovalnem delu, prenosu tehnologij, usmerja- 
nju in izobraževanju kadrov, organizacij dela itd. 

7.8. V zvezi z nadaljnjim razvojem poselitve v SR Sloveniji 
do leta 2000 je izdelanih več variant. Kot najbolj primerni za 
nadaljnjo razpravo sta bili ocenjeni tako imenovana varianta 
zmerne koncentracije in varianta disperzije prebivalstva 
(karta št. 4: Gibanje števila prebivalcev 1981-2001 po obč i- 
nah)117 

Varianta zmerne koncentracije prebivalstva predpostavlja, 
da bo celotni naravni prirastek ostal v okviru posamezne 
regije. Polovica republiškega selitvenega salda (dotok prebi- 
valstva v SR Slovenijo) bi prišla v osrednje slovensko regijo, 
druga polovica pa v ostale regije. Ta varianta predpostavlja 
tudi določeno koncentracijo prebivalstva v 25 regionalnih 
središč ih. Drugi občinski centri bi zadržali naravno rast, med- 
tem ko bi se prebivalstvo izven teh občinskih centrov še 
nadalje v določeni meri odseljevalo. 

V nasprotju s tem pa varianta disperzije predpostavlja, da bi 
se naravni prirastek zadržal ne samo v okviru regije, temveč 
tudi v okviru vsake občine. Republiški selitveni saldo pa bi 
prišel v 25 regionalnih središč . 

»Po regijah med variantama ni večjih razlik, razen pri osred- 
nje slovenski regiji, medtem ko so med občinami znotraj 
posameznih regij razlike več je. Pri osrednje slovenski regiji na 
hitrejšo rast prebivalstva po varianti zmerne koncentracije 
vpliva predvsem naraščanje prebivalstva na območju mesta 
Ljubljane (vendar pa znatno manj kot po spontanem razvoju) 
in zlasti nekaterih sosednjih obč in. Rezultati teh dveh variant 
po regijah so naslednji:« 

PROJEKCIJA VARIANT MOŽNEGA GIBANJA PREBIVALSTVA PO REGIJAH SR SLOVENIJE Tabela 7.1. 
v tisoč prebivalcih 

leto 2001 
prebivalstvo1 

po popisu 1981 
delovna 
mesta2 naravna rast 

prebivalstva 
varianta zmerne koncentracije 

prebivalstvo delovno mesto 
varianta disperzije 

prebivalstvo delovno mesto 
Pomurska 
Podravska 
Koroška 
Savinjska 
Spodnje posavska 
Dolenjska 
Goriška 
Obalno-kraška 
Notranjsko-kraška 
Gorenjska 
Zasavska 
Osrednje slovenska 
SR Slovenija3 

130,4 
320.2 

69,9 
243,8 

72,4 
98,3 

118.3 
93,1 
49,6 

179,3 
46,3 

470,1 
1.891,9 

38.7 
129,1 

26,9 
104,8 

23,4 
39,9 
47,9 
42.8 
19,2 
82,6 
20,8 

245,7 
821,7 

138.0 
351,9 

80,5 
270,9 

76,0 
109,7 
124.1 
100,9 

51,5 
200,5 

49,9 
521,1 

2.074,9 

144,1 
363.8 

82,0 
280,0 

79,7 
112.9 
128,7 
105,3 

53.6 
205,9 

49.7 
563,7 

2.169,4 

63.8 
165,7 

37.2 
125,7 
34,6 
48,5 
58.3 
49,0 
24,2 
95.9 
23.4 

262,9 
989,2 

145,5 
367.0 

83,0 
283.1 

80,6 
114,3 
130.2 
106.3 
53,9 

207,5 
50,0 

548,1 
2.169,4 

63.6 
167,2 
37.7 

128,2 
35,0 
49,2 
59,0 
49.5 
24,4 
96,7 
23.6 

255,4 
989,2 

VKijucu|« Mnn aunno prvmvaianvo - ne pa ukr ukwhiq prigoiraga 2 V številu delovnih mnt so zajeti zapostenl v združenem in samostojnem OMbn«n delu, aktivni v samostojnem oMbnetn delu v gospodarstvu (obit, trgovina, gostinstvo, promet) In v negospodarstvu, niso pa zajeti aktivni v zasebnem kmetijstvu. Potrebno število delovnih mest, ki bi omogoč ilo zaposlitev ocenjenega aktivnega nekmečkega prebivalstva po posameznih regijah, )e bilo Izračunano na osnovi projekcJ|e prebivalstva, ocene bodočega števila kmečkih prebivalcev in ocene stopnje aktivnosti nekmečkega prebivalstva ter ob upoštevan|u različnih Številu in strukturi delovnh mest Izračuni so bili izdelani za varianto zmerne koncentracije in za varianto disperzije prebivalstva. Pri oceni kmečkega preblvalatvsje dijo 
upoštevano, da bo znašal delei kmečkega prebivalstva SR Slovenije v letu 2001 5%. Glede na to, da na posameznih območjih že primanjkuje kmečkega prebivalstva, na nekaterih pa je še vedno prisotna agrarna prenaseljenost, je bito pri ocenjevanju po regijah upoštevano potrebno število kmečkih prebivalcev. Ker pa je potrebno Stevuo kmečkih prebivalcev v SR Sloveniji v letu 2001 nekoliko višje od ocenjenega 5%-nega deleža kmečkega prblvalstva, je bilo število potrebnega kmečkega prebivalstva po regijah ustrezno znižano (na območjih, kjer so rezultati pokazali na primanjkljaj kmečkega prebivalstva že v letu 1981, pa je bila dena predpostavka, da bo števito kmečkega prebivalstva v letu 2001 enako številu v letu 1981) Pri Izrečunlh je bil upoštevan enotni delež aktivnih nekmečkih prebivalcev 48%. * Zaradi zaokroženja ta vrstica ni identična vsoti stolpca. 



Središča skupnega regionalnega pomena za več občin naj 
bi se nadalje razvijala tako glede na njihovo vlogo zaposlitve- 
nih središč kot glede na oskrbo prebivalstva. V okviru kon- 
cepta policentričnega razvoja so najpomembnejša med temi 
Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, somestje118 Koper-lzola-Pi- 
ran, Nova Gorica, Novo mesto in Murska Sobota. Zaradi bolj 
oddaljene lege nekaterih območij se uvrščajo med pomemb- 
nejša še druga središča, zlasti somestje Ravne-Slovenj Gra- 
dec-Dravograd, somestje Brežice-Krško, somestje Jesenice- 
-Bled-Radovljica, somestje Trbovlje-Zagorje-Hrastnik, Vele- 
nje, Postojna in Ptuj. 

Več pozornosti bo potrebno posvetiti bolj uravnoteženemu 
razvoju nekaterih centrov (Velenje, Novo mesto in v določeni 
meri tudi Nova Gorica in Murska Sobota), v katerih so se 
sedanji razvojni problemi še v več ji meri zaostrili kot v SR 
Sloveniji. Poiskati pa bi morali tudi razvojne rešitve za neka- 
tere starejše centre z elementi depresiranosti (npr. Trbovlje). 

Izgradnja infrastrukturnih objektov (oziroma razvoj teh de- 
javnosti) naj bi potekala tako, da bi v č im več ji meri pripomo- 
gla k več ji povezanosti med območji, boljši preskrbi s stori- 
tvami ter k izenačevanju razvojnih možnosti, ki jih imajo 
posamezna območja. 

Omrežje družbenih dejavnosti bi morali razvijati tako, da bi 
bilo č im bolj dostopno prebivalcem posameznih območij. To 
pa pomeni na eni strani koncentracijo objektov, ki zadovolju- 
jejo potrebe za širša območja (npr. srednje in visoko šolstvo, 
bolnice itd ), na drugi strani pa razpršenost (npr. otroški vrtci, 
objekti osnovne zdravstvene mreže, osnovne šole itd ). 

7.9. Hitrejši razvoj man) razvitih, obme|nih in hribovitih 
območij naj bi prispeval k postopnemu zmanjšanju razlik v 
stopnji razvitosti ter k ustvarjanju enakopravnejših pogojev 
življenja in dela prebivalcev teh območij. 

Možnosti hitrejšega razvoja teh območij so predvsem v 
njihovi pospešeni integraciji v širši gospodarski prostor raz- 
vojnih žarišč , h katerim gravitirajo, in v krepitvi razvojnih jeder 
na njihovem območju, v skladu s konceptom policentričnega 
razvoja Temu naj bi bil prilagojen tudi razvoj gospodarske 
infrastrukure in družbenih dejavnosti ter ukrepi za pospeše- 
vanje gospodarskega razvoja (na področ ju investicij, kadrov, 
itd.). Posebnega pomena je razvoj kmetijske dejavnosti. Pri 
pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja bi morali 
dati več ji poudarek razvoju širših, geografsko zaokroženih 
manj razvitih območ ij in hribovitih območij, medtem ko bi se 
število manj razvitih občin postopoma zmanjševalo. Glede na 
specifičnosti posameznih območij naj bi bile naloge za po- 
speševanje skladnejšega regionalnega razvoja diferencirane 
bolj kot doslej. Na območjih, kjer so močno prisotni procesi 
depopulacije, kar še posebej velja za nekatera hribovita ob- 
močja in nekatera obmejna območja, bi bilo potrebno zagoto- 
viti ohranitev prebivalstva z ustvarjanjem pogojev za zaposlo- 
vanje v bližnjih središč ih in z intenziviranjem dejavnosti, za 
katere so na teh območjih pogoji (kmetijstvo, turistično-re- 
kreativna dejavnost). 

Pri nadaljnjem razvoju manj razvitih območij je določena 
ovira pomanjkanje ustreznih strokovnih kadrov in pomanjka- 
nje perspektivnih razvojnih programov. Prevladujejo delovno 
intenzivne panoge in manjše delovne organizacije, ki imajo 
velikokrat manjšo sposobnost aktiviranja kvalitetnih razvojnih 
dejavnikov. Zato je hitrejše vključevanje organizacij združe- 
nega dela iz razvitejših območ ij eden nujnih pogojev za po- 
spešitev gospodarskega razvoja manj razvitih območ ij in sicer 
z oblikovanjem projektov ter na njihovi osnovi s samouprav- 
nim združevanjem dela in sredstev. 

7.10. Specifični razvojni problemi se pojavljajo tudi na raz- 
vitih območjih, kjer dosedanji razvoj ni bil dovolj uravnotežen. 
Protislovja med dosedanjim ekstenzivnim gospodarskim raz- 
vojem teh območij ter že doseženo zaposlenostjo prebivalstva 
bodo zaostrila vprašanje naraščajoč ih stroškov nadaljnjega 
razvoja, ki bodo višji kot drugje, kar velja tako za infrastruk- 
turo kot tudi za razvoj nekaterih storitvenih in oskrbnih dejav- 
nosti. Vse to je povezano tudi z vprašanjem slabšanja bival- 
nega okolja zaradi visoke koncentracije proizvodnih dejavno- 
sti in prebivalstva ter bodo zato potrebna precejšnja sredstva 
tudi za sanacijo ekoloških pogojev. Zato naj bi prevzemali 
investitorji večje obveznosti glede strukture in stroškov vla- 
ganj ter v zvezi z izgradnjo dela infrastrukture in družbenih 
dejavnosti in izboljševanjem ekoloških pogojev. 

VIII. GLOBALNI PROCESI IN RAZVOJNE 
TEŽNJE V PROSTORU TER UREJANJE 
OKOLJA 

Na dorečenost in kvaliteto analize dolgoročnih razvojnih 
možnosti na področju urejanja prostora vplivajo neurejenost, 
nekatere nejasnosti in težave na tem področju, zaradi česar je 
nujnih nekaj uvodnih pripomb. 

Zakon o urejanju prostora, ki naj bi konkretneje razdelal 
določ ila zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije na tem področju, še ni sprejet. V 
okviru splošnega zastoja pri metodologiji celovitega in sa- 
moupravnega planiranja ni dodelana metodologija dolgoroč- 
nega planiranja s prostorskega vidika. Na nekaterih temah so 
rezultati raziskovalnega dela pomanjkljivi oziroma še niso na 
razpolago, deloma tudi zaradi zoženih materialnih možnosti. 
Informacijske osnove za planiranje razvoja v prostoru so še 
posebno skromne. V letu 1983 so bili doseženi prvi rezultati 
pri povezovanju rednih statističnih raziskav in baz podatkov 
Službe družbenega knjigovodstva z registrom prebivalstva, 
registrom organizacij in registrom teritorialnih enot. Še vedno 
pa je značilno dokaj neugodno stanje informacij o rabi pro- 
stora. Napori, da bi prišli za celotno območje SR Slovenije do 
ustreznih podatkov o vrsti rabe zemljišč  preko Ankete enotnih 
kazalcev razvoja119 niso zadovoljili, ker nosilci planiranja še 
niso vajeni spremljanja in planiranja tovrstnih podatkov. V 
letu 1983 je bila v program geodetskih del vključena naloga 
izdelave dejanske rabe zemljišč . Izdelava bilance se premika v 
leto 1984 in 1985. 
aOb takšnih.pogojih je bilo pri pripravi analize nujno upora- 

biti tudi starejše strokovne osnove in dokumentacijo. V na- 
slednjih fazah priprave dolgoročnega plana bo potrebno vse- 
bino izboljševati v skladu z rezultati raziskovalnega in stro- 
kovnega dela, ki je v teku. 

8.1. RAZPOREDITEV IN ORGANIZACIJA 
DEJAVNOSTI V PROSTORU 

Nekatere značilnosti dosedanjega razvoja 
8.1.1. Prebivalstvo SR Slovenije se je povečalo v povojnem 

obdobju za skoraj pol milijona, delež kmečkega pa se je 
zmanjšal od okoli polovice na komaj šestino. Nadaljevala se je 
koncentracija prebivalstva na nekatera območja. Prišlo je do 
zaskrbljujočega zmanjševanja obdelovalnih površin. 

.Način.življenja.prebivalstva se je s povečano zaposlitvijo ne 
le mestnega, temveč tudi podeželskega prebivalstva spreme- 
nil tudi na podeželju (masovne dnevne migracije na delo, 
rekreacija, pogosta dvojna dopolnilna zaposlitev, maksimalno 
vključevanje žensk med zaposlene, večje šolanje mladine 
itd.). Hitra rast industrije je vplivala na bistveno poslabšanje 
bivalnega okolja in grozi, da se bo še poslabšala, ker preven- 
tivni ukrepi zaostajajo.120 

Prebivalstvo SR Slovenije je bilo že ob prvem povojnem 
popisu prebivalstva leta 1948 precej neenakomerno razpore- 
jeno in spričo izredno močnih socio-ekonomskih sprememb, 
ki jih je doživelo v zadnjih dobrih treh desetletjih, se je 
neenakomernost poselitve še povečala. Prišlo je že do bi- 
stvene prostorske prerazporeditve, tako med občinami in 
širšimi območji (regijami) kot tudi znotraj občin.121 Selitve 
prebivalstva iz podeželja v mesta - in sploh v kraje, kjer so se 
odprle možnp8ti zaposlitve v nekmetijskih dejavnostih - so 
povzročile zelo neenakomeren razvoj njihovega prebivalstva. 
Kot skoraj povsem nov pa se je zlasti v zadnjih dveh desetlet- 
jih pojavil še močan dotok prebivalstva iz drugih jugoslovan- 
skih republik, ki se v SR Sloveniji začasno, vse pogosteje pa 
tudi stalno naseljuje. Višek dotoka je zadnje desetletje znašal 
okoli pet tisoč  prebivalcev na leto. Ta tok se je zlival predvsem 
v nekatere občine z več jimi zaposlitvenimi središč i. V odseli- 
tvenih območjih se je poslabšala starostna sestava prebival- 
stva in se je zato naravni prirast prebivalstva zmanjšal hitreje 
kot v poprečju za vso SR Slovenijo. V priselitvenih območjih 
se je naravni prirast povečal, kar bo vplivalo na dinamiko rasti 
prebivalstva desetletja naprej. Splošna podoba tega razvoja je 
kopičenje prebivalstva v nekaterih občinah (ali skupinah so- 
sednjih občin) - najbolj izrazito v osrednjem delu SR Slove- 
nije okrog Ljubljane - in stagnacije ali celo upadanje števila 
prebivalcev na nekaterih območjih. 
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8.1.2. Omrežje naselij v SR Sloveniji je glede na velikost in 
razporeditev ter glede njihovih funkcij in fizičnih značilnosti 
usedlina zgodovinskega razvoja v več zaporednih fazah. Ne- 
katere značilnosti (npr. razporeditev oziroma lokacija vasi) so 
se izoblikovale že pred več kot tisoč  leti v drugačnih pogojih, 
a so se - z nepretrganim prilagajanjem spreminjajoč i se 
stvarnosti - ohranile do danes. Druge značilnosti so odraz 
razvoja v najnovejšem obdobju in se nekatere odražajo le še 
kot zametki (pojav počitniških hišic oziroma naselij). Stavbe 
same pa so celo na podeželju le redko stare več kot stopetde- 
set, dvesto let, čeprav so ponekod ohranile starejše arhitek- 
turne značilnosti. V kmetijstvu in gozdarstvu zasidrano eko- 
nomsko osnovo so vasi ohranile le delno, ponekod le še kot 
skromen preostanek, vse dominantnejša pa je funkcija stano- 
vanjskega naselja z novimi značilnostmi, bodisi v tipu hiš in 
zazidave bodisi v spremljajoč ih objektih oskrbe in infrastruk- 
ture.122 

V mestih oziroma mestnih in obmestnih naseljih živi (1981) 
že blizu polovica vsega prebivalstva SR Slovenije. V njih se 
odvija pretežni del stanovanjske gradnje in nasploh gradnje 
novih objektov. Mesta in druga naselja, katerih obstoj je 
ekonomsko vezan na neagrarne dejavnosti, so glede na 
stavbni fond in strukturo zazidave nad polovico zgrajena v 
povojnem obdobju, ko se je urbano prebivalstvo več kot 
podvojilo, zazidana površina mest pa celo bolj.123 

Struktura urbanega omrežja je ostala še neuravnovešena. 
Zlasti je očitna vrzel srednjevelikih mest (z okoli 50 tisoč  
prebivalci), ki omogočajo večjo ekonomizacijo komunalnega 
gospodarstva, pa tudi za industrijski razvoj. Prave industrijske 
cone se še niso razvile; delno tudi zaradi prevelike teritoriatbe 
razpršenosti industrijskih lokacij. Racionalna hierarhična 
struktura omrežja urbanih središč tudi v oskrbi še ni dose- 
žena, v znatni meri tudi zaradi prešibke industrializacije v 
manj razvitih območjih Slovenije, ki še ni doseglo potrebnih 
ekonomskih pragov za pojavljanje bolj specializiranih oskrb- 
nih dejavnosti. ) 

Omrežje podeželskih naselij zaradi majhnosti in zaradi nji- 
hove poudarjene razpršenosti je in ostaja v mnogih pogledih 
neracionalno glede na agrarni potencial zemljišč . Dosedanja 
diferenciacija je bila spontana: depopulacija - toda ne opu- 
ščanje - perifernih in predvsem hribovitih vasi in zaselkov ter 
stihijska rast primestnih in obmestnih naselij v radiju zelo 
ugodne dostopnosti do mest. Spremlja jo razpršena stano- 
vanjska izgradnja individualnih hiš, pogojena s svobodnim 
nakupom zemljišč in premalo selektivno urbanistično politiko 
občin.125) uinailviS nid>sl4_ 

Hiter razvoj mest je več inoma presegel pfetovMBe^inja Iz 
dobe, ko so bili pripravljeni prvi povojni urbanistični in zazi- 
dalni načrti oziroma programi prostorskega urejanja v posa- 
meznih občinah. Površine, ki so bile nacionalizirane in na 
katerih je bilo mogoče racionalno organizirati gradnjo (na- 
menska uporaba prostora po funkcijskih območjih, zoning), 
so po več ini že povsem zasedene. Za odkup (pridobitev) novih 
potrebnih površin občine niso uspele uporabiti namenskih 
sredstev za urejanje mestnega zemljišča in angažirati še do- 
datne vire. Zato prepogosto močni investitorji določajo smeri 
razvoja. 

Spontani razvoj urbanih struktur je vodil v izrazitejšo funk- 
cionalno členitev mest in diferenciacijo mestnih predelov. 
Komunalna infrastruktura zaostaja, pojavile pa so se tudi 
težave s prometno ureditvijo. Javni avtobusni mestni promet 
je Vzpostavljen le v redkih mestih (ker so tudi premajhna). 
Pojavili so se - in se bodo še v več ji meri - številni urejevalski 
problemi, Urejanje podeželskih naselij in odprtega prostora 
(oziroma »krajine«) je kljub velikim stihijsko nastalim in na- 
stajajoč im spremembam v bolj razvitih nižinskih in dolinskih 
območjih, pa tudi sicer, šele v začetku in mu bo v občinskih 
dolgoročnih planih treba posvetiti več pozornosti. 

Diferenciacija se pospešeno odvija v širših mikro in makro- 
regionalnih okvirih, med mesti in okoliškimi naselji, pa tudi 
med urbanimi naselji samimi tako po velikosti kot glede 
funkcij, ki posamezna mesta vse tesneje povezujejo v širša 
omrežja. Tako so se s tesnimi funkcionalnimi povezavami 
(dnevna migracija na delo, nakupi, koriščenje storitev itd.) 
okrepila občinska središča, ki se v več ini primerov tudi indu- 
strijsko razvijajo. Hkrati se razvijajo pomembnejša regionalna 
središča, v katerih se poleg industrije krepijo tudi njihove 
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oskrbne funkcije na višji ravni126) (karta št. 5: Naselbinske 
aglomeracije). 

8.1.3 Pospešena industrializacija je pomenila s svojimi ne- 
posrednimi, pa tudi s posrednimi posledicami doslej najmoč- 
nejši poseg v č lovekovo okolje v SR Sloveniji oziroma v odnos 
med čloVekom (oziroma družbo) in naravo. Odrazil se je tam, 
kjer je nastala nova (ali se razširila stara) industrija, predvsem 
v mestih; posredno in vse bolj pa je proces industrializacije in 
nasploh tehnološke modernizacije posegel tudi na podeželje. 
Vplival ni le na spremembe v pogojih dela in življenja in na 
krajinsko podobo, temveč tudi na odnose v izkoriščanju na- 
ravnih bogastev in fizičnega naravnega okolja. Vse to je 
sprožilo vrsto problemov in nalog pri gospodarjenju v pro- 
storu SR Slovenije. 

Nosilno ogrodje prostorske razmestitve industrijske proiz- 
vodnjev SR Sloveniji predstavlja 70 industrijskih centrov z več  
kot 1000 zaposlenimi in v njih je 88% vseh zaposlenih v 
industriji. Izrazito dominirata Ljubljana in Maribor, ki sta 
glede zaposlenih v industriji trikrat oziroma dvakrat večja od 
Kranja, k je na tretjem mestu. Prostorsko prevladujejo trije 
industrijski bazeni; osrednje slovenski (27% zaposlenih), ma- 
riborski (15% zaposlenih) in celjski (10% zaposlenih) s skupaj 
52% zaposlenih v industriji SR Slovenije. Naslednje po veliko- 
sti je koroško somestje (4% zaposlenih), sledijo posamezni 
manjši ali skupine manjših industrijskih centrov: Novo mesto, 
Nova Gorica, Zasavski revir. Obala, Murska Sobota, Krško in 
Jesenice (skupaj 18% zaposlenih v industriji SR Slovenije). V 
več jih industrijskih središč ih je praviloma tudi organizacijsko, 
finančno jn razvojno jedro industrije. V SR Sloveniji je tudi niz 
manjših industrijskih krajev, ki imajo v poprečju eno do dve 
industrijski panogi. Razvijali so se predvsem na osnovi razpo- 
ložljive delovne sile in bližine primarne produkcije (les, kme- 
tijstvo). 

Razmestitev industrije po občinah je močno odvisna od 
njihove razvitosti. Za manj razvite občine v SR Sloveniji je 
značilno, da koncentrirajo razvoj industrije pretežno v enem 
industrijskem centru. Srednje razvite občine praviloma razvi- 
jajo več industrijskih centrov, v razvitih občinah pa praviloma 
dominira en industrijski center (karta št. 6: Industrijski centri). 

8.1.4. Funkcionalna povezanost naselij v širše sklope, ki 
postaja ob višji stopnji družbeno gospodarskega razvoja vse 
več ja, se najbolj pokaže pri oskrbnih in storitvenih funkcijah 
ter sploh v odnosih med mestom in podeželjem. Lokacijski 
vzorec se še najbolj ujema s prostorsko razporeditvijo prebi- 
valstva in drugih dejavnosti. Spričo rastočega pomena stori- 
tvenih dejavnosti za oskrbo prebivalstva z dobrinami in stori- 
tvami, vse bolj pa tudi proizvodnje z repromaterialom in 
drugim, narašča vloga teh dejavnosti tudi kot eksistenčna 
osnova vse večjega števila prebivalstva v storitvenih oziroma 
oskrbnih središč ih. Zlasti še zato, ker so še bolj kot materialna 
proizvodnja - spričo lokacijskih determinant - vezane samo 
na določene kraje in funkcionalna vozlišča v omrežju naselij, 

Sedanje omrežje centrov, ki nudijo oskrbo tako kvalitativno 
kot kvantitativno (glede števila centrov in glede kakovosti, 
specializiranosti oskrbnih dejavnosti v njih), še vedno znatno 
odstopa od enakomernejših pogojev za življenje prebivalstva. 

Oskrbne funkcije se naslanjajo na omrežje centralnih kra- 
jev, zlasti še mest, ki je zdiferencirano vsaj na tri glavne ravni; 
višjo (2 centra), srednjo (9—11 centrov) in nižjo (okoli 60 
centrov). Ta razpon pa zajema v SR Sloveniji praktično vsa 
mala mesta in vsa občinska središča. Vrhnji del sistema cen- 
tralnih krajev, ki ga predstavljata Ljubljana in Maribor kot 
več ji mesti, je nesporen glede najbolj specializiranih funkcij, 
ker se dosedanje zaostajanje Maribora postopoma popravlja, 
V sedanjem omrežju centrov srednje ravni so še vedno zelo 
občutne vrzeli glede ustrezne opremljenosti. To je med dru- 
gim tudi posledica razmeroma majhne velikosti centrov, ki bi 
poleg Ljubljane in Maribora po konceptu policentričnega 
razvoja potencialno lahko predstavljali osnovni skelet racio- 
nalnega omrežja drugih najpomembnejših centrov. Za bolj 
specializirane vrste dobrin in storitev je potrebno zaledje vsaj 
50 tisoč prebivalcev, praviloma v časovni dostopnosti do pol 
ure (gravitacijska območja več ine občinskih središč so pre- 
majhna: 15 tisoč do 20 tisoč prebivalcev), 

Zaradi že dvajsetletnega obstoja sedanjih občin kot osnov- 
nih temeljnih družbenopolitičnih skupnosti oziroma teritorial- 
nih enot se je vloga občinskih središč močno okrepila; ne le 
glede njihovih funkcij v upravnem smislu, temveč tudi v sferi 
družbenih dejavnosti oziroma dejavnosti posebnega družbe- 
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nega pomena sploh, posredno pa tudi kot lokacija gospodar- 
skih organizacij (posebej v proizvodnji, trgovini, gostinstvu, 
prometu in drugih storitvah), 

Značilni lokalni centri ostajajo slejkoprej t,i. »centralne 
vasi« kot lokalna središča manjših območ ij ene ali več  krajev- 
nih skupnosti znotraj posameznih občin, ki za prebivalstvo 
teh območij zagotavljajo najosnovnejše oskrbne dejavnosti 
oziroma storitve in katerih lastno gravitacijsko zaledje obi- 
čajno bistveno ne presega tri tisoč prebivalcev (kar je mini- 
mum za razvoj celotnega spektra osnovnih oskrbnih dejavno- 
sti). Enako kot mesta pa nekateri centri z več jo ponudbo 
zajemajo tudi še širše območje v svoje gravitacijsko zale- 
dje ) (karta št. 7., Lokalna oskrbna središča). 

8.1.5. V stanovanjskih pogojih v ožjem smislu in v pogojih 
bivanja nasploh je bil v zadnjem desetletju dosežen velik 
napredek, čeprav obstajajo znatne razlike med posameznimi 
območji. 

Precejšnje razlike med občinami so v prostorskem stan- 
dardu, saj poprečna stanovanjska površina na stanovalca 
znaša od 16,0 m2 v občini Maribor-Pesnicado26,1 m2 v občini 
Tolmin. Poprečna stanovanjska površina na stanovanje pa 
znaša od 50,5 m2 v občini Hrastnik do 74,8 m2 v občini 
Ajdovšč ina. Značilne so tudi regionalne razlike med vzhodnim 
delom in osrednjim ter zahodnim delom SR Slovenije. Po- 
prečna stanovanjska površina na stanovanje je v vzhodnem 
delu 61,90 m2 oziroma 18,54 m2 na osebo, v osrednjem in 
zahodnem delu SR Slovenije pa na stanovanje 65,93 nrr in na 
osebo 21,33 m2. Poprečna stanovanjska površina je odvisna 
predvsem od razmerja med blokovno in individualno gradnjo, 
površina na osebo pa še od števila praznih in opuščenih 
stanovanj. Glede števila oseb na stanovanje so precejšnje 
razlike med občinami in regijami: od 2,55 v obč ini Ljubljana- 
Center do 3,77 v občini Lenart oziroma od 2,92 v Zasavju do 
3,63 v Pomurju. 

Razlike med obč inami so zelo velike z vidika opremljenosti, 
kar je deloma povezano s starostjo stanovanj. Tako je npr. 
15 občin, v katerih je več kot 40% stanovanj brez kopalnice, 
medtem ko je le 6 občin, v katerih je manj kot 20% stanovanj 
brez kopalnice. S kopalnico in WC-jem so v največ ji meri 
opremljena stanovanja v ljubljanskih občinah in na Gorenj- 
skem pa tudi na Primorskem, v zasavski in savinjski regiji ter v 
Mariboru. Najslabše so stanovanja opremljena v delu podrav- 
ske regije, v pomurski regiji in na Dolenjskem.129 

Pomanjkanje stanovanj je največje v mestih, medtem ko je v 
manjših krajih pogosto stanovanjskih enot več kot gospodinj- 
stev. 

8.1.6. Prostorsko-fizična struktura in razporeditev iz prete- 
klosti sta predstavljali ogrodje za nadaljnjo razporeditev de- 
javnikov razvoja. Industrija se je koncentrirala in razvijala v 
središč ih in območjih, ki so imela izgrajeno infrastrukturo, 
delovno silo, zagotovljeno tržišče in kjer so že obstajale 
industrijske kapacitete. Pod vplivom ekspanzije proizvodnje 
in hitre rasti produktivnosti dela sta hitro naraščala zaposle- 
rtost in dohodek. To je povzroč ilo bistvene spremembe v 
ekonomsko-sociaini in fizični strukturi teh območij. S tem se 
je v nekaterih razvitih območjih pojavil kumulativen proces, ki 
je zahteval nadaljnje širjenje proizvodnih, infrastrukturnih in 
oskrbnih kapacitet. Rekonstrukcija obstoječe industrije je do- 
segala relativno hitre uč inke v rasti proizvodnje in zaposleno- 
sti, kar je spodbujalo, da so bile nove investicije locirane prav 
v te industrijske centre in nekatera urbana območja. Tako je 
že ustvarjena propulzivna struktura in že postavljena prostor- 
ska razporeditev vedno znova vplivala na koncentracijo novih 
dejavnosti in tudi infrastrukture. Nasprotno pa je to izostalo 
na agrarnih območjih, ki niso bila sposobna generirati infra- 
strukture za lastne potrebe. Industrializacija in urbanizacija 
obenem nista ustvarili tako razvite infrastrukture, da bi služila 
tudi agrarnim območjem (karta št. 8: Razmerja med poseli- 
tvijo in makroinfrastrukturo). 

Značilnost razvoja infrastrukture v zadnjih dvajsetih letih je 
bil razvoj prometa in komunikacij ter v tem sklopu premik v 
tovornem prometu od prevozov po železnici na prevoze po 
cestah in s tem od pretežno linearnega (pasovnega) k plo- 
skovnemu »pokrivanju« ali »napajanju« prostora. Omogočil 
je razvoj industrije tudi stran od železniških prog za celo vrsto 
obratov, ki niso navezani na res veliko količ ino tovorov. To je 
bila verjetno okolišč ina, ki je najmočneje vplivala na razvoj 
omrežja naselij in ima lahko podobne uč inke tudi v bodoče. 

Teritorialna mobilnost industrije se je močno povečala. Avto- 
mobilski promet je močno povečal tudi mobilnost prebival- 
stva; najprej z vse gostejšim omrežjem avtobusnih linij in 
zvez, potem pa - še posebno močno - z že masovno uporabo 
osebnih motornih vozil. Oboje pomeni tako nekajkratno skraj- 
šanje časa in poti, kar je še posebej pomembno za pokrivanje 
praktično celotnega ozemlja s sodobno prometno poveza- 
nostjo. Daljnosežne posledice na razvoj omrežja naselij je 
imel proces motorizacije prebivalstva. Čez štiristotisoč  oseb- 
nih avtomobilov v SR Sloveniji že pomeni približevanje t. i. 
»polni motorizaciji«. Možnost hitrega prevoza (ne glede na 
stroške) je podeželje močno približala mestom in zmanjšala 
osamljenost podeželskih naselij oziroma območij vsaj za ne- 
katere kategorije njihovega prebivalstva (karta št. 9: Več ji 
tokovi dnevne delovne migracije med občinami). 

V najnovejšem razvoju je bila dana prednost izgradnji t. i., 
»direktnih produktivnih dejavnosti«, ki so lahko v kratkem 
času prispevale k hitrejšim, uč inkovitejšim in prostorsko ob- 
sežnejšim spremembam regionalne strukture. Zaradi rela- 
tivno majhnega obsega razpoložljivih sredstev gospodarstva 
je infrastruktura zaostala za splošnim razvojem. Razvoj se je 
pretežno odvijal v pogojih komaj zadostno razvite infrastruk- 
ture. Infrastrukturno omrežje je le sledilo posameznim loka- 
cijskim potrebam posamezne dejavnosti in potrebam prebi- 
valstva. 

Razvojne perspektive, težnje in možnosti 
8.1.7. Pri usmerjanju razvoja poselitve bo potrebno doseč i 

kvalitetni premik v procesu urbanizacije in nasploh v omrežju 
naselij (tudi na podeželju). Ta bi se moral odraziti tako v 
fizičnih prostorskih strukturah naselij in omrežju naselij, ka- 
kor tudi v socioekonomskih dejavnikih ter v načinih usmerja- 
nja in usklajevanja razvoja v prostoru. 

Ob upoštevanju sicer enotnih temeljnih izhodišč urejanja 
prostora, povezanih s stabilizacijskimi napori in racionaliza- 
cijo vseh vrst, pa tudi z vidika humanejših pogojev življenja v 
mestih in na podeželju ter z vidika varstva in izboljšanja 
življenjskega okolja, bi morali konkretnejše ukrepe selektivno 
in smotrno opredeliti v skladu s specifičnostmi posameznih 
območij. To bi omogočilo tudi večjo samoupravno angažira- 
nost prizadetih nosilcev razvoja na lokalni ravni, v občinah in 
medobčinskih območjih. 

Potrebna bo večja koordinacija pri usklajevanju posegov v 
prostor med občinami na določenem funkcionalno poveza- 
nem območju in vzpostavitev regionalnih informacijsko-do- 
kumentacijskih in analitičnih stalnih teles ali strokovnih de- 
lovnih organizacij za te potrebe.130 

Novogradnje bi morali zaradi varstva najboljših, kmetijskih 
zemljišč ob spoštovanju ustreznih minimalnih prostorskih 
standardov in kriterijev glede gostote zazidave izvajati kar 
najbolj racionalno in izkoristiti tudi še nezazidane površine v 
sicer več ali manj že skjenjeno zazidanih območjih znotraj 
naselij. Individualno gradnjo pa naj bi izvajali le na zemljišč ih 
najmanjše vrednosti za kmetijsko izrabo. Izgradnjo novih in- 
dustrijskih (in servisnih) objektov bi kazalo usmerjati pred- 
vsem v kraje (centre), kjer so tudi za dodatno izgradnjo 
potrebnih stanovanjskih območij na voljo za kmetijstvo manj 
primerna zemljišča, ne pa tja, kjer bi šlo širjenje na račun 
kvalitetnejših kmetijskih zemljišč . Pri več jih centrih, kjer je to 
smiselno zaradi oblikovanja ali dopolnjevanja racionalnih in- 
dustrijskih con in stanovanjskih območ ij, je treba zaradi širje- 
nja naselij dodatne porabljene kmetijske površine nadome- 
stiti z melioracijami drugod v obč ini oziroma regiji. 

Razvoj omrežja urbanih središč in posameznih središč  
bodo očitno slejkoprej pogojevali specifični geografsko eko- 
nomski pogoji. Večje kotline (od katerih je Ljubljanska kotlina 
osrednja in največ ja), po katerih potekajo in se v njih stikajo 
ali križajo glavne prometnice s svojo vozliščno funkcijo, da- 
jejo osnovo za razvoj najpomembnejših urbanih središč : 
Ljubljane, Maribora, Celja, Nove Gorice in Novega mesta. Ob 
ustrezni valorizaciji stič išča kopenskega in pomorskega pro- 
meta ostaja podobna vloga Kopru. Opravljanje in posredova- 
nje storitev za širše zaledje bo ostala njihova dolgoročna 
funkcija. Obseg bo odvisen od velikosti populacijskega zale- 
dja, ki ga bodo urbana središča v medsebojni konkurenci 
uspela zajeti v svoje gravitacijsko območje, oziroma kolikor 
bolj specializirana ponudba bo v njih na voljo. Zaradi svoje 
središčne lege v SR Sloveniji - in kot glavno mesto republike 
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- bodo temeljni lokacijski pogoji nedvomno tudi vnaprej naj- 
boljši v Ljubljani, boljši kot drugje pa tudi v drugih omenjenih 
najpomembnejših prometnih vozlišč ih. Tem se pridružujejo 
tudi nekatera druga občinska središča, kjer je potencialno 
zaledje vsaj za nekatere najbolj znač ilne oskrbne dejavnosti 
širše, kot zlasti pri Kranju, Murski Soboti, somestju Jesenice- 
-Bled-Radovljica, somestju Brežice-Krško, somestju Slovenj 
Gradec-Ravne-Dravograd, somestju Trb6vlje-Zagorje- 
-Hrastnik, Ruju, Postojni in Velenju1*1 (karta št. 10: Središča 
občinskega in širšega pomena). 

Z rastočo stopnjo splošne družbenogospodarske razvitosti 
ter s tem večjimi potrebami in možnostmi prebivalstva in 
gospodarstva na posameznih območjih, pa tudi več sredstvi 
za osnovne družbene dejavnosti, je pričakovati do leta 2000 
boljšo opremljenost tudi nekaterih manjših urbanih in polur- 
banih središč v vsem prostoru (tudi mimo občinskih središč  
samih, ki so sedaj često precej oddaljena). Potreba po razvoju 
takih središč izhaja tudi iz okolišč ine, da so postala nekatera 
podeželska središča lokalno oziroma mikroregionalno že kar 
pomembna zaposlitvena središča z več sto ali celo čez tisoč 
delovnimi mesti v industriji in proizvodnem delu drobnega 
gospodarstva, poleg zaposlitvenih dejavnosti. 

8.1.8. Lega v glavnih prometnih vozlišč ih (oziroma ob naj- 
pomembnejših prometnih koridorjih) se bo v primerjavi z 
lokaliziranimi resursi zaradi premika v tehnološko zahtev- 
nejše panoge okrepila kot lokacijski dejavnik za Industrijo 
bodisi neposredno zaradi zmanjševanja transportnih stro- 
škov, bodisi posredno zaradi pestrejše in bolj kvalificirane 
delovne sile. Za tehnološko (oziroma kadrovsko) manj za- 
htevne proizvodne programe - zlasti če ne gre za volumi- 
nozne inpute in outpute - prometna povezanost razmeroma 
majhnega slovenskega prostora omogoča industrializacijo 
tudi na drugih območjih, še vedno možni, čeprav zmanjšan 
pritok delovne sile na osnovi deagrarizacije pa se bo kot 
dejavnik uveljavljal izraziteje le še v severovzhodni Sloveniji in 
v Posavju in Posotelju. 

Koriščenje ožje lokaliziranih, pomembnejših naravnih re- 
sursov (premoga) bo ostalo pomembno kot lokacijski dejav- 
nik pri Velenju in Trbovljah (oziroma zasavskem somestju), če 
bo inicialno vlogo tega dejavnika tam nadaljevala že razvita 
industrija (kar velja enako tudi za manjše centre, kjer je bilo 
rudarstvo osnovni - Idrija, Mežica - ali vsaj dopolnilni vzgib 
njihovega dosedanjega razvoja - Laško, Črnomelj, Senovo). 

8.1.9. Ob obstoječ i lastniško-posestni strukturi, usmerjeno- 
sti kmetijske proizvodnje in zlasti ob delni vključ itvi nekdaj 
č isto kmečkega prebivalstva v industrijo ali druge dejavnosti 
(v bližnjih ali tudi oddaljenejših središč ih) je verjetnost odliva 
prebivalstva s podeželja mnogo manjša. Izjema so izrazito 
periferna (zlasti gorska) območja, oddaljena od središč . Ra- 
zen tam, v naslednjih desetih, petnajstih letih ni realno priča- 
kovati temeljne spremembe v velikosti in razporeditvi pode- 
želskih naselij, pač pa le še nadaljnje omiljeno demografsko 
upadanje ali v najboljših primerih stagnacijo števila prebival- 
stva v ruralnih območjih in nadaljnje (v bolj agrarnih območjih 
ponekod pospešeno) razslojevanje kmečkega prebivalstva. V 
primestnih območjih je pričakovati največjo dinamiko. Tu pa 
so tudi največje možnosti konfliktov v izrabi zemljišča, saj so 
to območja z najboljšimi kmetijskimi zemljišč i.132 

8.1.10. Stanovanjska gradnja in stanovanjska politika naj 
bi izboljševale pogoje bivanja v okviru policentričnega razvoja 
z razvojem mestnih naselij ob hkratni urbanizaciji vasi. Stano- 
vanjsko gradnjo bo potrebno spodbujati zlasti v srednje veli- 
kih centrih, ki imajo prirodne, č loveške in družbenoekonom- 
ske pogoje za hitrejšo rast. Sicer pa bi morali izboljšanje 
bivalnih in delovnih pogojev doseč i z gradnjo racionalneje 
koncipiranih naselij. Zemljiška politika (vnaprejšnje priprav- 
ljanje gradbenih zemljišč ) in visoka cena energetske oskrbe bi 
morali usmerjati poselitev v bolj strnjena naselja. 

Pri načrtnem razvoju naselij bo treba razvijati humanejše 
okolje in bolj kakor doslej upoštevati, da imajo prebivalci 
različne potrebe in ne samo stanovanjskih. Te potrebe bo 
mogoče zadovoljiti, če bomo hkrati z zidavo stanovanj gradili 
tudi zdravstvene, socialne, kulturnozabavne in športnore- 
kreativne institucije in naprave. Potrebno bo upoštevati tudi 
druge zahteve: zaščita pred hrupom, zagotavljanje urejenih, 
zelenih in prostih površin za rekreacijo, popravljanje oziroma 
odstranjevanje propadajoč ih objektov itd. Izboljšati bo treba 
tudi komunalno opremljenost naselij, zlasti na vasi. Odprav- 
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Ijati bo treba ekscese tudi pri enodružinski gradnji, ki je 
pogosto z vidika rabe prostora potratna. 

Zbliževati bo potrebno stanovanja in delovna mesta ter 
olajšati večjo gibljivost med območ ji bivanja, dela in rekrea- 
cije. Gradnjo počitniških (sekundarnih) bivališč je treba* 
usmeriti v organizirano gradnjo na lokacijah, ki ne bodo 
povzročale škode pokrajini. Pri tem pa je treba gradnjo poč it- 
niških hišic ovrednotiti tudi z vidika možnosti oživljanja dolo- 
čenih predelov in z obrambnega vidika. Ohraniti bo treba 
kulturno podobo tudi tistih krajev, ki jih ljudje zapuščajo in ob 
tem upoštevati možnosti transformacije takšnih naselij in 
posameznih objektov v vikend naselja oziroma sekundarna 
bivališča. 

8.1.11. Prometna In druga Infrastruktura bi se morala razvi- 
jati v skladu s potrebami in možnostmi razvoja SR Slovenije in 
SFR Jugoslavije ter povezave s svetom. Bolj restriktivni in 
selektivni splošni pogoji bodo vplivali tudi na prostorsko 
razporeditev infrastrukturnih objektov oziroma prioritetnih 
tras in lokacij zanje. Zato je pričakovati, da bodo razvojni 
projekti usmerjeni na najbolj ključne objekte oziroma odseke 
infrastrukture širšega pomena (interregionalnega značaja), 
saj bo ustreznejša infrastruktura ostala ključnega pomena za 
skladnejši regionalni razvoj. V zvezi z gospodarjenjem s pro- 
storom in krajinskim planiranjem pa je pri razvoju infrastruk- 
ture treba upoštevati tudi časovni horizont po letu 2000 zaradi 
ustrezne zaščite potrebnih površin in dolgoročno koordini- 
rane rabe prostora v občinah. To velja zlasti za infrastrukturne 
sisteme, ki so veliki porabniki površin (bodisi za izključno 
rabo ali pa tudi zaradi omejitve rabe za druge namene): 
avtoceste, magistralne in del regionalnih cest, železniške 
proge (kolikor gre za nove trase oziroma odseke, energetske 
objekte in koridorje energetskih vodov). 

Polagoma bi morali nadoknaditi zaostanek v razvoju infra- 
strukture, toda selektivno, diferencirano po območjih in glede 
posameznih infrastrukturnih sistemov. Zunanje in notranje 
prometne povezave bi morale upoštevati koncapt policentrič - 
nega razvoja. Za potrebe potrošnih območij, dejavnosti na 
surovinski osnovi in druge dejavnosti, ki se tudi dolgoročno 
ne morejo in ne bodo koncentrirale ob makroinfrastrukturnih 
potekih, bi moralitOskrbeti ustrezno raven elektrodistribucij- 
skega, cestnega in telekomunikacijskega omrežja ter kmetij- 
sko vodnogospodarsko ureditev glede na lokalno tipiko. 

8.2. RABA PROSTORA IN KRAJINSKA 
PREOBRAZBA 

Dosedanje stanje 
8.2.11 Prostorski vzorec rabe zemljlič(površin) v SR Slove- 

niji v začetku osemdesetih let je rezultat večstoletnega raz- 
voja. V povojnem obdobju pa je doživel še specifične premike 
kot odraz hitre socioekonomske preobrazbe, ki je zajela slo- 
vensko družbo in se odrazila tudi v odnosu do prostora, do 
razpoložljivih površin in njihove rabe: Ta preobrazba je bila še 
najmanj v dejavnostih, ki gospodarijo z daleč največ jim dele- 
žem zemljišč , to je v kmetijstvu v gozdarstvu. Osnovna smer v 
zemljiški politiki v preteklih desetletjih je bila v stremljenju k 
več ji socializaciji pri uporabi zemljišč . Oblikovanje splošnega 
družbenega fonda takoj po osvoboditvi in nacionalizacija 
stavbnih zemljišč  v naseljih leta 1958 sta bila največja premika 
v lastninski strukturi. Nakupi kmetijskih zemljišč  s strani druž- 
benega sektorja so v manjši meri povečali kmetijska zemljišča 
v družbeni lasti. Vrsta zakonov v zvezi z rabo kmetijskih, 
gozdnih in mestnih zemljišč pa je uravnavala uporabo zem- 
ljišč  tudi brez spremembe lastništva. 

Poleg pravno-normativnih dejavnikov so delovali tudi eko- 
nomski, čeprav marsikdaj nepopolno. Trg z zemljišč i obstaja 
ali je obstajal v zelo specifični obliki (v določenem obdobju 
npr. licitacija za mestno zemljišče, prednostne pravice grad- 
nje, zakupi kmetijskih zemljišč ). Vendar cena kot odraz real- 
nih ekonomskih silnic ni bila uspešno uporabljena kot regula- 
tor racionalne aiokacije zemljišč oziroma njihove rabe. Po- 
membno vlogo na lokalni ravni je imela urbanistična regula- 
tiva (zazidalni in urbanistični načrti ter urbanistični programi 
na ravni občin), čeprav so številne okoliščine - med drugim 
slaba kontinuiteta v urbanističnem načrtovanju in ohlapna 
povezava z družbenim planiranjem - povzroč ile, da ie uspela 
prepreč iti le ekstremne obiske stihijskega razvoja. 
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Zemljišča zunaj naselij in zlasti zunaj več jih naselbinskih 
aglomeracij uporabljata predvsem kmetijstvo in gozdarstvo 
(94,6%). Ostala raba zemljišč (za infrastrukturne objekte ozi- 
roma površine, ki so s to rabo vezane; za ožja varstvena 
območja naravnih in kulturnih spomenikov; za površinsko 
[ftidobivanje rudnih in drugih mineralnih snovi; za urejene, 
izključno rekreaciji namenjene naprave in površine) zavzema 
le majhen del zemljišč zunaj naselij. Vendar potrebe po teh 
zemljišč ih tudi rastejo, zlasti za infrastrukturo, čeprav je mo- 
goče del teh površin z omejitvami še dalje uporabljati tudi za 
kmetijstvo (sekundarna raba zemljišč ). Največ ji del preostalih 
površin so površine za poselitev, ker je drugih nerodovitnih 
površin le malo. 

8.2.2. Dolgoročno smer sprememb v rabi kmetijskih zem- 
ljišč nakazujejo že težnje dosedanjega razvoja. Tako se je 
površina njiv in vrtov v obdobju 1938 do 1974 (za katero 
imamo primerljive podatke) zmanjšala za 94.000 ha predvsem 
zaradi pešanja kmetijske rabe na bolj slabo produktivnih 
zemljišč ih. V tem obdobju pa se je za skoraj enak obseg 
(95.000 ha) povečala površina travnikov, še dosti več pa povr- 
šina gozdov (za 160.000 ha). Kar za 144.000 ha pa so se 
zmanjšale površine pašnikov, največ v prid gozdnih površin. 
Relativno zelo so se zmanjšale površine vinogradov, ki sicer 
zavzemajo le nekaj odstotkov kmetijskih površin. Najbolj uso- 
dno za kmetijsko rabo je zmanjševanje njivskih površin v 
ravninskih območjih, kjer je bil njihov znaten del tudi pozidan 
(širjenje naselbinskih površin za infrastrukturo).134 Skupaj je 
bilo leta 1981 še 889.000 ha kmetijskih zemljišč (43,9% povr- 
šine SR Slovenije). 

Ugotovitev količ ine in lege zadostnih, optimalnih kmetijskih 
zemljišč  je izredno pomembno vprašanje in nanj lahko odgo- 
vorimo le na osnovi obširnih in temeljitih kmetijskih proiz- 
vodnih programov oziroma strokovnih osnov (npr. agrokarte). 
Ti programi bi morali upoštevati potrebe v mirnem času in 
gospodarski blaginji, poleg tega pa tudi izredne pogoje. 

Izdelava takšnega proizvodnega programa terja obširno 
strokovno in raziskovalno delo, koordinacijo z zahtevami nek- 
metijskih dejavnosti ter ustrezna sredstva. Dokler nimamo 
takšnega programa, je potrebno šč ititi vsa kvalitetna kmetij- 
ska zemljišča in nadaljevati z raziskavami. S takšnim postop- 
kom si zagotavljamo možnost, da se približamo optimalnemu 
obsegu kmetijskih zemljišč (karta št. 11: Raba prostora). 

8.2.3. V SR Sloveniji je pod gozdom 1,027.000 ha (50,7% vse 
površine SR Slovenije), vendar je kar 50% gozdov malodono- 
snih. V nasprotju s kmetijstvom se gozdno gospodarjenje že 
desetletja izvaja načrtno, kar velja tudi za 64%«gozdov, ki so v 
zasebni lasti. Gozdne površine se že sto let povečujejo in z 
zaraščanjem marginalnih kmetijskih zemljišč se bodo tudi v 
bodoče dolgoročno povečevale (ko bodo dosegla drevesa 
normalno velikost). Več ji del gozdov predstavlja osnovo za 
lesno proizvodnjo, precej gozdov pa ima tudi ali predvsem 
varovalno funkcijo zaradi zadrževanja erozije tal in drugih 
razlogov. Gozdne površine predstavljajo tudi ekološko drago- 
cen prostor, pomemben tudi za rekreacijo.135 

Gozdovi so predvsem na zemljišč ih, ki so neprimerna ali 
slabše primerna za kmetijsko rabo. Je pa v hribovskih in 
gorskih območjih tudi še dosti strmin, kjer je bil gozd izkrčen 
in spremenjen v pašnike in travnike ali celo njive na površi- 
nah, ki so sicer primernejše za gozd. Po drugi strani je bilo 
ohranjenih še dosti gozdov - celo v znatnih strnjenih kom- 
pleksih - tudi na ravninah, ali pa so bila tam pogozdena (od 
konca 19. stoletja dalje) tudi kmetijska, celo njivska zemljišča. 
Imamo še del gozdnih površin, ki bi jih bilo mogoče vključ iti v 
sodobno kmetijsko proizvodnjo ali uporabiti za druge na- 
mene, predvsem za širjenje naselij in infrastrukturnih objek- 
tov ter opremljenih rekreacijskih površin (nekateri nižinski 
degradirani gozdovi na območju s slabimi rastiščnimi pogoji). 

Smeri razvoja 
8.2.4. Do leta 2000 se bo spremenilo medsebojno razmerje 

posameznih vrst rabe zemljišč . Ne glede na neenotnost evi- 
denc o obstoječ ih površinah za posamezne vrste rabe zem- 
ljišč in težavnost ocen za bodočnost (zlasti za razmerje med 
kmetijskimi in gozdnimi površinami) je oč itno, da bo površina 
pod gozdovi (vključno s sedaj zaraščujoč imi se površinami) 
opazno presegla polovico celotne površine SR Slovenije in da 
se bo površina kmetijskih zemljišč še bistveno zmanjšala (na 
komaj 2/5 vseh površin ali celo na nekaj manj, če bo gozd 

zasedel večino opuščenih kmetijskih površin). Spremembe 
bodo nedvomno najmočnejše v hribovskih, kraških in zlasti še 
gorskih območjih, kjer utegne biti opuščeno ponekod celo od 
četrtine do polovice vseh tam obstoječ ih kmetijskih povr- 
šin.136 V območjih z boljšimi pogoji za kmetijstvo (več je kot- 
line, vse nižje območje osrednje, vzhodne in severovzhodne 
Slovenije) ni pričakovati tolikšnega opuščanja kmetijskih po- 
vršin; tam pa so tudi glavna območja melioracij, s katerimi 
skupaj bi bilo mogoče zagotoviti v SR Sloveniji leta 2000 
okrb§ 300.000 ha njiv. Od približno maksimalno 228 tisoč 
hektarjev zemljišč ,1 kjer je mogoče izvesti hidromelioracije, 
je po ocenah pričakovati izvedbo na 45 tisoč hektarjih do leta 
2000. 

8.2.5. Predpostavke o bodoč i kmetijski rabi zemljišč  je mo- 
goče postaviti v soočenju s poglavitnimi razvojnimi nalo- 
gami, in sicer: varstvo zlasti naravnih njivskih zemljišč ; 
intenzifikacija poljedelstva nasploh; rajonizacija proizvodnje 
tudi z boljšo izrabo travnikov in pašnikov v hribovskih območ- 
jih; agromelioracije povsod v nižinskem terenu (ob sočasni 
komasaciji). To pomeni dolgoročno boljšo prilagoditev speci- 
fičnim naravnim pogojem. Tem spremembam je potrebno 
prilagoditi tudi omrežje podeželskih naselij in njihovo pro- 
storsko ureditev tako, da ne bi bila ovira razvoju sodobne 
kmetijske rabe zemljišč . Postopni preureditvi s smiselno rajo- 
nizacijo bi morala slediti tudi ustrezna infrastruktura in lo- 
kalna oskrba v ruralnih območjih, da bodo tudi na podeželju 
zagotovljeni enakovredni življenjski pogoji za prebivalstvo, 
povezano s kmetijsko proizvodnjo. Pogoj za neoviran razvoj 
kmetijske rabe zemljišč  je tudi razmejitev do drugih oblik rabe 
odprtega prostora, predvsem za rekreacijo in turizem. 

8.2.6. Nekatere konfliktne situacije v rabi zemljišč  se zao- 
strujejo in terjajo dolgoročno zasnovane rešitve oziroma 
ustrezno strategijo razvoja. Gre predvsem za trajno izloč itev iz 
kmetijske rabe (po več ini najboljših) kmetijskih - predvsem 
njivskih - površin v območjih najintenzivnejšega gospodar- 
skega razvoja, še posebej v okolici več jih urbanih aglomeracij 
in ob nekaterih novih trasah za prometno in drugo infrastruk- 
turo izven naselij. Za poselitev (in izgradnjo infrastrukture 
zunaj naselij) je bilo v daljšem obdobju porabljenih letno okoli 
1200 ha, pretežno na ravninskih kmetijskih površinah. Po 
oceni139 bodočega razvoja naselij - ki pokrivajo sedaj (skupaj 
z infrastrukturo zunaj naselij nekaj čez 90 tisoč hektarjev 
(88.309 leto 1975 ali 4,4 % vse površine SR Slovenije) - je 
pričakovati dodatno povečanje teh površin do leta 2000. 
Ocena o potrebnih površinah, napravljena na osnovi več 
variant koncepta urbanega sistema , daje razpon med 20,5 in 
38,3 tisoč hektarjev za dodatne površine v obdobju 
1971-2001. Poraba zemljišč bo v bodoče po vsej verjetnosti 
nekaj nižja od dosedanjega popreč ja, ker tempo rasti mest- 
nega prebivalstva v zadnjem desetletju že upada, fizični razvoj 
izven več jih mest pa naj ne bi bil več ekstenziven. Zaradi 
rastočih prostorskih standardov kot odraz višje stopnje druž- 
benoekonomskega razvoja pa ni verjetno, da bi se potrebe v 
popreč ju zmanjšale na bistveno manj kot 1000 ha na leto. 
Izračun v omenjeni študiji140 je ob upoštevanju nizkih standar- 
dov in velikih gostot v stanovanjskih območjih dal oceno celo 
le okoli 700 ha potrebnih površin na leto (0,035 % površine SR 
Slovenije). Od leta 1981-2001 bi potrebovali torej vsaj še 
14.000 dodatnih hektarjev, s č imer bi se delež poselitvi name- 
njenih površin povečal od 4,4 % na 5,4 %. To se kaže kot 
verjetna spodnja meja potreb do leta 2000, saj ne upošteva 
širjenja tudi manjših polurbanih in neurbanih naselij, kjer pa 
gradbeni razvoj - razen v izjemnih primerih - ni tolikšen kot v 
mestih. Strategija bi morala biti usmerjena v čim bolj racio- 
nalno rabo v že obstoječ ih naseljih z ustrezno prenovo in 
izrabo še obstoječ ih rezerv površin znotraj sicer pretežno 
zazidalnih območij, zlasti pa v usmerjanju predvsem novogra- 
denj predvsem na zemljišča, ki so za sodobno kmetijsko k 
proizvodnjo manj primerna, tudi če bo komunalno opremlja- 
nje tam ponekod dražje. Racionalna raba površin bi morala 
postati tudi ena od osnov za investicijske odločitve141. Najnuj- 
nejše širjenje naselij na kmetijskih zemljišč ih 1. in 2. katego- 
rije - kjer se mu iz tehnično-urbanističnih ali ekonomsko- 
stocial.nih razlogov ni mogoče izogniti - bo treba v celoti 
kompenzirati z agromelioracijami slabših zemljišč in za te 
posege na osnovi odškodnin zagotoviti stabilen vir sredstev. 

Konfliktna situacija v rabi zemljišč  obstaja ne le v zgostitve- 
nih, zlasti še urbaniziranih območjih SR Slovenije, temveč 
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tudi v perifernih območjih z majhnimi možnostmi za kmetij- 
stvo, predvsem v hribovskih in gorskih ter kraških območjih, 
kjer mnoge kmetijske površine, predvsem pašnike, zarašča 
gozd, njivske površine pa se opuščajo, ker primanjkuje de- 
lovne sile, ali pa intenzivna proizvodnja ob tehnologiji, ki jo je 
mogoče tam uporabiti, ni več ekonomsko možna, čeprav 
zaraščanja z gozdovi ne bo mogoče in smiselno v več ji meri 
zavreti, bo morala biti strategija usmerjena v intenzifikacijo 
izrabe travnikov pa tudi pašnikov pri ustrezni usmeritvi živinor 
reje; tudi z oživljanjem ovčarstva in nekaterih planin, kjer so 
še dani pogoji. To predpostavlja tudi ohranjanje populacije, ki 
je bila v takih območjih doslej najbolj prisotna. Usmerjanje 
gorskih kmetij je v dolgoročni strategiji potrebno zaradi ohra- 
nitve poseljenosti in kulturne krajine, pa tudi spričo naro- 
dnoobrambne in še posebej turistične valorizacije, ki postaja 
ponekod, zlasti v krajinsko najprivlačnejših območjih, tudi 
pomembna oblika vsaj sekundarne in tu in tam tudi primarne 
rabe zemljišč  na marginalnih kmetijskih in gozdnih območjih. 

8.2.7. Naravna In kulturna dedlič ina sta realni dobrini, ki ju 
varujemo ne le kot materialno danost; ampak tudi kot dobrino 
za zadovoljevanje specifičnih, duhovnih in kulturnih potreb 
naših ljudi. 

Stanje naravne in kulturne dediščine je zaskrbljujoče, saj 
smo prišli do stopnje, ko so od posameznih zvrsti naravne in 
kulturne dedišč ine ostali le posamezni primeri. Nekatera en- 
kratna območja naravne in kulturne dedišč ine, za katera ni 
nadomestila, bo nujno potrebno ohraniti. 

Stanje vodotokov, ki se je v zadnjem času naglo slabšalo, se 
bo po oceni postopoma ustalilo. Zaradi velikih potreb po 
energiji pa je pričakovati konfliktne situacije zaradi pritiskov 
na nekatere hidroenergetske vire in s tem tudi na nekatera 
najbolj občutljiva krajinska območja. Potrebne bodo bolj pre- 
tehtane odloč itve o več jih posegih v prostor. Pozidava ožjega 
pasu morske obale se bo predvidoma umirjala, vse bolj pa 
bodo pridobivali na vrednosti naravni ostanki obale. 

Genski fond rastlinskega in živalskega sveta bo zaradi mo- 
dernega kmetijstva po ocenah še naprej vse bolj prizadet. 
Velike spremembe, ki jih v zadnjih desetletjih doživlja sekun- 
darna vegetacija (npr. gorski travniki in pašniki) zaradi opu- 
ščanja tradicionalnega obdelovanja, se bodo še nadaljevale. 
Zaraščanje gre sicer v smeri uravnoteženja, vendar ga bi bilo 
potrebno s stališča pestrosti, privlačnosti in rabe krajine urav- 
navati. 

Pričakovati je aktivnost za postopno umirjanje in izboljše- 
vanje stanja v zvezi z degradacijo naravne dedišč ine. Pričako- 
vati je, da bomo nekatere najbolj prizadete dele naravne 
dedišč ine začeli vračati v nekdanje stanje (karta št. 12: Najpo- 
membnejša naravna dedišč ina). 

Pomen naravne dedišč ine bo rastel, saj bo naraščalo zani- 
manje za rekreacijske aktivnosti v prosti naravi (hoja, planin- 
stvo, turno smučanje, čolnarjenje, naravoslovni konjički), s 
tem v zvezi pa se bo povečeval pritisk na nedotaknjeno 
naravo. Povečeval pa se bo tudi pritisk urbaniziranih središč  
na bližnje zaledje in na krajinsko privlačna območja (karta št. 
13: Razdelitev SR Slovenije na območja glede na prevladujoč  
pomen naravne dedišč ine). 

Strokovne organizacije so evidentirale del naravne dedi- 
šč ine, ki bo občinam predložena v razglasitev. Evidenca šteje 
okrog 1400 enot in jo bo potrebno še dopolnjevati. 

Strokovna služba bo predlagala občinam za razglasitev več 
objektov in območij kulturne dedišč ine, ker po strokovnih 
pogledih ustrezajo kriterijem za kulturni spomenik: 1400 ar- 
heoloških območij (od tega je 30% površin, ki so večje kot 1 
ha); 1800 etnoloških spomenikov v nekaj sto območjih ozi- 
roma naseljih; 3500 umetnostnih spomenikov (več sto obmo- 
č ij; bodisi arhitektura z integralnim prostorom ali mestno 
središče ali mestni del); 2900 zgodovinskih spomenikov (pri- 
bližno 200 območij); 160 tehniških spomenikov (50% prostor- 
sko obsežnejših) in še 25 posebej opredeljenih območ ij kul- 
turne krajine (karta št. 14: Območja in objekti kulturne dedi- 
šč ine, ki so velikega in izjemnega pomena za SR Slovenijo). 

Naravno in kulturno dediščino bo potrebno smiselno vklju- 
čevati v celovito urejanje prostora in iskati možnosti za poglo- 
bitev stikov med interesi družbenega razvoja ter potrebo po 
njeni ohranitvi in vzdrževanju, saj zgolj z normativnimi akti ni 
možno zagotoviti varovanja dediščine kot celote (karta št. 15: 
Prikaz zahtevane intenzivnosti usklajevanja območ ij kulturne 
dediščine z drugimi rabami). 

Da bi izboljšali sedanje stanje na področ ju varstva naravne 
in kulturne dedišč ine, bi morali ob izvajanju normativnih 
določ il predvsem: sprejeti mednarodne konvencije s področja 
naravne dedišč ine; v planih izdvojiti in zavarovati območja in 
objekte naravne in kulturne dedišč ine, še posebej pa tiste 
objekte in območja, ki predstavljajo relativno redke, ogro- 
žene, značilne in enkratne primere naravne in kulturne dedi- 
šč ine in imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekrea- 
cijski ali krajinsko-estetski pomen: izboljšati odnos javnosti 
do naravne in kulturne dediščine z vzgojnim in informativnim 
delovanjem. 

8.3. UREJANJE IN VARSTVO OKOLJA 

Nekatere znač ilnosti dosedanjega razvoja 
8.3.1. Reprodukcija narave in razvoj družbe sta fizično te- 

sno prepletena v enovit proces. Zaradi neupoštevanja tega 
dejstva v prvem razdobju industrijske ekspanzije ter kasnejše 
prevlade kratkoročnih ozko-ekonomskih motivov, ki so priz- 
navali samo rast, ne pa tudi razvoja, so se kopič ila ekološka 
nesorazmerja. Prevelika naslonitev na neobnovljive naravne 
vire, njihovo enosmerno trošenje v procesu proizvodnje in 
končne porabe ter emisije preko okvirov samočistilne spo- 
sobnosti narave - vse to je vodilo v smer možnega izčrpanja 
nekaterih naravnih virov in prekomerno onesnaženje okolja. 
Če želimo zagotoviti potrebno količ ino dobrin in človeku 
primernp okolje, bi morali preiti na takšen nač in proizvodnje 
in porabe, ki bi bolj temeljil na obnovljivih naravnih virih, 
racionalnejši porabi snovi in energije ter emisijah, ki ne bodo 
presegale samočistilne sposobnosti narave. K uresnič itvam 
teh nalog lahko veliko prispeva razvoj znanosti in tehnike ter 
dvig splošne ekološke osveščenosti, pri čemer mora skrb za 
okolje še bolj postati sestavni del razmišljanja o vsakem 
razvojnem koraku. 

Nepoznavanje oziroma nepriznavanje dejstva, da obstajajo 
in delujejo zakonitosti ravnovesja med reprodukcijo narave in 
družbe, je tudi v SR Sloveniji privedlo do kopičenja ekoloških 
nesorazmerij, ki že ogrožajo nemoten družbeni razvoj.142) 
Tako se kažejo posledice razsipne rabe ali celo uničevanja 
naravnih zalog pitne vode in najbolj rodovitnih zemljišč , pre- 
komernega onesnaževanja okolja ter nesmotrno izkoriščenih 
primerjalnih prednosti ekološkega potenciala, s katerim SR 
Slovenija razpolaga, pri čemer mislimo predvsem na gozd in 
vodo. Ob tem pa velja posebej izpostaviti posebnosti ekološke 
problematike SR Slovenije, ki so pogojene z njenimi pokrajin- 
skimi potezami, ki so dale znač ilen pečat poteku in razmesti- 
tvi družbeno-gospodarskega razvoja. Prevladujoč  gorat relief 
je usmeril razvoj na prostorsko omejena območja dolin več jih 
rek, kot(in, subpanonskega obrobja in obale, zaradi česar so 
ekološka nesorazmerja zgoščena in s tem bolj izrazita, kot bi 
sicer bija ob doseženi stopnji družbenogospodarskega raz- 
voja. Ko torej opozarjamo na možnost ekološke katastrofe, 
imamo v mislih posledice morebitnih izjemnih razmer, saj je 
njena nevarnost največ ja na najgosteje poseljenih območjih, 
kjer so hkrati najpomembnejši naravni resursi in kjer je tudi 
pritisk na okolje največ ji. Z naravnimi razmerami prostorsko 
omejen in tako zgoščen razvoj se vedno bolj sooča s stvarnimi 
prostorsko-ekološkimi možnostmi. Skrb za ohranitev plodne 
zemlje, virov pitne vode in zagotavljanje zdravega okolja so 
osnovne ekoloike zahteve, katere bo moral razvoj v bodoče 
nujno upoštevati. 

8.3.2. Reševanje problema onesnaževanja okolja je neloč- 
ljiva dimenzija kvalitete družbenega razvoja.143) Z večanjem 
imisijskih vrednosti (stopnjevanje onesnaženosti okolja) nara- 
ščajo tudi škode (bolezni, korozija ipd.), ki praviloma breme- 
nijo družbo v celoti. Če torej ne bi dosegli zmanjšanja emisij, 
bi eksponencialno naraščale izgube družbe - sicer ob hkrat- 
nem povečanju dohodka individualnih proizvodnih in potroš- 
nih enot. Družbena bilanca bi bila tako negativna. 

V SR Sloveniji so trendi naglega slabšanja kakovosti okolja 
v splošnem sicer zaustavljeni, vendar pa je okolje na posa- 
meznih področjih še naprej prekomerno onesnaženo144) 
Uspehi so rezultat naporov na vseh področjih, pri čemer pa 
sta organiziranost odgovornih nosilcev nalog in sistem zago- 
tavljanja sredstev za odpravo žarišč  onesnaževanja okolja še 
vedno premalo uč inkovita, kar se še posebej kaže v težavah 
pri saniranju največ jih posameznih onesnaževalcev oziroma 
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območ ij zgostitve raznih onesnaževalcev (za prvo lahko nave- 
demo primer Ilirske Bistrice in za drugo rudarsko-industrijski 
bazen Zasavja). Učinkovito izvajanje nalog v marsičem bre- 
meni tudi to, da ni ustreznih programov sanacije onesnaže- 
valcev, iz katerih bi bila razvidna prednost pri reševanju posa- 
meznih problemov in s tem tudi zagotovljeno učinkovitejše 
usmerjanje skromnih sredstev. 

Težišče te analize je prvenstveno na fizičnem vidiku proble- 
matike onesnaževanja okolja in v tem okviru na definiranju 
ključnih problemov v SR Sloveniji, katere bo potrebno v 
razdobju do leta 2000 razrešiti.145) 

8-3-3. Kakovost vodotokov se v razdobju zadnjih desetih 
let1 ) ni bistveno spremenila, tako da jih je večina še vedno 
prekomerno onesnaženih.147) Uspešno realizirani sanacijski 
programi nekaterih velikih onesnaževalcev so privedli do 
znatnega izboljšanja kakovosti voda na posameznih najbolj 
onesnaženih odsekih (Sava pod tovarno papirja in celuloze v 
Krškem, Meža pod rudnikom in topilnico svinca v Mežici itd.), 
medtem ko je na drugi strani opazen trend slabšanja tistih 
delov vodotokov, ki so bili še pred desetletjem v I. oziroma I./II. 
kakovostnem razredu148) kar je posledica predvsem ekološko 
neobvladane širitve urbanizacije v izvirnih delih poreč ij, ve- 
dno večjega prodora kemizacije v kmetijstvo itd. Na osnovi 
analiz kakovosti vodotokov uvrščamo v III./IV. in IV. kako- 
vostni razred naslednje odseke pomembnejših vodotokov 
(karta, št. 16: Kakovost vodotokov): Mura od Cmureka do 
republiške meje, ščavnica od Ljutomera do izliva, Ledava od 
Murske Sobote do državne meje, Sava od Zagorja do republi- 
ške meje, Sora od Goričan do izliva, Kamniška Bistrica od 
Domžal do izliva, Ljubljanica v izlivnem delu, Savinja pod 
Laškim, Paka od Velenja do izliva, Voglajna v izlivnem delu, 
Hudinja v izlivnem delu, Sotla pod Rogaško Slatino, Rižana v 
izlivnem delu in Notranjska Reka od Ilirske Bistrice do škoc- 
janskih jam. 

Občasne meritve kažejo na pojav škodljivih snovi v podtal- 
nicah in slabšanje njihove kakovosti. 

V SR Sloveniji je zgrajenih okoli 120 mehansko - bioloških 
č istilnih naprav, pri čemer pravladujejo manjše naprave, saj je 
samo tretjina naprav velikostnega roda nad 1000 E149) (prika- 
zane na karti). Uč inkovitost č istilnih naprav je praviloma nižja, 
kot bi morala biti glede na projekte in vložena sredstva, ki se 
prepogosto vlagajo v poddimenzionirane objekte, često ka- 
drovsko neustrezno opremljene in katerih delovanje bremeni 
vrsta tehnoloških težav. Pri čiščenju odpadnih voda ostajajo 
ostanki čiščenja neizkoriščeni in ob nerešenem vprašanju 
njihovega odlaganja tudi resen ekološki problem, posebej še, 
če vsebujejo nevarne koncentracije škodljivih snovi. Uresni- 
čevanje nalog s področja varstva kakovosti voda ovira tudi 
dejstvo, da še vedno ni izdelanega katastra onesnaževalcev 
voda.15") 

8.3.4. Ozrač je večine več jih mest in industrijskih centrov151 

ostaja še naprej prekomerno onesnaženo (karta št. 17: Kako- 
vost zraka)152. K določenemu izboljšanju stanja je prispevala 
izvedba nekaterih sanacijskih programov (TE Trbovlje, 
Rudnik svinca in topilnica Mežica, železarne Ravne, Store in 
Jesenice, Cinkarna Celje idr.), uvajanje daljinskega ogrevanja 
(del Ljubljane, Titovo Velenje, Šoštanj, Ravne na Koroškem, 
Kranj), plinifikacija in gradnja cestnih obvoznic. Raziskave 
kažejo na krajšo življenjsko dobo prebivalstva v krajih s pre- 
komerno onesnaženim zrakom v odnosu na tiste, ki živijo na 
neonesnaženih predelih. Na onesnaženih območjih je tudi 
hitrejše propadanje materialnih dobrin, gozda idr. Zaradi vi- 
sokih stroškov le počasi napreduje gradnja čistilnih naprav, 
pri čemer za nekatere vrste škodljivih snovi sploh še ni začela. 
Samoupravna organiziranost ni zaživela razen izjem (Celje), 
nerešeno je vprašanje financiranja itd. Republiška služba 
za varstvo zraka ob preskromnih tehničnih in kadrovskih 
možnostih ne more dati vseh potrebnih in željenih rezultatov, 
pri čemer se z izgradnjo in širitvijo ANAS (analitsko nadzorni 
sistem) odpirajo večje možnosti njenega bolj uč inkovitega 
dela. Kataster onesnaževalcev je nepopoln in zaenkrat ob- 
sega približno 70% virov emisij. 

8 3.5. Proizvodnjo in porabo spremlja nastajanje znatnih 
količ in odpadkov Neustrezno ravnanje z njimi predstavlja na 
eni strani ekološki problem, saj neprimerno odloženi ogro- 
žajo kakovost vode, zraka in posredno celotno biosfero, med- 
tem ko na drugi strani predstavljajo izgubo dragocenega vira 
surovin, če jih ne vrnemo v proizvodni proces. V SR Sloveniji 

je sorazmerno najbolje urejeno področje sekundarnih suro- 
vin, še posebej tistih, katerih predelava je razmeroma eno- 
stavna (jekleni odpadki, barvne kovine, odpadni papir ipd.), 
medtem ko je več težav tam, kjer potrebna predelava te vrste 
surovin zahteva visoka investicijska vlaganja (npr. živalski 
odpadki klavnic, usnjarske dejavnosti ipd.). Borza odpadkov 
pri GZS je pomembno vozlišče pretoka informacij med »proi- 
zvajalci« in porabniki sekundarnih surovin. 

Poseben problem v SR Sloveniji je nerešeno vprašanje 
ustreznega ravnanja s posebnimi industrijskimi odpadki. Po- 
samezne organizacije združenega dela posebne odpadke od- 
stranjujejo vsaka za sebe in sicer ilegalno (kraške jame, gra- 
moznice idr.), pollegalno (odlaganje na improviziranih odla- 
gališč ih, ki so tehnično neustrezna in v glavnem brez vsake 
dokumentacije) ali sicer legalno, toda z ekološkega vidika 
neustrezno (odlaganje na komunalnih odlagališč ih). Sistem 
za vso SR S\ovenijo skupnega zbiranja, uničevanja ali odlaga- 
nja posebnih odpadkov kljub vsem poizkusom ni zaživel tako, 
da se zaradi stvarnega pritiska tega problema pristopa k 
delnim rešitvam. Sežigalnica v Kranju tako pokriva del potreb 
gorenjske regije, pripravlja se deponija posebnih odpadkov 
za mariborsko regijo, odpadki iz mariborske rafinerije odpa- 
dnih olj se kurijo v celjski Cinkarni itd. Za rešitev problema si 
prizadevajo tudi v ljubljanski in primorski regiji. 

Mreža rednega odvoza komunalnih odpadkov se širi in je v 
letu 1982 zajela že 65% prebivalstva153, vendar pa so odlagali- 
šča teh odpadkov premajhna in razpršena ter hkrati ne ustre- 
zajo sodobnim sanitarno-tehničnim zahtevam in tako pred- 
stavljajo žarišča onesnaženja okolja (karta št. 18: Odstranje- 
vanje odpadkov). Zaskrbljujoč i so tudi podatki o njihovem 
pravnem statusu (tri petine odlagališč obratuje brez vsake 
dokumentacije, 11% jih ima lokacijsko dovoljenje in samo 
14% tudi uporabnega), namembnosti (na 87% vseh odlaga- 
lišč  se poleg komunalnih odpadkov odlagajo tudi industrijski) 
in stanju zapolnjenosti (do leta 1985 bo 39 občin pred zapolni- 
tvijo svojih odlagališč ). 

8.3.6. Ob navedenih so v slovenskem prostoru prisotni tudi 
drugi problemi, kot so hrup v bivalnih prostorih in na delovnih 
mestih, onesnaževanje voda z odpadno toploto, splošna ke- 
mizacija okolja, dolgoročno nerešeno vprašanje odlaganja 
radioaktivnih odpadkov idr., ki so deležni večje ali manjše 
družbene pozornosti, vendar pa je za njihovo celovito oceno 
na voljo premalo podatkov. 

Osnovne razvojne usmeritve in naloge 
8.3.7. Na spreminjanja kakovosti okolja bo vplivala vrsta 

dejavnikov. Na eni strani pričakujemo slabšanje kakovosti 
voda zaradi predvidene letne rasti rabe vode v višini 3%, kar 
bo privedlo tudi do naraščanja količ in odpadnih voda. Večja 
poraba kemičnih snovi v kmetijstvu bo ob njihovi neustrezni 
rabi dodatno ogrožala kakovost površinskih in podtalnih 
voda. Na slabšanje kakovosti zraka bo vplivala spremenjena 
struktura v porabi goriv (prehod na trda goriva z več jo vseb- 
nostjo žvepla) in njihova absolutno večja poraba. Zaradi sla- 
bega gospodarskega položaja obstaja bojazen odlaganja in- 
vesticijskih vlaganj v sanacije velikih onesnaževalcev zraka 
(predvsem TE, TE-TO) in zastoja hitrejšega širjenja daljin- 
skega ogrevanja. Skladno z gospodarsko rastjo bodo nara- 
ščale količ ine posebnih in komunalnih odpadkov. S porastom 
prometa se pričakuje tudi porast hrupa. Pričakovati je pojav 
povsem neznanih subastanc v okolju s še nepredvidljivimi 
posledicami, podobno velja tudi za razna sevanja, vibracije 
ipd. 

Na drugi strani lahko pričakujemo izboljšanje kakovosti 
okolja zaradi uvajanja zaprtih krogotokov proizvodnje in več- 
jega izkoristka odpadkov iz proizvodnje in porabe, razvoja 
tehnologije čiščenja, splošnega prestrukturiranja gospodar- 
stva v smeri manjše porabe energije in snovi, kar pomeni 
korak pri doseganju tudi ekoloških smotrov. Pričakujemo 
boljšo in uč inkovitejšo organiziranost na upravnem, strokov- 
nem in finančnem področ ju pri reševanju ekoloških proble- 
mov, podprto s kakovostnimi programi sanacije nakopičenih 
problemov in preprečevanja nadaljnjega slabšanja kakovosti 
okolja. Napredovala bo tehnologija čiščenja in s tem zmanjšal 
obseg škodljivih snovi v vodi in zraku, širilo se bo (kljub 
težavam) daljinsko ogrevanje, gradnja obvoznic bo prispevala 
k zmanjševanju hrupa v naseljih in ne nazadnje, pričakujejo 
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se pomembni pozitivni uč inki zaradi dviga splošne ekološke 
osveščenosti. 

8.3.8. Dosledno je potrebno zavarovati vodne virein kraške 
podzemne vode pred onesnaževanjem, prepreč iti slabšanje 
kakovosti še neonesnaženih ali zmerno onesnaženih voda ter 
odpraviti stanje IV. in lll./IV. razreda kakovosti. Zavarovati je 
potrebno kakovost vodnih virov na območju pomembnih za- 
log podtalnic in podzemnih voda na krasu ter zato gradnjo 
čistilnih naprav usmeriti prvenstveno na ogrožena območja 
podtalnic Dravskega in Murskega polja ter Celjske kotline, 
kraških izvirov Bele krajine, Dolenjske in Notranjske, zgornjih 
tokov Save Dolinke in Bohinjke, Soče in Idrijce ter obalnega 
morja. 

Za dosego teh nalog je potrebno prednostno zmanjšati 
onesnaženost Save v Zasavju, reke Reke, voda na celjskem 
območju (Savinja, Hudinja, Voglajna), Pake pod Šoštanjem, 
Sotle pod Rogaško Slatino in Ščavnice pod Ljutomerom (od- 
seki so prikazani na karti št. 16: Kakovost voda). Prednost pri 
č iščenju je potrebno dati čiščenju industrijskih odpadnih 
voda ob hratnem izboljšanju tehnoloških postopkov in po- 
novni predelavi odpadkov. 

8.3.9. Ozrač je na območjih, ki so v III. in IV. kategoriji 
onesnaženosti, je potrebno sanirati ob hkratnem preprečeva- 
nju slabšanja stanja na območjih, ki so še relativno č ista (I. in 
II. območje). - 

Aktivnost sanacije zraka je potrebno prednostno usmeriti 
na območja Ljubljane, Medvod, Žerjava in Mežice, Raven na 
Koroškem, Celja, Štor, Kidričevega, Trbovelj in Hrastnika in 
na teh območjih še posebej stremeti za hitrejšim uvajanjem 
daljinskega ogrevanja bivalnih in delovnih prostorov. Hkrati je 
potrebno na območja s prekomerno onesnaženim zrakom 
usmerjati goriva z manjšo vsebnostjo žvepla. Z vsemi razpo- 
ložljivimi tehničnimi, kadrovskimi in organizacijskimi ukrepi 
je potrebno zmanjšati emisije iz obstoječ ih virov ter v tem 
okviru še posebej iz TE in TO, ter dosledno uvajati tehnolo- 
gijo, ki ne bo prispevala k večanju emisij. 

8.3.10 Koncepcijsko in praktično je potrebno rešiti pro- 
blem ustreznega ravnanja s posebnimi odpadki, postaviti 
mrežo odlagališč  komunalnih odpadkov, ki naj bi na ekonom- 
sko najustreznejši nač in zagotovila njihovo okolju neškodljivo 
odlaganje. Dolgoročno naj bi uredili problem odlaganja ra- 
dioaktivnih odpadkov. Za dosego teh ciljev je potrebo priza- 
devanja na področju posebnih odpadkov povezati v z vso SR 
Slovenijo skupen koncept in iz njega izhajajočo realizacijo 
ustreznega ravnanja s posebnimi odpadki; pri komunalnih 
odlagališč ih je potrebno stremeti za prehod od sedanjega 
sistema centralnih občinskih odlagališč v večja, regionalna 
odlagališča z zaledjem vsaj 50.000 prebivalcev ter na po- 
dročju odlaganja radioaktivnih odpadkov nadaljevati z razi- 
skavami, pri čemer je potrebno upoštevati, da bo taka depo- 
nija potrebna že po letu 1988. 

8.3.11. Znižati je potrebno raven hrupa na naseljenih ob- 
močjih in delovnih mestih in v ta namen izkoristiti vse te- 
hnične, urbanistične (gradnja obvoznic) in druge rešitve. 

8.3.12. Za dosego vseh nalog na področju varstva okolja je 
nujen tudi vzporeden razvoj znanosti in tehnike, ustrezni 
izobraževalni programi itd. Na podlagi mednarodnih primer- 
jav154 ocenjujemo, da bodo za reševanje problematike one- 
snaževanja okolja potrebna sredstva v višini okoli 2% družbe- 
nega proizvoda letno. 

8.4. NEKATERA MOŽNA OBVEZNA IZHODIŠČA 
DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA SREDNJEROČNE PLANE NA OBMOČJU 
SR SLOVENIJE 

8.4.1. Na osnovi 23. člena Zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije lahko dolgo- 
ročni plan izjemoma opredeli nekatere sestavine kot obvezno 
Izhodišče za pripravljanje in oblikovanje srednjeročnih pla- 
nov. Zakon tako možnost konkretno navaja glede nekaterih 
sestavin urejanja prostora, posredno pa jo dopušča tudi na 
drugih področ jih. Na prostorskem področ ju bo to problema- 
tiko konkretneje urejal zakon o urejanju prostora . 

Pri obveznih izhodišč ih bi se morali omejiti samo na tista, ki 
po svoji naravi izjemoma zahtevajo trdnejšo dolgoročno opre- 
delitev, ker bi v nasprotnem primeru laho bilo onemogočeno 
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ali vsaj močno oteženo uresničevanje nekaterih dolgoročnih 
ciljev ali pa bi s tem lahko celo prišlo do večje družbene 
škode. 

V tej analizi predlagamo kot možna obvezna izhodišča, ki se 
nanašajo ha varstvo dobrin splošnega pomena. Pri tem gre 
tudi na nekatere zadeve, ki jih sicer določajo zakoni, dolgo- 
ročni plan pa naj bi jih prostorsko opredelil in doziral. Poleg 
tega predlagamo kot obvezna izhodišča tudi glavne infra- 
strukturne povezave, oziroma okvirne lokacije. 

8.4.2. Na osnovi 102. in 103. člena Ustave SR Slovenije, ki 
okvirno obravnavata problematiko varstva dobrin splošnega 
pomena, ter 104. č lena, ki obravnava problematiko varstva In 
Izboljšanja č lovekovega okolja, bo potrebno opredeliti kot 
obvezno izhodišče naslednje sestavine v dolgoročnem planu 
SR Slovenije: 

- območja pomembnejših najboljših kmetijskih zemljišč (I. 
in II. kategorija ter območja za melioracije) 

- območja pomembnejših varovanih gozdov, 
- območja najožjih varstvenih pasov pomembnejših zajetij 

in črpališč vode, območja pomembnejših podtalnic, 
- morska obala, 
- območja pomembnejših rezerv rudnin in mineralnih su- 

rovin, 
- območja narodnih in krajinskih parkov 
- varstvena območja pomembnejših kulturnih spomeni- 

kov, 
- območja saniranja onesnaženosti zraka, III. in IV. ob- 

močje, 
- pomembnejši vodotoki oz. deli vodotokov, uvrščenih v III. 

in IV. kakovostni razred 
8.4.3. V dolgoročnem planu republike bi bilo potrebno po- 

leg prej navedenih sestavin sprejeti kot obvezno izhodišče za 
srednjeročne plane tudi zasnove razmestitev (omrežja) pro- 
storsko relevantnih delavnosti in na nekaterih področ jih 
možno zaporedje etap njenega uresničevanja. Zasnova ra- 
zmestitve (omrežja) posameznih prostorsko relevantnih funk- 
cij predstavlja optimalno in shematsko razmestitev posamez- 
nih območij in povezav v prostoru. Opredeliti bi torej morali 
makrolokacijo funkcij v prostoru. Mikrolokacijo je treba us- 
kladiti v procesu priprave srednjeročnih planov. 

Kot obvezno izhodišče za srednjeročne plane na območju 
SR Slovenije pridejo v poštev naslednja omrežja oziroma 
razmestitev objektov:15® 
- zasnova omrežja cestne infrastrukture (magistralnih, 

mednarodnih cest, avtocest in medregionalnih cest, ki pove- 
zujejo središča policentričnega sistema med seboj ter s centri 
približno enakega ranga izven okvirov SR Slovenije), 

- zasnova razmestitve objektov in naprav železniške infra- 
strukture (magistralne in glavne proge), 

- zasnova razmestitve luk, 
- zasnoval razmestitve javnih letališč (primarna in sekun- 

darna), 
- zasnova razmestitve poštnih objektov in naprav (glavni 

poštni center, poštni center), telefonskih in telegrafskih ob- 
jektov in naprav (tranzitna centrala, glavna centrala), javnega 
omrežja za prenos podatkov (vozlišče, koncentrator), 

- zasnova razmestitve objektov in naprav elektroenergetske 
infrastrukture (hidroelektrarne, termoelektrarne, toplarne, 
prenosno omrežje 110 kV, 220 kV, 400 kV), 

- zasnova razmestitve objektov in naprav plinovodske infra- 
strukture (magistralni plinovodi), 

- zasnova razmestitve objektov in naprav prenosa nafte 
(naftovodi), ! 

- zasnova razmestitve objektov in naprav za oskrbo z vodo 
(regionalni vodovodi), 

- zasnova razmestitve objektov in naprav za odvajanje od- 
padnih voda (č istilne naprave nad 10.000 E). 

Posamezne predlagane obvezne sestavine dolgoročnega 
plana SR Slovenije izhajajo iz funkcijske analize prostora in 
so razvidne iz ustreznih kartografskih prikazov te analize. 

8.4.4. Obvezna izhodišča v dolgoročnem planu SR Slove- 
nije bodo morali upoštevati v svojih dolgoročnih planskih 
aktih nosilci planiranja na vseh ravneh, še zlasti in v konkret- 
nejši obliki pa jih bo obvezno treba upoštevati pri pripravi 
srednjeročnih planskih aktov vseh nosilcev planiran ' s 
Sloveniji. 

Obvezna izhodišča ne pomenijo nujno tudi aktivnosti. . v 
prvem naslednjem srednjeročnem obdobju, temveč lahko 
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tudi pozneje. Predlagana obvezna izhodišča v analizi pred- 
stavljajo tudi napotek, kje vse bo še potrebno analizirati 
razvojne možnosti in jih z nosilci planiranja razč leniti tako, da 
bodo v planskih aktih z njimi že usklajene. 

Občine lahko področja obveznih izhodišč iz dolgoročnega 
plana SR Slovenije na svojem območju še razširijo v svojih 
dolgoročnih planih, pri čemer je treba upoštevati specifično- 
sti posameznih občin, naravo dolgoročnega planiranja in 
zakonske opredelitve. Na ravni občine je možno tako oprede- 
liti poleg varstva dobrin splošnega pomena in glavne infra- 
strukture še npr. urbanistično zasnovo naselij in krajinsko 
zasnovo območja. 

IX. DOLGOROČNI RAZVOJ GOSPODARSTVA 
Na sedanji stopnji razvoja postaja odloč ilni faktor uspeha 

kvaliteta gospodarskega in družbenega razvoja. Osnovni pri- 
stop, ki se bo v nadaljnjih fazah priprave dolgoročnega plana 
in v kasnejši konkretizaciji za srednjeročni plan še kontinui- 
rano preverjal z analizami drugih nosilcev planiranja na raz- 
nih ravneh, mora biti predvsem kriterialen in problemski. 
Prikazane sektorske analize imajo namen prikazati stanje in 
tendence na posameznih področ jih ter nakazati konkretnejše 
sugestije za realizacijo globalnih elementov analize razvojnih 
možnosti in usmeritev kot začetne vzpodbude za širšo disku- 
sijo na raznih področjih. Hkrati pa je ocena stanja in možnosti 
na nekaterih najpomembnejših sektorjih bistven element za 
dimenzioniranje globalnih možnosti in formulacije globalnih 
usmeritev. 

Izvozna orientacija predstavlja trajno osnovo opredelitev pri 
proizvodni orientaciji in razvojni politiki. V sedanjem trenutku 
je to poleg izboljšave uč inkovitosti gospodarjenja bistveni 
element za odpravo sedanjih omejitev gospodarske rasti in za 
uresničevanje načela naslonitve na lastne sile. Zagotoviti spo- 
sobnost pravočasnega in aktivnega reagiranja slovenskega in 
jugoslovanskega gospodarstva na spremembe v svetovnem 
gospodarstvu in tehnologiji v okviru celovite razvojne politike 
je najpomembnejša naloga in usmeritev za takoimenovane 
menjalne 5 sektorje našega gospodarstva, ki pa jo lahko 
poskušamo uresničevati le z ustreznejšo povezavo znotraj 
države. 

Dejstvo, da bo dinamika gospodarske rasti v tako veliki meri 
odvisna od aktivne politike in uspeha v »menjalnih« sektorjih 
gospodastva, jasno kaže na to, da sta kvaliteta in konku- 
renčna sposobnost na tujih trgih (pa tudi domačem) tista 
elementa, ki v bistvefii meri pogojujeta naš nadaljnji razvoj. 
Pri tem je treba upoštevati, da uvajanje tehnološkega na- 
predka (avtomatizacije, robotizacije in elektronike) v razvitih 
deželah tudi v nekaterih delovno-intenzivnih dejavnostih to- 
liko znižuje stroške, da dežele v razvoju s cenejšo delovno silo 
izgubljajo svojo konkurenčno pozicijo, z velikimi reperkusi- 
jami na zaposlovanje v celem svetu. Dejstvo, da se v investicij- 
ski opremi pojavljajo novi univerzalnejši stroji z računalniškim 
vodenjem, prav tako predstavlja nevarnost za poslabšanje 
naše konkurenčnosti na tem področju. Prestrukturiranje na- 
šega gospodarstva torej ne more biti le sektorsko, ampak vsaj 
v enaki meri tudi kakovostno in organizacijsko. 

Problemi hrane, energije In okolja predstavljajo tri izredno 
pomembna vprašanja razvoja in kvalitete življenja; hkrati pa 
predstavljajo omejitve, kjer bomo kljub predvideni družbeni 
skrbi za reševanje problemov na teh področ jih tudi na dolgi 
rok v defenzivni situaciji in bodo v več ji ali manjši meri 
pogojevali tudi globalne možnosti in usmeritve razvoja. Pri 
tem je npr. za energetiko značilno, da varčevanje na tem 
področ ju in izbira manj energetsko intenzivnih dejavnosti ne 
zmanjšuje le stroškov in naše izredno velike odvisnosti od 
drugih, temveč istočasno tudi zmanjšuje probleme glede oko- 
lja. Prav tako investicije v energetiko kot proizvodno dejav- 
nost še ne pomenijo vseh naložb družbe v reševanje tega 
problema. Vlaganja v varčevanje oziroma primerno tehnolo- 
gijo v drugih delih gospodarstva oziroma opuščanje določe- 
nih proizvodenj so njihovo dopolnilo oziroma večkrat tudi 
primernejša alternativa. 

Problem hrane kot ene osnovnih življenjskih potreb nujno 
zahteva večjo prednost, kot jo je imela v preteklosti, zlasti pa 
je boljše izkoriščanje prirodnih danosti, večja stopnja samoo- 
skrbe in ohranitve potenicalnih možnosti za njeno povečeva- 

nje pomembno za slučaj zaostrovanja situacije v svetu. Hkrati 
pa sedanji položaj v kmetijstvu in drobnem gospodarstvu 
(kakor tudi razdrobljenost in nepovezanost v nekaterih drugih 
delih gospodarstva) kaže, da v preteklosti nismo uspeli na 
zadovoljiv nač in mobilizirati in na višji ravni tehnologije, zna- 
nja in inovacij uspešno vključ iti v družbeni proces proizvod- 
nje številne majhne proizvodne enote z njihovimi material- 
nimi, delovnimi in inovativnimi potenciali. Tako je npr. na 
področ ju kmetijstva pomemben del družbeno racionalnega 
povečanja stopnje samooskrbe odvisen prav od uspeha pri 
uveljavljanju politike, ki bi pripeljala do povečanja proizvod- 
nje z več jo mobilizacijo kmetov in kmetov-delavcev in njihovo 
funkcionalno in dohodkovno povezavo z družbenim sektor- 
jem. 

Za konkretnejše določanje proizvodne orientacije bo po- 
membno identificirati tista možna nosilna jedra, ki bodo ob 
koncentraciji znanja, dobri organizaciji in usposobljenosti za 
prodor na tujem in domačem trgu lahko povezovala vrsto 
disperziranih kapacitet na posameznih področjih, hkrati pa 
pomagala povezati same dejavnosti tudi v jugoslovanskih 
okvirih. Ob upoštevanju izkušenj iz preteklosti o preveliki 
koncentraciji na razvoj industrije je pri razvoju terciarnih in 
kvartarnih dejavnosti je predvsem trba upoštevati njiho- 
vo medsebojno odvisnost in s tem prispevek, ki ga npr. 
boljše organizirani promet, zveze, trgovina in finančni sektor 
lahko dajo za uč inkovitejše poslovanje celote. Nujno podlago 
za predlagano usmeritev pomeni razvijanje znanstveno tehno- 
loško-organizacijsko-informacijsko-izobraževalnega kom- 
pleksa, ki bo dolgoročno bistveno vplival na kvaliteto razvoja 
in življenja na vseh področjih. 

9.1. INFRASTRUKTURA 

9.1.1. Energija 

Pretekla gibanja In ocena stanja v svetu in doma 
1-1Poraba energije v svetu je v letu 1960 znašala 145.000 

PJ in je s povprečno letno rastjo 4% dosegla leta 1978 že 
317.000 PJ. Leta 1960 je bila poraba 48,4 GJ na prebivalca, ki 
je narasla na 70,4 GJ leta 1978. Kljub porastu porabe energije 
se niso uresnič ile napovedi o razvoju porabe energije v svetu, 
saj je dosežena rast na ravni najskromnejših predvidevanj. Do 
tega je prišlo zaradi manjšega povečanja prebivalstva, nižje 
gospodarske rasti od predvidene in zaradi neugodnih razmer 
na svetovnem trgu s primarnimi viri energije. 

Delež trdih goriv (premog, drva, odpadki) v energetski po- 
rabi sveta je bil leta 1960 zelo velik (okoli 53%) inje padel leta 
1978 na 34%. V tem obdobju je posebno delež porabe pre- 
moga padel od 36 na 24%. Delež jedrske energije znaša okrog 
2%. Gledano dolgoročno, je v svetu prihajalo do različnih faz 
glede vloge primarnih energetskih virov. Zamenjava vodnih 
virov in energije iz lesa s premogom (sredi 18. stoletja) ter 
kasneje zamenjava premoga z nafto in plinom (v začetku 20. 
stoletja) sta bili razmeroma neboleč i, ker je bilo novih virov 
količ insko dovolj po nizkih cenah. Po drugi zamenjavi je 
dosegel naravne naftne vire v pretežnem delu sveta monopol 
transnacionalnih družb, ki so izrinjale premog in druge vire 
ter utirale pot novi potrošniški tehniki in tehnologiji. Takšna 
gospodarska struktura pa se je močno zamajala, ko so dežele 
proizvajalke nafte razglasile suverenost nad naravnimi viri, 
postopno nacionalizirale izkoriščanje nafte in leta 1973 
znatno povečale cene nafte, ki so skokovito naraščale do leta 
1981. Prišlo je do nenadnih velikih sprememb pri razdelitvi 
družbenega proizvoda, kar je povzroč ilo krizne razmere, ki so 
se kazale v zmanjšanju porabe za razvoj, povečanju inflacij- 
skih stopenj, nezaposlenosti in drugim. Nastalim razmeram 
so se najhitreje lahko prilagodile razvite dežele, ki so pred- 
vsem uveljavile možnosti večjega varčevanja z energijo s 
hitrimi naložbami v nadomestne vire in z velikimi podraži- 
tvami tehnologije. Dežele v razvoju neproizvajalke nafte pa so 
morale svoj razvoj upočasniti, saj so prizadete zaradi višjih 
stroškov za energijo in za tehnologijo. 59 

2. V Sloveniji in Jugoslaviji se je poraba energije gibala 
takole:180 
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Tabela 9.1. 
- DP v stalnih cenah 

Primarna energija Primarna in električna 
  ener. 

Leto Poraba v GJ (KWh) preb. Poraba v GJ (KWh)/družb. 
  proizvod v 103 din 

Slovenija Jugoslavija Slovenija Jugoslavija 
1970 79,2 (2.890) 40,3 (1.288) 3,8 (139,3) 3,8 (120,4) 
1979 108,4 (4.482) 60,3 (2.441) 3,1 (129,3) 3,6 (145,3) 

Pri porabi energije na prebivlaca je Jugoslavija znatno pod 
svetovnim povpreč jem, Slovenija pa znatno pod evropskim. V 
Jugoslaviji in Sloveniji se v obdobju od 1970 kažejo težnje h 
gospodarnejšemu trošenju primarnih virov energije. Drugače 
pa je s porabo električne energije, ki se v Jugoslaviji še močno 
povečuje na enoto družbenega proizvoda, medtem v Sloveniji 
rahlo pada. To je izraz skoraj 10-letnega zaostajanja porabe 
električne energije na prebivalca celotne Jugoslavije za po- 
rabo v Sloveniji, kjer se že kažejo znaki zasićenosti v porabi v 
gospodinjstvih. 

V SR Sloveniji je vse bolj prisotno odgovorno ravnanje z 
energijo, saj ima malo primarnih virov energije, vlaganja v 
energetske zmogljivosti so zelo draga, dokajšnja je odvisnost 
od virov izven Slovenije. Tako se je poraba koriščene energije 
od leta 1978 do leta 1982 povečala le za 1,2%. 

Delež trdih goriv se zmanjšuje (od 77,8% v letu 1960 na 
24,1% v letu 1980), čeprav delež premoga v primarni energiji 
postopno raste. Poraba tekočih goriv (I. 1960 - 6,3%) je rasla 
do leta 1977 (I. 1975 - 42,9%), nato pa je njihov delež začel 
močno padati (I. 1980: 44,1%) zaradi podražitev, restrikcij in 
uvajanja zemeljskega plina (I. 1960: 0%; I. 1980: 9,7%). V 
obdobju po letu 1960 smo v Sloveniji uvedli tudi v toplarnah 
proizvedeno toploto za komunalne in industrijske potrebe (v 
letu 1980: 3,3%). V strukturi porabe držijo še vedno prvo 
mesto tekoča goriva, zelo pa se je povečala poraba zemelj- 
skega plina, ki je delno nadomestil porabo tekočih goriv. 
Vendar pa je tudi skupna poraba tekoč ih in plinskih goriv 
padala. Največ ji premik je bil dosežen v več ji končni in sekun- 
darni porabi premoga za pretvorbo v električno energijo. 
Poraba električne energije pa se je umirjeno povečala (leta 
1960: 8,9%; leta 1980: 18,8%.161 

Struktura porabe po sektorjih porabe koriščene energije pa 
je bila naslednja: 
Tabela 9. 2. 

1960 1980 
PJ % PJ % 

Industrija 40,6 49,5 72,1 48,0 
Promet 14,8 18,0 30,5 20,3 
Ostalo 26,6 32,5 47,6 31,7 
Skupaj i2A 100,0 150,2 100,0 

V vsem 20-letnem obdobju se v Sloveniji struktura porabe 
koriščene energije ni bistveno spremenila. 

Delež angažiranega družbenega proizvoda za investicije v 
energetiko je v Sloveniji in Jugoslaviji zelo nihal (od 1% do 
7%), kar je znak nenačrtnosti. V obdobju od leta 1975 do 1980 
smo poprečno vlagali v energetiko 3,8% družbenega proiz- 
voda. V obdobju 1978-82 pa je ta delež v Sloveniji nazadoval 
od 3,6% na 2%.162 

3. Analize dosedanjega razvoja energetike v svetu in ocene 
bodočih razmer kažejo, da v svetu zmanjkuje cenenih in lahko 
dostopnih fosilnih goriv. Zato nastopajo vse večje potrebe po 
usposabljanju kadrov ter osvajanju novih in dragih tehnolo- 
ških rešitev za pridobivanje, pretvarjanje, razdeljevanje in 
uporabo energije iz uveljavljenih in novih virov primarne ener- 
gije, kot so jedrska energija, sončna energija in fusija. Pro- 
blem energije pa ni le vprašanje omejenih naravnih bogastev, 
cen in odvisnosti od uvoza, ampak tudi vprašanje moderne 
tehnologije, ki je največkrat v rokah bogatih dežel. Sodobna 

tehnologija je potrebna, da iz podzemnih rezerv lahko izčr- 
pamo mnogo več naravnega bogastva. V bodoče bo glavno 
ozko grlo pomanjkanje kapitala za čedalje dražje izkoriščanje 
naravnih virov. Več ja vlaganja pa so potrebna tudi za uvajanje 
nove tehnologije za boljše izkoriščanje energije in za varova- 
nje naravnega okolja. Proces je dolgoročen in postopno 
ustvaria povsem nove odnose v svetu. 

Oblikujejo se nova Izhodišča1*3 delovanja In razvoja ener- 
getike. Znanje in inovacije bodo določale, koliko naravnih 
bogastev bomo izkoristili. Raziskovalno in razvojno delo bo 
moralo pokriti široka področja odkrivanja novih zalog narav- 
nih virov energije, njihovo pridobivanje, transport, uporabo, 
varčevanje in varstvo okolja. Večina dežel daje poudarek 
opiranju na lastne vire energije. Povečana uporaba premoga 
in jedrske energije v industrijsko razvitih deželah in več je 
izkoriščanje lastnih naravnih bogastev v deželah v razvoju 
zmanjšuje pritisk na tržišče najbolj iskanih in vsestransko 
uporabnih nafte in plina. Preskrba z energijo z geografsko in 
politično različnih lokacij je poleg opiranja na lastne vire 
izhodišče za zanesljivo energetsko oskrbo. Tudi v prihodnje 
bodo cene nafte in njenih derivatov še rasle, vendar bolj 
umirjeni. Zato je potrebna postopna zamenjava nafte z dru- 
gimi viri> ker bodo od uspešnosti uvajanja novih virov v veliki 
meri odvisne gospodarske in energetske razmere v deželah. 
Naravno okolje bo vse bolj obremenjeno164. 

■iti; 
Osnovne usmeritve in naloge, možni okviri in smeri 
ukrepanja 

4. Za nadaljnji razvoj družbenega in gospodarskega življe- 
nja kaže razvoj energetike zasnovati na naslednjih osnovnih 
usmeritvah. 

Razvijati moramo optimalno strukturo ter smotrno in varno 
uporabo domačih virov primarne in sekundarne energije (vo- 
dne vire, premogovnike s termoelektrarnami in toplarnami, 
rudnik urana z vsemi fazami predelave uranove rude v gorilne 
elemente, jedrske elektrarne, polja z zemeljskim plinom in 
nafto, geotermalne vire in druge še neuvedene vire energije). 

Povečati je treba zanesljivost oskrbe uporabnikov z ener- 
gijo z geografsko različnih lokacij, s povezovanjem v jugoslo- 
vanske energetske sisteme in v mednarodne sisteme. 

Varstvo okolja mora biti sestavni del tekočega in razvojnega 
uravnavanja energetike. 

Doslej smo obravnavali vsako energetsko dejavnost pre-c 

težno ločeno, za dosego navedenih usmeritev pa bo treba 
usmerjati energetiko v celoti ter podrejati kratkoročne, posa- 
mične in sektorske skupno dogovorjenim interesom. Dina- 
mika razvoja gospodarstva in razvoj energetske dejavnosti 
morata biti usklajena. Uravnavanje potrb in večanje proizvod- 
nje energije je treba povezati v medsebojno soodvisno celoto. 

5. Računa se, da bo poraba energije v svetu do leta 2000 
naraščala po povprečni letni stopnji med 1,8 do 2,5% ih Se bo 
zaradi pričakovanega velikega prirasta prebivalstva povečala 
na vsegp okoli 75 do 85 GJ na prebivalca. 

Delež trdih goriv se bo spet povečal (na okrog 36%), delež 
premoga v tem okviru pa na okoli 27%. Naravni plin bo 
ohranil svoj delež (17%), tako tudi hidroenergija (6%). Posko- 
č il bo delež jedrske energije (na 8%), sončna, geotermalna, 
bioenergija in drugi novi viri pa bodo skupaj dosegli okrog 
2%-ni delež. 

V Evropi nekatere dežele ne bodo imele dovolj doma pri- 
dobljenega premoga, ki ga bodo verjetno uvažale iz drugih 
dežel Evrope, Severne Amerike in Afrike. Najbolj pa bo Evropa 
še vedno odvisna od uvoza nafte, ki jo bo uvažala predvsem iz 
severnega dela Afrike in s Srednjega vzhoda. Predvideno je 
veliko povačanje porabe zemeljskega plina predvsem v deža- 
lah vzhodne Evrope. Sovjetska zveza bo dobavljala plin tudi 
deželam zahodne Evrope. Ocenjuje pa se, da bo najpomemb- 
nejša hitra rast deleža jedrske energije pri pokrivanju porabe 
sekundarne energije (okrog 10%-ni delež). 

Po predvidevanjih se bo najbolj povečala poraba energije v 
srednje razvitih deželah, najbolj prizadete pa bodo ostale še 
naprej gospodarsko in energetsko revne dežele. 

6. Poraba energije v SR Sloveniji do leta 2000 je oce- 
njena165 na osnovi gibanja družbenega proizvoda in porabe 
energije na prebivalca (v prvi iteraciji je upoštevano obdobje 
1970 do 1979) ter z oceno rasti družbenega proizvoda do leta 
2000. Tako dobimo možno porabo primarne, koriščene in 
električne energije. 
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Takšna ocena pa še ne upošteva strukturnih sprememb v 
gospodarstvu in izvajanje varčevalnih ukrepov. Zato cenitve 
slonijo na ciljnih in uresničenih vrednostih, kot so jih postavili 
v posameznih deželah. Na osnovi programov varčevanja ener- 
gije in pri strukturnih spremembah v gospodarstvu bi bilo 
moč do leta 1990 oziroma 2000 po oceni zmanjšati porabo za 
6% oziroma 7% od sicer ocenjene za ti leti 1 

V industriji bi lahko privarčevali okoli 5% energije. V pro- 
metu bi bilo mogoče prihraniti okoli 10% energije. Pri ostali 
porabi (gospodinjstva, šolstvo, zdravstvo, trgovina, itd.) je 
mogoče postaviti kot ciljno vrednost 8% prihranka. Pri pre- 
tvarjanju primarne v sekundarno energijo bi bilo mogoče 
prihraniti okoli 0,5% energije. 

Pri ocenjevanju bodoče strukture porab? je treba upošte- 
vati, da v Sloveniji v preteklih dveh desetletjih ni prišlo do 
več jih odmikov od 49% deleža industrije, 19% deleža prometa 
in 32% deleža ostale porabe koriščene energije. Predvide- 
vamo lahko, da se tudi v obdobju do leta 2000 ne bi bistveno 
spremenila struktura porabe koriščene energije po sektorjih. 
Verjetno bo nekoliko (za okoli 2%-ni točki) padel delež indu- 
strije v prid povečanju ostale porabe167. Takšna ocena je v 
skladu z dolgoročnimi cilji, kot so: zmanjševanje porabe teko- 
čih goriv, izboljšanje porabe v kmetijstvu in drobnem gospo- 
darstvu itd. 

Upoštevaje rast družbenega proizvoda, rast prebivalstva, 
varčevanje in racionalno rabo ter sektorske premike v porabi 
koriščene energije se kot možen okvir gibanja porabe ener- 
gije kaže naslednja ocena: 
Tabela 9.3. (v PJ) 
Leto Koriščena Industrija 

energija 
Promet Ostala 

poraba 
Ocenjena poraba 

1990 Prihranki po 
sektorjih 
Poraba po ukrepu 
varčevanja 

196,9 
6,9% 

94,5 
5% 

37,4 
10% 

183,3 89,8 33,7 

65,0 
8% 

59,8 

Ocenjena poraba 
2000 Prihranki po 

sektorjih 
Poraba po ukrepu 
varčevanja 

263,2 123,7 50,0 
7% 5% 10% 

89,5 
8% 

244,8 117,5 45,0 82,3 

Pri izračunu strukture koriščene energije za leti 1990 in 
2000 po posameznih.vrstah primarne in sekundarne er.ergije 
so bile upoštevane naslednje predpostavke: delež električne 
energije se bo tako kot doslej še povečeval, vendar je treba 
upoštevati, da bo poraba manjša kot sicer za okoli 7% zaradi 
varčevanja; zmanjšati bo treba delež in izboljšati strukturo 
porabe naftnih derivatov; delež premoga v končni porabi se 
bo zmanjšal, vendar bo več ji v absolutnih vrednostih ter za 
pretvorbo v električno energijo in toploto; povečal se bo delež 
zemeljskega plina in toplotne energije; delež novih virov bo 
dosežen na ravni, kot se predvideva za vso Jugoslavijo. 

Tako je ocenjena struktura porabe koriščene energije po 
nosilcih primarne in sekundarne energije, kot je prikazano v 
naslednji tabeli. 
Tabela 9.4. 

vPJ 
1990 2000 

Koriščena energija 

Korišč . 
energ. 

Korišč . 
% energ. 

Električna energija 
Trda goriva 
Tekoča goriva 
Plinasta goriva 
Daljinska toplota 
Novi viri 

183,3 100,0 244,8 100,0 
40.4 
36.5 
66,3 
30,1 

8,0 
2,0 

22,0 
19,9 
36,2 
16,4 
4,4 
1,1 

61,7 
44,7 
71,0 
50,2 
12,2 
5,0 

25.2 
18.3 
29,0 
20,5 

5,0 
2,0 

7. Poraba primarne energije bo kljub varčevanju in bolj- 
šemu izkoriščanju primarne energije pri pretvarjanju v sekun- 
darno predvidoma leta 1990 okoli 263 PJ in leta 2000 okoli 373 pj 168 

V SR Sloveniji bomo z lastnim premogom, hidroenergijo, 
uranom in novimi viri do leta 2000 pokrili 147 PJ potreb po 
primarni energiji. Odvisnost od energije izven Slovenije se bo 
tako zmanjšala od sedanjih 68% na 61%. Še naprej bomo 
močno odvisni od uvoza naftnih derivatov in zemeljskega 
plina ter od dobav premoga in električne energije iz drugih 
republik in pokrajine Kosovo. Energetsko odvisnost Slovenije 
bo mogoče zmanjšati s povečanjem deleža hidroelektrarn in 
jedrskih elektrarn ter hitrejšega odkrivanja novih nahajališč  
premoga. Lastna proizvodnja nafte in zemeljskega plina pa ne 
bo bistveno vplivala na zmanjševanje energetske odvisnosti. 
Tabela 9.5. 

2000 
Vrste primarne energije PJ 
Primarna energija 373 100,0 
Hidroenergija169 

Trda goriva 
Jedrska energija169 

Naftni derivati 
Zemeljski plin 
Novi viri 

19 
170 
28 
91 
60 

5 

6,1 
45,6 

7,5 
24,4 
16,1 

1,3 

Za dolgoročno zagotavljanje primarnih virov energije bo 
potrebno v največ ji možni meri koristiti lastne primarne vire 
energije, ki zagotavljajo gospodarno in zanesljivo oskrbova- 
nje uporabnikov z energijo. Pri optimiranju uporabe lastnih in 
tujih virov primarne energije bo treba upoštevati stroške tran- 
sporta, izgube pri prenosu in zanesljivost oskrbe. Uvožene 
primarne vire energije bo treba zamenjevati z domačimi, saj to 
zahtevajo plačilno-bilančne razmere in zanesljivost oskrbe. 
Koriščenje lastnih primarnih virov in lastnega pretvarjanja v 
sekundarno energijo je treba optimirati tudi s stališča sploš- 
nih gospodarskih koristi, predvsem povečanja lastnega zna- 
nja, tehnologije, hitrosti obračanja denarnih sredstev, večna- 
menskih investicij itd. 

Lastni primarni viri energije, kot so premog, vodni viri, uran 
in drugi, so sicer količ insko omejeni, vendar je mogoče zago- 
toviti njihovo ustaljeno izkoriščanje, ki bo v obdobju do leta 
2000 pomembna energetska opora za zanesljivo in varčno 
oskrbovanje z energijo, pri čemer bomo ne glede na to znatno 
odvisni od energetskih virov iz tujine in drugih delov Jugosla- 
vije. 
Hidroenergija 

K hitrejšemu izkoriščanju vodnih hidroenergetskih virov170 

bo treba pristopiti zaradi več je naslonitve na lastne vire ter 
zaradi nujnosti skladnega razvoja proizvodnih zmogljivosti z 
dnevnimi in sezonskimi nihanji porabe električne energije. 
Velik del najbolj gospodarnih vodnih virov smo v Sloveniji 
sicer že izkoristili. Ocenjen tehnično izvedljiv hidroenergetski 
potencial v Sloveniji je v naslednji tabeli. 
Tabela 9.6. 

Tehnični potencialše neizrabljen teh. potenc. 
Porečja GWh/leto GWh/leto 
Mura 
Drava 
Sava 
Soča 
Notranjska reka 

600 do 700 
2500 do 3200 
2300 do 3500 
1700 do 1900 

200 

600 do 700 
do 300 

2100 do 3300 
600 do 1500 

200 
Skupaj 7100 do 9500 3300 do 6000 

Ta vodni potencial omogoča izgradnjo še okoli 1500 MV 
moč i na vodnih elektrarnah. Od tega pa je treba odšteti del 
potenciala na porečju Soče (300 MW; 650 GWh) in drugih 
prostorsko še neurejenih možnih lokacijah. 

Pospešeno je treba pripravljati izgradnjo hidroelektrarn na 
Savi pod Zidanim mostom do hrvaške meje in na Muri od 
avstrijske do hrvaške meje. Na teh odsekih obeh poreč ij je 
mogoče zgraditi na Savi verigo sedmih, na Muri pa verigo 
osmih elektrarn s skupno močjo Okoli 700 MW in proizvodnjo 
okoli 2200 GWh/leto. Pred pričetkom gradnje obeh verig 
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hidroelektrarn je treba zagotoviti, da bo proučena in upošte- 
vana izraba vodotoka in pritokov za vse namene, posebej pa 
za energetske. V pripravljalni fazi izgradnje je treba tudi rešiti 
prostorska vprašanja, vključno z odnosi z družbenopolitič - 
nimi skupnostmi in drugimi zainteresiranimi v prostoru. Iz- 
gradnjo črpalnih elektrarn je treba dolgoročno utemeljiti s 
stališča prilagajanja vršnim obremenitvam, kvalitete in izbolj- 
šanja ekonomskih parametrov v sistemu. S tipizacijo in stan- 
dardizacijo projektov, izgradnjo in opreme ter s kontinuirano 
izgradnjo obeh verig je potrebno poceniti izgradnjo. Izgradnja 
elektrarn mora teč i čim hitreje, za kar je treba zagotoviti 
popolno kadrovsko, organizacijsko in finančno izdelavnost 
celovitega projekta obeh verig. 

Do leta 2000 bi bilo mogoče zgraditi skupno okoli 700 MW 
moč i v hidroelektrarnah s proizvodnjo okoli 2200 GWh in 
okoli 300 MW moč i v črpalnih elektrarnah. Na ta način bi z 
vodno energijo leta 2000 pridobivali v celoti okoli 5300 GWh 
ali 19,1 PJ letno. 

Za boljšo oskrbljenost z električno energijo zlasti v izrednih 
razmerah (naravne katastrofe, v vojnih razmerah ipd.) bi mo- 
rali intenzivno graditi tudi male elektrarne. Elektrogospodar- 
stvo bo skupaj z vodnim gospodarstvom pripravilo študijo o 
vodnem potencialu vseh energetsko zanimivih vodotokov in 
kartografski pregled lokacije možnih malih hidroelektrarn. 
Premog 

V Sloveniji je znanih okoli 290 milijonov ton izkoristljivih 
rezerv premoga. 

Premog bo tudi v prihodnjih desetletjih temeljni vir energije 
v SR Sloveniji, ki se bo v še večjem obsegu uporabljal za 
pridobivanje električne in toplotne energije. 

Do leta 2000 bo možno doseč i okoli 8,7 mio ton ali 95 PJ 
lastne letne proizvodnje premoga. Z izgradnjo rudniških 
zmogljivosti v drugih republikah in avtonomni pokrajini Ko- 
sovo ter uvozom premoga za koksiranje in koksa pa bo 
možno zagotoviti še okoli 7,0 mio ton ali 75 PJ izven Slove- 
nije171. 

Rudnike rjavega premoga in lignita bo treba hitreje mehani- 
zirati ter bolj izrabljati opremo in delovni čas. Na območju 
obstoječih rudarskih organizacij bo potrebno odpirati nova 
ležišča ter oceniti možnost in upravičenost reaktiviranja zapr- 
tih premogovnikov. Hitreje moramo raziskati na novo ugotov- 
ljena ležišča premoga (predvsem Globoko in Petišovci) in bolj 
natančno raziskati potencialne rezerve premoga v vsej Slove- 
niji. 

Raziskati bo treba možnosti pridobivanja in uporabe pre- 
moga s podzemnim vplinjanjem, s pridobivanjem generator- 
skega plina, z oplemenitenjem, s kombiniranimi napravami za 
vplinjanje, razžvepljevanje ter proizvodhjo električne in to- 
plotne energije. 

Za pokrivanje potreb po premogu bo Slovenija morala so- 
vlagati v rudniške zmogljivosti v drugih republikah in pokra- 
jini Kosovo za potrebe termoelektrarn ob rudnikih, za široko 
potrošnjo pa v rudnike rjavega premoga in zmogljivosti za 
oplemenitenje premoga. Proizvodnja in poraba premoga bo- 
sta morali biti opredeljeni dolgoročno in usklajeni v dolgoroč- 
nih bilancah Slovenije in Jugoslavije. 
Jedrska energija 

Jedrsko gorivo je tretji najvažnejši vir energije v SR Slove- 
niji, ki ga lahko uporabimo edino za proizvodnjo električne 
energije in le v omejenem obsegu tudi za toplotno energijo v 
končni uporabi. Za neoviran razvoj jedrskih elektrarn in za- 
nesljivo oskrbovanje uporabnikov z električno energijo pa je 
treba zagotoviti, usklajeno delovanje gorilnega kroga 17'. To 
je mogoče doseč i, če sami obvladamo čim več  faz gorilnega 
kroga, pri čemer imajo odločilen pomen gospodarska merila. 

Rudnik urana Žirovski vrh je na osnovi dosedanjih in nadalj- 
njih geoloških in rudarskih raziskav ter izgrajenega rudnika in 
predelovalnega obrata sposoben zagotoviti uranov oksid za 
oskrbo JE Krško in dodatnih 2000 MW moč i v jedrskih elek- 
trarnah. Leta 2000 bomo v Sloveniji predvidoma lahko pokri- 
vali z lastnim uranovim oksidom potrebe JE Krško in 1000 MW 
novih zmogljivosti za proizvodnjo 7800 GWh letno ali 28 PJ na 
leto za potrebe Slovenije. 

Uresnič iti moramo hitro izgradnjo rudnika urana Žirovski 
vrh in njegovo usposobitev za optimalni obseg proizvodnje in 
vzpostaviti organizacijo za gospodarjenje z jedrskim gorivom. 

Zagotoviti bi morali stalnost geoloških in rudarskih razisko- 
vanj na nahajališč ih uranove rude in stalnost razvoja prede- 
lave urana. Z mednarodnimi povezavami pri bogatenju urana 
je treba doseč i zanesljivost oskrbe z jedrskim gorivom. 

Vzpostaviti je potrebno strokovne in materialne osnove 
razvoja industrije gorilnega kroga za faze predelave, za katere 
se bomo iz gospodarskih in političnih razlogov odloč ili, da jih 
bomo osvojili v Jugoslaviji. Ustvariti moramo sistem jedrske in 
fižične varnosti pri transportu goriva in že uporabljenega 
goriva. 
Oskrba z naftnimi derivati 

Naftni derivati bodo tudi v obdobju do leta 2000 pomembni 
energetski in surovinski vir čeprav bo treba njihovo porabo 
nadomeščati z domačimi viri. Zmanjšala se bo predvsem 
poraba kurilnih olj, še naprej pa bo treba zagotavljati naftne 
derivate za promet, kmetijstvo, kemično in petrokemično in- 
dustrijo, ogrevanje in tehnološke potrebe na območjih z ogro- 
ženim okoljem ter za industrijo z visokotemperaturnimi pro- 
cesi. 

Poraba naftnih derivatov v spremenjeni strukturi bo leta 
2000 znašala predvidoma okoli 2,2 milijona ton oziroma 91 PJ 
na leto (V letu 1983 znaša okoli 1,8 milijona ton). 

Za ustaljeno oskrbo z nujno potrebnimi količ inami naftnih 
derivatov se je potrebno sporazumeti o dolgoročnih medse- 
bojnih obveznostih med SOZD INO in SOZD Petrolom na 
osnovi dohodkovnega povezovanja ter združevanja dela in 
sredstev. Pri tem bi se moral SOZD Petrol usposobiti za 
strokovno obvladovanje vseh faz pridobivanja, pretvarjanja, 
prometa in koriščenja nafte in njenih derivatov. Prouč iti je 
treba tudi možnost, da bi na osnovi tržnih odnosov sklepali 
kratkoročne in dolgoročne pogodbe o dobavah naftnih deri- 
vatov z vsemi rafinerijami v Jugoslaviji, po potrebi pa tudi v 
tujini. 

Zemeljski plin 
Na osnovi dosedanje porabe zemeljskega plina in drugih 

virov primarne energije se ocenjuje, da bo poraba zemelj- 
skega plina za energetske potrebe od leta 1980 (500 mio N m ) 
porasla leta 1990 na okoli 1100 miljionov Nm3 ali 37 PJ 
zemeljskega plina, leta 2000 pa na okoli 1800 mio Nm3 ali 60,3 
PJ. Zato bo treba zagotoviti razvoj primarnega in sekundar- 
nega plinskega omrežja na osnovi dolgoročno dogovorjenih 
dobav pl'ina iz SZ in iz Alžira, razvoj in izgradnjo skladiščnih 
zmogljivosti ter povezovanje z jugoslovanskim in drugimi 
plinovodnimi sistemi (karta št. 19: Plinovodno omrežje in 
objekti distribucije naftnih derivatov). 

Novi viri energije 
Od novih virov energije so najpomembnejši sončna in 

geotermalna energija ter fuzija. Njihova uporaba v prihod- 
nosti bo predvsem odvisna od razrešitve številnih tehničnih in 
ekonomskih vprašanj. Ocenjujemo, da bomo v letu 1990 pri- 
dobili 2 PJ, v letu 2000 pa 5 PJ primarne energije iz novih 
virov. 

Za razyoj novih virov primarne energije je treba raziskova- 
nja usmeriti v solarne sisteme za pridobivanje toplotne in 
električne energije, v večnamensko izkoriščanje geotermalne 
energije (n v spremljanje razvoja ostalih novih virov primarne 
energije. 

8. Poraba električne energije leta 2000 bo upoštevaje var- 
čevanje in prestrukturiranje gospodarstva okoli 17200 GWh. 
Pri tej porabi bo največja letna obremenitev okoli 2900 MW, ki 
zahteva instalirano moč na pragu okoli 4000 MW 17S". Poleg 
objektov, ki so v gradnji (TO Ljubljana 50 MW, TE Ugljevik 100 
MW, HE Solkan 32 MW, HE Mavč iče 38 MW), bo v SR Sloveniji 
do leta 2000 potrebno zgraditi še dodatne zmogljivosti od 
2300 do 2600 MW, če upoštevamo tudi prenehanje obratova- 
nja odsluženih proizvodnih enot (karta št. 21: Možne lokacije 
novih elektroenergetskih objektov). V Sloveniji bo po sedanjih 
ocenah potrebno zgraditi: do 400 MW termoenergetskih - 
toplarniških zmogljivosti; do 700 MW hidroelektrarn na po- 
reč jih Save, Mure in Soče; do 1000 MW jedrskih ek - • 
okviru sovlaganj z drugimi republikami in poi : ,, : 
dino; do 500 MW termoelektrarn, tudi na osnovi sov .... 
SR Bosni in Hercegovini ter v SAP Kosovo; potrebno preno- 
sno in distribucijsko mrežo s sistemom upravljanja. 
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Naše zmogljivosti še zadostujejo (karta št. 20: Elektroener- 
getski objekti in problemi oskrbe z energijo), vendar bo prišlo 
po letu 1986 do kritične oskrbe Slovenije z električno ener- 
gijo. Zato je potrebno takoj izdelati č im natančnejše energet- 
ske bilance do leta 1990 s prikazom razmerij potrebne in 
razpoložljive moč i in energije. Prouč iti moramo možnosti v 
Jugoslaviji in izven za izmenjavo viškov električne energije do 
leta 1986 za energijo, ki bi se vračala v Slovenijo po letu 1986. 
Izdelati je treba program usklajevanja rasti porabe z razpolož- 
ljivimi količ inami električne energije. 

Za uravnavanje dolgoročnega razvoja elektroenergetskega 
sistema združenega v jugoslovanski elektroenergetski sistem 
je treba upoštevati potrebo, da se razvoj proizvodnih, preno- 
snih in distribucijskih zmogljivosti snuje na optimizaciji raz- 
voja v slovenskem in jugoslovanskem prostoru glede na naj- 
nižje stroške na enoto električne energije pri porabnikih in 
glede na zanesljivost oskrbe. Pri izboru proizvodnih objektov 
je treba upoštevati tudi druge gospodarske in družbene 
uč inke (več ja udeležba lastnega znanja, večja udeležba last- 
nega gospodarstva pri izvajanju investicij, hitrejše obračanje 
denarnih sredstev, zaposlovanje, vodnogospodarke in kmetij- 
ske koristi, povečanje izvoza ter pridobivanje referenc za 
izvoz opreme in storitev). Odslužene termoelektrarniške 
zmogljivosti v Sloveniji bi bilo treba nadomestiti s termoelek- 
trarnami - toplarnami na optimalnih lokacijah. 

Uravnavanje uporabe in razvoja jedrske energije v energe- 
tiki17 naj zagotovi prednost vključ itve SR Slovenije v dolgo- 
ročni program skupne izgradnje serije jedrskih elektrarn v 
Jugoslaviji ter vključ itev SR Slovenije v izgradnjo druge jedr- 
ske elektrarne na območju SR Hrvatske (NE Prevlaka) in v 
programe izgradnje jedrskih elektrarn z drugimi republikami 
in pokrajino Vojvodino. Upoštevati je treba tudi možnost 
samostojne izgradnje jedrskih elektrarn in termoelektrarn - 
toplarn na lokacijah v SR Sloveniji in prouč iti možnost upo- 
rabe jedrskega programa SR Slovenije kot alternativne rešitve 
sovlagapju v termoelektrarne in rudnike v drugih republikah 
in pokrajini Kosovo. Predvideti je treba možnost koriščenja 
jedrskih elektrarn v SR Sloveniji tudi za industrijske in komu- 
nalne uporabnike toplotne energije. Glede na prostorsko raz- 
poreditev primarnih virov in porabe električne energije v jugo- 
slovanskem prostoru, glede na optimalno izgrajevanje preno- 
snega sistema in zmanjšanje izgub bo potrebno locirati jedr- 
ske elektrarne v zahodnem delu Jugoslavije. 

Instalirano moč na hidroelektrarnah in izgradnjo črpalnih 
elektrarn bo potrebno raziskati predvsem s stališča energet- 
skih potreb za pokrivanje dnevnih obremenitev in s stališča 
največ je gospodarnosti. 

9. Za usklajen razvoj energetike so odgovorne republike 
in avtonomni pokrajini, ki zagotavljajo razvoj velikih tehnolo- 
ško enotnih energetskih sistemov v celi Jugoslaviji z izgrad- 
njo lastnih zmogljivosti ali s sovlaganji v energetske zmoglji- 
vosti v drugih republikah in pokrajinah, z izgradnjo rezerv, z 
izgradnjo skupnih sistemskih energetskih zmogljivosti za 
mednarodno povezovanje174'. Pri tem je pomembno sporazu- 
mevanje in dogovarjanje združenega dela ter republik in po- 
krajin. Pri tem naj bi družbenopolitične skupnosti z ukrepi iz 
svoje pristojnosti pospeševale izvajanje obveznosti, ki jih 
sprejmejo organizacije združenega dela energetskih dejavno- 
sti, raziskovalnih in projektantskih organizacij ter uporabni- 
kov. Upoštevaje dejstvo, da so viri primarne energije prirodno 
bogastvo republik in pokrajin, ki so odgovorne za svoj gospo- 
darski in družbeni razvoj ter razvoj vse Jugoslavije, bi za 
skupno koriščenje razpoložljivih virov energije na osnovi opti- 
miranja alokacije proizvodnje, pretvorbe in uporabe posa- 
meznih primarnih virov energije morali izdelati enotna izhodi- 
šča za združevanje dela in sredstev pri skupni gradnji in 
koriščenju novih energetskih zmogljivosti ter tudi rešiti vpra- 
šanje postavljanja zahtev po ovrednotenju zmanjšane vredno- 
sti neobnovljivega prirodnega bogastva. 

10. Uporabniki in proizvajalci v energetiki bi se morali 
medsebojno usklajevati v okviru dolgoročnih planskih aktov o 
bodoč i uporabi posameznih vrst primarne energije, o njenem 
pretvarjanju v sekundarno energijo, o uravnavanju zalog in 
rezerv, o transportu energije, o zanesljivosti oskrbe, o ukrepih 
za smotrno in varčno porabo ter o medsebojnih ekonomskih 
odnosih. 

Pri tem bi morali uporabljati znanstvena dognanja in do- 
sežke tehnološkega razvoja, izgrajevati in izkoriščati predno- 

sti delovanja tehnološko celovitih energetskih sistemov in jih 
uporabljati s pomočjo integralnih informacijskih sistemov. 
Optimalna tehnološka in gospodarska hierarhija in zaporedje 
nalog za delovanje energetskih sistemov mora v celoti zame- 
njati interese ožjih družbenopolitičnih skupnosti in ožjih go- 
spodarskih sektorjev. 

11. V splošnem velja, da je za normalen razvoj energetske 
dejavnosti treba zagotoviti sredstva za naložbe v višini 4-5% 
družbenega proizvoda letno, oziroma 12 do 15% naložb v 
celotno gospodarstvo, oziroma 30-35% naložb v industrijo.175 

Za ustaljeno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z energijo 
bodo naložbe v osnovna in obratna sredstva v Sloveniji mo- 
rale rasti bliže zgornjim deležem, ker bo za zagotovitev pri- 
marnih virov treba vlagati več kot doslej v lastne premogov- 
nike z vse težjimi pogoji pridobivanja premoga, v razvoj ru- 
dnika urana in uranove predelave, sovlagati bo potrebno v 
rudnike v drugih republikah in pokrajini Kosovo, v plinovode 
ter skladišča naftnih derivatov in zemeljskega plina. Poleg 
tega zahteva izgradnja hidroelektrarn, jedrskih elektrarn in 
toplarn več je specifične naložbe na enoto moči. Dodatno 
bodo potrebne investicije v naprave za zamenjavo tekoč ih 
goriv z drugimi viri. Zagotoviti bo treba sredstva za raziskova- 
nje in razvoj uporabe novih virov. Povečale se bodo investicije 
v naprave za varovanje okolja pred onesnaženjem. Nadokna- 
diti bo treba zamude pri investicijah v energetiko. 

Pravočasno je treba prouč iti različne možnosti razvoja 
energetike in pri tem izhajati iz predvidene stopnje rasti go- 
spodarstva in njegove strukture ter na tej osnovi investirati ne 
več in ne manj, kot je potrebno za zadovoljivo oskrbo uporab- 
nikov ob istočasnem izvajanju vseh varčevalnih ukrepov.176 

12. Povezovanje razvoja znanosti, tehnološkega razvoja 
in energetike lahko bistveno pripomore h kvalitetnim spre- 
membam pri razvoju gospodarstva in njegove strukture. Na ta 
nač in se sočasno s problemom oskrbe uporabnikov z ener- 
gijo rešuje zahteva po več ji zanesljivosti oskrbe z zmanjševa- 
njem odvisnosti od tuje znanosti in tehnologije. 

Treba je razviti tehnologijo za č im bolj racionalno izkorišča- 
nje primarnih in sekundarnih virov energije. To pa je mogoče 
doseč i s pomočjo visoko tehnološko in upravljalsko razvitih 
energetskih sistemov v okviru cele Jugoslavije, kjer imata 
jedrska in upravljalska tehnologija veliko dolgoročno per- 
spektivo. V energetske zmogljivosti je vgrajenega veliko znan- 
stvenega raziskovalnega in tehnološkega dela. Zato je po-' 
membno, da je delež lastnega znanja ip tehnologije č im več ji. 
V SR Sloveniji je treba v okviru Jugoslavije enotno in sistema- 
tično razvijati energetsko tehnologijo, posebno še jedrsko 
tehniko in tehnologijo. 

Razvoj energetske tehnologije zahteva dolgo dobo in zelo 
širok obseg raznih aktivnosti. Neprekinjeno moramo zbirati 
podatke znanstvenih in tehnoloških dosežkov, jih obdelovati 
in izdelati splošne zaključke. Tehnološki razvoj energetike 
zahteva velika materialna sredstva in veliko število visoko 
usposobljenih strokovnih in znanstvenih kadrov. Zato je treba 
doseč i delitev dela raziskovalnih institucij in gospodarstva 
Jugoslavije za vse faze priprav, izgradnje in obratovanje ener- 
getskih naprav in hkrati povezano nastopati na mednarodni 
ravni. Osnovati je treba sistem hitrega in dovolj obsežnega 
izmenjavanja informacij o dosežkih in tehničnem razvoju 
energetike, posebno še s področja upravljanja velikih siste- 
mov. Držati moramo stik s tekoč im razvojem energetike z dvo 
ali večstranskimi sporazumi in pogodbami. Usposobiti je 
treba nove in razširjene kadrovske potenciale za raziskovalno 
razvojno in izvajalsko delo na področ jih energetike. 

V Sloveniji je treba razviti celovit program raziskovalno- 
razvojnega dela na področjih, vezanih na razvoj energetike, ki 
bo opredelil mesto in vlogo slovenske znanosti, energetike in 
tehnologije v jugoslovanskem in mednarodnem prostoru. 
Program je treba oblikovati selektivno in pri tem določ iti ožja 
področja znanstvenega in tehnološkega razvoja na katerih 
bomo: le spremljali razvoj znanja in tehnologije, tista kjer 
bomo aktivno sodelovali in izvajali temeljne raziskave, tista, 
kjer bomo izvajali primerjalne in razvojne raziskave, ter tista, 
kjer bomo razvijali novo tehnologijo neodvisno ali z drugimi. 

Vsebinsko so to programi z naslednjih področ ij: osnovni 
raziskovalni program za potrebe razvoja energetike; odkriva- 
nje, geološke in rudarske raziskave ter priprava, izgradnja in 
eksploatacija premogovniških, naftnih in plinskih zmogljivosti 
ter uranove rude; raziskovanje in osvajanje prednjega dela 
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gorilnega kroga jedrskega goriva; jedrski raziskovalni pro- 
gram; program kadrovskega in organizacijskega pokritja za 
pripravo, izgradnjo in eksploatacijo verige savskih in murskih 
elektrarn, ki naj postane osnova za nuđ enje storitev investicij- 
skega in izvedbenega inženiringa izven SR Slovenije za racio- 
nalno energetsko izgradnjo vodnogospodarsko manj ugo- 
dnih poreč ij; program razvoja plinskega sistema; program 
osvajanja tehnologije za racionalno rabo energije in za var- 
stvo okolja; program usposabljanja vseh kategorij strokovnih 
kadrov, potrebnih za raziskovalno delo, projektiranje, vodenje 
priprav, izgradnje in obratovanja energetskih objektov, 
vključno z malimi elektrarnami, ter za vodenje priprav, izgrad- 
nje, izdelave in vgradnje nove energetske tehnologije. 

13. Raven cen energije bi morala biti takšna, da bi ustvar- 
jen dohodek pokril enostavno in del razširjene reprodukcije. 
Tarifni sistem pa bi moral zagotoviti, da bi posamezne katego- 
rije uporabnikov pokrile stroške, ki jih povzročajo s svojim 
odvzemom. Poseben problem uravnavanja cen energije pred- 
stavlja odnos do varčevanja in smotrne uporabe energije.'77 

V prihodnjem obdobju bomo priča še več jemu pritisku na 
povečevanje cen vseh virov energije, ker bo cena primarnih 
virov energije, predvsem nafte in njenih derivatov še naprej 
rasla. Zaradi zmanjšanja tujih kreditov pri financiranju izgrad- 
nje energetskih objektov bo potrebno povečati investicijska 
sredstva iz dohodka energetskih dejavnosti, poleg tega pa 
bodo v prihodnje zapadle obveznosti iz kreditov - tudi tujih - 
najetih za objekte, zgrajene doslej. V obratovanje vstopajo 
novi veliki energetski objekti, katerim je treba zagotoviti pri- 
hodek za pokrivanje stroškov in dohodka. 

Cene energije vplivajo na gospodarjenje in vplivajo na 
uspešnost vključ itve gospodarstva v mednarodno delitev 
dela. Pri tem so stroški za energijo sicer le eden od mnogih 
omejitvenih dejavnikov. V razvitih gospodarstvih igrajo po- 
membnejšo vlogo tehnološka razvitost, delež visoko uspo- 
sobljenega živega dela, kvaliteta upravljanja, delež raziskova- 
lnega in razvojnega dela pri inovacijah. Več ji vpliv na konku- 
renčnost v mednarodni delitvi dela pa ima neugoden razvoj 
cen energije oziroma električne energije v industrijskih pano- 
gah z relativno visoko obremenitvijo z direktnimi in indirekt- 
nimi stroški za energijo. To so predvsem kemična industrija, 
barvna in črna metalurgija, ki pa vplivajo tudi na vso predelo- 
valno industrijo. Na razvoj teh industrijskih panog bo rast 
stroškov za energijo in električno energijo delovala močno 
zaviralno. To je mogoče omiliti le z več jo kvaliteto proizvodnje 
več jo dodelavo v proizvode z velikim deležem razvojnega in 
inventivnega dela ter z dohodkovno in organizacijsko poveza- 
nostjo z industrijo končnih investicijskih in potrošnih izdel- 
kov. 

14. Uravnavanje varčevanja energije je treba uveljavljati 
predvsem z njeno bolj uč inkovito uporabo v industriji, pro- 
metu, gospodinjstvih, javnih ustanovah in pri drugih uporab- 
nikih, pri čemer ne bi smeli bistveno ogroziti življenjske ravni, 
rasti gospodarstva in varnosti ter se ne bi smela povečati 
izpostavljenost okolja onesnaževanju. Za uč inkovito varčeva- 
nje z energijo bo potrebno sočasno delovati s tehnološkimi 
rešitvami ter z izboljšanjem nadzora delovanja energetskih 
naprav v proizvodnji, transportu in porabi, z ekonomskimi 
ukrepi, z zmanjševanjem uporabe osebnih in tovornih vozil v 
urbanih središč ih ter prehodom na množična transportna 
sredstva, s predpisi, seznanjanjem prebivalstva z načini 
varčne uporabe energije, z opuščanjem razvad pri uporabi 
energije, s toplotno izolacijo, z opuščanjem zmogljivosti z 
nižjim toplotnim izkoristkom, z uvajanjem enot več jih moč i 
itd. 

9.1.2. Promet in zveze 

Ocena stanja 
1. Prometni sistem pri nas vse bolj postaja dejavnik, ki 

zavira razvoj gospodarstva in družbe. Tehnika, tehnologija in 
organizacija dela v našem prometnem sistemu bistveno zao- 
stajajo za ustreznimi rešitvami v prometno urejenih deželah, 
kar med drugim otežuje vključevanje našega prometnega 
sistema v mednarodne prometne tokove. Gospodarski polo- 
žaj prometa in zvez se poslabšuje predvsem zaradi neustrez- 
nega mesta v primarni delitvi, saj je družba v celotnem povoj- 
nem obdobju z zadrževanjem cen prometnih storitev uresni- 
čevala določeno ekonomsko in socialno politiko, kar velja 

predvsem za storitve železniškega prometa178. Prometna poli- 
tika tudi dolgo časa ni bila kompleksno opredeljena in obrav- 
navana. Samoupravna179, dohodovna in tehnološka poveza- 
nost prometnega sistema ni zadovoljiva zlasti z vidika notra- 
nje povezanosti slovenskega prometnega sistema ter usklaje- 
nosti celovitega jugoslovanskega sistema. Tudi prevozi so 
neracionalno porazdeljeni180, prav tako pa je neracionalna 
notranja organizacija dela. Instalirane prometne infrastruk- 
turne ih prevozne zmogljivosti niso ravnomerno izkoriščene, 
izgradrija in posodobitev prometnih zmogljivosti pa ni bila 
sinhronizirana, kar velja predvsem za sredstva integralnega 
transporta (karte št. 22, 23, 24 in 25: Cestno omrežje prometne 
obremenitve, Cestno omrežje - izkoriščenost, Železniško 
omrežje - prometne obremenitve, Železniško omrežje-'izko- 
riščenost). 

V zadnjih letih se kaže tudi nazadovanje vključevanja pro- 
meta in zvez v mednarodne prometne tokove, neracionalna 
poraba energije181 in sicer predvsem tiste, ki jo uvažamo, 
prometna varnost ni zadovoljiva182, stopnjujejo pa,s® tudi 
negativni vplivi prometa na človekovo okolje™. 

Vse to ima za posledico družbeno neracionalnost prevozov, 
nekoordiniran in stihijski razvoj posameznih prometnih vej, 
zlasti pa prometa organizacij združenega dela za lastne po- 
trebe (režijski promet) in neupravičeno visoko udeležbo tran- 
sportnih stroškov v končni vrednosti blagovne proizvodnje184. 
Gibanje substrata185 v našem prometnem sistemu je izrazito 
počasno, kar bistveno vpliva na počasnost obračanja družbe- 
nih sredstev, zmanjšuje likvidnost gospodarstva in povečuje 
sredstva izven neposredne proizvodnje. : ' ■ 
Osnovne usmeritve, naloge In okviri razvoja 

2. Uresnič iti bo treba naslednje osnovne dolgoročne na- 
loge: oblikovanje optimalne strukture prometnega sistema ter 
njegove smotrne povezanosti z jugoslovanskim in mednarod- 
nim prometnim sistemom; izboljšanje kakovosti prometnih 
storitev in znižanje deleža transportnih stroškov v ceni proiz- 
vodov; povečanje deleža domačih prometnih organizacij 
združenega dela v blagovnem in turističnem prilivu na pod- 
lagi ugodnosti geoprometnega položaja SR Slovenije in SFR 
Jugoslavije; krepitev varnostne in obrambne sposobnosti 
prometa za uč inkovito delovanje v izrednih razmerah; racio- 
nalnejšo uporabo energije v prometu ter zmanjševanje nega- 
tivnega vpliva prometa na človekovo okolje ter ohranjanje 
naravnih in z delom ustvarjenih vrednot človekovega okolja. 

Ocerijujemo, da naj bi se v povezavi z rastjo družbenega 
proizvoda do leta 2000 celotni blagovni promet v Sloveniji 
povečeval po povprečni stopnji 3,2%, potniški pa po stopnji 
4,0%; promet in zveze skupaj po stopnji 3,7% . 
Železnica 

3. Številne tehnične, tehnološke, gospodarske in druge 
prednosti pričajo o prioritetni potrebi ponovne uveljavitve 
železnice, oziroma o nujnosti temeljne usmeritve prometne 
politike v hitrejšo posodobitev železnice in še posebej želez- 
niške infrastrukture kot temeljnega kopenskega prortietnega 
sistema. Gre predvsem za usposobitev železnice na sodobni 
tehnični, tehnološki in organizacijski ravni, da bodo vanjo 
lahko množično usmerjeni in koncentrirani prometni tokovi 
predvsem na več jih razdaljah. Zato bi bilo prioritetnega po- 
mena zgraditi novo progo na magistralni smeri Jesenice- 
-Ljubljana-Dobava za hitrost 250 km/h, oz. odseke prog 
Vižmarje-Jesenice in Ljubljana-Zidani most (Suhadol) 
vključno z izgradnjo obvozne proge v Ljubljani in izvozno- 
uvoznih prog v Zalogu; zgraditi nove proge na odsekih Mur- 
ska Sobota-Mratinje in Briše-Suhadol; zgraditi dodatne tire k 
obstoječ im enotirnim progam (Ljubljana-Kamnik, Ljubljana- 
Kranj, Pragersko-Ormož, Maribor-Sentilj in Ljubljana-Gro- 
suplje); zgraditi in modernizirati vozlišča (Ljubljana, Zidani 
most, Maribor, Celje, Sežana in Jesenice); elektrificirati cca 
400 km prog; obnoviti zgornji in spodnji ustroj prog za pove- 
čanje dopustne obremenitve prog; modernizirati signalno 
varnostne in telekomunikacijske naprave predvsem z uvaja- 
njem daljinskega krmiljenja in avtomatičnih progovnih blo- 
kov. Potrebno bi bilo posodabljati prevozne in vlečne zmoglji- 
vosti, zlasti z nabavo specialnih tovornih in potniških enot ter 
pospešeno uvajati elektrovlečne enote velikih zmogljivosti. 
Železnica bi morala razvijati svojo gospodarsko poslovno 
usmeritev še zlasti z razvijanjem trženja ter uvajanjem novih 
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poslovnih metod in organizacije dela, samoupravno in eko- 
nomsko povezanostjo ter zlasti tehnično-tehnološko poveza- 
nostjo z jugoslovanskimi in sosednjimi železnicami. 

Cestni promet 
Razvoj cestnega prometa bi bilo potrebno uskladiti s poča- 

snostjo rastjo potreb po storitvah te prometne veje, zlasti pa 
po režijskih prevozih. Cestni prevozniki bi morali nastopati na 
trgu pod -enakimi pogoji kot druge prometne panoge, kar 
pomeni realno izračunavanje stroškov cestne infrastrukture. 
Posebno skrb bi bilo potrebno posvetiti omejevanju dovolje- 
nih pritiskov težkih cestnih vozil zaradi zmanjšanja sedanje 
intenzitete obrabe cestišč . Pospeševati bi bilo potrebno raz- 
voj sredstev javnega potniškega cestnega prometa zaradi 
preusmerjanja individualnih prevozov na sredstva javnega 
prometa ob upočasnitvi naraščanja motorizacije. V večjih 
urbanih središč ih pa bi bilo potrebno ovrednotiti kompleksne 
družbene stroške in koristi ponovne uvedbe elektropogon- 
skih tirnih nadzemnih vozil, uvajati sodobno signalno-var- 
nostno opremo in informacijske sisteme za regulacijo pro- 
meta. 
Da bi bilo cestno omrežje usposobljeno za hiter in uč inkovit 
promet, zlasti z vidika vključ itve v jugoslovanski in evropski 
sistem cest, bi bilo potrebno prednostno dokončati slovenski 
cestni križ oz. izgraditi naslednje avtocestne odseke: Ljublja- 
na-Bregana (meja s SR Hrvatsko); Hrušica - Črnivec (Radov- 
ljica), vključno z izgradnjo predora Karavanke; Tržič - drž. 
meja z Avstrijo; Šentilj-Maribor-Ptuj, Maribor-Hoče; Arja 
vas-Ljubljana; Razdrto-Oivača-Dekani-Dragonja (meja s SR 
Hrvatsko); Razdrto-Vrtojba (Nova Gorica); Divača-Sežana); 
Divača-llirska Bistrica; Postojna-Rupa (meja s SR Hrvatsko) 
ter dokončati sistem obvoznih avtocest v Ljubljani. Prav tako 
bi bilo potrebno rekonstruirati in modernizirati regionalno in 
lokalno cestno omrežje, predvsem v smereh, kjer obseg pro- 
metnega dela opravičuje izgradnjo , in le kot dopolnilo želez- 
niškemu prometu. V urbanih središč ih bi bilo treba skrbeti za 
optimalno izgradnjo in vključevanje cest v integralno mestno 
tkivo. 

Vodni in luški promet 
Pomorski položaj SR Slovenije bi bilo potrebno v več ji meri 

izkoristiti z zagotovitvijo stalnih pomorskih potinaše zunanje- 
trgovinske menjave in tranzitnih tokov za srednjeevropske in 
podonavske države. Zato bi bilo potrebno zlasti povečati 
udeležbo specializiranega ladjevja (ladje za intermodalni kon- 
tejnerski promet, za ro-ro in lo-lo ' promet, za prevoz hlodo- 
vine itd.) v našem ladjevju ter povečati in modernizirati luške 
infrastrukturne in prekladalne zmogljivosti (terminal za pre- 
mog in ostale razsute tovore z letno kapaciteto 5 mio ton, 
kontejnerski terminal z letno kapaciteto 300.000 TEU188' kon- 
tejnerjev itd.). Luka Koper in Splošna plovba Piran morata 
postati bistvena elementa integralne, predvsem izvozno 
usmerjene prometne storitve, ki jih bo omogočal bodoč i tran- 
sportni sistem Slovenije zlasti z izgradnjo nove železniške 
proge med Mursko Soboto in Madžarsko, modernizacijo 
proge Jesenice-Koper, uvedbo železniške trajektne linije za 
prevoz železniških kompozicij med deželami severne in sred- 
nje Evrope ter Bližnjega vzhoda prek Luke Koper itd. ter tudi z 
usposodobitvijo proste carinske cone v Luki Koper (karta št. 
26: Letališča in luke). 

V bodoč i prometni politiki bi bilo potrebno upoštevati tudi 
pomembno vlogo rečnega prometa,med drugim z vidika iz- 
gradnje prekopa Ren Maina-Donava ter vključ itve jugoslovan- 
skih plovnih poti v ta kanal. Zato bi bilo potrebno še oceniti 
družbene koristi in stroške usposodobitve reke Save (pa tudi 
celotne zahodne trase: Krško-Ljubljana-Vrhnika-Vipava-Tr- 
žič ) za rečni transport med drugim tudi zato, da bi bila bodoča 
prostorska alokacija industrijskih, infrastrukturnih in drugih 
zmogljivosti usklajena s potekom morebitne vodne poti. 
Zračni promet 

Dokaj hiter razvoj letališke infrastrukture omogoča, da se v 
prihodnje omejimo na naložbe, ki bi bilezdružbeno-ekonom- 
skega vidika kar najbolj upravičene in sicer: izgradnja novih 
zmogljivosti za sprejem in odpravo potnikov na letališču Ljub- 
ljana, dopolnitev ustreznih prometnih in komunalnih zmoglji- 
vosti na letališč ih Maribor in Portorož ter usposobitev letali- 

ške infrastrukture za sprejem in odpravo STOL letal189', ki jih 
bo naš zračni prevoznik pričel eksploatirati že v letu 1984. 
Poleg razvoja STOL aviacije pa bi bilo potrebno nadaljni 
razvoj zračnega prevoznika v čim več ji meri usmeriti na 
inozemska konvertibilna področja predvsem z uvedbo rednih 
in izrednih letalskih linij za potrebe slovenskega in jugoslo- 
vanskega gospodarstva ob kontinuiteti investicijskih vlaganj v 
sodobno zračno floto, ki bo zagotovila ekonomično, zanes- 
ljivo in predvsem varno zračno plovbo (karta št. 26: Letališča 
in luke). 
Integralni transport 

Poseben poudarek bi bilo potrebno dati razvoju integral- 
nega transporta, to je pospešeni paletizaciji in kontejneriza- 
ciji substrata, razširitvi mreže industrijskih tirov, kombinira- 
nim prevozom cestnih vozil na železnici, ro-ro in lo-lo pro- 
metu ter zlasti načrtni modernizaciji in gradnji primarnih 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Novo mesto in Sežana), sekundar- 
nih in terciarnih prometnih blagovno transportnih centrov za 
agregiranje in distribuiranje blagovnih pošiljk.'90 Sistem inte- 

.gralnega transporta pa bo nemoteno deloval le ob optimiza- 
ciji vseh procesov premeščanja prometnega substrata v ek- 
stemem in notranjem transportu in skladiščenju. Zato bi bilo 
potrebno reorganizirati in usposobiti zmogljivosti notranjega 
transporta kot sestavnega dela tehnične delitve dela v proiz- 
vodnem procesu, predvsem z uvajanjem sodobne tehnike in 
tehnologije gibanja ter shranjevanja oz. skladiščenja surovin, 
repromateriala in gotovih izdelkov. 

K smotrnejši racionalizaciji prometnih tokov, pa tudi h go- 
spodarnejši in družbeno racionalnejši porabi prostora bi pri- 
spevala tudi smotrnejša prostorska alokacija industrijskih, 
obrtnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti v industrijskih co- 

j nah in centrih blagovno storitvenih dejavnosti. 
Racionalizacija pretoka blaga terja tudi bolj poudarjeno 

vlogo špediterskih organizacij združenega dela, ki bi morale 
na podlagi primerjalne kalkulacije vseh stroškov premeščanja 
substrata »od vrat do vrat« postati dejanski usmerjevalec in 
kreator družbeno racionalnih prometnih tokov. 

Pošta in telekomunikacije 
Modernizacija poštne in predvsem telekomunkacijske in- 

frastrukture spada k prioritetnim nalogam. Modernizirati in 
avtomatizirati bi bilo potrebno poštni promet (terminalizacija 
denarnega poslovanja, uvedba elektronskih tehtnic in poštnih 
avtomatov, mikrofilmsko snemanje sprejetih pošiljk, elektron- 
sko usmerjanje pošiljk itd.) ob povečnaju števila PTT enot na 
okoli 740 (ena PTT enota bi v letu 2000 pokrivala območje 27 
km2); modernizirati naročniški teleks promet v izgradnjo elek- 
tronske centrale v Ljubljani in multipleksorjev v končnih tele- 
grafskih centralah. Za sodobnejše oblike prenosa tekstov in 
podatkov pa bi bilo potrebno zgraditi nova omrežja (faksimile, 
teleteks in videotekst191' v telefonskem omrežju in javnem 
omrežju za prenos podatkov). Kot najpomembnejše pa je 
treba poudariti potrebo po digitalizaciji telefonskega omrežja. 
Uvajanje digitalnih sistemov bo postopno vse do leta 2015, ko 
bo analogno omrežje popolnoma zamenjano, (karte št. 27,28 
in 29: poštno prometne zveze, Telefonsko telegrafsko 
omrežje, Javno omrežje za prenos podatkov). K predvide- 
nemu obsegu in kvaliteti mednarodnih (medcelinskin) tele- 
grafskih in telefonskih povezav ter prenosov TV programov 
bodo prispevale satelitske povezave SR Slovenije preko insta- 
liranih zmogljivosti satelitskih postaj »Jugoslavija I« in »Jugo- 
slavija II«. Predvideni porast tovrstnega prometa ne opravi- 
čuje izgradnje in postavitve posebne satelitske postaje na 
območju naše republike. 

4. Usmerjanje dolgoročnega razvoja prometa med drugim 
zahteva, da sistem in struktura prometnih tarifdelujeta kot 
ekonomski inštrument družbeno racionalne izbire promet- 
nih sredstev, pri čemer naj uporabanik na podlagi cen in 
kvalitetnih kazalcev (hitrost, varnost, zanesljivost itd.) odloča 
ekonomsko svobodno. Cena prometne storitve bi morala po- 
krivati vsaj stroške enostavne reprodukcije sleherne pro- 
metne panoge. 

V naslednjem obdobju bi bilo potrebno tudi več koordina- 
cije med prometnimi panogami ter zlasti samoupravne in 
dohodkovne povezanosti izvajalcev in koristnikov prometnih 
storitev tako v SR Sloveniji kot v SFR Jugoslaviji. Na podlagi 
družbenega dogovora o prometni politiki SFRJpa bi bilo 
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potrebno sprejeti tudi druge sporazume, ki bi razč lenili cilje, 
naloge in ukrepe ter določ ili roke iri nosilce za uresničevanje 
temeljnih ciljev skupne prometne politike. Veliko bolj kot 
doslej bi bilo treba spodbujati devizni priliv predvsem od 
tranzitnega prometa za dežele našega zaledja in prometnih 
storitev med tretjimi deželami. Potrebno bo dati poseben 
poudarek zvišanju splošne varnosti udeležencev prometu, 
več ji skrbi za varstvo okolja, kjer bi bilo potrebno doseč i 
zmanjševanje hrupa, onesnaževanja voda in zraka ter boljše 
varsto zemljišč . 

9.1.3. Vodno gospodarstvo 
Ocena razpoložljivih vodnih virov 
in gospodarjenja z vodo 

1. Razpoložljive količ ine pitne vode so v SR Sloveniji za- 
dostne, pri čemer je razmestitev vodnih virov neenakomerna 
tako, da je ponekod (posebej še upoštevaje neustrezno kako- 
vost vode) že danes težko zagotoviti ceneno in sanitarno 
ustrezno vodno oskrbo, kar je še posebej prisotno na vodode- 
ficitarnih območjih v občinah Lenart, Ptuj, Ormož, Ljutomer, 
Murska Sobota, Cerknica, Logatec, Postojna, Sežana, Koper, 
Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Brežice, Šentjur pri Celju, Črno- 
melj in Metlika. Od skupaj razpoložljivih 44 m3/s v SRS19,a je 
izkoriščenost vodnih virov za leto 1982 ocenjena na 30,5% to 
je 14 m3/s OVS'92 Primorska 65%, OVS Mura 56%, OVS Drava 
50% itd. Vodno oskrbo označujejo naslednja dejstva: približno 
75% prebivalstva193® je oskrbovanega iz organiziranih javnih 
vodovodov (v tem okviru je oskrba 150.000 ljudi neredna); orga- 
nizirana vodna oskrba se iz več jih urbaniziranih centrov širi tudi 
na obrobna območja; več inoma so izkoriščeni najbližji vodni 
viri v ožjih oskrbovalnih območjih; vodni viri, ki so že v 
uporabi, niso dovolj zaščiteni, pri čemer se tudi tam, kjer 
obstajajo občinski odloki o varstvenih pasovih, zavarovalni in 
sanacijski ukrepi ne izvajajo dosledno zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev; zmogljivosti javnih vodovodov so bile v 
letu 1982 izkoriščene na cca 82%, pri čemer je znašala speci- 
fična raba vode v Sloveniji za vso vodo iz vodovoda 360 I 
oziroma 224 litrov na prebivalca na dan samo za potrebe 
prebivalstva (karta št. 3Q; vodni viri in oskrba z vodo). 

Večina slovenskih vodotokov izvira na hribovitih predelih, 
ki predstavljajo 70% SR Slovenije. Od teh površin je cca 8800 
km2 podvrženih eroziji, 4000 km2 je nestabilnih poboč ij, 1500 
km2 je ogroženih zaradi snežnih plazov in 1300 km2 je izrazitih 
erozijskih žarišč Na tej površini je 1700 km več jih in 4900 km 
manjših erodibilnih hudourniških strug. 

Za obrambo pred poplavami je bilo doslej z vodnogospo- 
darskimi objekti urejenih približno 55% vodotokov po dolžini, 
možni akumulacijski prostor je izkoriščen približno 5%-no, 
melioracijska območja pa so urejena približno 30%-no. Na 
obVnočju Slovenije je 63.000 ha poplavnih površin, največ v 
območju Save (32.000 ha), Drave (15.000) iz Mure (10.000 ha). 
Melioracijska dela in osnovna odvodnja so predvsem na ob- 
močju Pomurja, v Pesniški in Polskavski dolini, v Vipavski 
dolini in delu Slovenskega Primorja. 
Osnovne naloge, okviri in smeri urejanja 

2. Na področ ju oskrbe z vodo je osnovna naloga zagotav- 
ljanja zadostnih količ in kakovostne pitne vode na vseh ob- 
močjih in ob vsakem času in to na ekonomsko sprejemljiv 
način ob hkratnem varovanju zbirnih območij podtalnice, 
izvirov in površinskih voda, ki so ali še bodo v uporabi za 
oskrbo s pitno vodo. Do leta 2000 je potrebno vključ iti v redno 
oskrbo z vodo 90% prebivalstva, pri čemer naj bi v vseh 
naseljih z nad 1000 prebivalci zagotovili in organizirali oskr- 
bovalne vodne sisteme. Posebna skrb bo namenjena oskrbi z 
vodo na vododeficitarnih območjih. 

Uresničevati bo treba tudi načelo več namembnosti rabe 
vode (za varstvo pred poplavami, osuševanje zamočvirjenih 
tal, namakanja, energetsko koriščenje, plovbo, rekreacijo, 
ribištvo in varstvo vodnih resursov). 

Protierozijska in hudourniška dejavnost mora biti usmer- 
jena predvsem v preprečevanje nastajanja erozijskih žarišč in; 
zadrževanje plavin v povirju. To še posebno velja za povirja 
vodotokov nad že zgrajenimi zadrževalniki in jezovi. Obnoviti 
bo treba propadajoče in zgraditi nove majhne zajezitvene 
naprave ob gorskih potokih z možnostjo njihovega večna- 
menskega izkoriščanja (rezervna zajetja za oskrbo, energe- 

tiko, turizem, rekreacija idr.). Protierozijsko zaščito je treba 
razvijati družno s kmetijstvom in gozdarstvom. 

Začeta dela za obrambo pred poplavami je treba nadaljevati 
in začeti nova. Pri branjenju kmetijskih površin pred vodo in 
pri odvodnjavanju je treba dati prednost površinam, ki jih je z 
osuševalnimi ukrepi možno v kratkem osposobiti za večjo 
donostnost. 

3. Ob predpostavljeni rasti porabe kakovostne vode po 
letni stopnji 3%, pričakujemo do leta 2000 porast absolutne 
porabe vode na cca 23 m3/s tako, da bo izkoriščenih 52% 
razpoložljivih količ in (v oceno ni vključena raba vode za 
hladilne namene). Glede na razpoložljive količ ine bo v OVS 
Primorski že nastal primanjkljaj, medtem ko bosta OVS Mura 
in OVS Drava na meji lastnih zmogljivosti. 

Tabela 9.7.; OCENA RAZMERJA MED 
REZERVAMI IN PORABO PITNE VODE V 
SLOVENIJI ZA LETO 1982 in 2000 

V ->m3/s 

Območja 
Rezerve Skupna Skupna 

pitne poraba poraba Razlika 
vode 1982 2000 2000 

OVS Mura 1,31 0,74 1,26 +0,06 
OVS Drava 5.03 2,56 4,36 +0,67 
OVS Savinja-Sotla 4,78 1,46 2,49 +2,29 
OVS Dolenjska 6,04 1,89 3,21 +2,83 
OVS Ljubljanica- 
Sava 9,90 3,20 5,46 +4,45 
OVS Gorenjska 10,71 2,33 3,97 +6,74 
OVS Soča 5,10 0,58 0,98 +4,12 
OVS Primorska 0,96 0,63 1,08 —0,12 
SLOVENIJA 43,83 13,39 22,79 +21,05 
%   100 30,5 52 48 
VIR: Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Ljubljana, 1983. 

4. Za uresnič itev osnovnih nalog, česar glede na neenako- 
merno razporejanje količ ine razpoložljivih vodnih virov ter 
obstoječe stanje razvoja in organiziranosti vodne oskrbe, ne 
bo lahko doseč i, so potrebne naslednje smeri ukrepanja: 
raziskovanje vodnih zalog; bogatiti zaloge podtalnice; graditi 
naprave za pripravo (č iščenje) vode; zadrževati vodo povsod, 
kjer to omogočajo konfiguraciski, ekonomski in ekološki po- 
goji; graditi ločene sisteme za dobavo kakovostne pitne vode 
na eni in manj kakovostne tehnološke vode na drugi strani; v 
industrijskih conah in povsod, kjer se trošijo več je količ ine 
tehnološke in hladilne vode, je potrebno porabnike usmeriti 
na manj kakovostne vire (zajem vode iz vodotokov) ob hkratni 
skrbi za uvajanje tehnoloških postopkov, ki trošijo manjše 
količ ine vode v absolutnem in specifičnem smislu; podpirati 
in pospeševati kaže gradnjo regionalnih vodovodnih siste- 
mov; zmanjševati je potrebno izgube vode v komunalnih 
omrežjih in napravah. 

Vse pomembnejše vodne vire (obstoječe in perspektivne) je 
potrebno zašč ititi z ustreznimi ukrepi in v tej zvezi oceniti 
uspešnost in ustreznost obstoječega načina zaščite. Med 
pomembnejšimi vodnimi viri so: na vodnem območju Drave in 
Mure - Mursko polje, Apaško polje, Vrbanski plato, Dravsko 
polje, Limbuški plato, Ptujsko polje, zg. dravska dolina, dra- 
vinjska dolina, območje pohorskih studencev, zg, tokovi Le- 
dave, Meže in Mislinje; na vodnem območju Save - Zg. in 
osrednja Savinjska dolina, celjska kotlina, Krško-brežiško po- 
lje, Ljubljansko polje, Iški vršaj, Sorško polje, Skaručensko 
polje, Mengeško polje, Radovljiški plato, zg. tokovi Save Do- 
linke in Bohinjke, Kamniške Bistrice, doline Vrata, Pišnico, 
Radovno, kraške izvire Bele krajine, Dolenjske, kočevskega in 
notranjskega krasa; na vodnem območju Soče - Vrtojbensko- 
Orehovsko polje, območje Trnovskega gozda, Krasa, zg, to- 
kov Soče, Koritnice, Tolminke in Idrijce. 

Med več jimi regionalnimi vodovodnimi sistemi, katere bi 
bilo potrebno glede na značilnosti prostorsko-časovne razpo- 
reditve razpoložljivih vodnih količ in do leta 2000 izgraditi, so 
primorski vodovod (Malni - obala), vodovodni sistem Dravsko 
polje - Maribor - Slovenske gorice, barjanski vodovod (Iški 
vršaj - Barje-Vrhnika), pomurski vodovodni sistem, ljubljanski 
vodovod (Sorško polje-Ljubljana), gorenjski vodovod (Tržič - 
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-Kranj-Skofja Loka) in belokranjski vodovod (iz izvira Kru- 
pice), 

Izgradnja večnamenskih zadrževalnikov je najuspešnejši 
vodnogospodarski ukrep še posebno, če so dane prirodne 
možnosti. Osnova bodočega gospodarjenja z vodo so zadrže- 
valniki, ki zmanjšujejo ali celo odpravljajo grožnjo poplavnih 
voda in s tem tudi zboljšujejo njihovo kakovost. Možni zadrže- 
valniki bi bili sledeč i: na Muri: Radmožanci, Kobilje, Turja; na 
Dravi: Požeg, Medvedce, povodje Meže; na Savi: dolina Gra- 
daščice, Cerkniško jezero, Prigorica, Sava- Zelenci; na Soči,, 
Trebuša: Primorje: Dragonja, Rižana, Padež, Klivnik. 

Gradnjo zadrževalnikov bi morala spremljati kompleksna 
protierozijska ureditev njihovega povirja in drugi sanacijski 
ukrepi, da bo težko pridobljeni zadrževalni prostor č im manj 
ogrožen od prezgodnje zapolnitve, Še naprej moramo urejati 
povirja in erozijska zaledja na Gorenjskem, v Savinjskih Al- 
pah, na Pohorju in slovenski Istri. 

Kjer bo treba, bomo omejevali sečnjo, pogozdovali, zmanj- 
ševali gradbene posege (poti,), gradili pregrade vlstruaah 
hudournikov, razpršilne pregrade na erozijskih površinah, 
zadrževali prod, utrdili struge in ozelenili bregove.194) 

9.2. DRUGE PRDIZVODNE DEJAVNOSTI 

9.2.1. Industrija 

Dosedanji razvoj 
1 V povojnem obdobju smo priča hitremu splošnemu raz- 

voju industrije v SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji ob prevelikem 
zaostajanju primarnega in zlasti terciarnega sektorja, ob neu- 
streznih relativnih cenah nekaterih proizvodnih faktorjev 
(energija, transportne storitv, nekatere surovine, delo, druž- 
bena sredstva za reprodukcijo). 

Zato je bil razvoj industrije ekstenziven in neselektiven, 
katerega bistvene posledice so nizka produktivnost, v tem 
zlasti nizek prispevek tehnologije, sorazmerno nizka te- 
hnično-tehnološka raven proizvodnje s šibko inventivno 
osnovo in izrazita strukturna neskladja. Med slednje sodi 
predvsem prevelik delež delovno intenzivnih in prenizek delež 
tehnološko in razvojno intenzivnih dejavnosti, nizka stopnja 
predelave v celotni industriji, prešibka usmerjenost v izvoz, 
zlasti na konvertibilno območje, ter nezadostna komplemen- 
tarnost in programska povezanost organizacij združenega 
dela v industriji in v celotnem gospodarstvu. Tudi v okviru 
tehnološko in razvojno intenzivnih dejavnosti (oziroma v ok- 
viru dejavnosti, ki v razvitem svetu sodijo med tehnološko in 
razvojno najintenzivnejše) kot so elektronika, strojegradnja, 
kemija, deli elektro in kovinske industrije, industrija osebnih 
avtomobilov itd. so še močno zastopani elementi ekstenziv- 
nega razvoja: nizek dohodek na zaposlenega in vložena sred- 
stva, slaba kvalifikacijska struktura zaposelnih ter sora- 
zmerno nizka vlaganja v raziskave in razvoj oziroma nizka 
stopnja avtomatizacije proizvodnega procesa in nizka inova- 
tivnost. 
Usmeritve razvoja 

2.Usmeritev v intenzivno gospodarjenje, ki dolc-.jročno 
omogoča visok dohodek na zaposlenega in sredstva,T^ar med 
drugim predpostavlja tudi intenzivno izvozno usmeritev, za- 
hteva pospešeno spreminjanje gospodarske strukture in dvig 
kvalitete proizvodnje. V tem okviru bo v industirji potrebno 
intenzivneje uvajati razvojne programe z večjo udeležbo vi- 
soko strokovnih kadrov in znanja (z več jo inovativno sposob- 
nostjo), z visoko avtomatizirano proizvodnjo, kjer je to smo- 
trno, z manjšo porabo energije in surovin na enoto ustvarje- 
nega bruto dohodka (kar pomeni višjo stopnjo predelave), z 
večjo naslonitvijo na domače surovine, z višjim dohodkom na 
zaposlenega in na vložena sredstva in (zlasti) z visokim dele- 
žem izvoza ob upoštevanju varovanja okolja in smotrne rabe 
prostora. 

Pri konkretnih odločitvah o razvojnih programih je treba 
izhajati iz dejstva, da se bo naše gospodarstvo moralo bi- 
stveno bolj odpreti v svet in da bo moralo razvijati proizvod- 
njo,. Mipbo na zahtevnih svetovnih trgih konkurenčna. To pa 
pomeni, da je pri razvojnih programih treba računati z norma- 
tivi ,ip standardi, ki veljajo v razvitih gospodarstvih. Odloč iti se 
bomo morali za programe, kjer imamo relativno najboljše 

pogoje. Ker imamo sorazmerno skromne surovinske in ener- 
getske vire in ker tudi naša delovna sila ni več obilen faktor, 
nam ostajajo predvsem proizvodnje, kjer lahko koristimo pre- 
dnosti visokega znanja in visoko kvalificirane delovne sile, z 
bogato industrijsko izkušnjo, Gre torej za tehnološke in raz- 
vojno intenzivne proizvodnje, kjer moramo na osnovi lastnega 
znanja in v povezavi s tujimi nosilci napredne tehnologije 
doseč i na nekaterih ožjih sektorjih vrhunske dosežke. S tem, 
ko bomo razvijali proizvodnjo, ki bo konkurenčna (brez izvoz- 
nih stimulacij) na trgih razvitih držav, bomo hkrati razvijali 
dolgoročno na jugoslovanskem trgu konkurenčno proizvod- 
njo. Razvijati proizvodnjo, pri kateri bi računali na trajne 
ugodnosti zaprtega trga, pa bi dolgoročno pomenilo razvijati 
industrijo, ki niti na jugoslovanskem trgu ne bi mogla eksisti- 
rati. Izbirati in osvajati je treba programe, ki bodo tudi v 
pogojih zagtevnih trgov razvitih dežel omogoč ili visok doho- 
dek na zaposlenega in visok dohodek na sredstva in tudi 
ustrezno sledili ekološko opredeljeni razmestitveni politiki, 
Eden temeljnih pogojev za uresničevanje takih programov je, 
da bodo investitorji nosilci poslovnega rizika naložb, pa tudi 
soinvestitorji, med njimi zlasti banke, 

3. Realizacija kompleksnih ponudb (npr. kompletnih ob- 
jektov, proizvodnih linij) predstavlja kvalitetni in kvantitetni 
skok v ustvarjanju dodane vrednosti ter plasiranju opredme- 
tenega znanja in dela ob trajnem angažiranju kadrov in sred- 
stev z različnih področ ij gospodarstva ter izobraževalne in 
raziskovalne sfere na osnovi dolgoročnih razvojnih progra- 
mov. Ti programi pa morajo biti izvozno usmerjeni, kar po- 
meni tudi izvozno konkurenčni, sicer spričo majhnega in 
nijahočega domačega trga ni možno zagotoviti njihove traj- 
nosti oz. dolgoročnosti. To je pogoj za specializacijo in visoko 
usposobljenost udeležencev v uresničevanju kompleksnih 
projektov, ki so z investiranjem najbolj interesno povezani: 
projektantov investicij oz. novih tehnoloških postopkov, kon- 
struktorjev strojev in naprav ter izdelovalcev investicijske 
opreme. Nujno pa je tudi, da so udeleženci v izvajanju kom- 
pleksne ponudbe med seboj dohodkovno povezani, t. j., da so 
udeleženi v dohodku, ki ga prinaša njihov skupni produkt, S 
tem se tudi ustvarjalno intelektualno delo (aplikativne razi- 
skave) poveže z rezultati dela ter se tako integrira v gospodar- 
ska dogajanja. 

Realizacija kompleksnih objektov na podlagi opredmetenja 
predvsem domačega znanja in dela(»domače pameti«) za- 
hteva sprememembo pri organiziranju domačih inženiring 
organizacij. Te so pretežno posredniške, samostojne organi- 
zacije brez interesne povezave z domačo industrijo, in v 
glavnem preko svojih projektov plasirajo tuje proizvode, vča- 
sih tudi na škodo domače industrije. Doslej so se lahko 
uveljavile v bistvu kot protagonisti tujih investicijskih firm s 
tem, da so jim omogočale pristop na naš trg pod firmo 
poddobavitelja domače inženiring organizacije. Zato naj se 
inženiring organizacije na novo integrirajo v nove oblike so- 
delovanja pri proizvodnji kompleksnih investicijskih objektov, 
da bi zagotovili specializacijo domačih udeležencev in na tej 
osnovi preboj v tehnološki vrh. 

4. Bistveno več poudarka kot doslej bomo morali dati raz- 
voju maloserijske proizvodnje, ki bo po eni strani kooperant 
velikoserijske proizvodnje in individualne proizvodnje več- 
jega obsega, po drugi strani pa bo zadovoljevala pestre po- 
trebe kupcev. Gre za zelo flaksibilno proizvodnjo, ki mora biti 
visokoproduktivna na osnovi najnovejših tehničnih pridobi- 
tev, kot so mikroračunalniki, mikroprocesorji in podobno. V 
tovrstni proizvodnji bi npr. začeli uvajati t. i. celične obdelo- 
valne sisteme, povezane s skupnim informacijskim sistemom 
zaradi uč inkovitega programiranja pfoizvodnje.196 Celice bo 
možno postopno združevati v integrirane sisteme. Posebno 
pomembno pri tem je, da s takšnimi proizvodnimi enotami 
približamo delo delavcem v krajih njihovega bivanja ter lahko 
industrializiramo manjše kraje in naselja, npr. v gorskih ob- 
moč jih. 

5. Posebno pozornost bo treba posvetiti hitremu razvoju 
tehnološko in razvojno intenzivnih dejavnosti,196 izvozno 
usmerjenih, ki so pretežno skoncentrirane oz. imajo največje 
potencialne možnosti za razvoj v elektroniki, strojegradnji, 
farmaciji, pa tudi v nekateri sektorjih druge industrije (npr 
deli kemične industrije, proizvodnje prometnih sredstev, 
elektro in kovinsko preueiovaine industrije). Gleae na dose- 
ženo stanje pri nas, oceno tržnih možnosti in razvoja tehnolo- 
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gije v svetu ter glede na možnost razvoja lastnih razvojnih 
kapacitet (kadri, sredstva in sistem, ki bo stimuliral tovrstni 
razvoj) bi bile na teh področ jih smotrne med drugim nasled- 
nje usmeritve: 

- v elektroniki: proizvodnja kompatibilnih računalniških 
sistemov in sistema mrež za distribuirano obdelavo, komplet- 
nih elektronskih in digitaliziranih telefonskih oziroma teleko- 
munikacijskih central; lastnih računalniško-numeričnih 
upravljalskih strojev; sitemov za upravljanje v energetiki, pro- 
cesni industriji in prometu; mikroelektronskih vezij in siste- 
mov na osnovi preciznejše tehnologije, avtoelektronskih 
komponent ter hišnih in audiovizualnih aparatov na osnovi 
mikroprocesorjev; 

- v strojegradnji: proizvodnja računalniško krmiljenih ob- 
delovalnih strojev in delovnih sistemov (v povezovanju s 
proizvajalci vitalnih komponent zlasti v elektroniki) ter roboti- 
ziranih strojev oz, sistemov; v proizvodnji energetskih strojev 
in naprav je smotrno razširiti spekter naprav za izkoriščanje 
konvencionalnih virov energije (vodna energija, premog, 
nafta), usmeriti bi se bilo treba tudi v proizvodnjo opreme za 
izkoriščanje novih energetskih virov (sončna energija, ke- 
mična energija, bio-plin); proizvodnja strojev in naprav za 
pridobivanje hrane s poudarkom na več ji avtomatizaciji in 
robotizaciji procesa; opreme za zaščito in obnavljanje okolja 
ter za predelavo odpadkov; naprave za trnsport, pretovor in 
skladiščenje, upoštevaje zlasti njihovo povezanost v logi- 
stične mreže, ter proizvodnja kompleksnih objektov in proiz- 
vodnih linij; 

- v farmaciji bo treba dati poudarek razvoju bazične proiz- 
vodnje, t. i. proizvodnje farmacevtskih surovin, ki bi jih v č im 
več ji meri predelali v končne proizvode ter plasirali na domač i 
in tuje trge. Hitreje bo treba zamenjevati licenčne preparate z 
domačimi. Poleg obstoječe fermentacijske proizvodnje bo 
zlasti smotrno razvijati proizvodnjo novih surovin na bazi 
fermentacije, kot so antibiotiki pencilinskega tipa, alkaloidi, 
amino in organske kisline, vitamini in zdravilne uč inkovine na 
bazi sinteze; 

- v kemični predelovalni industriji naj bi bil poudarek na 
naslednjih proizvodnih usmeritvah: malotonažna proizvod- 
nja, v tem zlasti proizvodnja in predelava naravnih surovin in 
uč inkovin; biotehnologija za proizvodnjo posebnih organskih 
spojin, biološko aktivnih snovi, biomase in bioplina ter za 
predelavo agroživilskih odpadkov; sinteza posebnih polime- 
rov za industrijo; metanolna kemija; predelava aromatov: 
proizvodnja novih izolacijskih in gradbenih materialov; 

- v avtomobilski industriji bi razvoj moral voditi k še več ji 
tehnološki in razvojni samostojnosti v proizvodnji gospodar- 
skih cestnih in specialnih vozil tako, da bi povezava z licenč- 
nim partnerjem za celotno vozilo predstavljala le dopolnitev 
lastnega razvoja in proizvodnega programa. Razvijati in širiti 
bo treba domačo dobaviteljsko in kooperantsko industrijo na 
vsem jugoslovanskem prostoru ter širiti delitev dela v Jugo- 
slaviji glede proizvodnje pomembnejših univerzalnih agrega- 
tov. V razvoju bo treba zasledovati ekonomičnost (varčnost), 
kvaliteto (podaljšanje garancije in življenjske dobe) in nara- 
ščajoče zahteve glede zmanjšanja onesnaževanja okolja. Si- 
stem modulne gradnje vozil in s tem orientacija na fleksibilne 
tehnološke sisteme bo omogočala racionalno proizvodnjo 
tudi manjšega obsega proizvodnje. Proizvodnja vozil na 
osnovi univerzalnih agregatov pa bo omogočala tudi hitrejši 
lastni razvoj in proizvodnjo gradbene, kmetijske, delovne in 
druge motorizirane mehanizacije. 

Razvoj in proizvodnja gospodarskih cestnih in specialnih 
vozil mora upoštevati koncept integralnega sistema tran- 
sporta in dolgoročni program gospodarske stabilizacije v 
prometu. Skladno s tem bo moral biti v proizvodnem pro- 
gramu poudarek na dostavnolahkih vozilih, na težki kategoriji 
vozil za linijski in razvozni prevoz ter na močno povečanem 
obsegu vozil za posebne in za obrambne namene. 

Razvoj v svetu gre v smeri zmanjšanja porabe goriva, večje 
varnosti vožnje, zaščite č lovekovega okolja in ekonomičnosti 
proizvodnje. Ker postaja razvoj novih modelov vse dražji, je 
močno prisoten trend koncentracije znanja in kapitala. V 
proizvodnjo se pospešeno uvaja robotizacija in avtomatiza- 
cija proizvodnih sistemov. 

Jugoslavija še dolgo ne bo sposobna za samostojen ter 
hkrati ekonomičen razvoj in proizvodnjo osebnih vozil, zato je 
naslonitev na tujega partnerja nujna. Glede na izrazito dolgo- 

ročno tehnološko in razvojno odvisnost od zunanjih partner- 
jev na tem področ ju dozoreva spoznanje, da industrija oseb- 
nih vozil pri nas ni propulzivna dejavnost. Zaradi omenjene 
tehnološke odvisnosti, sorazmerno majhnih proizvodnih serij 
in hitro menjajoč ih se oblik modelov se kot možni razvojni 
koncept ponuja montaža osebnih vozil na podlagi velikega 
deleža uvoženih delov od zunanjega partnerja in velikoserij- 
ske proizvodnje nekaterih (razvojno in kapitalno manj inten- 
zivnih) delov v domač i kooperaciji ob izvozu teh delov in 
osebnih vozil tujemu partnerju. Pri tem pa je jasno, da nadalj- 
nji razvoj te industrije ne more več sloneti na delovni in 
tehnološki ekstenzivnosti, sorazmerno nizki produktivnosti in 
na pretiranem zanašanju na družbeno pomoč. Tako kot druge 
proizvodnje mora biti tudi proizvodnja osebnih avtomobilov 
ekonomična in rentabilna brez družbenih subvencij ter 
izvozno usmerjena s pozitivnim neto deviznim uč inkom. Pro- 
izvodnja bo uspešna le, če bo osnovni proizvodni program 
kombiniran z drugimi kompatibilnimi programi, predvsem z 
izpeljankami iz osebnih vozil, dostavnimi gospodarskimi in 
terenskimi vozili, bivalnimi prikolicami itd. Se zlasti pri proiz- 
vodnji osebnih vozil bo glede dolgoročnega sodelovanja 
treba zagotoviti več jo medsebojno soodvisnost partnerjev in 
enakopravnejši položaj domačega proizvajalca. 

6. Orientacija na tehnološko in razvojno intenzivne proiz- 
vodnje zahteva nekatere splošne pogoje jn spremljajoče pro- 
cese, brez katerih tega cilja ni mogoče uresnič iti. Pri splošnih 
pogojih gre za ekonomski sistem in politiko, ki bosta stimuli- 
rala pridobivanje dohodka na osnovi kvalitetnih dejavnikov 
razvoja, kar vključuje tudi sodobno tehnologijo. Tudi z 
ustrezno tehnološko politiko bo potrebno spodbujati razisko- 
valno dejavnost in množično inventivnost, da bi bilo v novih 
tehnologijah in proizvodnjah vključenega čim več  domačega 
znanja. Posebno skrb pa bo treba posvetiti izobraževanju, ki 
bo moralo izobraževati kadre širokega profila, ki bodo fleksi- 
bilni in sposobni, da bodo uvajali in razvijali nove tehnologije. 
Omogočiti bo treba razvoj in prodor talentiranih kadrov. Izo- 
braževalni sistem bo moral tudi omogočiti potrebne in pravo- 
časne prekvalifikacije kadrov, kar je imperativ pri spreminja- 
nju strukture proizvodnje. 

7. Glede na predelovalne kapacitete pridobivanje surovin 
in proizvodnja reprodukcijskega materiala v SR Sloveniji ni 
dovolj razvita. Pri njunem razvoju bo treba upoštevati enot- 
nost jugoslovanskega trga in bistveno več ji obseg medna- 
rodne menjave Jugoslavije s tujino. Zato naj bi se gradile le 
takšne surovinske zmogljivosti, ki bi bile v pogojih odprtega 
trga rentabilne in sicer ob realnih cenah energije in transport- 
nih storitev. To pomeni graditi surovinske zmogljivosti ustrez- 
nega obsega in predvsem na osnovi domačih virov surovin in 
energije. 

V skladu s tem bi bile na posameznih sektorjih surovinske 
proizvodnje možne naslednje usmeritve: 

- razvoj črne metalurgije bo možen le ob povečevanju 
deleža plemenitih jekel, povečevanju njihove kvalitete ter ob 
vedno zahtevnejšem asortimanu valjarniških, kovaških in li- 
varskih izdelkov. Potrebno bo bistveno zmanjšati visok vre- 
dnostni delež energije in surovin v strukturi celotnega pri- 
hodka. Pospešeno je treba dvigovati produktivnost na osnovi 
posodabljanja organizacije dela, tehnologije in avtomatizacije 
proizvodnega procesa (npr., s procesnimi računalniki). Fizič - 
nega obsega proizvodnje jekla ne bi kazalo občutno širiti (od 
sedanjih 800.000 na okoli 1 mio ton v letu 1995, kar bi 
zahtevalo okoli 750.000 ton jeklenih odpadkov zbranih v Ju- 
goslaviji, okoli 350.000 ton jeklenih odpadkov ali železove 
gobe iz uvoza in okoli 100.000 ton surovega železa iz drugih 
republik). Cenejšo, rentabilnejšo proizvodnjo bi dosegli z 
več jo specializacijo in zmanjšanjem prekrivanja programov v 
okviru slovenskih železarn ob ustrezni prekvalifikaciji delav- 
cev za delo na novih programih. Zaradi rentabilnosti bo po- 
trebno zamenjati Siemens-Martinove peč i z elektropečmi in 
vzporedno s tem ukiniti plavža na beli grodelj. 

Pri ferolegurah bi se usmerili zlasti v zahtevnejše, komplek- 
sne ferolegure zaradi več je dodane vrednosti in manjše po- 
rabe energije na enoto proizvoda; 

- smotrna je modernizacija proizvodnje primarnega alumi- 
nija v okviru obstoječe porabe električne energije. S tem bi 
glede porabe energije na enoto proizvoda morali doseč i nor- 
mative, ki so znač ilni za sodobno tovrstno proizvodnjo, pove- 
čati produktivnost in doseč i rentabilnost proizvodnje. Dolgo- 
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ročno gledano (za obdobje po letu 1995) pa bo treba smotr- 
nost te proizvodnje v Sloveniji še podrobneje prouč iti. Po letu 
1995 se bo namreč sprostila jugoslovanska proizvodnja alu- 
minija za domač i trg, ker bodo ugasnili dolgovi aluminijske 
industrije do tujine vezani na odplačilo s primarnim alumini- 
jem, čeprav bo treba upoštevati, da že v tem trenutku v 
Jugoslaviji obstajajo neizkoriščene kapacitete za predelavo 
aluminija. Zaradi višje ravni mednarodne menjave pa bi bil 
bistveno manjši tudi problem eventualnega uvoza. V takšnih 
okolišč inah je domača proizvodnja ob izredno dragi energiji 
in surovinah (veliki prevozni stroški) ter majhnem fizičnemu 
obsegu proizvodnje podjetniško in narodnogospodarsko ne- 
smotrna. V svetu so prisotne težnje približevanja proizvodnje 
primarnega aluminija k virom boksita in cenene energije. 
Seveda pa bi bilo morebitno opuščanje proizvodnje po letu 
1995 možno le ob prehodni pripravi in uresničevanji!) alterna- 
tivnih proizvodnih programov. 

Proizvodnjo sekundarnega aluminija je treba povečati od 
sedanjih 3.000 vsaj na 10.000 ton s poudarkom na kvalitetni 
predelavi. Predelovalna aluminijska industrija bo morala po- 
večati stopnjo predelave in se usmeriti v asortiman z višjo 
kvaliteto, količ insko rast predelave pa upočasniti; j 

- v Sloveniji je treba posvetiti več pozornosti rudarsko 
geološkim raziskavam rud barvnih kovin, zlasti še, ker je 
pričakovati, da bo zaradi naraščajoče porabe kovin v svetu in 
izrabljenosti rudnih ležišč smotrno eksploatirati tudi ležišča, 
ki bi bila danes ekonomsko nezanimiva. 

Rudna ležišča v Mežici omogočajo zadovoljivo oskrbo pre- 
delovalne industrije v Sloveniji s svincem. Znana ležišča po 
predvidevanjih zagotavljajo eksploatacijo v naslednjih 20-30 
letih. Potrebno bo dolgoročno zagotoviti zamenjavo cinkovih 
koncentratov, ki jih proizvaja Rudnik Mežica, za svinčeve 
koncentrate iz drugih republik, poleg tega pa še dodatno 
zagotoviti nabavo manjkajočih koncentratov za proizvodnjo 
največ 30.000 ton svinca letno. Usmeritev v več je metalurške 
kapacitete pa bi bila neracionalna. 

Predelava bakra bi slonela na dobavah iz drugih republik in 
na sekundarnih surovinah. Razvijati bo potrebno izdelke iz 
zahtevnih zlitin. 

Glede proizvodnje živega srebra bo treba razč istiti razvojno 
koncepcijo v odvisnosti od raziskave trga in od ocene uporab- 
nosti živega srebra v bodočnosti (vprašanje ocene tehnolo- 
škega razvoja). 

Predelava cinka, ki sloni na uvozu te surovine in na doba- 
vah iz drugih republik, za povečanje količ ine proizvodnje 
nima ugodnih možnosti. Usmeritev naj bo v večjo stopnjo 
predelave; 

- kemične surovine so glede na potrebe naše kemične in 
druge predelovalne industrije zelo deficitarne, saj neposre- 
dno uvažamo okoli 42% vse potrošenih kemičnih surovin in 
reprodukcijskega materiala, posredno pa kar 60%. Zato bo 
razvoju bazne kemične proizvodnje treba dati več ji poudarek 
kot doslej, pri tem pa pride v poštev le gradnja ekonomičnih 
visokoproduktivnih kapacitet, ki bodo zaradi »ekonomije ob- 
sega« nekatere usmerjene tudi v izvoz. 

Med drugim bi kazalo graditi ali povečevati naslednje važ- 
nejše zmogljivosti za proizvodnjo: žveplove kisline, natrije- 
vega hidroksida, fosforne kisline, urea - sečnine in zeolitov 
(adsorbentov), vodnega stekla, umetnih gnojil 
(350.000-400.0001NPK gnojil) in s tem v zvezi tudi amonijaka. 

Na organskem področju, kjer je naš zaostanek največ ji, bo 
smotrno postopno uresnič iti naslednje programe: pentaeritri- 
tol, metanolna kemija (povečanje zmogljivosti) vključno z 
izgradnjo proizvodnih zmogljivosti formaldehida in ob pred- 
postavki uporabe metanola kot pogonskega goriva, heksame- 
tilentetramin, furfural in furfurilalkohol, propilenska kemija, 
etanalamin, glicerin, aceton, propilen oksid, polikarbonati, 
umetne smole, maščobe, kisline ter jedilna in tehnična olja. 

- razvoj lesno predelovalnega kompleksa bc moral sloneti 
na vse večjem pokrivanju surovinskih potreb z domačimi 
gozdnimi sortimenti. To zahteva po eni strani boljše izkorišča- 
nje obstoječih gozdnih fondov, hiter razvoj intenzivnih nasa- 
dov iglavcev, plantažiranje hitrorastoč ih drevesnih vrst ter 
povečanje uporabe lesnih ostankov in starega papirja, po 
drugi strani pa razvoj tehnologije višje stopnje predelave in 
racionalnejše porabe lesne surovine, uporabe vseh vrst lesa, 
posebno listavcev in uporabe raznih substitutov. Uvažali bi 
predvsem deficitarne iglavce in eksote iz socialističnih dežel 

in dežel v razvoju. Del lesa pa bi dobavljali iz drugih republik, 
predvsem na osnovi skupnih vlaganj. V skladu s temi usmeri- 
tvami se ne bi smel povečevati obseg proizvodnje žaganega 
lesa, prav tako ne proizvodnja furnirske hlodovine ter proiz- 
vodnja ivernih, vlaknenih, vezanih in panelnih plošč . V papirni 
industriji, ki je od predelovalcev lesa najslabše pokrita, je 
razvoj odvisen od vlaganja v prenovo gozdov (nujno okoli 
1.750 ha do leta 2000), potrebna pa je tudi modernizacija in 
razširitev zmogljivosti za pridobivanje kvalitetnih vlaknin. V 
tem okviru je zlasti pomembna naložba v nove zmogljivosti za 
proizvodnjo sulfatne celuloze. 

8. V drugih predelovalnih dejavnostih bi morala biti v 
središču tehnološka intenzifikacija, zlasti z uvajanjem sodob- 
nih elektronskih naprav za računalniško krmiljenje proizvod- 
nje in razširitev proizvodnje po naroč ilih, ki bo lahko ob novih 
tehničnih rešitvah prav tako rentabilna kot masovna proizvod- 
nja. Ta usmeritev zahteva visoko kreativnost in fleksibilnost v 
produkcijskem programiranju in (s tem povezano) stalno 
izboljševanje kvalitete proizvodov. V ospredju bo moralo biti 
povečevanje produktivnosti in predelave ter postopna selek- 
cija proizvodnih programov v smeri tehnološko in razvojno 
zahtevnejših izdelkov. Omenjene usmeritve so predpogoj za 
naraščanje konkurenčnega izvoza na zahtevna tržišča. 

9.2.2. Kmetijstvo196* 

Ocena dosedanjih gibanj 
1. Koncept gospodarskega razvoja SR Slovenije in vse SFR 

Jugoslavije, ki - je preveč temeljil na razvoju industrije, je 
zaviral razvoj drugih gospodarskih področ ij in v tem okviru 
tudi kmetijstvo. Ekonomska politika je povzroč ila pretakanje 
vrednosti iz kmetijstva v korist idnustrije. V takih pogojih je 
kmetijstvo doseglo manj, kot bi v danih, zlasti naravnih mož- 
nostih lahko pričakovali. 

Pri analizi obdobja zadnjih petnajst let v našem kmetijstvu 
v primerjavi z razvojem v svetu, še posebej v Evropi, ugotav- 
ljamo naslednje: v preteklem obdobju je za naše razmere 
značilna hitrejša rast povpraševanja po hrani v primerjavi z 
rastjo ponudbe (proizvodnje) kljub nespornim rezultatom 
družbenih posestev in kombinatov ter ugodnim stopnjam 
rasti proizvodnje197. Napredek v kmetijstvu je bil namreč  eno- 
stranski: hitro spreminjajoč i se populacijski sestavi ni sledila 
koncentracija proizvajalnih sil, predvsem ne koncentracija 
zemlje198. To se kažo tudi v večjem zaostajanju na področ ju 
rastlinske oziroma poljedelske proizvodnje kot v živinoreji in 
tudi v vedno več jem obsegu neobdelane oziroma slabo obde- 
lane zemlje. Izpad, ki ga je v skupno kmetijski proizvodnji 
povrzoč ilo zaostajanje rastlinske proizvodnje, nadomeščamo 
z dokupom krme zunaj slovenskega pridelovalnega območja. 
Razmeroma ugodna rast kmetijske porizvodnje v zadnjem 
obdobju to dejstvo prikriva. 

Tudi rast produktivnosti (2,7% v obdobju 1931 do 1971) je v 
več ji meri posledica zmanjševanja delovnih moč i kot narašča- 
nja količ ine proizvodnje. Letne stopnje zmanjševanja kmetij- 
skega prebivalstva presegajo evropsko povprečje; tako je v 
letu 1981 imela Slovenija le še 9,1% kmetijskega prebival- 
stva199. V istem letu je bilo število aktivnih v kmetijstvu 
(117.231 oseb) manjše od števila kmetij (192.000). Na aktiv- 
nega kmetijskega prebivalca ima Slovenija 7,5 ha kmetijske 
zemlje. Posestna struktura se nadalje slabša; povprečna veli- 
kost kmetije (vsa zemlja vključno z gozdom) se je v zadnjih 
dvanajstih letih zmanjšala od 6,4 ha na 5,5 ha (v tem 2,6 ha 
obdelovalne zemlje). Skromne možnosti pridobivanja do- 
hodka na majhnih kmetijah in dosedanje velike zaposlitvene 
možnosti zunaj kmetijstva so povzročale rast števila mešanih 
in nekmečkih gospodarstev, vzporedno se je večalo število 
gospodarstev brez živine. Mešane kmetije že prevladujejo 
posebno, če za njihovo opredelitev uporabimo kriterij virov 
dohodkov200. Po tem kriteriju imamo le še okrog 30.000 do 
40.000(okol i 20%) potencialni h (č isti h) kmečki h gospodarstev. 

Razdrobljenost zemljišč ovira hitrejši tehnološki napredek 
in produktivnost. Združevanje dela in sredstev, še posebej 
zemlje, gre prepočasi, če že ne stagnira. V zadružnih organi- 
zacijah ni konkretnih načrtov za razvoj proizvodnje združenih 
kmetov; družbeni sektor je zaradi nezadostne akumulativno- 
sti komaj sposoben za enostavno reprodukcijo, posest se 
nadalje drobi, zemljiške skupnosti pa so svoje temeljne funk- 
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cije združevanja in transfer zemljišč  zanemarile oziroma opu- 
stile. 

2. V določenih pogledih imamo zadnjih trideset let v primer- 
javi z drugimi deželami zamrznjeno agrarno sestavo, mate- 
rialne cilje agrarne politike pa identične. Razvojne tendence 
v Evropi kažejo na razmeroma hitro manjšanje števila kmetij 
in na rast povprečne velikosti kmečkega gospodarstva, na 
zmanjševanje števila kmetij, ki redijo krave in na večanje 
števila krav na kmetiji. Intenzifikacija poljedelske proizvodnje 
je v vseh razvitih deželah vzporedni proces koncentracije. 
Zato dosegajo zanesljive in vse večje pridelke. V letu 1980 so 
bili hektarski pridelki žit in krompirja nižii od Slovenije le še v 
Albaniji, Finski, Portugalski, Poljski in Španiji. V vseh zaho- 
dnoevropskih deželah®1 se izredno hitro povečuje agregatna 
stopnja samooskrbe z živežem. Ne glede na zunanjetrgovin- 
ske posledice takega ravnanja pa je kmetijstvo v teh deželah 
zagotovilo preskrbo prebivalstva ter doseglo večjo racional- 
nost in produktivnost. Tako te dežele niso več klasičen trg za 
druge evropske, nekoč povsem agrarne dežele (tudi Jugosla- 
vijo). Politiko obračanja k lastnim virom se tam razume kot 
uresničevanje težnje za več jo neodvisnost, kot način reševa- 
nja domačega agrarnega vprašanja ozrioma kot nalogo, ki jim 
jo nalagajo sklepi rimske konference o prehrani.202 

3. Kmetijstvo Slovenije je v zadnjih dvajsetih letih v primer- 
javi z jugoslovanskim relativno nazadovalo (stopnja rasti fizič - 
nega obsega proizvodnje v SFRJ 2,7%, v SR Sloveniji 2,1%), 
je pa v celoti bolj uč inkovito: s 4,1% vseh kmetijskih prebival- 
cev v Jugoslaviji in 6,2% vse kmetijske zemlje dosega Slove- 
nija 8,1% vsega družbenega proizvoda v kmetijstvu in 9,4% 
vse vrednosti odkupa. Razlike med slovenskim in jugoslo- 
vanskim kmetijstvom so torej posledica na eni strani različ - 
nih naravnih pogojev, na drugi pa različne intenzivnosti raz- 
voja posameznih panog, odstotnosti smotrne rajonizacije 
kmetijske proizvodnje, kar v Sloveniji ni prineslo željenih 
rezultatov. Hiter razvoj tako imenovane industrijske živino- 
reje in zaostajanje poljedelske proizvodnje je namreč imelo za 
posledico preveliko odvisnost slovenske živinoreje od nakupa 
krme v drugih republikah in pokrajinah in uvoza krme ob 
hkrati nezadostni izkoriščenosti lastnih možnostih, kar je 
proizvodnjo tudi močno podražilo. 

4. Za razvoj družbenih posestev je po obdobju naglega 
vzpona v letih 1957 do 1965 in nato stagnacije v razdobju do 
leta 1972, ko je družbeno kmetijstvo konsolidiralo zemljiški 
fond in preživljalo dokaj težke ekonomske razmere, v zadnjih 
desetih letih znač ilen ponoven, stalen in hiter porast proiz- 
vodnje ob povečanem obsegu kmetijskih površin, števila ži- 
vine in izboljšani opremljenosti. Značilno je tudi izpopolnjeva- 
nje proizvodne tehnologije zlasti v živinoreji, ki je postala 
težiščna dejavnost v družbenem sektorju, vendar ob neza- 
dostni lastni krmski osnovi. Družbeno kmetijstvo se vse bolj 
usmerja v dejavnosti, ki ustvarjajo več ji dohodek. Produktiv- 
nost je naglo porastla: ob povečani proizvodnji je število 
zaposlenih na družbenih gospodarstvih danes za polovico 
manjše kot je bilo v letih 1960/1964. 

Možnosti in osnovne naloge 
5. Dolgoročne možnosti kmetijstva za povečanje obsega 

proizvodnje v Sloveniji so velike. Opozoriti pa je predvsem 
potrebno na omejitvene faktorje v agrarni strukturi, ki bodo 
ovirali prizadevanja za hitrejše povečevanje kmetijske proiz- 
vodnje v naslednjem obdobju če za preobrazbo agrarne 
strukture ne bomo ničesar storili. Stihijski razvoj bi v takih 
pogojih vodil v nadaljnje upadanje števila kmetijskega prebi- 
valstva. Drobljenje posesti in parcel bi se še nadaljevalo, če ne 
bi ustvarjali možnosti za različne oblike združevanja zemlje in 
skupne obdelave ter z normativnimi akti prepreč ili nadaljne 
drobljenje kmečkih gospodarstev. To bi obenem negativno 
vplivalo na ekonomsko socialno sestavo kmetij, setveno 
strukturo, obseg tržne proizvodnje, na hitrost tehnološkega 
napredovanja in produktivnosti dela. Delež dohodka od kme- 
tijstva na posameznih gospodarstvih bi se pospešeno zmanj- 
ševal, kar bi povrzočalo prehajanje zemlje v nekmečke roke, 
pri čemer bi zemlja izgubljala svojo temeljno funkcijo, prido- 
bivala pa bi kot prvina ohranjanja ali vlaganja premoženja, kot 
rezerva za samooskrbo v kriznih obdobjih ali kot proizvod 
sentimentalnega odnosa do podedovane dedišč ine. Vse to bi 
krepilo deprofesionalizacijo v kmetijstvu, ki je velika ovira za 
organizirano kmetijsko proizvodnjo. 

Nadaljevanje dosedanjih dolgoročnih trendov v agrarni 
strukturi bi torej pomenilo večanje števila manjših proiz- 
vodnih enot, manjše pridelke, več je proizvodne stroške in s 
tem manj ali neznatno več enako drage ali dražje hrane in 
slabo aktiviranje investicij v kmetijstvu. 

6. Kot možna naloga slovenskega kmetijstva do leta 2000 se 
kaže povečanje proizvodnje za okoli 60% , s čimer bi lahko 
pokrili lastno bilanco hrane ob upoštevanju naravnih možno- 
sti in potreb po hrani ter ob objektivni presoji ekonomsko 
zanimivih izvoznih možnosti. Zdaj, ko nam hrane primanjkuje, 
bi kazalo pri oblikovanju agrarne politike, naloge zastaviti 
takole: 

- v začetnem obdobju mora biti prva naloga hitro doseč i 
več jo proizvodnjo hrane na podlagi obstoječe agrarne struk- 
ture. Z ukrepi, ki delujejo hitro, kratkoročno in ki terjajo č im 
manj sredstev, naj bi č imprej zagotovili obdelavo vseh razpo- 
ložljivih kmetijskih zemljišč™ in dosegli vsaj pridelke, ki jih 
dosegajo v srednje razvitih deželah. Povečanje proizvodnje bi 
dosegli predvsem z izboljšanjem tehnologije in smotrno upo- 
rabo produkcijskih sredstev (gnojila, semena itd.), to je s 
hitrejšim vnosom znanja v proizvodnjo; z uč inkovitejšo orga- 
nizacijo proizvodnje in blagovnih tokov ter usmerjanjem pro- 
izvodnje v območja, kjer bomo glede na klimatsko-talne raz- 
mere dosegli ugodnejše proizvodne in ekonomske rezultate, 
bi dosegli več jo izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti in 
racionalnejšo proizvodnjo; 

- uresnič itev gornje, prve naloge bi omogočilo ustalitev 
razmer (ponudbe in povpraševanja) na trgu živil, kar je pred- 
pogoj za uveljavitev dolgoročnih ukrepov agrarne politike, 
potrebnih za uresnič itev druge naloge: cenejša hrana, to je 
povečanje produktivnosti dela in uč inkovitosti produkcijskih 
sredstev v kmetijstvu. Uresnič itev te naloge pa bo mogoča le 
ob korenitem spreminjanju proizvodne osnove, ki bo vodilo h 
koncentraciji zemljiških in drugih proizvodnih kapacitet v 
okviru družbenega kmetijstva ter kapacitet nastalih na pod- 
lagi združevanja dela, sredstev in zemlje profesionalnih za- 
sebnih proizvajalcev hrane. 

7. Za uresnič itev teh nalog so potrebne zahtevne spre- 
membe v proizvodnih dejavnikih v kmetijstvu. 

Izgube kmetijskih zemljišč  so nas do leta 1981 pripeljale do 
skromnih 35 a obdelovalne zemlje na prebivalca oz. do 
650.080 ha skupne površine v SR Sloveniji. Te površine je 
nujno zadržati. Predpostavljamo naslednja gibanja: 

Tabela 9.8 
- v 000 ha 

1960 1981 2000 
. varianta205 II. varianta205 

Kmetijske površine 938 889 762 762 
Obdelovalne površine 654 650 642 642 
- v tem: 
njive in vrtovi 295 254 280 300 
sadovnjaki 29 36 36 36 
vinogradi 23 21 21 21 
travniki 307 339 305 285 
Pašniki 281 235 120 120 

Leta 1981 je bilo med aktivnimi prebivalci v kmetijstvu le 
31% mlajših od 44 let, v vsem gospodarstvu pa 72%. Ob 
nujnosti globalne zaustavitve deagrarizacije to kaže tudi na 
nujno diferencirano uravnavanje toka deagrarizacije v ravnin- 
skih območjih in v hribovitih predelih. 

Po številu traktorjev bi se lahko SR Slovenija prištevala v 
skupino s kmetijsko modernizacijo dobro opremljenih dežel 
(12 ha obdelovalne zemlje na 1 traktor), vendar je njihova 
izkoriščenost zaradi skromnega sestava priključkov in zaradi 
neustrezne zemljiške sestave slaba. 

Fond znanja, s katerim že razpolagamo, je zadosten za 
uresnič itev zastavljenih nalog, kmetijsko znanost, biološke 
inovacije in tehnologije pa bo potrebno še naprej gojiti. Fond 
obstoječega znanja pa ni prišel v zadostni meri do proizvajal- 
cev.20® Glavna transmisija znanja - razvojno pospeševalna 
služba ni dovolj usposobljena, predvsem pa ne dovolj številna 
in ne dovolj motivirana za delo. 
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Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji je izredno majhna: v 
letih 1979/1980 je znašala 225 kg na hektar obdelovalne 
zemlje207, intenzifikacija te porabe pa bo dvignila uvozno in 
energetsko odvisnost kmetijstva. 

8. Ocena možnoti povečanja kmetijske proizvodnje bo moč 
uresnič iti s tremi osnovnimi smermi delovanja: 

- povečati hektarske pridelke, 
- intenzivirati pridelovanje krme na travinju in zaustaviti zara- 
ščanje pašnikov, 
- aktivirati oziroma ohraniti č im več njiv (varianta I.i 280.000 
ha, variana II.: 300.000 ha). 

V obeh variantah se za leto 2000 računa s 762.000 ha 
kmetijske zemlje oziroma s 642.000 ha obdelovalne zemlje. Z 
zaraščanjem mejnih zemljišč - pašnikov bomo zgubili okoli 
115.000 ha zemlje. Varianta povečanega fonda njiv (300.000 
ha) omogoča 100%-no samooskrbo. Prehod na manjši obseg 
njiv je še vedno možen, če bi se zaradi ugodnejših razmer na 
jugoslovanskem trgu od sedanjih izkazala maksimalna sa- 
mooskrba kot neracionalna. Z vidika boljšega obvladovanja 
prostora in rabe zemlje je to varianto v sedanjem trenutku 
treba,prednostno prouč iti. Ta varianta vsebuje dva strateška 
dosežka v letu 2000: cca 90% več ji obseg poljedelske proiz- 
vodnje in 40-50% večjo govedorejsko proizvodnjo kot zdaj, 
lahko pa bi se izkazala tudi kot pomembna v primeru zaostre- 
nega mednarodnega položaja. 

Osrednja proizvodna smer bo tudi v bodoče govedoreja, za 
druge proizvodne smeri pa ostaja prostor, ki ga ne bo izrabila 
govedoreja, pri čemer smo predpostavili ustrezno rajoniza- 
cijo. Kmetijsko zemljo smo razdelili na tri možna proizvodna 
območja (rajoni)208: 

■t. območje s pomembnim deležem njiv v strukturi kmetijske 
zemlje; 

II. prehodno območje; 
III. območje s pretežnim deležem travinja v strukturi kmetij- 

ske zemlje (na pretežno hribovitem in višinskem območju). 
Upoštevajoč pomembno povečanje njiv moramo v prihod- 

njem obdobju bistveno spremeniti setveno strukturo, pre- 
težno v korist žit (zlasti koruza za zrnje), industrijskih in 
krmnih rastlin. Na tej podlagi se računa s pridelkom 392.000 
ton, strnih žit, 648.800 ton koruze v zrnju, 360.000 ton slad- 
korne pese, 627.000 ton merkantilnega krompirja, 366,500 ton 
silažne koruze (izraženo v suhi snovi). Ti pridelki, ki angaži- 
rajo 83% njiv, bistveno pomagajo k izboljšanju samooskrbe s 
hrano, še posebej k več ji samooskrbi s krmo209. 

V reji posameznih vrst živine pa bo treba uresnič iti nasled- 
nje predpostavke. 

Razvijati bo treba govedorejo kombiniranih pasem, s po- 
udarkom na meso, povprečno mlečnostjo krav40001 inz nizkim1 

deležSfri močne krme. Omejitveni faktor bo pridelek krme na 
travinju, saj bodo - vsaj iz Slovenije - na razpolago skromne 
količ ine krme z njiv (le silažna koruza in krmne košenine). 

V prašičereji bo poleg industrijske reje še nadalje vključena 
kmečka reja kot dopolnilna dejavnost na kmetijah (20-50 
prašičev) z delom zelene krme in okopavin v obroku ter 
uporabo posnetega in polnega mleka v III. rajonu. Reja praši- 
čev na žitih bo možna v I. rajonu s tem, da bi si rejci energet- 
sko krmo (koruzo) morali zagotoviti sami na posestvu. 

V perutninarstvu računamo na zmanjšanje perutnine v 
kmečki reji. Industrijska reja ne bi bistveno povečala zmoglji- 
vosti-. Rast bo predvsem odvisna od uspešnega izvoza, manj 
pa bo zanimiva prodaja na širši jugoslovanski trg. 

Struktura kmetijskih proizvajalcev in njihov interes, da s 
Specializacijo in intenzifikacijo dosežejo čim več ji dohodek, 
odpira možnost tudi za zanimive smeri proizvodnje v vrtnar- 
stvu, semenarstvu, zdravilnih in aromatičnih zelišč ih, proiz- 
vodih za hortikularno urejanje, za specifične potrebe indu- 
strije in podobno.210 

9. S prikazom možnosti razvoja kmetijstva smo skušali 
odgovoriti predvsem na vprašanje, kaj in koliko je možno 
pridelati v SR Sloveniji. Cena in stroški pa so ob podanem 
izboru proizvodov v tesni korelaciji z agrarno strukturo in 
produktivnostjo dela. 

Zato bomo v prihodnje morali pospešiti proces koncentra- 
cije, še posebno v I. rajonu in to z razširitvijo družbene posesti 
in kmečkih obratov, ki bodo pomembno dopolnjevali in že 
dopolnjujejo velikoserijsko proizvodnjo družbenih posestev. 
Družbena posestva bodo gotovo dominantna v poljedelstvu v 
proizvodnji žit, koruze, sladkorne pese, oljnic, soje, medtem 
ko ima v proizvodnji klasičnih usmeritev (krompir, govedo, 
mleko) in intenzivnih usmeritev (vrtnine, jagodičevje) v po- 
gledu stroškov proizvodnje in investicij prednost kmečki 
obrat. To še posebej velja v hribovskih območjih, kjer je razvoj 
velikoserijske družbene proizvodnje zaradi prirodnih razlogov 
težak. Koncentracija proizvodnih kapacitet je torej nujnost, 
lastnina je pri tem sekundarna. Povečanje produktivnosti dela 
bo mogoče le, če bo proizvajalec obdeloval več jo površino 
zemlje, skrbel za več jo živalsko čredo in hkrati s ciljem več- 
jega dohodka in socialne varnosti intenziviral svojo proizvod- 
njo. Gospodarska politika naj bi spodrezala ekonomski in- 
teres za posestvovanje kmetijske zemlje vsakomur, ki od te 
zemlje ne živi. To bi omogočilo, da bodo zemljo ponujali 
tistim, ki bodo na njej proizvajali in od tega živeli. V tem 
smislu je treba opredeliti tudi status kmeta in ga doslednje 
uveljavljati. 

Pospešiti bo treba oblikovanje več jih produkcijskih enot, da 
bi povečali produktivnost dela v kmetijstvu. V družbeno orga- 
nizirani kmetijski proizvodnji se bo treba prizadevati, da se 
bodo okrog sedanjih jeder proizvodnje koncentrirale proiz- 
vodne kapacitete in zemlja in to z nakupom zemlje, nad z 
zakonom določeno mejo pa z dodajanjem družbene in preko 
kmetijskih zemljiških skupnosti začasno podružbljene zem- 
lje, ki jo bodo organizirani člani in kooperanti obdelovali na 
podlagi proizvodnega programa in plana zadružne organiza- 
cije. Ti programi in plani razvoja bodo vključevali tudi razisko- 
valno in pospeševalno dejavnost, ki je za nadaljnji razvoj 
kmetijske proizvodnje odločilna, oskrbovanje in marketing. 

Intenzifikacija proizvodnje bi morala sloneti na organizirani 
proizvodnji za poznan trg in vse bolj na nosilcih, ki uveljav- 
ljajo specializacijo ter ekonomijo obsega neposredno v svoji 
produkcijski enoti in posredno v medsebojnem sodelovanju. 
V ta proces sodijo tudi predelovalne in prometne organiza- 
cije. Z razvojem organizacije distribucije kmetijsko-živilskih 
proizvodov, oskrbnih centrov, proizvodnje višjih oblik pri- 
pravljene hrane bi omogoč ili pestrejšo ponudbo kmetijsko- 
živilskih proizvodov in omogoč ili večjo izbiro proizvodnih 
usmeritev in s tem dosegli več jo stopnjo izkoriščenosti narav- 
nih in drugih zmogljivosti v kmetijstvu. 

Nadaljnji razvoj družbenih obratov je v bodoče pričakovati v 
ravninskem območju, ki je predvsem značilno za severovzho- 
dno Slovenijo, pa še to le ob več jih posegih v urejanje zemlje 
(melioracije, komasacije). Vsaj za določeno obdobje pa seda- 
nja razdrobljenost posestne strukture in interes za obdelavo 
zemlje preprečujeta prostorsko ekspanzijo družbenih obra- 
tov. Podružbljanje zemljišč je naloga družbe v celoti in ne le 
gospodarskih subjektov v kmetijstvu, katerih akumulacija za- 
došča kvečjemu za opremljanje in modernizacijo obstoječ ih 
zmogljivosti. Stroškov podružbljanja zemlje namreč ni moč 
neposredno prenesti v ceno proizvodov družbenega kmetij- 
stva, saj se cene oblikujejo na trgu (ali so drugače enotno 
določene), kjer sodelujejo tudi tisti pridelovalci, ki teh stro- 
škov nimajo. V vsakem primeru bi ti infrastrukturni stroški 
neposredno preveč obremenili ceno kmetijske proizvodnje. 
Zato hitrost podružbljanja zemljišč ni odvisna le od ponudbe 
zemljišč , ampak tudi od obsega sredstev, ki jih je družba kot 
celota sposobna v ta namen zagotoviti po ustreznih pogojih. 
Zato bo poleg podružbljanja zemljišč trajnega pomena pre- 
nos znanja in tehnologije ter delitev dela med družbenimi 
obrati in organiziranimi oblikami povezovanja s kmeti. Poleg 
tega pa je konfiguracija dveh tretjin slovenskega kmetijskega 
prostora takšna, da ne nudi možnosti za razvoj proizvodnje, 
zasnovane na velikih kompleksih družbene zemlje. 

10. V obdobju 1986-2000 bi bilo v družbeni in zasebni 
sektor kmetijstva potrebno vložiti 83 milijard din (po cenah 
leta 1980)211. Tolikšen obseg sredstev za investicije pomeni, 
da bi moralo kmetjstvo investirati okrog 17% svojega družbe- 
nega proizvoda kmetijstva in s tem pokriti okoli 65% kmetij- 
skih naložb. Razliko naj bi izdvojilo ostalo gospodarstvo v 
višini okoli 3% razpoložljivih sredstev za investicije v gospo- 
darstvu. 
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Možna bi bila naslednja struktura naložb: 
Tabela 9.9.:> 

Investicijski namen Struktura v % 
Urejanje zemljišč  in trajnih nasadov 31,2 
Osnovna čreda 3,6 
Gradbeni objekti 39,0 
Mehanizacija 21,8 
Znanje 4,4 
Skupaj 100,0 

'V urejanju zemljišč in trajnih nasadov se računa: s hidro- 
melioracijami na površini 45.000 ha za njive in travnike (s tem 
bi nadomeščali izgubljena zemljišča zaradi urbanizacije); z 
melioracijami travnega sveta (travniki in pašniki na površini 
60.000 ha); z nakupi 10.000 ha in obnovo 25.000 ha trajnih 
nasadov. Naložbe v osnovno čredo zagotavljajo zgolj izbolj- 
šavo genetskega potenciala in povečanja osnovne črede. Pri 
gradbenih objektih gre pretežno za objekte za prirejo živine in 
za skladiščne kapacitete. Delež mehanizacije je zaradi dose- 
danjega obsega vlaganj skromen in to poudarek na racional- 
nejši uporabi in boljšem vzdrževanju. Vlaganja v znanje pa 
vsebujejo predvsem financiranje obsežnejših aplikativnih ra- 
ziskav, poskusnih poligonov in sodobnejših metod prenosa 
znanja v redno proizvodnjo. 

9.2.3. Gozdarstvo 

Dosedanji razvoj 
1. Gozdovi pokrivajo v SR Sloveniji 1.027 tisoč ha, to je 

51% celotnega ozemlja republike,212 od tega je 370 tisoč ha 
družbenih gozdov in 657 tisoč ha zasebnih gozdov. Od vse 
površine je 92% gospodarskega gozda, 5% varovalnega 
gozda in 3% gozda s posebnim namenom.213 Površine obra- 
sle z gozdom se povečujejo iz leta v leto, predvsem v višinskih 
predelih. Gozd se širi na račun kmetijskih površin, zlasti 
pašnikov in senožeti. Proces ne poteka načrtno, temveč  stihij- 
sko, zaradi česar nastajajo za razmeroma dolgo dobo grmišča 
ali malodonosni gozdovi. Zaskrbljujoč problem v zasebnem 
sektorju je drobljenje gozdne posesti in naraščanje števila 
lastnikov gozdov, ki niso kmetje (karta št. 31: Gozdna zemlji- 
šča). 

Razvoj lesnih zalog je v zadnjem desetletju zadovoljiv in se 
giblje v mejah začrtanih ciljev. 14 Sečnja in blagovna proiz- 
vodnja gozdnih sortimentov se giblje v skladu z dogovorjenim 
razvojem. Blagovna proizvodnja se je v zadnjih letih gibala 
med 2,6 in 2,7 mio m . 

Lesna bilanca izkazuje trenutno okoli 69% oskrbljenost 
porabnikov lesa iz gozdov SR Slovenije. Ob zaostreni oskrbi z 
energijo je poleg tega močno porastla tudi potrošnja drv. 

Povečala so se vlaganja v gozdove. Obseg obnove je znašal 
povprečno 3.900 ha, nege gozdov pa 21.740 ha, melioracije 
gozdov 2.250 ha osnovanje plantaž in vzdrževanje nasadov pa 
okoli 4.850 ha 215 

Na površini gospodarskih gozdov v Sloveniji je 12.600 km 
produktivnih cest, od tega je 7,420 km gozdnih in 5.180 km 
javnih. Povprečna gostota cest v gospodarskih gozdovih Slo- 
venije ob koncu leta 1982 torej znaša 13,3 m/ha. Seveda 
obstaja velika razlika v gostoti med posameznimi gozdnogo- 
spodarskimi območji, kakor tudi znotraj njih. 
Osnovne naloge, okviri razvoja in smeri ukrepanja 

2. Gozd predstavlja naravno dobrino, iz katere črpamo les 
in stranske gozdne proizvode, obenem pa nudi veliko nepo- 
srednih koristi. Je važen dejavnik oblikovanja krajine. Pri 
gospodarjenju z gozdovi bo osnovna naloga ohranjanje in 
krepitev primarne vloge gozda (pridobivanje lesa), ki bo teme- 
ljila na trainosti gozdov in donosov upoštevaje optimalno 
dolgoročno ekonomičnost. Gozdovi, kjer pridobivanje lesa ne 
bo združljivo s takšno primarno vlogo, bodo uvrščeni med 
trajno varovalne gozdove s posebnim režimom gospodarje- 
nja. Na teh izhodišč ih se bodo tudi krepile splošno koristne 
funkcije gozdov (turistično rekreativna, poučna, obrambna 
itd ), ki dobivajo v razvitejši družbi vedno večjo vlogo 

3. Les je naša pomembna naravno obnovljiva surovina. V 

svetu in pri nas ga že sedaj močno primanjkuje, še bolj pa ga 
bo v prihodnje. Poraba bo nedvomno naraščala tudi prihod- 
nje. Zaradi takšnih razmer je za gospodarjenje z gozdovi 
razvojna usmeritev povečanje stopnje intenzivnosti gospo- 
darjenja z več jimi vlaganji v gozdove in smelejšim pristopom k 
izboljševanju njihove kakovosti. Tako bo možno boljše pokri- 
vanje potreb po lesu z drobnimi gozdnimi sortimenti listavcev, 
dolgoročno pa tudi s kvalitetnejšim lesom. 

Oskrba porabnikov lesa bi se gibala na sedanji 69% stopnji 
oskrbljenosti iz gozdov SR Slovenije, kar pa je pogojeno tudi 
z razvojnimi in tehnološkimi rešitvami, ki prispevajo k bolj 
integralni in racionalni izrabi lesne surovine, višji stopnji 
finalizacije in visoki produktivnosti v predelavi lesa-. 

4. To usmeritev bo moč uresnič iti z oblikovanjem opti- 
malne lesne zaloge in optimalnega prirastka, ki sta določena s 
prirodnimi pogoji in ki ju bo moč sicer v celoti doseč i na 
koncu izravnalne dobe, ki pri obstoječ i strukturi gozdov znaša 
60 let, kar je polovica povprečne proizvodne dobe v naših 
gozdovih. Postopno bomo to nalogo uresničevali takole: 
Tabela 9.10.: ^m^ha 

Prognoza 
1990 1995 2000 Optimum 

Lesna zaloga 202 208 214 265 
- družbeni gozdovi 238 242 248 284 
- zasebni gozdovi 184 189 195 256 
Prirastek 5,1 5,2 5,4 6,8 
- družbeni gozdovi 5,8 5,9 6,1 7,3 
- zasebni gozdovi 4,6 4,9 5,0 6,6 

Za določitev etata bomo upoštevali naslednja izhodišča: 
uporabili bomo so lesno maso, ki jo lahko dajejo gozdovi ob 
tem, da se zagotavlja njihova trajnost, naraščanje prirastka in 
donosov ter krepijo splošno koristne funkcije. Pospešili bomo 
obnovo starih, pretežno iglastih gozdov in hkrati povečali 
delež mladih sestojev predvsem preko naravne obnove. Ob 
tem moramo zmanjšati posek drobnega in srednjedrobnega 
lesa iglavcev. V gozdovih listavcev bo usmeritev na vre- 
dnostno proizvodnjo z rednimi redčenji in zadrževanjem ob- 
nove gozdov listavcev-do konca obhodnje. 

Poleg zagotavljanja pogojev za realizacijo etata bo treba 
posek povečati v malodonosrvih gozdovih. Z meiiorativimi 
posegi t.j. z intenziviranjem gozdno gojitvenih del na negi in 
obnovi bo treba izboljšati in povečati posek ter obenem osno- 
vati ali izboljšati sestojno zasnovo. 

Predvideni etat v 2000 letu je 4 mio m3, od tega v družbenih 
1,680.000 m3, v zasebnih pa 2,320.000 m3. Težišče povečanja 
etata bo pretežno v zasebnem sektorju, ker so bili družbeni 
gozdovi v preteklem desetletju maksimalno obremenjeni s 
posekom. 

Skladno s planiranim obsegom sečenj se predvideva v letu 
2000 blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov v višini 
2,870.000 m3 in sicer 1,610.000 3 iglavcev in 1,260.000 m3 

listavcev. 
5. Planirani obseg in struktura izkoriščanja gozdov Soodvi- 

sna in pogojena z obsegom in strukturo vlaganj v gozdove. Na 
področ ju gojenja predvidevamo letni povprečni obseg del na 
obnovi gozdov 3370 ha, nege gozdov 23.300 ha in melioracij 
gozdov 3800 ha. 

Za boljšo oskrbo lesno predelovalne industrije in drugih 
porabnikov gozdnih sortimenov z domačo lesno surovino bi 
morali dolgoročno vlagati več v razširjeno gozdno biološko 
reprodukcijo in v snovanje topolovih plantaž in plantaž hitro- 
rastoč ih drevesnih vrst iglavcev, v kar bo treba vključ iti tudi 
celulozno industrijo. Ureditev plantaž bi bila mogoča na kme- 
tijskih zemljišč ih, ki bi bila primerna za te namene stalno ali 
začasno. Planirani letni obseg snovanja plantažnih nasadov 
gozdnega drevja bi bil okoli 500 ha. 

Pri programiranju gradenj gozdnih cest je treba računati na 
znatno višje stroške, ker so za gradnjo cest ostali predvsem 
težki tereni, teži se k prevozu dolgih sortimentov lesa in torej 
zahtevnejšim tehničnim elementom gozdnih cest. Pričakovati 
je, da bo v bodoče veljal strožji režim poseganja v prostor, 
zlasti v krajinsko občutljivih predelih. Do leta 2000 bomo v 
SRS predvidoma zgradili okrog 1000 km gozdnih cest216). 

Tehnične investicije v gozdarstvu bodo v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju 1986-1990 le nekoliko večje kot doslej 
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(gradnja nekaterih mehaniziranih skladišč ). V splpšnem bo 
poudarek na vlaganjih v biološko sfero. Tudi v ostalih dveh 
obdobjih bo poudarek na bioloških investicijah, Tehnična 
oprema, razen mehaničnih skladišč , se bistveno ne bo pove- 
čala, v zadnjem petletju pa se predvideva uvajanje sekalnih 
strojev za izkoriščanje celotne biomase. 

6. Več ji napredek pri gospodarjenju z gozdovi bo mogoč  na 
osnovi razvoja družbenoekonomskih odnosov v samouprav- 
nih interesnih skupnostih za gozdarstvo, krepitve temeljnih 
organizacij združenega dela in temeljnih organizacij koope- 
rantov ter povezovanja gozdarstva s porabniki lesa za uč inko- 
vitejše gospodarjenje z vsemi gozdovi. Slovensko gozdarstvo 
se mora tudi v zasebnem sektorju usmeriti v optimalno izrabo 
rastiščnih in sestojnih potencialov za več jo proizvodnjo kako- 
vostne lesne surovine ob sočasni krepitvi splošno koristnih 
funkcij gozdov. 

Zagotoviti bi bilo treba uresničevanje drugih interesov do 
gozdov, kjer gre za smotrno in aktivno rabo gozdnatega 
prostora. Opuščanje kmetijskih zemljišč  in njihovo zaraščanje 
z gozdovi bi bilo potrebno reševati tako, da bi kvalitetno 
zemljo namenili kmetijski proizvodnji, ostaja pa problem manj 
kvalitetnih zemljišč , za katere je potrebno najti ustrezno na- 
membnost v procesu reprodukcije. Dolgoročno je treba ure- 
diti odnose med gozdarstvom in lovnim gospodarstvom tako, 
da se bodo vrste divjadi in njihov stalež v gozdovih vzdrževal v 
ravnovesju med rastlinskimi in živalskimi vrstami v gozdu. Pri 
tem bi morali skrbeti za ohranjanje stabilnosti naravnih in 
gospodarsko preoblikovanih biocenoz. 

9.2.4. Turizem 

Dosedanji razvoj 
1. Slovenijo veže s turizmom dolgoletna tradicija in jo 

uvrščamo med razvite emitivne in receptivne dežele. Doseda- 
nji razvoj turizma v SR Sloveniji je bil hiter predvsem v letih 
1960-1970, na kar je najbolj vplivala rast tujskega turizma. Po 
tem obdobju je bil počasnejši in je prišlo po letu 1979 celo do 
upadanja števila domačih in tujih turistov in tudi števila njiho- 
vih nočitev. V primerjavi z razvojem turizma v ostalih območ- 
jih Jugoslavije je turizem v naši republiki v celotnem obdobju 
relativno nazadoval. To velja najbolj za prenočitve tujih turi- 
stov, kjer se je delež Slovenije v Jugoslaviji od leta 1960 do 
leta 1981 zmanjšal od 13,9% na dobrih 7,%217). 

V analiziranem obdobju so se tako domač i kot tuji turisti 
zadrževali v naši republiki manj časa kot v Jugoslaviji (pov- 
prečna doba bivanja tujih turistov je bila leta 1980 v Sloveniji 
3.4 dni, v Jugoslaviji 5,8 dni; npr. v Španiji 6,4 dni v Avstriji 6,7 
Padec prenočitev je občuten posebno v zasebnih nočitvenih 
kapacitetah, delavskih počitniških domovih in planinskih do- 
movih, zaradi skromne tovrstne turistične ponudbe. 

Razvoj prenočitvenih kapacitet z odgovarjajočo infrastruk- 
turo je bil prepočasen, ob graditvi dragih hotelov premalo 
usmerjen v razvoj skromnejše dopolnilne oblike turistične 
ponudbe in pripadajoče turistične infrastrukture. Delež hotel- 
skih kapacitet v vseh nočitvenih zmogljivostih v Sloveniji je na 
nivoju hotelskih kapacitet v razvitih evropskih receptivnih 
državah. Močno pa zaostajajo v dopolnilnih zmogljivostih 
(penzioni, zasebne sobe, apartmaji, domovi, kampi). 

Povprečna letna zasedenost v vseh nastanitvenih zmoglivo- 
stih ) znaša okoli 30%, kar je nad jugoslovanskim povpreč- 
jem (26%). Zasedenost osnovnih nastanitvenih zmogljivosti je 
okoli 50% in je višja od zasedenosti nam konkurenčnih držav, 
vendar ob izraziti sezonski koncentraciji turističnega pro- 
meta, ) Z večjo zasedenostjo dopolnilnih zmogljivosti, (kjer 
je povprečna letna zasedenost le okoli 15%) bi dvignili pov- 
prečno letno zasedenost vseh zmogljivosti. 

Po neto deviznem učinku je turizem med gospodarskimi 
sektorji na tretjem mestu (za gozdarstvom in lesno indu- 
strijo Ob veliki rasti deviznega priliva se je zmanjševal 
strijo)220. Ob veliki rasti deviznega priliva se je zmanjševal 
stičnem deviznem prilivu Jugoslavije (od 9,8% v letu 1970 na 
6.5 v letu 1981) in v izvozu Slovenije (od 10,6% na 9,1%). 

Gostinstvo in turizem vključno s samostojnim osebnim de- 
lom sta v primerjavi s celotnim gospodarstvom relativno 
nazadovala, saj se zmanjšuje delež družbenega proizvoda te 
dejavosti v primerjavi z družbenim proizvodom celotnega 

gospodarstva (od 3,1% v letu 1970 na 2,9% v letu 1981) in 
delež investicij v osnovna sredstva družbenega sektorja go- 
spodarstva Slovenije (od 7% v letu 1970 na 2,1%. v letu 
1981). 1) V omenjenem obdobju je v upadanju tudi delež 
prenočitvenih zmogljivosti Slovenije v celotnih prenočitvenih 
zmogljivostih Jugoslavije (od 13% na 7%). 

Rezultati turističnega gospodarstva v preteklem obdobju bi 
bili lahko ugodnejši, če jih ne bi ovirala kadrovska problema- 
tika, kar se odraža v pomanjkanju kulturne ravni turističnih 
storitev ter pomanjkanju strokovnih in vodilnih kadrov. 

Dosedanji razvoj turizma se je glede na naravni potencial 
odvijal enostransko, parcialno, često na lokalni ravni s po- 
udarkom na izrabi le osnovnega motiva (morje, jezera, sneg, 
termalna voda itd.). To se kaže v necelovitosti turistične po- 
nudbe, saj so posamezne zvrsti ponudbe skoraj povsem zane- 
marjene (kot npr. kulturni turizem, izletniški, turizem na vasi). 
To je privedlo do nastanka velikega števila majhnih, nepove- 
zanih enot in nezaokroženih turističnih središč . Močno zao- 
stajamo predvsem v ponudbi osebnega dela (kot so zasebni 
penzioni, kmečki turizem, zasebne sobe). 
Značilna je razdrobljenost turističnega gospodarstva. Integra- 
cijski procesi so doslej marsikdaj sloneli le na kratkoročnih 
osnovah in ne na skupnih dolgoročnih interesih na kadrov- 
skem, proizvodnem, prodajnem itd. področ ju. 
Možnosti In amori razvoja 

2. Turistično gospodarstvo se že nekaj let najuspešneje 
prilagaja recesiji. Kljub stagnaciji v državah č lanicah OECD se 
prebivalci omenjenih držav niso odrekli letnemu oddihu, pač 
pa so se ob skrajšani dobi počitnikovanja preusmerili na 
krajša potovanja. V turistično zanimivih državah (emitivriih in 
receptivnih) dolgoročno pričakujejo skrajševanja delovnega 
tednika in podaljševanje plačanega letnega dopusta. 

Naravne danosti slovenskega prostora, bogata kulturna in 
zgodovinska dediščina omogočajo razvoj stacionarnega, 
tranzitnega, izletniškega in drugih oblik turizma (navtični, 
lovski, pohodništvo, itd.).' 

Vse to ustvarja pomembne možnosti razvoja turističnega 
gospodarstva oziroma turizma v Sloveniji. 

Sprejemna zmogljivost območij z naravnimi danostmi za 
razvoj zimskega turizma znaša 73.200 smučarjev. Dosedaj 
opremljena območja lahko sprejmejo 31.100 smučarjev, kar 
pomeni, da je naravni potencial izkoriščen le 42%. Na območ- 
jih z najkvalitetnejšimi naravnimi danostmi (z nad 3 mesece 
trajajočo sezono) so naravne zmogljivosti le40% izkoriščene. 
To pomeni, da imamo možnosti za dvainpolkratno povečanje 
ponudbe v območjih z najkvalitetnejšimi danostmi za razvoj 
zimskega turizma. 

Velik, neizkoriščen potencial omogoča razvoj turizma na 
podeželju, predvsem v že obstoječ ih in predvidenih turističnih 
območjih.2*2' 

Naravni potencial za razvoj obmorskega turizma je že 
močno aktiviran, ni pa dovolj in ustrezno izrabljen. Razvoj 
obmorske rekreacije povezujemo predvsem s kopališč i in 
ocenjujemo, da je sprejemljivost obalnega prostora cca 
63.000 kopalnih mest od katerih je 34.400 (54%) že izkorišče- 
nih. 

Dosedaj znana količ ina termalne, termomineralne in mine- 
ralne vode znaša 53,603.000 litrov na dan. Ta razpoložljiva 
količ ina vode nudi možnosti za podvojitev obstoječ ih zdravili- 
ških in rekreacijskih zmogljivosti. 

Razvoj turizma je vse bolj odvisen tudi od kvalitete, tehnolo- 
škega napredka, organizacijo, upravljanja in trženja. Dolgo- 
ročni razvoj Slovenije bo sam po sebi v določeni meri pospešil 
razvoj turizma, č igar razvoj pa bo imel zopet velike povratne 
narodnogospodarske in družbene uč inke na razvoj (karta št. 
32: Turistično - rekracijska sprejemna zmogljivost SR Slove- 
nije). 

3. Tomaijna naloga razvoja turizma je vstop v novo kvalitet- 
nejšo fazo, ki bo slonela na celovitosti turistične ponudbe, 
spremenjeni vlogi živega dela, vključno z bistveno okrepljeno 
vlogo osebnega dela. Na tej osnovi bo možno povečati turi- 
stični devizni priliv, kar pomeni, da bo moralo turistično 
gospodarstvo iztržiti relativno več od tujih turistov, hkrati pa 
pritegniti tudi nove tuje goste. Omogočiti bo treba aktivno 
preživljanje prostega časa domačih in tujih gostov, kar je 
pomembno za zadovoljevanje celovitih človekovih potreb. 

Treba bo razvijati celovito turistično ponudbo, v kateri naj 
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poleg turističnega gospodarstva sodelujejo tudi dejavnosti, 
kot so živilstvo, kmetijstvo, trgovina, promet, drobno gospo- 
darstvo, komunala, zdravstvo, bolj pa naj pri oblikovanju 
turistične ponudbe sodelujejo tudi kultura, umetnost, tele- 
sno-kulturna dejavnost ter kongresna in izobraževalna dejav- 
nost. Za vsako turistično območje in kraj bo treba opredeliti 
celovito in kvalitetno turistično ponudbo. 

Treba bo dati poudarek na boljšo valorizacijo slovenskega 
prostora. Tudi v bodoče bodo osnovne smeri turizma v raz- 
voju slovenske obale, kraškega, alpskega in gorskega sveta 
ter naravnih zdravilišč . Na obali bo poudarek predvsem v 
dopolnjevanju in prilagajanju turistične ponudbe vse bolj 
zahtevnemu povpraševanju, predvsem možnostim aktivne re- 
kreacije. V naravnih zdravilišč ih bo potrebno poleg turistične 
nočitvene ponudbe razvoj usmeriti še v visokokvalitetne 
zdravstvene in rekracijske storitve. 

Razvoj turistične ponudbe v alpskem in gorskem svetu bi 
bilo treba še vedno usmerjati v zaokroženje kvalitetne po- 
nudbe turističnih središč za letni in zimski stacionarni turi- 
zem, to pa pomeni aktivirati nova smučišča, povečati recep- 
tivne zmogljivosti in dograditi manjkajočo infrastrukturo, 
iskati dopolnilne oblike ponudbe (hoja, teki na smučeh, biat- 
lon, planinstvo itd.). V turistično ponudbo je potrebno vključ iti 
turizem na podeželju. V Sloveniji je treba računati na narašča- 
joče število tranzitnih gostov in stremeti, da se s prilagojeno 
turistično ponudbo podaljša njihovo bivanje pri nas. 

Turistična ponudba bi morala ustrezati različnim kategori- 
jam domačega in tujega gosta. Usklajena naj bi bila s sezon- 
skimi gibanji povpraševanja s ciljem podaljševanja turistične 
sezone. Spremljanje povpraševanja in hitro prilagajanje za- 
htevam gostov bo narekovalo večjo ažurnost, uč inkovitost, 
razvoj in povezavo slovenske informatike z jugoslovanskimi in 
mednarodnimi informativnimi sistemi. 

Na teh osnovah bi bilo mogoče doseč i okoli 5% letno rast 
turizma ter ob koncu 90-ih let eno milijardo letnega priliva 
dolarjev in okrog 18 milijonov nočitev223'. 

4. Zato bi morali v turizem vložiti znatna sredstva,s kate- 
rimi bi zagotovili dvig kakovosti obstoječ ih kapacitet, povečali 
število nočitvenih zmogljivosti in spremljajoč ih objektov za- 
sebnega in družbenega sektorja, zagotovili razvoj uč inkovi- 
tega informacijskega sistema in povečali ažurnost in uč inko- 
vitost poslovanja turističnega gospodarstva. 

Turistična investicijska politika naj bo usmerjena v izgrad- 
njo celovitih turističnih naselij ob upoštevanju tehnološkega 
napredka in modernizacije. Razvijati je potrebno iniciativo in 
usmerjati sredstva za hitrejši razvoj zasebnih turističnih 
zmogljivosti. V investicijah naj bi imela svoje pomembno 
mesto tudi obrt, komunalna infrastruktura in osebno delo v 
gostinstvu. Prav osebno delo v gostinstvu lahko v sodelovanju 
z družbenim sektorjem omogoč i hiter razvoj kakovostne turi- 
stične ponudbe v manjših turistično gostinskih objektih. 

Do leta 2000 bi orientacijsko potrebovali okoli 45-50 tisoč 
dodatnih ležišč  v družbenem in zasebnem sektorju turizma z 
ustrezno dopolnjujočo infrastrukturo. To pomeni 2,5%-3% 
letno rast nočitvenih zmogljivosti. 

V storitvenih dejavnostih, kot je turizem, je poslovna uspeš- 
nost zelo odvisna od živega dela, na kar močno vpliva kvali- 
teta kadrov, tudi njihova kvalifikacijska struktura. Ustvarjati bo 
potrebno pogoje za stalno zaposlovanje kvalitetnih turističnih 
kadrov vseh profilov, da bi se sezonsko zaposlovanje zmanj- 
šalo na minimum.224'. 

9.2.5. Gradbeništvo in industrija gradbenega 
materiala 

Gradbeništvo 
1. Slovensko gradbeništvo je doseglo v povojenem razvoju 

brez dvoma pomemben napredek, saj so domač i izvajalci 
danes kos domala vsaki, še tako zahtevni tehnični nalogi, 
Vendar pa so bile ob tako hitrem razvoju vseskozi prisotne 
tudi določene slabosti. Na začetku so bile to predvsem po- 
manjkanje strokovno usposobljenih kadrov, nepopolna inve- 
sticijska in tehnična dokumentacija, slaba mahanooprelje- 
nost operative itd. Neskladje med zahtevami investitorjev in 
razpoložljivimi gradbeniškimi kapacitetami je vodilo v eksten- 
ziven razvoj gradbeništva s širokim zaposlovanjem pretežno 
nekvalificirane delovne sile in neusklajeno nabavo vsako- 
vrstne opreme, predvsem iz tujine. Poslovna politika je teme- 

ljila vse preveč na usposabljanju organizacij za vsakovrstna 
dela in na ustvarjanju lokalnih monopolov, medtem ko je 
razvojna politika temeljila pretežno na prenosu licenčnih te- 
hnologij in na uvozu mehanizacije ter opreme. Prav to zadnje 
je bila največkrat tudi vzpodbuda za posamezne poizkuse 
vključevanja gradbenikov v mednarodno konkurenco, ki pa 
so bili največkrat slabo organizirani, kratkoročno zasnovani 
in poslovno neuč inkoviti. Prvi drastičen upad investicijske in s 
tem tudi gradbene dejavnosti beležimo sredi šestdesetih let, 
ko je gradbeništvo z industrijo gradbenega materiala zaposlo- 
valo že preko 54.000 delavcev, Po več letnem investicijskem 
mrtvilu se je v sedemdesetih letih gradbena dejavnost zopet 
razmahnila in dosegla vrhunec leta 1979. Takrat je bilo v 
Sloveniji k^r 384 gradbenih organizacij z domala 72.000 zapo- 
slenimi, piieko 200 samostojnih projektantskih organizacij z 
okoli 2.000 delavci in več kot 9.500 zaposlenih v industriji 
gradbenega materiala. Po letu 1979 je fizičen obseg del v 
gradbeništvu zopet v znatnem upadanju in je koncem leta 
1983 dosegel le še nekaj nad polovico fizičnega obsega iz leta 
1979. 

Gradbeništvo se kljub grenkim izkušnjam iz obdobja prvega 
upada investicijske dejavnosti ni zadovoljivo in uč inkovito 
organiziralo za svoj kvalitativen razvoj. Tudi velika nihanja v 
obsegu investicijskih del so v dobršni meri onemogočala 
smotrno dimenzioniranje gradbeniških kapacitet in poveče- 
vala stopnjo poslovnega rizika ob specializaciji za posamezna 
ožja področja dela. Prizadevanja gradbeništva, da bi svoje 
kapacitete zaposlilo v tujini, tudi niso obrodila pričakovanih 
uspehov. Tako je vse bolj prisotno spoznanje, da bo gradbe- 
ništvo moralo zmanjšati svoje kapacitete, hkrati pa se organi- 
zacijsko in tehnološko reorganizirati za kvalitativen razvoj in 
racionalnejše delo. 

Raziconalizacija dela, ki v gradbeništvu že dalj časa poteka 
ob nemalih naporih in vlaganjih, ni obrodila pričakovanih, 
predvsem ekonomskih rezultatov. Razvojna neusklajenost je 
tako rodila celo vrsto sistemov montažne gradnje iz armirano- 
betonskih prefabrikatov - samo za gradnjo industrijskih ob- 
jektov jih je preko dvajset, v zadnjem času pa se pojavlja še 
vrsta montažnih sistemov za kmetijstvo in živinorejo. Ti sitemi 
se po svoji zasnovi in po osnovnih karakteristikah med seboj 
bistveno ne razlikujejo, pa vendar med seboj niso modularno 
usklajeni in komponibilni. Razdrobljenost proizvodnje po- 
vzroča visoke stroške zaradi slabe izkoriščenosti kapacitet, 
modularna neusklajenost in proizvodna zaprtost pogojujejo 
nepotrebno visoke transportne stroške, montažna gradnja se 
zaradi pomanjkanja sekundarnih montažnih elementov ne- 
redko kombinira s klasično. Zaradi vsega tega izgublja svoj 
smisel in osnovne prednosti. V stanovanjski gradnji pa so se 
industrializirani sistemi gradnje še precej slabše uveljavili. V 
družbeni gradnji zgradimo le 5% stanovanj v montažnem 
sistemu, 20% v polmontažnem, kar 75% pa po klasičnih 
metodah, medtem ko je individualna gradnja, ki predstavlja 
kar 40-50% vse stanovanjske gradnje, domala izključno kla- 
sična. Tudi industrializacija stanovanjske gradnje poteka zelo 
neusklajeno in bazira doma izključno na aplikaciji licenčnih 
tehnologij, predvsem tunelske in velikostenske tehnologije 
opaženja za lito-betonske konstrukcije. Razvoj spremnih si- 
stemov za izvedbo inštalacijskih in zaključnih del, sistemov 
fasadne obdelave in nekonstrukcijskih elementov zavira pred- 
vsem projektna in operativna neusklajenost številnih izvajal- 
cev. 

2. Pri dolgoročnem planiranju se srečujemo z velikimi 
strukturnimi spremembami gospodarstev, novimi tehnolo- 
škimi postopki in organizacijskimi oblikami dela. Vse bolj 
prisotna nuja po krčenju deleža gradbenih stroškov v tehnični 
strukturi inyesticij je dolgoročen pojav. Po drugi strani pa 
svetovna energetska kriza izpostavlja vse večjo zahtevo po 
racionalni uporabi energije v proizvodnji, pri transportu in v 
široki porabi, kar se mora pričeti že pri pripravi in izvedbi 
investicijskih del. To so naloge, pri katerih imata gradbeništvo 
in industrija gradbenega materiala nemajhno vlogo v smislu 
tehnološkega in organizacijskega prestrukturiranja v proiz- 
vodnji, kot tudi v smislu izboljševanja kvalitete proizvodov in 
racionalizacije stroškov pri njihovem vzdrževanju in obratova- 
nju. 

Osnovna dolgoročna naloga gradbeništva mora biti brez 
dvoma kar največja možna industrializacija gradnje ob bistve- 
nem zmanjševanju udeležbe živega dela v prid boljše organi- 
zacije, racionalizacije, racionalnejših tehnologij gradnje in 
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izboljšanje opremljenosti, predvsem z lahko mehanizacijo. 
Zmanjšanju fizičnega obsega del, ki ga beležimo v zadnjih 
štirih letih, mora gradbeništvo prilagoditi tudi število zaposle- 
nih. 

V industriji vse bolj izstopajo zahteve po hitri in racional- 
nejši gradnji proizvodnih objektov, ki bi bili kar se da fleksi- 
bilni in katerih zasnova bi omogočala sprotno rast in prilaga- 
janje spreminjajoč im se tehnološkim zahtevam proizvodnje. 
Varovanje kvalitetnih kmetijskih zemljišč in vse večje potrebe 
po energetsko varčnejših objektih bodo zahtevale korenite 
spremembe v projektnih zasnovah in njihovi operativni 
izvedbi ter v tehnologiji gradnje ter zahtevnejša merila pri 
vrednotenju racionalnosti gradnje na relaciji: cena gradnje - 
cena eksploatacije objektov. Predvsem s stališča humanega 
bivalnega okolja se bo morala stanovanjska gradnja bolj 
usmerjati tudi na ugodnejše tipe nizke zazidave (nizka blo- 
kovna gradnja in goste zazidave individualnega tipa), s substi- 
tucijo klasičnih betonov predvsem inidividualna primestna 
zazidava dosega sedaj gostoto do 40 ljudi/hektar, medtem ko 
organizirana individualna gradnja omogoča gostote 150.200 
ljudi/ha, blokovna gradnja pa 200-300 ljudi/ha, v nekonstruk- 
cijskih elementih. Uvajanje novih energetsko ugodnejših ma- 
terialov, gradbenih tehnologij in obratovalnih karakteristik bo 
nasploh ena temeljnih nalog. 

Gradbeništvo mora kot celota reševati svoje probleme kom- 
pleksno in usklajeno, opirajoč se vse bolj na lastne moč i in 
domače znanje. Veliki strokovni potencial, ki predvsem na 
področ ju projektivne dejavnosti vse bolj presegajo realne 
potrebe projektivne dejavnosti same, lahko prevzamejo raz- 
vojno in inovativno nalogo v gradbeništvu in v industriji grad- 
benega materiala. 

3. Uspešnost industrializacije gradnje in racionalizacije 
proizvodnje zahtevata združevanje, usklajevanje in delitev 
dela med specializiranimi proizvajalci ob naslednjih smereh 
ukrepanja: smotrna selekcija obstoječ ih sistemov industriali- 
zirane gradnje z njihovim modularnim in tehnološkim usklaje- 
vanjem; usmeritev razvojnega dela za dograjevanje izbranih 
sistemov s široko paleto sekundarnih elementov in njihovo 
tržno proizvodnjo ob racionalni delitvi dela in prostorski ra- 
zmestitvi kapacitet; uvajanje in razvoj novih osnovnih in po- 
možnih materialov za vgradnjo in za vsa ostala dela v indu- 
strializiranem gradbenem procesu; razvijanje sistema modu- 
larne koordinacije, unifikacije elementov v gradbeništvu in v 
povezavi z industrijo elementov za vgradnjo ter standardiza- 
cijo del, ki bi omogočila usklajevanje proizvodnje; združeva- 
nje dela in izkušenj pri racionalizaciji energetske porabe od 
proizvodnje materialov, projektne zasnove, tehnologije grad- 
nje in organizacije dela, do obratovanja objektov z iskanjem 
optimalnih razmerij med energetskimi vložki in uč inki; uvaja- 
nje dohodkovnih odnosov med organizacijami pri zagotavlja- 
nju surovin in polizdelkov, ki bi omogočili racionalizacijo 
pridobivanja, proizvodnje in transporta; usklajevanje pri na- 
bavi opreme in mehanizacije, ki bi omogočala njeno racional- 
nejšo izrabo, kvalitetnejše vzdrževanje in smotrnejšo oskrbo z 
rezervnimi deli, zagotavljanje pretoka tehnoloških poslovnih 
raziskavah informacij preko računalniške mreže, ki bi omogo- 
čala racionalizacijo in usklajevanje v projektivi, inženiringu, 
pri tržnih in operativnih, pri smotrnem opremljanju z mehani- 
zacijo in tehnološko opremo, pri dimenzioniranju in izrabi 
kapacitet itd:, uvajanje sodobnih postopkov dela v projektivi, 
podprtih tudi z računalniškimi sistemi; z računalniško obde- 
lavo vzorčnih projektov omogoč iti realno vrednotenje pri- 
spevka projektantov in operative pri racionalizaciji gradnje in 
obratovanja; delitev dela pri osvajanju specialnih tehnologij 
in specifičnih del, kot so pomorska in rečna gradnja, podze- 
mni objekti, betonska cestišča, temeljenje v posebnih pogo- 
jih, utrjevanje terena itd.: organizacija skupnih akvizicijskih, 
operativno-raziskovalnih in drugih služb, ki bi na nivoju de- 
javnosti in v medpanožnem sodelovanju zagotavljale opti- 
malne rezultate pri pridobivanju in izvajanju investicijskih del 
v tujini. 
Industrija gradbenega materiala 

4. Pretekli razvoj industrije gradbenega materiala kaže na 
vse premajhno skrb za kvaliteten napredek panoge. Velik del 
industrije gradbenega materiala je proizvodno razdrobljen, 
deluje v okviru posameznih gradbenih organizacij in je kot tak 
pretežno ozko usmerjen v proizvodnjo za potrebe lastnih 
organizacij. Industrija gradbenega materiala, ki deluje samo- 

stojno, pa posluje dokaj neusklajeno in nepovezano. Raz- 
vojno-raziskovalna dejavnost v panogi je izredno šibka in ne 
daje vidnih rezultatov. Dokajšnja lokacijska in proizvodna 
neusklajenost povzroča akutno pomanjkanje določenih grad- 
benih materialov na eni in visoke transportne stroške na drugi 
strani. 

Kljub novim kvalitativnim in kvantitativnim zahtevam tržišča 
pa je modernizacija panoge in razvoj ustreznih materialov 
nesistematična in neorganizirana. Najbolj pereč i problemi se 
pojavljajo v proizvodnji klasičnih gradbenih materialov, torej 
opeke, apna in cementa. Proizvodnja je pretežno tehnološko 
zastarela, pri čemer se nemalokrat postavlja celo vprašanje 
smotrnosti dela takšnih obratov ali posameznih proizvodnih 
linij. Poglavitni razlog za ohranjanje proizvodnje je nemalo- 
krat le veliko pomanjkanje izdelkov na tržišču in pomanjkanje 
sredstev za postavitev novih proizvodnih linij. Zaostaja tudi 
razvoj tehnologije opečne prefabrikacije, višje razvitih siste- 
mov lahkih fasadnih, polnilnih in predelnih elementov. Celo 
proizvodnja in uporaba blokov in panelov iz plinobetona, ki se 
je že razmeroma široko razmahnila, niti po kvaliteti, ne po 
porabi ne dosega evropske ravni. 

5. Razvojne naloge industrije gradbenega materiala, ki je 
dohodkovno in razvojno močno povezana z gradbeništvom, 
so v pretežni meri identične s tistimi v gradbeništvu in so 
uresnič ljive le ob njunih skupnih naporih. 

Pri dolgoročnih razvojnih usmeritvah so osnovne naloge v 
okviru industrializacije gradnje: razvoj in usklajevanje proiz- 
vodnje novih materialov, primernih za sodobno tehnologijo 
gradnje, finalno čim bolj obdelanih osnovnih materialov, pre- 
fabriciranih sistemov konstruktivnih, lahkih fasadnih in pre- 
gradnih elementov, ki bodo izolativno, transportno in delovno 
bolj ugodni225 K 

Svetovna energetska kriza vse bolj izpostavlja nujo po ra- 
cionalizaciji energetske porabe na vseh področjih in to v 
celotnem procesu od načrtovanja do dolgoročne uporabe 
objektov. Industrija gradbenega materiala je med največ jimi 
energetskimi porabniki v slovenski industriji, zato izgube za- 
radi zastarelosti in neracionalne proizvodnje ne morejo biti 
zanemarljive. Hkrati pa lahko smotrna gradnja ob uporabi 
kvalitetnih izolativnih materialov omogoč i velike energetske 
prihranke pri obravnavanju objektov. Zato bodo racionaliza- 
cija proizvodnje, izboljševanje kvalitete izdelkov in širitev pro- 
izvodnih programov vsekakor ključne razvojne naloge v indu- 
striji gradbenih materialov. 

9.2.6. Stanovanjsko gospodarstvo 

Dosedanji razvoj in sedanje stanje 
1. Stanovanje je ekonomska in socialna dobrina, primeren 

stanovanjski standard pa osnova za življenje in delo - tega se 
je naša družba vseskozi dobro zavedala in stanovanjskemu 
gospodarstvu posvečala veliko pozornosti, čeprav rezultati 
niso bili vselej sorazmerni vloženim naporom in sredstvom. 

Stanovanjski fond je bil po vojni dokaj boren po obsegu in 
po kvaliteti stanovanj. Leta 1951 beležimo v Sloveniji 364 tisoč 
naseljenih enot s povprečno velikostjo 42 m2 oziroma 10,5 m2 

na prebivalca - seveda pa marsikatera od teh enot ni ustrezala 
niti minimalnim življenjskim zahtevam, niti ni bila namenjena 
za stanovanje. Popis iz leta 1961 kaže, da smo sicer dosegli 
povečanje stanovanjske površine za 1,1 m2 na prebivalca, 
hkrati pa smo beležili tudi največ ji stanovanjskih primanjkljaj 
- stanovanj je bilo kar 15% manj kot gospodinjstev. Hkrati 
analiza mestnega stanovanjskega fonda (ki je bil neprimerno 
kvalitetnejši od nemestnega) kaže, da je bilo kar 70% vseh 
stanovanj brez kopalnice, polovica stanovanj brez stranišča 
ter četrtina brez vodovoda in kanalizacije. Dinamika stano- 
vanjske gradnje je v šestdesetih letih dosegla okoli 9.000 
stanovanj letno in v sedemdesetih okoli 14.000, s čimer smo 
do leta 1981 zvečali stanovanjski fond na preko 585 tisoč  
stanovanjskih enot in s tem ustvarili 0,3 odstoten presežek 
stanovanj v odnosu na število gospodinjstev. 

Pozitivna stanovanjska bilanca pa še zdaleč ne pomeni, da 
smo odpravili tudi stanovanjsko problematiko in še zmeraj 
močno potrebo po novih stanovanjih, predvsem v več jih me- 
stih in zaposlitvenih centrih. Vzrokov za takšno stanje je več , 
izvirajo pa predvsem iz protislovij pospešenega družbeno- 
gospodarskega razvoja in iz preveč neekonomsko zasnovane 
stanovanjske politike v preteklem obdobju. Sem sodijo tudi 
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izredno visoke cene stanovanjske gradnje, ki so jih le delno 
kompenzirali ugodni pogoji kreditiranja. 

Glavne znač ilnosti obstoječega stanja v stanovanjskem go- 
spodarstvu oz. v stanju obstoječega stanovanjskega fonda so 
naslednje: kar 3,2% stanovanjskega fonda (18.500 enot) je 
začasno ali stalno nenaseljeno, od tega dve tretjini v nemest- 
nih naseljih, kar je v pretežni meri posledica neenakomernega 
gospodarskega razvoja, pospešene deagrarizacije in moč- 
nega preseljevanja v industrijske certtre. Povprečna stano- 
vanjska površina na osebo znaša sicer 19,9 m2, vendar živi kar 
2/3 prebilstva na podpovprečni stanovanjski površini, 1/4 pa 
celo na manj kot 12 m2. Družin je za 7,4% (za 43.000) več od 
gospodinjstev. Poznavanje problematike in primerjava z osta- 
limi evropskimi državami nesporno kaže, da je vsaj polovica 
teh »mešanih« gospodinjstev posledica nerešenih stanovanj- 
skih vprašanj. Starostna struktura stanovanjskega fonda je 
dokaj neugodna. Vzdrževanje stanovanjskega fonda je slabo. 
Po grobih ocenah je kar 30% vseh stanovanj potrebno pre- 
nove, 2% pa je potrebno porušiti226. Kar 31,5% celotnega 
stanovanjskega fonda v SRS predstavljajo družbena stanova- 
nja (jugoslovansko povprečje znaša 21,9%); 86% vseh druž- 
benih stanovanj je v mestnih naseljih in predstavljajo preko 
50% celotnega stanovanjskega fonda v mestih. 

Obseg stanovanjske gradnje znaša 7,2 stanovanja letno na 
1.000 prebivalcev, kar je blizu povpreč ja evropskih držav. 
Nasprotno pa je število prebivalcev na stanovanjsko enoto 
med najvišjimi v Evropi. 

V Jugoslaviji je med vsemi evropskimi državami največje 
zaostajanje stanarin za rastjo potrošniških cen 220 

Osnovne naloge in smeri razvoja 
2. Analiza potreb in možnosti za zadovoljevanje stanovanj- 

skih potreb kaže, da'bi v Sloveniji v prihodnjem obdobju lahko 
uresnič ili naslednje temeljne naloge: prioritetno naj bo po- 
udarek na odpravi stanovanjskega primanjkljaja, posebno v 
urbanih sredinah in industrijskih centrih, kjer je primanjkljaj 
sedaj največ ji; po relativno še intenzivni stanovanjski novo- 
gradnji v prvem delu obdobja bo moč obseg novogradnje 
postopoma zmanjševati, hkrati pa močno pospešiti dela na 
prenovi starejšega stanovanjskega fonda; še naprej mora 
ostati prisotna težnja po zviševanju kvalitete stanovanj, hkrati 
pa bo nujno bistveno znižati relativne cene stanovanjske 
gradnje. 

Glede na doseženo stopnjo zadovoljenosti stanovanjskih 
potreb lahko v prihodnjem obdobju računamo s postopnim 
relativnim zmanjševanjem narodnogospodarskih stroškov za 
stanovanjsko gradnjo v družbenem proizvodu. 
3. Dolgoročna ocena obsega stanovanjske gradnje229 temelji 
na naslednji projekciji stanovanjskih potreb do leta 2001: 
Tabela 9.11.: 
Projekcija stanovanjskega fonda 

1951 1961 1971 1981 1986 1991 1996 2001 
Število gospodinjstev (000) 408 459 515 583 632 678 721 761 
Število prebivalcev (000) 1.480 1.592 1.727 1,883 1.961 2.031 2.100 2.169 
Velikost gospodinjstev 3,71 3,47 3,35 3,21 3,10 2,99 2,91 2,85 
Pokritost gospodinjstev s . 
stanovanji (%) 90,2 85 91,5 100,3 100,8 101,3 101,9 102,5 
Število stanovanj (000) 368 390 471 586 637 687 735 780 

Izhajajoč iz predvidenega števila potrebnih stanovanjskih 
enot v obdobju od 1986 do 2001 bo potrebno zgraditi 163.000 
enot (za pokrivanje predvidenih stanovanjskih potreb: 
143.000 enot; za nadomestitev fonda, ki ne bo več  primeren za 
sanacijo: 14.500 enot; za nadomestitev iz drugih razlogov 
porušenih stanovanj: 5.500 enot). 

Ob postopnem zmanjševanju stanovanjske novogradnje 
(nacca 10.000 letno) pa bodo v prihodnosti vse večja vlaganja 
zahtevale adaptacije, sanacije in revitalizacije obstoječ ih sta- 
novanjskih enot. Po grobih ocenah bo glede na starostno 
strukturo stanovanj in na nefunkcionalnost potrebnih bolj ali 
manj temeljite prenove okoli 176.000 stanovanj, od tega 
35.000 iz družbenega fonda (20% družbenega fonda). Poleg 
tega je treba računati na znaten obseg posodabljanja stano- 
vanj zaradi varčevanja z energijo, novih tehnologij bivanja in 
graditve, spremenjenih bivalnih potreb ipd. Takšni posegi 
bodo nujni za ohranitev obstoječega stanovanjskega fonda, 

prispevali pa bodo tudi k funkcionalnejši izrabi obstoječ ih 
stanovanj in zagotovili ustrezen stanovanjski standard. 

4. Med pomembnejše smeri ukrepanja na podrdčju stano- 
vanjskega gospodarstva sodi uvedba ekonomskih stanarin in 
pospeševanje zamenjav stanovanj, ki naj omogoč i racional- 
nejšo izrabo družbenega stanovanjskega fonda. Ustreznejša 
davčna politika ob prodaji in zamenjavi lastniških stanovanj 
naj stimulira racionalnejšo izkoriščenost zasebnega stano- 
vanjskega fonda. Vzpodbuditi bo treba oddajo neizkoriščenih 
lastniških stanovanjskih enot v najem, bi v več ji meri 
izkoristili rezerve v sedaj nezasedenih stanovanjih. 

Organizirana in pospešena sanacija obstoječga stanovanj- 
skega fonda mora zaustaviti njegovo propadanje, pri čemer 
bo treba ekonomsko vzpodbuditi tako uporabnike družbenih 
kot lastnike zasebnih stanovanj, da bodo vlagali tudi lastno 
delo in sredstva za ohranitev stanovanjskega fonda. Postopno 
bo treba prodati družbena stanovanja, katerih vzdrževapje ali 
prenova je iz objektivnih razlogov družbeno neracionalna, 
sredstva od prodaje pa uporabiti za sanacijo ostalih aii za 
pridobitev novih stanovanj. 

Primerno in kvalitetno bivanje je eksistenčna potreba, ka- 
tere zadovoljevanje mora biti bolj kot doslej skrb posamez- 
nika, ne pa breme družbe. Reševanje stanovanjskih potreb bo 
moralo temeljiti na večjem deležu vloženih lastnih sredstev in 
dela, družba pa bo morala ustvariti predvsem realne možnosti 
delovnemu človeku, da si na osnovi dela zadovolji stanovanj- 
ske potrebe. Ob velikem bremenu, ki ga predstavlja sanacija 
stanovanjskega fonda, bo potrebno vzpodbujati vse oblike 
pridobivanja novih stanovanjskih enot in boljšega vzdrževa- 
nja obstoječ ih. Zadružna gradnja kot oblika neposrednega 
odločanja in vključevanja v stanovanjsko gradnjo in vzdrževa- 
nje z lastnim delom in sredstvi bo pomemben dejavnik v 
stanovanjskem gospodarstvu. Adaptacija in revitalizacije pri- 
mernih objektov, podstrešij230' in drugih neizkoriščenih pro- 
storov so velika rezerva za pridobitev kvalitetnih stanovanj- 
skih enot (družbenih in lastniških) ob razmeroma nizkih vla- 
ganjih, hkrati pa razbremenitev vzdrževalnih stroškov obsto- 
ječ ih stanovanjskih objektov. 

Brez ozira na vrsto in oblike gradnje bo nujna vse bolj 
integralna in dolgoročna obravnava naselit\/(!fiega prostora in 
gradnje. Dolgoročno opredeljevanje razvoja naselij, opreme 
zemljišč in gradnje stanovanjskih kompleksov morajo biti" 
osnova za kontinuiteto, funkcionalnost in racionalnost stano- 
vanjske gradnje. 

Novogradnja, često omejena s prostorskimi možnostmi, se 
bo morala bolj usmeriti na.goste zazidave nizkega tipa (tako 
blokovna kot usmerjena individualna gradnja) na manj kvali- 
tetnih terenih. 

Stabilnejša dinamika gradnje mora omogočiti izvajalcem 
realno dimenzioniranje kapacitet, kvaliteto dela in uvajanje 
sodobnejših tehnologij, s tem pa tudi cenejšo gradnjo. Racio- 
nalizacija obratovalnih stroškov (predvsem energetske po- 
rabe) bo ena pomembnejših nalog investitorjev in izvajalcev. 

9.2.7. Komunalno gospodarstvo 

Dosedanji razvoj 
1. Potreba po načrtni in organizirani komunalni dejavnosti 

se pojavlja v vsakem urbaniziranem okolju. V naših krajih 
zasledimo prve takšne sisteme v času rimskega imperija.231) Z 
njegovim propadom je zamrla tudi skrb za komunalno higieno 
in tako zasledimo prve načrte za sisteme javnega kanalizacij- 
skega omrežja pri nas (Ljubljana) šele na prehodu v 20. 
stoletje, v celoti pa so bili realizirani med obema vojnama. 
Šele takrat se je začela bolj ali manj sistematična gradnja 
komunalnih sistemov tudi v drugih mestih po Slovenijii. 

Za povojno obdobje je zato značilna dokaj skromna komu- 
nalna infrastruktura, hkrati pa pospešen razvoj industrije z 
intenzivno urbanizacijo in potrebe po zviševanju stanovanj- 
skega standarda. Vse to je zahtevalo kvalitetno oskrbo z 
velikimi količ inami vode, odvajanje in čiščenje vse več odpa- 
dne vode, organiziran odvoz in ustrezno deponijo trdih od- 
padkov urejanje in vzdrževanje javnih objektov in površin 
urbanih okolij, javno razsvetljavo, mestni transport, energet- 
sko oskrbo itd. Pospešena, bolj ali manj načrtna gradnja 
novih in širitev kapacitet obstoječ ih sistemov je privedla v 
kvantitativnem smislu do izboljšav komunalnega standarda. 
Vendar pa so zanemarjanje razvoja določenih segmentov 
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komunalne oskrbe in zanemarjanje potrebe po sočasni in 
kvalitetni gradnji komplementarnih komunalnih sistemov v 
mnogih okoljih povzroč ili dolgoročne razvojne in ekološke 
probleme, katerih reševanje bo v prihodnosti terjalo precejš- 
nja vlaganja in bolj načrten pristop k reševanju komunalne 
problematike. 

2. Oskrbi z vodo je bila v dosedanjem razvoju dana posebna 
pozornost. Temu pa ni sledil razvoj sistema za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda. Z vodo je oskrbljeno 93% prebival- 
stva,23 1 vendar jih je le 75% oskrbljeno iz javnega vodovo- 
dnega omrežja, ki oskrbuje 1.725 naselij. Kapaciteta obstoje- 
čih javnih vodovodnih sistemov je 9,6 ms/s, kar zagotavlja 
povprečno dnevno porabo 360 I vode na prebivalca, vendar 
pa so dejanske kapacitete po posameznih območjih zelo 
različne. 

Na neusklajenost omrežja komplementarnih komunalnih 
sistemov opozarja stanje kanalizacijskega omrežja. Na 
omrežje je priključeno le okoli 50% uporabnikov javnega 
vodovodnega omrežja (oz. okoli 30% vseh prebivalcev). Evi- 
denca obstoječega fonda je pomanjkljiva. Omrežje je pre- 
težno nezadostno oskrbovano, zastarelo in največkrat ni ve- 
zano na ustrezne čistilne naprave. Neurejen odvod odpadnih 
voda ogroža kvaliteto okolja in vodnih virov ter predstavlja vse 
bolj pereč ekološki problem. 

Vse več ji problem postaja tudi organiziran odvoz in deponi- 
ranje komunalnih in industrijskih odpadkov, katerih količ ina 
stalno narašča. Reden odvoz odpadkov ima zagotovljeno le 
okoii 65% prebivalstva.233' Organizirano deluje 68 odlagališč  
(le na devetih se komunalni odpadki ne mešajo z industrij- 
skimi), kjer se letno deponira okoli 2 milijona m3 odpadkov. Le 
četrtina vseh odlagališč ima kapacitete, ki zadoščajo do leta 
1990. 

3. Stanje v komunalnem gospodarstvu kaže na veliko raz- 
drobljenost te dejavnosti v slovenskem prostoru.234' Razdrob- 
ljenost operativnih in strokovnih kapacitet onemogoča racio- 
nalizacijo vzdrževanja obstoječ ih in gradnjo novih kapacitet 
ter dograjevanje in posodabljanje zastarelih sistemov; komu- 
nalni sistemi so domala praviloma omejeni z občinskimi me- 
jami, brez ozira ^ tehnološke zahteve in naravne danosti; 
nepopolna evidenca obstoječ ih komunalnih fondov otežkoča 
smotrno načrtovanje širitve sistemov, vodi v dezinvestiranje, 
hkrati pa onemogoča smotrno in korektno vzdrževanje obsto- 
ječ ih sistemov; nerešen in neuč inkovit sistem financiranja 
komunalne dejavnosti zavira delovanje in razvoj komunal- 
nega gospodarstva; neugodna kadrovska struktura zavira 
modernizacijo tehnoloških in delovnih postopkov; vse pre- 
malo sistematična vlaganja v vzdrževanje, modernizacijo in 
širitev komunalnih sistemov so povzroč ila močno onesnaže- 
vanje okolja in vodnih virov, kar se s pospešeno urbanizacijo 
in razvojem industrije še stopnjuje. 

Osnovne naloge in usmeritve 
4. Pri dolgoročnih razvojnih usmeritvah komunalnega go- 

spodarstva moramo nedvomno izhaj'ati iz spoznanja, da je 
uč inkovit sistem financiranja osnova in pogoj za potreben 
razvoj komunalne dejavnosti, ki predstavlja kompleksen si- 
stem delovanja širšega urbanega prostora. Dimenzioniranje 
komunalne infrastrukture mora biti rezultat zelo dolgoročno 
zasnovane politike urbanizacije območja, kajti sicer lahko 
postane (in že postaja) komunalna infrastruktura omejitveni 
faktor celotnega razvoja ali vsaj izredno veliko breme ob 
naknadnih sanacijah in dograjevanju sistemov. Pri zagotavlja- 
nju sredstev za uč inkovito in smotrno delovanje komunalnega 
gospodarstva morajo svojo vlogo odigrati cene komunalnih 
storitev, uč inkovito zajemanje in namenska uporaba mestne 
rente ter dolgoročno kreditiranje razširjene reprodukcije.235' 

5. Zaradi racionalnega in uč inkovitega delovanja bi se mo- 
rale komunalne organizacije vse bolj vključevati v velike ko- 
munalne sisteme, katerih delovno področje in območje ne 
smeta biti pogojena z mejami družbeno-političnih skupnosti, 
temveč predvsem s specifičnimi tehnološkimi zahtevami po- 
sameznih dejavnosti, kot so ekonomika dimenzioniranja si- 
stema, naravne danosti, geografski pogoji, optimizacija pre- 
delave, zaščita okolja itd. Poleg ožje specializacije in koncen- 
tracije kapacitet v nekaj velikih komunalnih sistemih236' bi 
morali sistematično in usklajeno pristopiti k reševanju pro- 
blematike komunalnega gospodarstva: izpopolnitev po- 
manjkljive dokumentacije in evidence obstoječ ih fondov; pri- 

prava kompleksnih načrtov sanacije in dograjevanja obstoje- 
č ih sistemov ob zagotavljanju vsaj minimalne komunalne 
oskrbe in ob upoštevanju dolgoročnih tendenc razvoja pripa- 
dajočega urbanega okolja in optimalne zaščite naravnega 
okolja; povezava lokalnih sistemov v širše regionalne ali med- 
regionalne sisteme za zagotavljanje količ inske in kakovostne 
oskrbe, hkrati pa tudi optimalno izkoriščanje odpadnih snovi 
v gospodarske namene; razvoj standarnih naprav, sklopov in 
sistemov komunalnih naprav z uvajanjem njihove serijske 
proizvodnje; koncentracija in usklajevanje kapacitet in kadrov 
predvsem za specifična dela pri gradnji in obnovi komunalnih 
naprav; smotrno dimenzioniranje operativnih kapacitet in me- 
hanizacije ter povezovanje z gradbeno operativo pri izvedbi 
univerzalnih zemeljskih in gradbenih del predvsem pri razšir- 
jeni reprodukciji; uvajanje sodobnih materialov, naprav in 
metod dela za racionalizacijo in optimizacijo s posebnim 
poudarkom na racionalizaciji energetske porabe, kot tudi na 
gospodarnem izkoriščanju vseh vrst komunalnih odpadkov za 
vir energije, sekundarnih surovin in surovin za kmetijstvo. 

Posodabljanje in dograjevanje komunalne infrastrukture bo 
v prihodnosti zahtevalo veliko bolj intenzivno, sistematično in 
dolgoročno vlaganje ne le zaradi višjega bivalnega standarda, 
temveč predvsem zaradi vse večje nuje po zašč iti bivalnega 
okolja in naravnih virov ob vse bolj integralni urbanizaciji 
prostora in zaradi zaostrenih potreb po smotrni energetski 
porabi na vseh področ jih. 

9.3. DROBNO GOSPODARSTVO 

Dosedanji razvoj 
1. Drobno gospodarstvo zajema mnoge dejavnosti, kjer je 

zaradi produkcijsko-tehnoloških, tržnih, delovnih, dohodkov- 
nih, naložbenih in še drugih pogojev, ne nazadnje pa tudi 
zaradi zadovoljevanja specifičnih potreb standarda, najpri- 
mernejše delo manjših skupin ali celo posameznika. Tudi 
predvidevanja razvoja v pogojih t. i. tretje tehnološke revolu- 
cije dajejo tej dejavnosti pomembno mesto. Poleg nadaljnje 
produkcijske, finančne in organizacijske koncentracije omo- 
gočajo nove tehnične možnosti tudi oblikovanje visokopro- 
duktivnih manjših in samostojnih produkcijskih enot, ki nava- 
dno bolj ali manj organizirane med seboj sodelujejo z velikimi 
sistemi. Velik del drobnega gospodarstva dopolnjuje ali 
spremlja zlasti industrijo in gradbeništvo, medtem ko se stori- 
tveni del navezuje predvsem na potrebe prebivalstva. V drob- 
nem gospodarstvu imamo še velike rezerve razvoja, zlasti v 
kadrovskih in gmotnih potencialih. 

2. V primerjavi z burnim razvojem industrije je v razvoju 
drobnega gospodarstva kljub dokaj jasnim razvojnim usmeri- 
tvam vendar prisotna dolgoročna stagnacija. Tako je prišlo 
do zaostanka za potrebami in je v produkcijskotržni strukturi 
gospodarstva izostal eden najbolj fleksibilnih in dopolnjujo- 
č ih delov gospodarske dejavnosti. Medtem ko predstavlja 
delež aktivnih v obratovalnicah proizvodnih in raznovrstnih 
storitvenih dejavnosti z do deset zaposlenih (brez kmetijstva) 
v razvitih industrijskih državah približno četrtino vseh zapo- 
slenih v proizvodnji in storitvah, je bila doslej pri nas v teh 
dejavnostih zaposlena le okoli desetina vseh zaposlenih. Sa- 
mostojno osebno delo je glede možnosti zaposlovanja ome- 
jeno (do 5 zaposlenih, izjemoma 7 ali 10 za posamezne dejav- 
nosti), čeprav tudi teh okvirov še ni izkoristilo. Za družbeni 
sektor pa velja, da morajo biti manjše enote organizirane tako 
kot velike. To pa drobne gospodarske enote materialno bre- 
meni v takšni meri, da je vprašljiva njihova ekonomičnost. To 
je vzrok za primanjkljaj proizvodnih enot z od 5 do 50 zaposle- 
nimi. Po ocenah drobno gospodarstvo ustvarja le 8,3% druž- 
benega proizvoda. 

Poleg tega močno zaostaja modernizacija teh dejavnosti. 
Tako se ob vse več ji ravni splošne gospodarske razvitosti 
vedno bolj čuti pomanjkanje tistih proizvodov in storitev za 
reprodukcijske, investicijske in potrošne potrebe, ki pravi- 
loma prihajajo iz drobnega gospodarstva. V pogojih razrašča- 
nja teh dejavnosti in konkurence med njenimi nosilci bi lahko 
prihajalo do zelo pozitivnih iniciativ v uvajanju in razvijanju 
novih proizvodov, postopkov in sploh do bogatenja ponudbe 
s področja drobne dejavnosti. 
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Možnosti in smeri razvoja 
3. Smo pred možnostjo, da vzpodbudimo razvoj mnogo 

večjega potenciala drobnega gospodarstva z njegovo pro- 
dukcijsko, tržno, izvozno, zaposlitveno, inovacijsko in še dru- 
gimi funkcijami, sicer pa bo izostal neobhodni delež teh 
dejavnosti v strukturi gospodarstva in njihova vloga v komple- 
tiranju reprodukcijskih kompleksov, v bogatenju ponudbe in 
na teh osnovah v dimenziranju gospodarske rasti. Razvoj 
drobnega gospodarstva je zato sestavni del prestrukturiranja 
in racionalizacije našega gospodarstva, ki pogosto pomeni 
tudi možnost nastajanja novih in organske rasti obstoječ ih 
organizacij združenega dela. Zlasti v industriji je neobhodno 
pestre proizvodne programe selekcionirati in krč iti ter v smi- 
slu delitve dela prenašati v drobno gospodarstvo. Velike so 
možnosti v nadomeščanju uvoza ter v samostojnem ali koo- 
peracijskem vključevanju v izvoz velikega števila proizvodov 
in 'storitev, značilnih za drobno gospodarstvo. Pri razvoju 
osebnih in drugih storitev in zlasti pri razvoju dejavnosti 
servisiranja tehničnih predmetov ne gre samo za določeno 
deficitarnost teh storitev, sicer različno po dejavnostih in 
območjih, temveč tudi za uveljavljanje novih koncepcij proiz- 
vodov, zlasti tehničnih predmetov, glede funkcionalnosti, 
vzdržljivosti in možnosti podaljševanja življenjske dobe. V 
prehodu na varčno družbo ter zlasti v obdobju pomanjkanja 
dobrin in nizke kupne moč i občanov pa je važno, da gre tudi 
za racionalizacijo osebne porabe, vzdrževanja gradbenih ob- 
jektov, stanovanj, inštalacij in podobno. 

4. Analiza kaže na potrebe bistvenega povečanja obsega 
drobne dejavnosti v njenem nadaljnjem razvoju. Po oceni bi 
lahko to pomenilo možnost podvojitve sedanjega obsega, kar 
je pogojeno z možnostmi za sproščanje drobne iniciative in 
stabilnosti pogojev gospodarjenja. Tako bi se lahko postopno 
podvojil tudi delež drobnega gospodarstva v družbenem pro- 
duktu. To je mogoče doseč i le z razvojno politiko, ki bo 
spodbujala, mobilizirala in skladno usmerjala k temu cilju vse 
dejavnike. Upravičeno lahko govorimo o eni od najširših front 
angažiranja ljudi, sredstev in ustvarjalnega znanja kot sestav- 
nega dela strategije opore na lastne sile, ki pa je zahtevna 
glede organizacijskih prijemov, vztrajnosti in predvsem glede 
jasnih perspektiv za njihove nosilce. Ne glede na motive 
nosilcev drobnega gospodarstva, bodisi da so zaposlitveni, 
materialni, profesionalni in še drugi, bi morali upoštevati, da 
so več  ali manj sami odgovorni za mnoge elemente produkcij- 
skega procesa in prevzemajo osebni rizik, pa so zato v speci- 
fičnem položaju v primerjavi z delavci, ki združujejo delo ob 
več ji delitvi dela, rizikov in odgovornosti. 

5. V razvojni politiki drobnega gospodarstva se pojavlja 
nekoliko nalog. Stvarno in ne samo z deklaracijami bo treba 
preseč i nekatere preživele razvojno-koncepcijske pogiede, ki 
zavirajo ržzvoj drobnega gospodarstva. Širjenje te dejavnosti 
omejuje pojave monopolov in odpravlja dokaj razširjene pri- 
mere, ko zaradi premajhnega števila nosilcev te dejavnosti 
prihaja do prisvajanja dohodka mimo dela in rezultatov dela. 
Razvijati bo treba široko dejavnost organizacijske, ekonom- 
ske, tehnološke, tržne, knjigovodske in druge pomoč i nosil- 
cem drobnega gospodarstva ter odpirati široke možnosti nji- 
hovega kooperiranja z združenim delom. Razvijati bo treba 
sodoben in praktičen institucionalni sistem ekonomskega 
obvladovanja in pospeševanja drobnega gospodarstva. 

Pospeševanje drobnega gospodarstva mora zajeti vso pa- 
leto nosilcev, od enovitih organizacij združenega dela, poseb- 
nih organizacij združenega dela, manjših temeljnih organiza- 
cij združenega dela v sestavi delovnih organizacij, zadrug, pa 
vse do rednega in popoldanskega opravljanja obrtne in po- 
dobne dejavnosti na osnovi dela s sredstvi v zasebni lastnini 
in do najrazličnejših dejavnosti v t. i. avtonomni (sivi) ekono- 
miji. Vse to je svojevrstna naravna podrast za stalen razvoj vse 
bolj produktivnih in razvitejših oblik združevanja dela. Ne bi 
smelo biti omejitev glede vrste dejavnosti, kjer se lahko pod 
določenimi pogoji razvijajo razne organizacijske oblike drob- 
nega gospodarstva. Z izgradnjo npr. malih hidroelektarn, 
bioenergetskih objektov ipd. se lahko vključuje celo v ener- 
getsko področ je, obsežne so neizkoriščene možnosti v proiz- 
vodnji raznih strojev in opreme, bodisi delov in sklopov, 
bodisi finalnih proizvodov, v proizvodnji raznih reprodukcij- 
skih materialov in proizvodov osebne porabe s področja ke- 
mije, živilstva, gradbeništva itd. V turistični dejavnosti smo 

glede angažiranja osebnega dela s sredstvi v zasebnTlastnini 
šele na pol poti. 

V investicijskem pogledu zahteva koncept moderne uredi- 
tve obratovalnic relativno velike napore nosilcev te dejavno- 
sti. Z vsem tem bi morali računati v izgradnji institucionalnega 
sistema in dohodkovnega položaja za nosilce drobnega go- 
spodarstva in zagotavljati organiziranje raznovrstne pomoč i 
preko njihovih združenj, zadrug, posebnih kreditnih linij v 
bankah, preko kooperantskega povezovanja v okviru organi- 
zacij združenega dela nosilcev poslov in podobno. Pri vsem 
bodo ključni razviti dohodkovni odnosi v različnih oblikah, ki 
naj bi zagotavljali v raznih oblikah sodelovanja zanesljivost, 
jasnost in perspektivnost ter enakopraven položaj. Z visoko 
ravnijo poslovne organiziranosti drobnega gospodarstva bi 
morali preseč i slabosti razdrobljenosti in relativne gospodar- 
ske šibkosti proizvodnih enot. Poleg izgrajenih dohodkovnih 
odnosov med velikimi proizvodnimi, trgovskimi in storitve- 
nimi organizacijami in enotami drobnega gospodarstva gre za 
organiziranje poslovnih funkcij na združeni ravni potrebne 
velikosti in kvalitete, za razvijanje informacijskega sistema o 
trgu, razvoju, tehniki in tehnologiji itd. 

Za usmerjeno selektivno informatiko je drobnemu gospo- 
darstvu potreben poslovno informacijski sistem. Takšen si- 
stem bi zbiral informacije po posameznih poslovnih področ jih 
ter jih po selekciji in ustrezni obdelavi posredoval uporabni- 
kom. Gre za računalniško obdelavo spremljanja poslovanja, 
pripravo proizvodnje (planiranje v notranjem poslovanju or- 
ganizacij) ter za usmerjanje in vodenje proizvodnih procesov 
dislociranih enot z enega mesta, za povezavo z informativnim 
centrom in med centri. Zato je potrebno poiskati možnost 
uvajanj^ malih računalniških enot in jih povezovati v sistem. 

Potrebna je enostavnejša organizacija za manjše enote 
združenega dela ob minimalnih režijskih stroških, dolgoročno 
kreditiranje pod ugodnimi pogoji, ureditev uvozno - izvoznih 
instrumentov, vključno z uvoznimi olajšavami za povratnike, 
ustreznejše izobraževanje kadra, pomoč pri urejanju prostor- 
skih pogojev za obratovalnice in,podobno. 

X. DOLGOROČNI RAZVOJ DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Družbene dejavnosti so se v preteklosti razvijalezelo hitro, 
kar kaže hitro povečevanje števila in deleža zaposlenih v 
njih237, hkrati se je povečevala tudi materialna opremljenost in 
dostopnost, ki je bila dosežena z izgradnjo novih kapacitet. 
Povečal se je tudi delež družbenega proizvoda, ki je bil zanje 
namenjen. Posledica tega je bilo več  storitev družbenih dejav- 
nosti in s tem tudi višji (individualni in) kolektivni standard. 

Razvoj družbenih dejavnosti pa je tudi pogoj oziroma sred- 
stvo za razvoj drugih dejavnosti, oziroma proizvodnih tvorcev. 
Z raziskovalnim in znanstvenim delom povečujemo ustvar- 
jalno moč družbe, pospešujemo tehnološki napredek in 
ustvarjalno nove dobrine, vse (tudi) zato, da bi znali več  
ustvariti|, imeti, razdeliti ali užiti; z izobraževanjem prenašamo 
znanje na druge in jih usposabljamo za sodelovanje v proiz- 
vodnerri in družbenem procesu; z zdravstvom ohranjamo in 
izboljšujemo zdravstveno stanje in sposobnost ljudi ipd. Ta 
vloga, ki se torej ne konča pri posamezniku in zadovoljenosti 
njegovih potreb, temveč se izkaže in osmisli šele v povezavi s 
proizvodnim in širšim družbenim sistemom in ki jo ponavadi v 
dnevnem družbeno-političnem žargonu opredeljujemo s tem, 
da so družbene dejavnosti bistveni del družbene reproduk- 
cije, pa ni bila v celoti uspešno uresničena. 

Za boljšo povezanost in medsebojno odvisnost družbenih 
dejavnosti s proizvodnim in širšim družbenim sistemom se 
razvijajo družbenoekonomski odnosi svobodne menjave dela, 
v okviru tega pa tudi samoupravne interesne skupnosti. Druž- 
bene dejavnosti so se ob njihovi ustanovitvi začele podružb- 
Ijati. Samoupravne interesne skupnosti so pogosto postale 
same s0bi namen, namesto da bi bile sredstvo podružbljanja. 
V samoupravnih interesnih skupnostih so družbene dejavno- 
sti sicer bolj povezane s širšim sistemom, istočasno pa je 
postalo odločanje bolj zapleteno, reakcije na bistvene spre- 
membe jv materialnih možnostih bolj okorne in toge, poslova- 
nje pa tudi dražje. 

Razvoj družbenih dejavnosti se bo izražal v njihovem ob- 
segu in kakovosti. Prvo bo najbolj odvisno od obsega speci- 
fičnih prebivalstvenih skupin, ki jim družbene dejavnosti za- 

prlloga poročevalca 61 



dovoljujejo skupne potrebe. Kakovost v razvoju družbenih 
dejavnosti pa bo določena z doktrino oziroma z nač ini zado- 
voljevanja potreb. Predpostavimo lahko, da bo prav tod prišlo 
do največ jih sprememb, ki bodo pogojene predvsem s po- 
trebo, da se zadrži zadovoljevanje potreb vsaj na doseženi 
ravni, kar pa ne bo možno drugače kot s prestrukturiranjem 
obsega, vrste in načina zadovoljevanja skupnih družbenih 
potreb oz. s spremembami in prestruktuiranjem družbenih 
dejavnosti. 

Pri tem niso najbolj pomembne samo materialne možnosti, 
temveč na to vplivajo tudi spremembe v tehnologiji, nač inih 
izvajanja, zmanjševanje ali povečevanje razlik med ljudmi ali 
med območji in splošni družbeni odnos, ki se zrcali v več ji ali 
manjši skrbi za posamezno sestavino družbenega standarda. 

Nadaljnji razvoj odnosov v svobodni menjavi dela bi moral 
biti dopolnjen s povečevanjem neposrednih odnosov med 
družbeno dejavnostjo in tistimi, ki si na ta način zadovoljujejo 
svoje potrebe. 

10.1. KULTURA 
10.1.1. Pri celovitejšem vrednotenju človekove osebnosti in 

uravnoteženem razvoju vseh področ ij družbe ima velik pomen 
razvoj kulture, ki jo razumemo širše kot to, kar štejemo za 
družbene dejavnosti. Za slovenski narod je pomemben razvoj 
kulture na vsem slovenskem kulturnem prostoru, ki je širši od 
območja SR Slovenije. Razvijanje samoupravne socialistične 
družbe predpostavlja svobodni razvoj ustvarjanja in kritične 
misli, ki je sposobna realno ocenjevati rezultate ustvarjanja in 
afirmirati predvsem tiste kulturne vrednote, ki omogočajo 
razvoj družbe tako, da bo sposobna reagirati na vse izzive 
moderne dobe. Bistveni pogoj za nemoten kulturni in ustvar- 
jalni razvojdružbe in posameznikov je normativno priznan in 
v življenju uresničen pluralizem idej. Družbena klima naj bi 
omogočala in spodbujala ustvarjalnost, ki po pravilu vnaša 
nemir v tradicionalno miselnost in nač in življenja, saj je nujno 
inovativna. Materialno-tehnična osnova kulture pa je le eden 
od pogojev za razvijanje ustvarjalnosti. 

Slovenski kulturni prostor je majhen. Manjše ekonomske 
možnosti pa vplivajo na kulturo veliko bolj kot na druge 
dejavnosti, saj je v veliki meri odvisna od prostega časa, 
standarda, izobrazbenega nivoja itd. Zato bodo toliko nujnejši 
ukrepi, ki naj bi te omejitvene faktorje č im bolj nevtralizirali. 
To je več ja socializacija kulturnih dobrin, kot je pocenitev, 
več ja dostopnost itd. Ob tem bi morali spreminjati tudi vzorce 
in načine potrošnje kulturnih dobrin v taki smeri, da bi neka- 
tere dejavnosti bolj prepustili osebni potrošnji, druge pa v 
več ji meri podprli s subvencijami kot doslej. Pri tem pa ne bi 
smeli dovoliti, da bi odvisnost nekaterih dejavnosti od tržnega 
povpraševanja vodila v preveliko komercializacijo zaradi pre- 
živetja, saj so kulturne dobrine bistvenega pomena za vsak 
narod in ne smejo biti odvisne le od tržnega povpraševanja. 
To bi med drugim lahko povzroč ilo poudarjeno zadovoljeva- 
nje tistih kulturnih vrednot, ki nimajo perspektive razvoja, ker 
niso orientirane v prihodnost, ampak služijo zadovoljevanju 
trenutno aktualnih potreb (zabava ipd). Kulturne skupnosti, 
predvsem na nacionalni ravni, bi morale preseč i tako lokalno 
in časovno omejenost konkretnih želja in zašč ititi nacionalne 
in v prihodnost orientirane vrednote ter za nacionalno samo- 
bitnost in samostojnost nujne kulturne institucije, ki so pri 
majhnem narodu dražje. 

Ob tem bi se morale razvijati tudi razne oblike amaterske 
kulture, ki naj bi še naprej ostale dopolnilne poklicni kulturni 
ustvarjalnosti, razvijale vlogo kadrovske osnove za vrhunsko 
ustvarjalnost ter ponudile alternativne in ustvarjalne oblike 
izrabe prostega časa. Ob še hitrejšem razvoju množičnih 
informacijskih sredstev naj bi bil njen pomen v preseganju 
pasivne potrošnje cenenih in po širokem okusu narejenih 
»kulturnih« dobrin. Ta sredstva omogočajo tudi razvoj novih 
nač inov ustvarjanja (video) in obstoječ im omogočajo večjo 
dostopnost. Zavedati pa se moramo tudi negativnega vpliva, 
ki se kaže predvsem v pasivizaciji in individualizaciji (zapira- 
nje v družinski krog) ter možni zlorabi množičnih medijev, ki 
jo lahko prepreč i le kulturna in demokratična družba, 

10.1.2. Nadaljnji razvoj skrbi za slovensko knjigonaj bi bil 
predvsem usmerjen v več ji odkup za knjižnice, saj na Sloven- 
skem daleč zaostajamo za drugimi narodi po deležu knjig, ki 
jih odkupijo knjižnice. Ker se izposoja knjig v zadnjem času v 
knjižnicah neprestano povečuje, kar je posledica zmanjšane 

kupne moč i prebivalstva, bo potrebno povečati knjižne zaloge 
knjižnic in njihovo dostopnost. 

10.1.3. Boljša zaščita naravne in kulturne dedišč ine nujno 
terja organiziranje mreže spomeniško-varstvene službe, ki bi 
pomagala povečati obseg zaščite kulturnih in naravnih spo- 
menikov. Intenzivirali naj bi obseg zaščite teh spomenikov, saj 
so sedanji zaščitni posegi počasnejši od uničevalnega vpliva 
časa in vremena, pa tudi stranskih negativnih uč inkov proiz- 
vodnje materialnih dobrin (onesnaženost zraka in voda, vi- 
zualna onesnaženost krajine itd.) povezanih z duhovno bre- 
zbrižnostjo. Razen večjega nadzora posegov v prostor naj bi z 
revitalizacijo dali spomenikom tudi novo vsebino. 

10.1.4. Na likovnem področ ju bi morali bolj povezati in 
povečati kvaliteto razstav na razstavišč ih, ki so v zadnjem 
času nastala v velikem številu. Proizvodnjo filma naj bi bolj 
povezali z distribucijo in prikazovanjem, saj kinematografi le 
redko sprejemajo vlogo kulturne inštitucije, ki naj bi jo pred- 
vsem odigrali. Nove tehnike (video) že prinašajo na to po- 
droč je tudi nove oblike delovanja, zato bo nujno tehnološko 
izboljšanje produkcije in distribucije filmov ter povezava s 
televizijo. Na področju gledališke, plesne in glasbene dejav- 
nosti pa naj bi z novimi organizacijskimi prijemi še povečali 
gostovanja, podpirali izvirno ustvarjalnost, vključevanje novih 
.tehnoloških rešitev v delo in z medsebojnim povezovanjem 
zmanjševali materialne stroške. 

10.2. IZOBRAŽEVANJE 
10.2.1. Izobraževanje je bilo v prejšnjih planskih obdobjih 

obravnavano kot ena najpomembnejših dejavnosti, ki lahko 
pripomore k več ji produktivnosti zaposlenih in s tem k več jim 
gospodarskim dosežkom. Nekoliko manj je bila poudarjena 
socializacijska vloga izobraževanja in njegova vloga pri zado- 
voljevanju osnovnih človekovih potreb po samouresničeva- 
nju. Produktivnostni princip brez ustrezne komplementarno- 
sti v socializacijskem oziroma vrednostnem pogledu je tudi 
napihnil vlogo izobrazbe (in še to vlogo izobrazbe za bodoče 
delovno mesto ob zanemarjanju splošnega izobraževanja) na 
račun vzgoje, čeprav so bile v planiti enakovredno obravna- 
vane vse stopnje šolstva. Kadar pa gledamo na razvoj izobra- 
ževanja z vseh njegovih vidikov, moramo namreč enakovre- 
dno obravnavati ne samo vse stopnje, temveč tudi vrste in 
oblike izobraževanja. 

V zadnjih letih so bile v izobraževanju sprejete normativne 
rešitve, ki bodo imele dolgoročne posledice. Zato je v dolgo- 
ročnem razvoju izobraževanja potrebno stalno in sproti pre- 
verjati uresničevanje sprejetih normativnih rešitev s stališča 
ciljev in uč inkov, ki jih želimo doseč i. 

10.2.2. Osnovno izobraževanje bo imelo po ocenah v bodo- 
čem obdobju umirjeno količ insko rast. Pričakovati je po- 
trebno dodatne težnje k znižanju vpisne starosti od 6 in pol 
leta na 6 let238 kar bo povečalo število vpisanih otrok. Isto- 
časno bo treba prouč iti možnost podaljšanja osnovne šole z 
zgodnejšim všolanjem, kar je verjetno najbolj primeren in 
racionalen način za uskladitev težnje po nižanju vpisne staro- 
sti in tendence po povečevanju oziroma kompletnem zajetju 
otrok v organizirano predšolsko vzgojo v zadnjem letu pred 
vstopom v šolo. 

Vsebinsko naj bi osnovno šolstvo doživelo več sprememb. 
Kohcept dela vsake osnovne šole naj bi približali značilnostim 
celodnevne organizacije pouka, vendar ne mehansko (s po- 
daljšim časom v šoli), temveč z menjavanjem šolskih izobra- 
ževalnih in rekreativnih, fakultativnih in hobijevskih dejavno- 
sti; takšen koncept je v osnovi zamišljen z novo vsebino dela v 
osnovni šoli, ki se bo v začetnih razredih predvidoma začela 
izvajati v tem srednjeročnem obdobju. Druga programska 
sprememba bi izhajala iz morebitne nižje vpisne starosti (za- 
četek šolanja za mnoge pri 5 1/2 leta). Tu ne gre samo za 
programske spremembe, ki bodo izhajale iz uskladitve z malo 
šolo oziroma vključ itve male šole v šolski sistem, temveč tudi 
za spremembe v vseh višjih razredih; posebej v zadnjih raz- 
redih bo osnovno šolo treba še bolj notranje diferencirati 
glede na sposobnosti in nagnjenja otrok. 

10.2.3. Usmerjeno izobraževanje s svojimi konkretnimi 
oblikami in rezultati bo v prihodnjem obdobju preverjalo 
svojo upravičenost, primernost in utemeljenost. Zaradi velikih 
težav pri določanju primernega števila vpisnih mest in stvarne 
nezmožnosti točno napovedati potrebno število in vrsto ka- 
drov za bodočnost, naj bi usmerjeno izobraževanje program- 
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sko izkoristilo možnosti, ki jih ima. Te so: vnašanje več  sploš- 
nih vsebin v vse programe dodiplomskega izobraževanja in 
različno obravnavanje posebnih znanj. Tem bi morali dati 
več ji poudarek v programih, kjer so večja strokovna usposob- 
ljenost in osvojene veščine sploh pogoj za začetek dela. 
Sočasno pa bi bilo potrebno obseg posebnih znanj zmanjšati 
v programih, kjer se udeleženci izobražujejo za dela, v katerih 
se več teh znanj lahko pridobi z usposabljanjem in izpopol- 
njevanjem zunaj šole, zlasti v organizacijah združenega dela. 
Programi usposabljanja in izpopolnjevanja zunaj šole bodo 
podvrženi hitrim spremembam238® ter se bodo tekoče prilaga- 
jali; zato ni nujno, da bi jih preveč  usklajevali in izenačevali, še 
manj pa, da bi jih predvsem šolsko izvajali. Z usposabljanjem, 
izpopolnjevanjem indrugimi programi v okviru podiplomskega 
izobraževanja pa bi dosegli na vseh področjih dela stalno in 
sprotno posodabljanje, poglabljanje in dopolnjevanje znanj. 
Permanentno izobraževanje se bo izvajalo v različnih oblikah, 
predvsem pa bodo velik del izobraževanja morale prevzeti 
organizacije združenega dela. 

Vzporedno s povečevanjem splošnosti v programih za prido- 
bitev izobrazbe bi morala ugašati tudi njihova sedanja preve- 
lika različnost in razdrobljenost. V programskih rešitvah bi 
morala ostati tista diferenciacija, ki upošteva motive, sposob- 
nosti in zmožnosti udeležencev izobraževanja, in tista, ki kot 
nadomestek notranje diferenciacije ne more biti izpeljana v 
razrpdu oz. v šoli. 

Največ ja naloga, ki jo bo potrebno uresnič iti v dolgoročnem 
razvoju usmerjenega izobraževanja, je organizacijska in vse- 
binska preobrazba visokega šolstva. Poleg programskih spre- 
memb, ki izhajajo iz predhodno uveljavljenih sprememb v 
srednjem šolstvu, bi bilo v visokem šolstvu potrebno razvijati 
možne oblike sestavljanja izobraževalnih vsebin ter jih peda- 
goško osmisliti in organizacijsko omogočiti, pri tem pa zadr- 
žati ali izboljšati' kvaliteto in izvedbo programov. Doseganje 
takšnega cilja pa predpostavlja več jo vključenost pedagoških 
delavcev v raziskovalno delo, njihovo več jo usposobljenost za 
delo s študenti in vključ itev študentov v vzgojno izobraževalni 
in raziskovalni proces. Zato ni potrebno predvideti večjega 
števila visokih šol (niti večjega števila programov), temveč 
boljšo kadrovsko zasedenost (več uč iteljev), njihovo večje 
vključevanje v raziskovalno delo in omejevanje v programski 
ponudbi, obenem pa večanje mednarodne ponudbe naših 
izobraževalnih programov. 

10.2.4. Nešolske izobraževalne oblike in nač ini naj bi v 
praksi izgubili status dopolnitve šolskim oblikam. Obravnavali 
naj bi jih kot samostojne in enakovredne, v mnogo primerih 
pa tudi kot bolj primerne in prilagojene potrebam ljudi in 
družbe. Zato naj bi ponekod obseg in vsebino šolskih progra- 
mov nekoliko skrč ili, hkrati pa povečali samoskrb in tudi 
samofinanciranje izobraževanja. Potrebno bi bilo povečati 
možnosti za izobraževanje in s tem v zvezi usposobiti tudi 
splošno - kulturne in izobraževalne ustanove tudi za pomoč 
pri izobraževanju. 

10.2.5. Izobraževalna tehnologija bo spremljala ali povzro- 
čala spremembe v vsebini in organizaciji izobraževanja. Zato 
bo potrebno več sredstev namenjati novim izobraževalnim 
tehnologijam, predvsem pa usposabljanje za njihovo uporabo 
razširiti od učiteljev na vse udeležence v izobraževanju. 
Mnogo vsebinskih problemov sedanje šole (npr. faktografija) 
naj bi odpadlo zaradi vzpostavljanja in uporabe baz podatkov 
in različnih mediotek, ki naj bi jih razvijali v povezavi s sploš- 
nim informacijskim sistemom. 

Nujen pogoj za kvaliteto celotnega izobraževalnega sistema 
je izobraževanje uč iteljev, ki bi moralo biti v funkciji dosega- 
nja planiranih sprememb. Predvsem naj bi jih usposobili za 
prilagajanje in obvladovanje sprememb, ki so posledica te- 
hnološkega, znanstvenega in družbenega razvoja, ob tem pa 
okrepili njihovo funkcijo vzgojitelja. Podobno naj bi pedago- 
ško in andragoško usposobili tudi druge strokovnjake, ki 
bodo imeli nagnjenje in sposobnosti, da svoje izkušnje in 
znanje prenašajo drugim ljudem. 

10.3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
10.3.1. Raziskovalna dejavnost bi morala imeti za cilj prido- 

bivanje, asimilacijo in ustvarjanje novega znanja ter njegovo 
uvajanje v družbeno prakso. Prispevala naj bi k ustvarjanju 
takšnih družbenih pogojev, ki omogočajo pravilno vrednote- 
nje znanja in njegovo vključevanje v družbo in gospodarstvo. 

V preteklosti je poudarjanje pomena znanja veljalo kot spre- 
jeta družbena usmeritev, vendar pa dejansko znanje ni imelo 
takšne vloge, kakršno bi moralo imeti. Zato lahko govorimo o 
nezadostnem vključevanju raziskovalne dejavnosti na ključ - 
nih mefetih družbene reprodukcije. Temu primerno se je razvi- 
jal tudi raziskovalni potencial, ki je premajhen, nezadostno 
usposobljen in opremljen ter premalo angažiran in motiviran 
za reševanje problematike gospodarstva, družbenih dejavno- 
sti in planiranja. 

Zastarelost in iztrošenost raziskovalne opreme je zaskrblju- 
joča, če ne že kritična. V letu 1980 je bila stopnja odpisanosti 
opreme blizu 60%, v letu 1982 pa 73%. Slabo vzdrževanje 
opreme, ker ni pravočasne nabave rezervnih delov, še poslab- 
šuje stanje. 

10.3.2. Upoštevaje da bo v nadaljnjem družbenem razvoju 
raziskpvalna dejavnost v okviru celotnega inovativnega pro- 
cesa ustvarjala ključne razvojne pogoje, bi morali do leta 2000 
povečati delež sredstev v družbenem proizvodu, namenjen 
raziskovalnem delu, na vsaj 2,4%. Združena sredstva naj bi 
bila namenjena predvsem temeljnim raziskavam v funkciji 
vzgoje; kadrov in obnavljanja njihove inovacijske sposobnosti 
ter dolgoročnim raziskavam v naravoslovno-matematičnih, 
tehničnih, bio-tehničnih in medicinskih vedah, ki so poseb- 
nega pomena za skladen razvoj raziskovalne dejavnosti, ter 
raziskavam na področ ju družbenih in humanističnih ved, ki 
imajo poseben nacionalni pomen. 

Raziskovalne skupnosti bi morale v več ji meri kot doslej 
postat mesto oblikovanja ključnih projektov v funkciji uresni- 
čevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, 
vključno s prestrukturiranjem gospodarstva, ob katerih bi se 
združefvali zainteresirani uporabniki in izvajalci ter bi jim sred- 
stva, združena preko raziskovalnih skupnosti, pomenila za- 
četno vzpodbudo za neposredno menjavo dela. Takšni pro- 
jekti, ki zahtevajo visoko koncentracijo kadrov, sredstev in 
opreme, so prava priložnost za združevanje potenciala iz vse 
Jugoslavije. 

Le z povezovanjem med raziskovalnimi organizacijami v 
okviru vse države in z ustrezno delitvijo dela lahko dosežemo 
maksirinalno izkoriščenost raziskovalnih potencialov. 

10.3.3. Ustrezna organizacijska struktura, mreža znan- 
stvenoraziskovalnih in raziskovalnorazvojnih organizacij in 
enot je ena temeljnih predpostavk uč inkovitega raziskova- 
lnega dela. Med raziskovalnimi organizacijami po številu in po 
zaposlenih prevladujejo samostojne raziskovalne organiza- 
cije, ki so znotraj znanstvenih področ ij funkcionalno premalo 
povezane z visokošolskimi organizacijami, še manj pa so 
povezane z raziskovalnimi organizacijami v gospodarstvu. 

V bpdoče bo potrebno doseč i več je povezovanje znan- 
stveno-raziskovalnih in znanstveno-izobraževalnih organiza- 
cij znotraj istih znanstvenih področ ij v okviru vse Jugoslavije s 
ciljem racionalizacije in delitve dela ter ustvarjanjem kritične 
mase raziskovalnega potenciala, kar bo omogočilo izvajanje 
kompleksnih raziskovalnih programov, istočasno pa tudi obo- 
gatitev izobraževalnih programov znanstveno-izobraževalnih 
organizacij s konkretnimi raziskovalnimi rezultati. Poseben 
poudarek naj bi bil namenjen intenzivnemu razvoju znanstve- 
nih in raziskovalno-razvojnih organizacij ter raziskovalnih 
enot v materialni proizvodnji, ki so v znatnem zaostanku za 
razvojnimi potrebami združenega dela. 

Racionalna raba zahteva v bodoče bolj usklajeno pridobiva- 
nje nove opreme in skrajno skrb za njeno pravo lokacijo, zlasti 
drage in težko dosegljive opreme, če ne bomo sposobni 
nadomestiti sicer drage raziskovalne opreme na nekatorih 
ključnih raziskovalnih področjih, ne bo mogoče razvijati vrste 
znanstvenih disciplin, čeprav se bodo potrebe družbe po 
rezultatih povečevale. Ob veliki potrebi po uvozu specializi- 
rane opreme bi bilo potrebno še bolj kot doslej tudi spodbu- 
jati proizvodnjo opreme doma in se na osnovi bodočih potreb 
dogovarjati o prednostnih potrebah za takšno proizvodnjo. 

10.3.4. Osnovne naloge, ki naj bi jih uresnič ili v raziskovalni 
dejavnosti v prid njenemu ustreznejšemu in kvalitetnejšemu 
vključevanju v proces družbene reprodukcije, so zlasti od- 
prava neskladij v raziskovalnem kadrovskem potencialu, uve- 
ljavitev pozitivne kadrovske selekcije, ki je zaradi upadanja 
kriterijev kvalitete zastala, izboljšanje opremljenosti razisko- 
valnega dela, preseganje •drobitve raziskovalnega dela in za- 
gotavljanje ustreznih koncentracij raziskovalnih potencialov 
(od kadrov do opreme) na ključnih razvojnih projektih ter 
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povezovanje in doslednejša delitev dela med raziskovalnimi 
organizacijami v vsej Jugoslaviji. Uresničevanje teh nalog pa 
je povezano z objektivno potrebo širše družbene skupnosti po 
raziskovalnem delu kot prioritetnem produkcijskem faktorju 
našega kvalitetnejšega gospodarskega in celovitega družbe- 
nega razvoja. 

10.4. ZDRAVSTVO 
10. 4.1, Družbena opredelitev, da naj bodo zdravstvene 

storitve dostopne vsem prebivalcem ne glede na njihovo 
gmotno stanje in geografsko območje, se je v 60-ih in 70-ih 
letih uspešno uresničevala. Pri razvoju zdravstvenega var- 
stva v preteklosti se je hitreje od osnovnega razvijalo specia- 
listično in bolnišnično240), kar je bilo posledica koncepta oz,' 
usmeritve, da smo bili kot celotna družba bolj neravnani v 
Širitev specialističnih in bolnišničnih kapacitet ter tako sledili 
svetovnemu trendu, ne da bi temeljito prouč ili naše možnosti 
in potrebe. 

10.4.2. Potrebe prebivalstva po zdravstvenih storitvah 
bodo tudi v bodoče naraščale kot bistvena sestavina kvalitete 
življenja in dela. Pričakujemo porast kronično degenerativnih 
bolezni in poškodb ter nadaljnje upadanje akutno infekcijskih 
obolenj. Zaradi razvoja industrije in prometa se bo večala 
nevarnost kemične kontaminacije hrane, vode in zraka. Po- 
tencialno nevarnost bo predstavljal porast raznih oblik zasvo- 
jenosti, predvsem z alkoholom, ki je že sedaj velik problem. 

10.4.3. Razvijati bomo morali predvsem množične, racio- 
nalne, dostopne in uč inkovite oblike zdravstvenega varstva 
preventivo, poliklinično dispanzersko službo ter zdravljenje in 
nego bolnika na domu. Preventivno delo bi moralo dobiti 
bistveno drugačno veljavo. Postopno uvajanje krajšega de- 
lovnega časa in drugačna organizacija dela bo omogočila 
organiziranje takšnih oblik zdravstvenega varstva, kjer bodo 
občani s svojim delom in izkušnjami sami bolj skrbeli za svoje 
zdravje. 

Ob osnovni nalogi zdravstvenega varstva, da ohrani in ne- 
nehno izboljšuje zdravstveno stanje prebivalstva, bi morali 
več jo skrb posvetiti neposrednim oblikam zdravstvenega var- 
stva aktivnega prebivalstva (npr. obratne ambulante), pred- 
šolske in šolske mladine, zdravstveni vzgoji prebivalstva, mla- 
dinskemu zobozdravstvu ter razvoju uč inkovite epidemiolo- 
ške in sanitarne inšpekcijske službe. Medicina dela naj bi 
skupaj s.službo zaščite in varstva pri delu zagotavljala varne 
in humane delovne pogoje. Zdravstveno stanje prebivalstva 
bo vse bolj odvisno od celovitosti družbenih ukrepov. 

Zaradi tega naj bi usposobili in okrepili predvsem osnovno 
zdravstveno službo, da bi lahko prevzela del storitev dragega 
stacionarnega zdravstvenega varstva. V osnovnem zdravstve- 
nem varstvu bi moralo biti delo organizirano teamsko in 
tesneje povezano s stacionarnimi zdravstvenimi ustanovami. 

10.4.4. Z naraščanjem potreb po zdravstvenih storitvah bo 
tudi zdravsto terjalo vse bolj razvito kadrovsko in tehnološko 
osnovo, kar predpostavlja specializacijo medicinskih in dru- 
gih kadrov241), ki se zaradi sprememb medicinske tehnologije 
vse bolj vključujejo v zdravstveno varstvo, koncentracijo fi- 
nančnih sredstev, specializacijo zdravstvenih ustanov in do- 
sledno delitev dela v zdravstvu. 

Zaradi hitrega razvoja medicine in medicinske tehnologije 
ter novih metod v diagnostiki in terapiji bi se zaposleni v 
zdravstvu morali neprestano izpopolnjevati na specializiranih 
zdravstvenih ustanovah in medicinski fakulteti; ) s č imer se 
oblikujejo kadri za prestrukturirano zdravstvo. 

Izdelati bo treba dolgoročni program medicinskih raziskav, 
ki naj bi jih financirali iz skupnega programa zdravstvenih 
skupnosti Slovenije. 

10.4.5 Nadaljevali naj bi združevanje zdravstvenih organi- 
zacij združenega dela v strokovno, tehnološko in dohod- 
kovno organizacijske komplekse, ki bi bili v stanju zagotavljati 
celovite zdravstvene storitve na svojem območju. Razvoj 
zdravstva bo zahteval kvalitetnejšo zdravstveno informatiko in 
izoblikovanje nacionalne doktrine in medicinske strategije 
kot npr. odnos med kurativno in preventivno dejavnostjo, 
odnos med osnovnim in bolnišničnim zdravstvenim varstvom, 
odnos zdravstvene dejavnosti do dejavnosti, ki skupaj z njo 
vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva ipd. 

Večjo pozornost bi morali posvetiti medrepubliškemu sode- 
lovanju. 

Zdravstvo bo moralo skupaj z zdravilišč i, zavodi za rehabili- 
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tacijo, turističnih gospodarstvom itd. oblikovati celovito 
zdravstveno ponudbo za'tujino. 

10.4.6, Da bi imeli leta 2000 enega zdravnika v osnovnem 
zdravstvenem varstvu na 1000 prebivalcev - kar bi ustrezalo 
našim možnostim in potrebam - bi morala biti stopnja rasti 
zaposlovanja zdravnikov v osnovnem zdravstvenem varstvu 
do leta 1990 3% in od leta 1990 do 2000 1,8%. V bolnišničnem 
zdravstvenem varstvu bi imeli ob letni stopnji rasti zaposlova- 
nja 0,7% leta 2000 enega zdravnika na 970 prebivalcev. S 
takšno dinamiko zaposlovanja bi dosegli leta 2000 razmerje 
492 prebivalcev na enega zdravnika243) in bi približno izenač ili 
deleža zdravnikov v osnovnem in v bolnišničnem zdravstve- 
nem varstvu. 
10.5 OTROŠKO VARSTVO 
10.5.1. Pomemben dejavnik, ki vpliva na počutje in s tem tudi 
na produktivnost dela je urejeno otroško varstvo. Z njim 
pridobijo predšolski otroci poleg varstva predvsem možnosti za 
vsestranski razvoj svojih telesnih in duševnih sposobnosti. V 
preteklosti je število otrok, vključenih v organizirano predšol- 
sko vzgojo in varstvo, dokaj hitro naraščalo, saj se je od leta 
1965 (do I. 1982) štirikrat povečalo in doseglo 40%-no za- 
jetje2" V zadnjih šestih letih je bilo v organizirano predšol- 
sko vzgojo in varstvo vključenih dobrih dvakrat več otrok, 
motenih v telesnem in duševnem razvoju. Tudi število zapo- 
slenih v otroškem varstvu se je v istem obdobju povečalo za 
več kot petkrat. Izboljševala se je kvaliteta vzgojnovarstve- 
nega delaL Otroci v vrtcu zadovoljijo že 65% dnevnih potreb 
po hrani?45. 

10.5.2. V Sloveniji bodo potrebe po organiziranem otro- 
škem varstvu, predvsem zaradi visoke stopnje zaposlenosti 
žensk in zaradi širitve spoznanja o koristnosti organizi/ane 
predšolske vzgoje, še vedno precejšnje.2461 Upoštevaje oce- 
njene materialne možnosti bi lahko do leta 2000 v vzgojnovar- 
stvene organizacije postopoma zajeli 60% predšolskih otrok, 
zajetje predšolskih otrok nad tremi leti starosti pa bi lahko 
znašalo 80% (v letu 1982 60%).247' Delež vključenosti pa bi bil 
lahko še višji (ob predvidenih kapacitetah), če bi podaljšali 
porodniški dopust in če bi omogoč ili zgodnejši vstop v 
osnovno šolo. 

V organizirano vzgojno delo bi morali biti vključeni tudi vsi 
predšolski otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 
V celi generaciji otrok je v Sloveniji 2,5% do 3% motenih v 
telesnem in duševnem razvoju (pri čemer je največ tistih, ki 
najmanj odstopajo od povpreč ja), kar pomeni okrog 800 otrok 
enega letnika in za katere bi do leta 2000 potrebovali dodatno 
še 62 razvojnih oddelkov (v letu 1983 je bilo teh oddelkov 79). 

Sočasno s prizadevanjem za povečanje zajetja predšolskih 
otrok v organizirano vzgojo in varstvo bo potrebno razvijati 
različne popoldanske vzgojne programe in sicer za tiste 
otroke stare nad tri leta, ki ne bodo vključeni v organizirano 
predšolsko vzgojo in varstvo že dopoldan. Organizator takš- 
nih dejavnosti naj bi bil vrtec kot center predšolske vzgoje v 
krajevni skupnosti 248) 

10.5.3. V prihodnosti bo razvoj proizvajalnih sil in družbe 
nasploh narekoval in omogočal prožnejše oblike organizacije 
dela in razporejanja delovnega časa (drseč i in delni delovni 
čas, postopno skrajšanje delovnega časa, določeno obdobje 
trajajoč i nepolni delovni čas). Ob tem bi lahko tudi varstvo 
materinstva ter skrb za novorojence in predšolske otroke 
mnogo bolj prilagodili potrebam ljudi, kar nam narekujejo 
tudi visoka stopnja obolevnosti predšolskih otrok, uspešnejša 
socializacija otrok v domačem okolju in obsežni izostanki z 
dela zaradi nege otrok. Daljši porodniški dopust bi lahko 
dosegli s podaljšanjem delovne dobe prek 35 let in tudi z 
možnostjo uporabe nepolnega delovnega časa v predšolskem 
obdobju otrok, itd. Prouč ili naj bi možnosti podaljšanja poro- 
dniškega dopusta na eno leto po letu 1990. Ena od možnosti 
izboljšanja varstva materinstva in skrbi za predšolske otroke 
je tudi postopna zagotovitev porodniškega dopusta in denar- 
nega nadomestila za ta čas vsem porodnicam (študentkam, 
individualnim kmeticam, gospodinjam, nezaposlenim itd.) do 
leta 1990 (povprečno 3000 žensk letno). 

10.6. SOCIALNO SKRBSTVO 
10.6.1. Z dejavnostjo socialnega skrbstva pomagamo posa- 

meznikom, družinam in skupinam ljudi, ki se znajdejo v živ- 
ljenjskih stiskah in obenem preprečujemo nastajanje motenj, 
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ki ovirajo ljudi pri njihovem vključevanju v družbeno skup- 
nost. 

Potrebe po storitvah socialnega skrbstva naraščajo, saj 
število oseb, ki jih obravnavajo socialne službe ali jim nudijo 
pomoč , narašča med otroci, mladostniki in odraslimi. Tako je 
bilo leta 1970 31.358 otrok in mladostnikov deležnih pomoč i 
ali oskrbe socialnega skrbstva, leta 1981 paže51.864. V istem 
času se je povečalo tudi število odraslih, deležnih različnih 
oblik pomoč i in oskrbe socialnega skrbstva, in sicer od 26.483 
na 43.270. V obdobju 1970-1980 se je povečalo število oskr- 
bovancev v domovih za starejše občane (od 3.871 na 6.860). V 
oraanizaciiah za usposabljanje otrok in mladostnikov, mote- 
nih v telesnem in duševnem razvoju249) število oskrbovancev 
otrok in mladostnikov upada, razen v oddelkih za delovno 
usposabljanje pri osnovnih šolah in v razvojnih oddelkih v 
vrtcih. Narašča število otrok in mladostnikov, ki jim službe 
socialnega skrbstva nudijo različne oblike pomoči. 

10.6.2. Potrebno bo razvijati preventivno dejavnost, ki je 
bila dosedaj preveč zanemarjena in razširiti obseg svetoval- 
nega dela. To pomeni po eni strani č im zgodnejše odkrivanje 
in kategorizacijo motenj pri otrocih, po drugi strani pa čim 
bolj poglobljeno svetovanje družinski skupnosti, ki obsega 
poleg skrbi za odrasle tudi skrb za otroke in mladostnike. 

Spreminjanje sistema vrednot, načinov socializacije, po- 
rabe prostega časa in načina življenja nasploh močno vpliva 
na medsebojne odnose in na psihosocialno stanje v družini, ki 
je primarni dejavnik socializacije. Psihosocialno neurejena 
družina je vir predvsem vedenjskih in osebnostnih odklonov 
otrok, zato bodo socialne službe morale intenzivneje blažiti 
omenjene vplive in skrbeti za psihosocialno zdravje družin. V 
socialnem skrbstvu je veliko problemov rešljivih zgolj s prist- 
nimi in neposrednimi stiki med ljudmi, kjer je lahko prosto- 
voljno delo zelo dragoceno. Zato mu bo treba nameniti več jo 
vlogo pri skrbi za ostarele, za otroke in za mladostnike. 

Se naprej ostaja pomembna naloga socialnega skrbstva 
materialna pomoč socialno ogroženim posameznikom, ki so 
nesposobni za delo, invalidom, osebam, ki se znajdejo v 
trenutnih težavah, odpuščenim iz zaporov, itd. s tem, da jim 
omogoč i vsaj minimalni življenjski standard. V prihodnje bo 
potrebno posebno pozornost posvetiti različnim oblikam pre- 
prečevanja.in pomoč i na področ ju toksikomanij. 

Zaradi znatnega deleža prebivalcev, starih nad 65 let bo 
potrebno varstvu in skrbi za starejše občane v prihodnosti 
namenjati posebno pozornost. Glede na to, da je domsko 
varstvo starejših občanov že precej urejeno (v SR Sloveniji 
zajetje 4% oseb nad 65 let, mednarodni normativ 5%), bo v 
prihodnosti potrebno posvečati posebno pozornost zdrav- 
stveni oskrbi starejših občanov v teh domovih. Že več  kot 75% 
oskrbovancev potrebuje zdravstveno nego ob postelji. To pa 
narekuje tudi reorganizacijo dela, saj ti domovi niso bili gra- 
jeni za tolikšen delež oskrbovancev, potrebnih stalne zdrav- 
stvene nege. V smislu gerontološke doktrine - starejšega 
človeka ohraniti čimdlje zdravega in vitalnega v njemu zna- 
nem domačem okolju - bo potrebno razvijati mobilno in 
prožno službo (skupina različnih poklicev in prostovoljcev) za 
pomoč , nego in svetovanje starejšim prebivalcem na domu ter 
reorganizirati delo domov za stare za nuđ enje dnevnega var- 
stva, različnih interesnih dejavnosti in različnih drugih vrst 
pomoč i starejšim v svojem okolju. 

10.7. TELESNA KULTURA 
10.7.1. Zavest o pomembnosti telesne kulture za zdravo in 

polnejše življenje se počasi, a vztrajno krepi, na kar kaže 
postopno večanje števila ljudi, ki se udeležujejo organiziranih 
rekreativnih akcij. Premalo pa se v organizacijah, društvih in 
krajevnih skupnostih še naredi za večjo udeležbo krajanov v 
rekreaciji in telesni kulturi. K pospeševanju vrhunskega 
športa se pristopa selektivno tako, da se daje več ji poudarek 
tistim športnim disciplinam, kjer so večje možnosti za dose- 
ganje vrhunskih rezultatov. 

10.7.2. Ob predpostavki postopnega krajšanja delovnega 
časa in rasti življenjskega standarda se na daljši rok kažejo nove 
poti razvoja telesne kulture in rekreacije. Zato ju bo potrebno 
prilagoditi novim potrebam vsega prebivalstva (delavci, mla- 
dina, ostareli itd.). Pomembna je tudi njuna povezanost z 
drugimi dejavnostmi (vloga rekreacije pri preprečevanju spe- 
cifičnih poklicnih bolezni, terapevtska vloga pri vključevanju 
vedenjsko motenih v družbo, preprečevanje asocialnih poja- 

vov s kvalitetno izrabo prostega časa, turizem ipd.). Nadaljnji 
razvoj telesne kulture bo povezan z načrtovanjem posegov v 
prostor, z zdravim okoljem in z delovnim procesom, saj re- 
kreacija v veliki meri poteka na prostem oziroma zahteva 
velike površine, ki pa ne izključujejo njihove izrabe tudi za 
druge dejavnosti (turizem, kmetijstvo, gozdarstvo). Zato bi 
morali tovrstni objekti izkoriščati naravne danosti in se prila- 
goditi naravnemu okolju, s tem pa je povezano načrtovanje 
zelenih površin v mestih in objektov za rekreacijo. 

Kadrovsko strukturo bo potrebno izboljšati s povečanim 
številom strokovnih kadrov, ki pa bi se morali povezovati z 
načrtnejšo organizacijo prostovoljne dejavnosti, kjer naj bi za 
strokovno vodstvo skrbeli predvsem usposobljeni amaterski 
delavci. 

Takšna usmeritev telesne kulture bo zahtevala tudi spre- 
membo v organiziranosti dejavnosti. Povečevala se bo vloga 
organizacij združehega dela, ki bodo skrbele predvsem za 
rekreacijo zaposlenih, krajevne skupnosti oziroma društva pa 
bodo v povezavi z raznovrstnimi prostovoljnimi aktivnostmi 
skrbele za ostali del prebivalstva. Zato naj bi povečali povr- 
šine, namenjene telesnokulturni dejavnosti, kar pa ne pomeni 
nujno tudi novih investicij v več jem obsegu, saj se temu lahko 
izognemo z gradnjo funkcionalnih in večnamenskih objektov 
na prostem v povezavi z drugimi dejavnostmi. Tudi organiza- 
cija telesnokulturne dejavnosti bi morala potekati povezano 
na vseh treh naštetih področjih (organizacije združenega 
dela, šola, krajevne skupnosti), kar zahteva usklajeno načrto- 
vanje aktivnosti, izrabe objektov, kadrov itd. 

10.8. OCENA DOLGOROČNIH MATERIALNIH 
MOŽNOSTI NA PODROČJU SKUPNE PORABE 

10.8.1. Pri opredeljevanju možnosti razvoja družbenih de- 
javnosti v prihodnje predstavlja materialna osnova družbe 
bistveni in omejitveni dejavnik, ki se kaže v možnostih njiho- 
vega financiranja. Ker družbene dejavnosti pridobivajo svoj 
dohodek večinoma iz svobodne menjave dela250, v manjšem 
delu pa iz drugih virov (od občanov, od prodaje proizvodov in 
storitev ipd.), je jasno, da njihov položaj in razvoj v znatnem 
obsegu določa družbena politika delitve družbenega proiz- 
voda oziroma razporejanja dohodka. Med dejavnostmi so 
precejšnje razlike - nekatere so bistveno odvisne od' do- 
hodka, ki g4 ustvarjajo v odnosih svobodne menjave dela, 
druge pa bolj od dohodka, ustvarjenega na trgu. 

Za dosedanji razvoj skupne porabe v SR Sloveniji je zna- 
Cilna njena hitrejša rast od rasti družbenega proizvoda do leta 
1978, po tem pa je zaradi upadanja deleža razpoložljivih 
sredstev za porabo v družbenem proizvodu in omejevanja 
skupne porabe rast pričela zaostajati za družbenim proiz- 
vodom. 

Takšna gibanja kažejo podatki o udeležbi sredstev skupne 
porabe v družbenem proizvodu.251 

Tabela 10.1.: Delež sredstev skupne porabe v družbenem 
proizvodu SR Slovenije v obdobju 1973-1982 (DP=100%) 

- v% 
- tekoče cene 

1973 1977 1978 1979 1980252 1980 1 981 1982 
SIS družbenih253 

dejavnosti 10,7 12,7 13,3 12,8 11,7 12,2 12,0 11,9 
Pokojn. inv, zavarovanje 6,4 7,2 7,1 6,6 6,8 6,3 ,6,2 6,5 
Skupna poraba skupaj 17,1 19,9 20,4 19,4 18,5 18,5 18.,!? 18,4  1 . ^ i  

10.8.2. Pri izdelavi projekcije možnih sredstev skupne po- 
rabe do leta 2000 smo izhajali iz obsega porabe za kritje 
skupnih družbenih potreb, kot jih ocenjujemo po demograf- 
skih projekcijah in projekciji rasti družbenega proizvoda. Kot 
minimalni cilj smo pri tem opredelili nespremenjen obseg 
pravic iz naslova socialne varnosti, nespremenjene standarde 
in normative v družbenih dejavnostih ter nespremenjen do- 
hodkovni položaj izvajalcev glede na sedanje stanje. Pri vsaki 
dejavnosti posebej smo glede na strukturo programov, giba- 
nje ustreznih kategorij prebivalstva in predpostavljeno rast 
družbenega proizvoda izračunali potrebna sredstva za njeno 
financiranje. Na osnovi danih predpostavk ocenjujemo, da 
bi sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbenih de- 
javnosti v obdobju 1986-2000 realno naraščala za okoli 4% 
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letno. Kljub temu bi v letu 2000 dosegli le okoli 9,7 %-ni delež 
združenih sredstev v družbenem proizvodu, kar je celo pod 
ravnijo, doseženo v letu 1982. Glavni razlog je znaten padec v 
sedanjem petletnem obdobju, ki ga niti relativno visoke stop- 
nje rasti v naslednjih letih ne bi mogle nadomestiti. Nasprotno 
pa bi pri sredstvih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
dosegli povečanje deleža v družbenem proizvodu zaradi vi- 
soke rasti števila upokojencev, ki je odraz staranja prebival- 
stva Slovenije, in valorizacije pokojnin v skladu z rastjo oseb- 
nih dohodkov (od 6,5% v letu 1982 na okoli 8,3% v letu 2000). 
Projekcija sedanjega stanja v prihodnost, ki ne upošteva 
relativnega izboljšanja zaostalih osebnih dohodkov v družbe- 
nih dejavnostih in tudi ne sprememb v kvaliteti storitev daje 
relativno skromne rezultate, merjene z deležem združenih 
sredstev v družbenem proizvodu. 

Mednarodne primerjave javnih izdatkov za izooraževanje in 
zdravstvo, ki med vsemi družbenimi dejavnostmi zavzemata 
največ ji delež, kažejo močno pozitivno povezavo med abso- 
lutno višino družbenega proizvoda na prebivalca in deležem 
javnih izdatkov za izobraževanje in zdravstvo255 v družbenem 
proizvodu. Če bi pri deležu izobraževanja in zdravstva v druž- 
benem proizvodu za SR Slovenijo v I. 2000 upoštevali sedanje 
stanje v evropskih razvitih deželah (izobraževanje 6%, zdrav- 
stvo 7%), bi ob nespremenjenih deležih za ostale dejavnosti 
(glede na leto 1981) sredstva za samoupravne interesne skup- 
nosti družbenih dejavnosti v letu 2000 znašala 16,4% družbe- 
nega proizvoda in bi v obdobju 1986-2000 morala realno 
naraščati po povprečni letni stopnji 7,6% oziroma dvakrat 
hitreje od predvidene rasti družbenega proizvoda. 

Predpostavka, da bi do leta 2000 dosegli delež javnih izdat- 
kov za družbene dejavnosti, kakršnega imajo razvite države v 
začetku osemdesetih let, je privzeta zato, da bi' lahko ilustri- 
rali, kolikšen bi bil delež pri nas in kolikšna bi zato morala biti 
povprečna letna rast izdatkov do leta 2000. Stvarno se ta 
predpostavka ne bo mogla uresnič iti vsaj zaradi dveh razlo- 
gov; 1- tudi v razvitih deželah njihov sedanji visok delež z 
različnimi ukrepi oziroma politiko že zmanjšujejo. 2. dosega- 
nje tako visokega deleža ni uresnič ljivo zaradi materialnih 
možnosti, ki tudi ob drugačnih delitvenih proporcih ne omo- 
gočajo še enkrat več je povprečne letne rasti javnih izdatkov, 
kot je povprečna letna rast družbenega proizvoda pri srednji 
varianti! 

Mednarodne primerjave in višji delež, ki je na njihovi pod- 
lagi kot ilustracija izračunan, pa kažejo, da zadovoljitev skup- 
nih potreb z razvojem zahteva vedno več ji delež izdatkov za te 
namene. To je posledica tega, da so družbene dejavnosti 
delovno intenzivne in da se živo delo le deloma lahko nado- 
mesti z boljšo oziroma novejšo tehnologijo Nova tehnologija 
predvsem izboljša kvaliteto storitev, ne »izrine«' pa delavcev, 
ki so še vedno osnovni izvajalci. Poleg tega se z razvojem 
družbene delitve dela vse več prej individualno zadovoljenih 
potreb (ali še sploh neoblikovanih potreb) zadovoljuje na 
kolektivni nač in. To pomeni, da se bo delež vseh izdatkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb večal hitreje, kot je oprede- 
ljeno v začetni projekciji sredstev skupne porabe (9,7% delež 
v letu 2000 oziroma 4% poprečna letna rast v obdobju 
1985-2000); pričakovati je, da se bo del potreb v več ji meri 
zadovoljeval na podlagi neposrednih odločitev in neposre- 
dnega financiranja uporabnikov. S tem pa bo še toliko bolj 
potrebno, da bodo na kolektivni nač in financirane res samo 
tiste potrebe, ki so skupnega družbenega pomena. 

\/ 
XI. STRATEŠKI ELEMENTI 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA SISTEMA IN 
EKONOMSKE POLITIKE ZA URESNIČEVANJE 
DOLGOROČNEGA RAZVOJA NA OSNOVAH 
PROGRAMA GOSPODARSKE STABILIZACIJE 

11.1. Pri obravnavanju problematike razvoja družbenoeko- 
nomskega sistema se zaradi objektivnih možnosti predvide- 
vanja na tem področ ju in vloge ter značaja dolgoročnega 
plana omejujemo na temeljna izhodišča in strateške smeri 
nadaljnjega uveljavljanja socialističnih samoupravnih družbe: 
noekonomskih odnosov in v zvezi s tem sprememb oziroma 
dopolnjevanja gospodarskega sistema ter na smeri ukrepa- 
nja, medtem ko se bomo z njihovim preciziranjem in konkreti- 

zacijo ukrepov ukvarjali v sklopu priprav in izvajanja srednje- 
ročnih planov. 

Izhajamo iz tega, da je ocena gibanj na tem področju po 
naravi stvari same kot tudi koncept gospodarske stabilizacije 
enotna osnova za snovanje nadaljnjega razvoja gospodar- 
skega sistema v vsej SFR Jugoslaviji. Glede na to, da je ta 
problematika v tem smislu razdelana v zveznih dologorčnih 
stabilizacijskih programih, omogoča, da se glede vsejugoslo- 
vanske problematike opremo na ugotovitve in rešitve iz teh 
programov ob hkratnem poudarjanju tistih sistemskih poseb- 
nosti in potreb, ki izhajajo iz dosežene višje stopnje gospo- 
darske razvitosti SR Slovenije. 

11.2. Na osnovi analiz je možno strnjeno ugotoviti, da se je 
naše gospodarstvo po že dalj časa prevladujoč ih destabiiiza- 
cijskih tendencah znašlo v položaju fundamentalne neurav- 
noteženosti. Označujejo jo visoka stopnja inflacije, gospodar- 
ska stagnacija in hudo neravnovesje v ekonomskih odnosih s 
tujino, katerega stvarne dimenzije zaradi uveljavljenih drastič - 
nih administrativnih omejitev sploh ni možno ugotoviti. Takš- 
nemu stanju v veliki meri botrujejo naslednji ekonomski ra- 
zlogi: avtarkične težnje, ki zlasti od začetka sedemdesetih let 
prevladujejo v razvojni usmerjenosti gospodarskih organizacij 
in v družbenih planih družbenopolitičnih skupnosti ter v zvezi 
s tem odsotnost ekonomske prisile, ki pa je nepogrešljiv 
dejavnik ekonomsko racionalnega obnašanja gospodarskih 
subjektov; neustrezno nagrajevanje produktivnejšega in 
ustvarjalnega dela; že tradicionalno in zelo razširjeno defici- 
tarno financiranje skoraj vseh oblik potrošnje, ki je ob koncu 
sedemdesetih let preraslo tudi v ekonomsko neodgovorno 
zadolževanje v tujini; ter gospodarska kriza v svetu, katere 
posledice naše slabo konkurenčno gospodarstvo ni preneslo. 

Dimenzije ekonomskih in socialnih posledic sedanjih raz- 
mer najbolje ponazorujejo podatki: da je gospodarska rast 
postopoma zamrla kljub ogromnim investicijam v tem deset- 
letju; da je ekonomski položaj združenega dela sedaj slabši, 
kot je bil na začetku sedemdesetih let; da je realni osebni 
dohodek zaposlenih padel na raven pred petnajstimi leti; da 
že dalj časa nenehno poteka ekonomsko in socialno neupra- 
vičnena redistribucija nacionalnega dohodka in proces ra- 
zvrednotenja ter trošenja družbenih sredstev in razvrednote- 
nje prihrankov delovnih ljudi; da je v takih pogojih normalno 
prišlo do zastoja v razvoju socialističnega samoupravljanja 

11.3 Ob značilnostih sedanjega gospodarskega položaja 
prevladujeta v zvezi z analizo naših dolgoročnih razvojnih 
možnosti predvsem naslednji osnovni ugotovitvi: treba je 
računati z vplivom posledic sedanjih gospodarskih težav pre- 
cej daleč v prihodnje obdobje in drugič , brez globljih spre- 
memb v zdajšnjih družbenoekonomskih odnosih, v naravna- 
nosti in strukturi gospodarstva in v kvaliteti gospodarjenja ter 
odločanja ne bo moč ustvariti realnih pogojev za doseganje 
višje stopnje razvitosti proizvajalnih sil in socialističnih druž- 
benih odnosov. 

114. Socialistična blagovna proizvodnja, trg in tržna me- 
njava proizvodov dela, svobodno gibanje in združevanje dela 
in družbenih sredstev ter upoštevanje delovanja ekonomskih 
zakonitosti nasploh v procesu družbene reprodukcije so izho- 
diščna osnova nadaljnjega oblikovanja gospodarskega si- 
stema in predstavljajo bistveni pogoj uč inkovitosti sistema 
socialističnega samoupravljanja. Sistem samoupravnega 
družbenega planiranja kot druga bistvena sestavina gospo- 
darskega sistema ima usmerjevalno, usklajevalno in glede 
delovanja trga korektivno vlogo s tem, da v odnosih med 
Organizacijami združenega dela ter na makro ravni zagotavlja 
na podlagi samoupravnega sporazumevanja, družbenih do- 
govorov in ukrepov družbenopolitičnih skupnosti vnaprejšnje 
(ex ante) usklajevanje družbenih potreb z ravojnimi mož- 
nostmi. To velja zlasti za področ ja in vprašanja, kjer so funk- 
cije trga objektivno omejene, kot so: svobodna menjava dela 
pri zagotavljanju storitev družbenih dejavnosti in gospodar- 
ske infrastrukture, več ja združevanja in koncentracija sred- 
stev oziroma dolgoročna investicijska vlaganja, razporejanje 
oziroma osnovna delitev dohodka in družbenega proizvoda, 
uresničevanje skupnih, družbenih kriterijev in prioritet raz- 
voja, tehnološki napredek, urejanje, razvoj in varstvo prostora 
in podobno. 

Podcenjevanje in ponekod tudi ignoriranje navedenih dej- 
stev je v preteklosti nenehno povzročalo neenakomernost v 
družbenoekonomskem razvoju, občasne zastoje in zmanjše- 
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vanje gospodarske uč inkovitosti, sistem družbenega planica- 
nja pa pretvarjalo v voluntarizem, ki po definiciji ne more dati 
optimalnih narodnogospodarskih rezultatov. Za predvidljivo 
prihodnost pa je upoštevanje ekonomskih zakonitosti in po- 
novna uveljavitev vloge tržnih odnosov, kot jih opredeljuje 
ustava, sploh strateški pogoj, če naj bi na trajnejših osnovah 
izvlekli gospodarstvo iz sedanjega zastoja ter ustvarili po- 
goje za njegovo vključ itev v sodobne tokove tehnološkega 
razvoja v svetu. V tej zvezi so na področ ju gospodarskega 
sistema in razvojne politike aktualne zlasti naslednje dolgo- 
ročne usmeritve: 

- predvsem je treba zagotoviti spoštovanje ekonomskih 
zakonitosti in tržnih kriterijev na vsem enotnem jugoslovan- 
skem trgu. Pogoj za to so nemoteno kroženje blaga, storitev, 
znanja, združevanje dela in družbenih sredstev, enotno pla- 
čilno sredstvo, sistem cen in enotni drugi temeljni pogoji 
gospodarjenja. Na tem trgu je treba preprečevati in pravno 
preganjati kartelsko in monopolno obnašanje, združevanje in 
sporazumevanje gospodarskih organizacij v cilju monopol- 
nega oblikovanja in izsiljevanja cen, delitve in zapiranja trga; 

- v okviru postopnega zniževanja splošne rasti cen bo 
nujno načrtno odpravljati glavna nesorazmerja med cenami. 
Prehod na prosto oblikovanje cen pa bo pri posameznih 
proizvodih možen, ko bo dosežena zadostna, raznovrstnejša 
ponudba in večja konkurenca na trgu ter zagotovljene mož- 
nosti učinkovitega interveniranja iz blagovnih rezerv in iz 
uvoza. Družbenopolitične skupnosti bi potlej praviloma imele 
le posreden vpliv na oblikovanje cen prek ukrepov ekonom- 
ske politike in družbenega nadzora cen; 

- pomemben element stabilnosti tako sproščenega trga in 
cen je organiziranost trga oziroma dolgoročnejše dohod- 
kovno povezovanje organizacij združenega del in dogovarja- 
nje proizvodnje in prodaje. Takšno sodelovanje je še zlasti 
nepogrešljivo na področjih, kjer deluje veliko število manjših 
proizvajalcev (kmetijstvo, obrt, turistična dejavnost), ki brez 
tehnološke, tržne, finančne in druge pomoč i ter sodelovanja 
sploh ne morejo doseč i pomembne in stabilne ponudbe; 

- trajnejše uč inkovito delovanje enotnega trga pa predpo- 
stavlja realnejše vrednotenje produkcijskih faktorjev ter da ob 
vzdrževanju realnega tečaja dinarja zagotovimo bistveno več ji 
vpliv meril razvitejših gospodarstev in svetovnega trga na 
kvaliteto gospodarjenja in poslovanja ter svetovnih cen na 
oblikovanje cen na notranjem trgu upoštevaje seveda racio- 
nalno raven carinske in druge zaščite kot instrumenta raz- 
vojne politike, ki bi morala biti usmerjena na doseganje trajne 
izvozne naravnanosti gospodarstva. 

11.5. Temeljni pogoj za uveljavljanje ekonomskih zakonito- 
sti in meril na področ ju razširjene reprodukcije je, da o 
uporabi akumulacije odločajo tisti, ki so jo ustvarili, in da v 
strukturi virov financiranja investicij v osnovna in obratna 
sredstva dosežemo več ji delež lastnih sredstev oziroma sa- 
mofinanciranja. S tem bi bil okrepljen ekonomski interes 
samoupravnih subjektov - nosilcev odloč itev, hkrati pa tudi 
najbolj neposredno na njih prenešeno tveganje in odgovor- 
nost za usodo investicij. V zvezi s tem bi morali zagotoviti 
čvrsto plansko usmerjanje razporejanja dohodka in čistega 
dohodka na akumulacijo in na sredstva za porabo z določi- 
tvijo ustreznih proporcev v planih organizacij združenega 
dela in v družbenem planu, upoštevaje samoupravno in druž- 
beno dogovorjena merila, opredeljena na podlagi medse- 
bojne odvisnosti kazalcev bruto osebnih dohodkov na de- 
lavca in akumulacije na uporabljena sredstva. 

Nič manj pomemben pogoj za uveljavljanje ekonomskih 
zakonitosti na tem področ ju so tudi sistemske rešitve glede 
gospodarjenja s sredstvi in rešitve glede samoupravnega 
združevanja, kroženja in koncentracije sredstev akumulacije, 
ki morajo biti zasnovane na ekonomskem interesu. Predvsem 
v praksi ne zagotavljamo polne reprodukcije družbenih sred- 
stev (zaradi problemov valorizacije) in se celo del teh sredstev 
nenehno preliva v dohodek in troši, negativni rezultati pa v 
raznih oblikah socializirajo. Združevanje dela in sredstev kot 
temeljna oblika samoupravne integracije, kroženja in koncen- 
tracije sredstev doslej tudi ni dalo zadovoljivih rezultatov 
predvsem zaradi pomanjkanja ekonomskega interesa in 
strahu pred inflacijskim razvrednotenjem sredstev. Da bi 
spodbudili ekonomski interes za združevanje sredstev in zau- 
panje v stabilnost gospodarskega sistema, bo nujno v ta 
sistem vgraditi trajnejše mehanizme zaščite upnikov in vlagal- 

cev picu razvrednotenjem rezultatov njihovega dela ter pri- 
hrankov. Pozitivna realna obrestna mera in revalorizacija 
sredstev morajo postati trajnejši instrument za preprečevanje 
ekonomsko neupravičene prerazdelitve sredstev. Ekonomski 
efekt pri raznih oblikah združevanja in pri skupnih vlaganjih 
pa bi moral v normalnih pogojih poslovanja biti več ji od 
tistega, ki ga je moč dosegati na podlagi kreditnega odnosa. 

Naš aktualni razvojni problem sanacije gospodarstva ob 
hkratni tehnološki intenzifikaciji proizvodnje, transporta, me- 
njave in upravljanja bo v prihodnje zahteval velika sredstva za 
naložbe. V sedanjih specifičnih pogojih zunanje zadolženosti, 
nezadostne akumulativnosti združenega dela, padanja realnih 
dohodkov delavcev in realnega varčevanja prebivalstva in še 
drugih problemov, bo zato ključno vprašanje, kako izkoristiti 
in razširiti razne notranje možnosti za oblikovanje sredstev za 
naložbe in to tako v združenem delu, kot v bankah, v zasebni 
dejavnosti in na stanovanjskem področ ju. V zvezi s tem bo 
treba pri financiranju razširjene reprodukcije v več ji meri 
uporabljati na vrednostnih papirjih zasnovane instrumente 
zbiranja sredstev, s katerimi bi med drugim uč inkoviteje in 
stimulativneje angažirali prosta sredstva v družbeni lasti in 
sredstva občanov. 

Dolgoročno gledano bi v stabilnejših razmerah lahko bila 
sredstva delovnih ljudi in občanov na podlagi njihovega oseb- 
nega dohodka in varčevanja pomemben vir za naložbe. Poleg 
tega bi bilo moč računati s pomembnih potencialom sredstev 
zdomcev, ki so sedaj tezavrirana doma ali pa naložena v tujini. 
Zaradi izkoriščanja teh možnosti bi poleg klasičnih oblik 
denarnega Varčevanja morali razvijati varčevanje znotraj or- 
ganizacije združenega dela in mnogo bolj kakor doslej upo- 
rabljati sistem obveznic z realnimi povrač ili in stimulativnimi 
nadomestili, odvisnimi od poslovnih rezultatov naložb. Velike 
možnosti za produktivno angažiranje teh sredstev se ob jasni 
dolgoročni perspektivi kažejo tudi na področju zasebnega 
kmetijstva, Obrti in turizma. 

Ko bodo obvladana sedanja krizna gibanja v gospodarstvu, 
bo ponovno moč računati s pomembnejšim angažiranjem 
tujega kapitala za gospodarski razvoj. V tem okviru bi bilo 
treba dati prednost skupnim vlaganjem, ki poleg pridobivanja 
trajneje naloženega kapitala zagotavljajo intenzivnejše tehno- 
loško sodelovanje med udeleženci. Za sedaj ta sistem očitno 
ni dovolj stimulativen. Računati je tudi treba z vse več jim 
odlivom akumulacije v obliki kreditne podpore izvozu v tujino 
in skupnih vlaganj v drugih republikah hkrati s postopnim 
prenehanjem kreditnih oblik pomoč i manj razvitim območ- 
jem. 

11.6. Kljub vsestranskemu razvoju sistema socialističnega 
samoupravljanja doslej v praksi pri razporejanju dohodka in 
čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke ni 
uspelo zadovoljivo razrešiti kompleksne problematike uč in- 
kovite vzpodbudne delitve po delu in rezultatih poslovanja. 
Še najbolj smo razvili oblike spodbujanja živega dela, mnogo 
slabše ustvarjalnih dosežkov, medtem ko smo za rezultate 
poslovanja it|i v tem okviru za minulo delo oblikovali le prve 
poizkuse novih rešitev. Začetna aktivnost pri uveljavljanju in 
konkretizaciji načelnih osnov iz ustave in zakona o združe- 
nem delu je v inflacijskih razmerah ne le zamrla, temveč se 
širijo neupravičene razlike med organizacijami združenega 
dela in hkrati vse bolj prevladujejo tendence uravnilovke 
znotraj organizacij, z vsemi negativnimi posledicami na giba- 
nje produktivnosti dela in uspešnost poslovanja organizacij 
združenega dela. 

Dolgoročno gledano je lahko le spodbuden sistem delitve 
osebnih dohodkov osnova za doseganje dinamičnejšega 
družbenega in ekonomskega razvoja na kvalitetnih osnovah v 
stabilnih pogojih poslovanja. Praktično uveljavljanje sistema 
delitve osebnih dohodkov bi moralo zasledovati naslednje 
cilje in smeri rešitev: 

- predmet delitve naj bi bila po enotnih in objektiviziranih 
merilih (glede na akumulacijo) razporejena sredstva čistega 
dohodka za osebne dohodke delavcev. Ta sredstva bi bila 
osnova za izračun posameznih osebnih dohodkov, katerih del 
je odvisen od individualnega uč inka na delovnem mestu, 
drugi del pa od uč inkov upravljanja oziroma poslovnega 
uspeha organizacije; 

- sistem delitve po delu bi moral temeljiti na takšnih osno- 
vah in merilih, da bo za enak delovni prispevek v katerikoli 
dejavnosti ali organizaciji združenega dela moč doseč i pri- 
bližno enak osebni dohodek. 
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To bi moralo veljati tudi za del osebnega dohodka na 
podlagi poslovnega uspeha organizacije. Ta del osebnega 
dohodka bi moral biti tolikšen, da bi spodbudil širši in nepo- 
sredni interes delavcev za upravljanje in za rezultate poslova- 
nja ter upošteval tudi prispevek delavcev na podlagi minulega 
dela; 

- v celotnem sistemu je treba ustrezneje vrednotiti proiz- 
vodno delo, delo v težkih pogojih in ustvarjalnost nasploh; 

- ustvarjalnost je treba odločno materialno in moralno 
spodbujati na vseh področjih družbenega dela in delovnih 
mestih. Le tako bi bilo moč spodbuditi širši interes delavcev in 
strokovnjakov za inovacije in znanstvene rezultate, njihovo 
uporabo v procesih dela, za izpopolnjevanje organizacije dela 
in odgovornost pri vodenju delovnih procesov in podobno. 

11.7. Dolgoročna strateška smer in kriterij nadaljnjega uve- 
ljavljanja in izpopolnjevanja sistema samoupravnih družbeno 
ekonomskih odnosov je ustvarjanje pogojev za izboljšanje 
kvalitete upravljanja in odločanja tako v raznih oblikah sa- 
moupravnega organiziranja, še bistveno bolj pa pri poslovo- 
dnih funkcijah v združenem delu in pri upravnih in izvršilnih 
funkcijah v družbeno političnih skupnostih. Na razvojni po- 
men tega faktorja v svetu in pri nas kaže dejstvo, da tudi pri 
enaki stopnji opremljenosti dela, strukturi in doseženi splošni 
ravni proizvajalnih sil realizirajo marsikje drugod v svetu ob- 
čutno boljše ekonomske rezultate. Osnovni vzrok temu v SR 
Sloveniji ni v nižji izobrazbeni ravni delovnih ljudi, temveč je 
povezan predvsem z objektivnim položajem in znač ilnostmi 
družbenega okolja, v katerem gospodarski subjekti odločajo, 
s sistemom pravic in izvajanjem odgovornosti za sprejete 
odloč itve, s spoštovanjem pravnega sistema pri nas, zorganizi- 
ranostjo gpravljalskih procesov v združenem delu, s kvaliteto 
strokovne priprave odloč itev in demokratičnostjo dialoga pri 
sprejemanju družbenih odloč itev. 

Pri razreševanju teh ključnih vprašanj uč inkovitosti uprav- 
ljanja in usmerjanja družbenoekonomskega razvoja je po- 
trebno upoštevati naslednja dejstva in ugotovitve: 

Za izboljšanje kvalitete odločanja bi morali biti gospodarski 
subjekti v položaju, ko bi lahko optimizirali poslovanje. Še 
vedno pa neposredno gospodarijo le z relativno majhnim 
deležem z lastno dejavnostjo ustvarjenih sredstev in to v 
družbenem okolju, ki je obremenjeno s hipertrofijo normativ- 
nega urejanja družbenoekonomskih odnosov. Takšno stanje 
je sedaj značilno tudi za odnose znotraj združenega dela. 

Kvaliteta gospodarskega odločanja je bistveno povezana z 
odgovornostjo za sprejete odloč itve. Ta bo učinkovita le v 
pogojih, ko bodo na o'dloč itve odloč ilneje vplivale ekonomske 
zakonitosti in ekonomska prisila. Ta ugotovitev načeloma 
velja tudi za odnose v okviru raznih oblik združevanja organi- 

f zacij združenega dela, zlasti še v delovnih organizacijah in 
sestavljenih organizacijah, ki bi morali mnogo bolj temeljiti na 

, skupnem odločanju in odgovornosti za gospodarske rezul- 
tate. Možnost smotrnega odločanja na mikro in makro ravni 
pa je seveda tudi pogojena s spoštovanjem institutov prav- 
nega sistema, vključno samoupravnih sporazumov in družbe- 
nih dogovorov. 

Poslovodno funkcijo, katere ekonomski pomen se v druž- 
beni praksi pogosto močno podcenjuje, bo treba tako z vidika 
odgovornosti kot tudi pravic ustrezneje obravnavati in druž- 
beno ovrednotiti. 

V zvezi s poslovodno funkcijo bo nujno uveljaviti sistem 
obveznega občasnega dopolnjevanja znanja. V industrijsko 
razvitih državah izredno raste vloga informacijskih in komuni- 
kacijskih sistemov v sistemih upravljanja s procesi proizvod- 
nje, transporta in menjave kot tudi v upravno političnih funk- 
cijah. V ta razvoj se bo objektivno nujno morala vključ iti tudi 
naša družba. Izgube v možnem (potencialnem) narodnem 
dohodku bodo progresivno naraščale, če ne bomo zagotovili 
kreativnega angažiranja poslovodnih kadrov pri obvladovanju 
in izkoriščanju novih možnosti vodenja gospodarskih proce- 
sov. 

Za kvaliteto odločanja bo posebnega pomena uveljavljanje 
sistema planiranja kot znanstveno zasnovane metode integri- 
ranja poslovnih in drugih funkcij organizacij združenega dela, 
njihovih asociacij, še zlasti v velikih sistemih, pri oblikovanju, 
usklajevanju, sprejemanju in spremljanju izvajanja razvojnih 
odloč itev, kakor tudi razyijanje sistema in metodologije plani- 
ranja na ravni družbeno političnih skupnosti, ki mora ob 
upoštevanju objektivnih razvojnih zakonitosti in usklajenih 

skupnih interesov in ciljev zagotavljati celovito družbeno raz- 
vojno politiko in splošne pogoje poslovanja kot pomembne 
osnove za odločanje v združenem delu in v družbeno politič - 
nih skupnostih. 

Kvaliteta plana in uspešnost pri izvajanju plana bi morala 
postati bistveni kriterij kadrovanja na poslovodne funkcije in 
funkcije v družbenopolitičnih skupnostih. To naj bi pripomo- 
glo preprečevati napake v razvojni politiki in odločitvah kot 
tudi precej razširjeno nezainteresiranost delovnih ljudi, ki jo 
povzročajo izigravanje in nenehno spreminjanje smernic, 
ukrepov in nalog v planskih aktih, ki te dokumente pretvarjajo 
v nepotrebno formalnost. 

11.8. Sedanji val inflacije je po trajanju in intenziteti dosegel 
razsežnosti, pri katerih odpovedujejo kot metoda »normalni« 
ukrepi tekoče ekonomske politike in se vse bolj kot alternativa 
vsiljujejo administrativne »rešitve«. Ogrožene so temeljne 
vrednote socialističnega samoupravnega sistema. Zato so 
možnosti nadaljnjega razvoja in uveljavljanja gospodarskega 
sistema oziroma socialističnih proizvodnih odnosov, katerih 
cilj je usposobitev naše družbe za vstop med gospodarsko 
uspešne industrijske družbe in njena vključ itev v sodobne 
tokove tehnološke revolucije, pogojene s predhodnim bistve- 
nim zmanjšanjem inflacijskega pritiska na gospodarske to- 
kove in na ravnanje ljudi. 

Nujno je ponovno vzpostaviti zaupanje v stabilnost dinarja 
ter splošne pogoje za zdravo ekonomsko motivacijo gospo- 
darskih subjektov in za varčevanje. Le v takih pogojih bo v 
izvoz usmerjena razvojna politika dolgoročni faktor stabiliza- 
cije. 

Večino ukrepov antiinflacijske politike je moč izvajati ob 
določenih dopolnitvah gospodarskega sistema, ki pa ne zade- 
vajo načelnih opredelitev samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov. Del ukrepov se nanaša na prilagoditev tekoče 
politike razporejanja dohodka in čistega dohodka v organiza- 
cijah združenega dela danim razmeram in problemom teh 
organizacij ter na ponovno preuč itev planiranih razmerij te 
delitve tako za porabo znotraj organizacij kot tudi glede 
združevanja sredstev v okviru svobodne menjave dela, na 
racionalizacije in preusmeritve proizvodnje v izvoz itd. Drugi 
del antiinflacijske aktivnosti pa se nanaša na izvajanje ukre- 
pov, ki zadevajo splošne pogoje gospodarjenja in v tem okviru 
zlasti na: kreditno monetarno politiko, ki bo morala biti v 
splošnem restriktivna, dokler bomo imeli opraviti s tolikšnimi 
inflacijskimi pritiski, ter selektivna v smislu spodbujanja pred- 
vsem izvozne aktivnosti; na krepitev samofinanciranja v go- 
spodarstvu; dalje na politiko pozitivne realne in gibljive 
obrestne mere in na vzdrževanje realnega tečaja dinarja; na 
odpravo nekaterih nesorazmerij med cenami; na sprotno va- 
lorizacijo oziroma ohranjanje realne vrednosti družbenih 
sredstev; ukrepe, ki v finančnem poslovanju gospodarskih 
subjektov dajejo prednost izpolnjevanju obveznosti pred 
vsemi drugimi oblikami porabe ter na druge ukrepe katerih 
namen je strogo uveljavljanje finančne discipline v medseboj- 
nih odnosih gospodarskih subjektov. 

Domače efektivno povpraševanje bo nujno rigorozno zadr- 
ževati na ravni razpoložljivih sredstev za notranjo porabo. 
Delež teh sredstev v družbenem proizvodu bodo še dalj časa 
občutno zmanjševala nesorazmerno visoka odplač ila dolgov 
v tujino in hkrati zmanjšani priliv sredstev iz tujih kreditov. V 
prehodnem obdobju bo na razpoložljiva sredstva tudi močno 
vplivalo odpravljanje še drugih žarišč nestabilnosti, zlasti raz- 
nih oblik nepokritega, inflacijskega financiranja notranje po- 
rabe, ki so ga dopuščali instrumenti gospodarskega sistema. 
Tako so poleg zunanjih dolgov izredno narasle medsebojne 
neporavnane obveznosti in terjatve gospodarskih organizacij, 
nekrite izgube, pomembno postavko predstavljajo neporav- 
nana investicijska dela, fiktivni dohodek (pri obračunu zalog 
in amortizacije) in nekrite tečajne razlike. Vse to bo terjalo od 
organizacij združenega dela, da zagotovijo v politiki razpore- 
janja dohodka in čistega dohodka prednost poravnavi dolgov 
in saniranju organizacije pred vsakršno drugo porabo sred- 
stev, hkrati pa tudi na narodnogospodarski ravni ustrezno 
poračunavanje deficitov pri planiranju proporcev sredstev za 
domačo končno porabo in v precejšnji meri tudi za reproduk- 
cijsko porabo, da bi zmanjšali pritisk notranjega povpraševa- 
nja in cen ter ustvarili več je možnosti za povečanje proizvod- 
nje namenjene izvozu. 

11.9. Celotna prizadevanja na področ ju sistema družbeno- 
ekonomskih odnosov bi morala imeti za cilj vzpostavitev 
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spodbudnih pogojev za ponovno doseganje dinamičnega go- 
spodarskega razvoja, vendar zasnovanega na trajnejših kvali- 
tetnih dejavnikih, ter na tej podlagi čimprejšnje vračanje živ- 
ljenjskega standarda na že doseženo raven. 

Kot to analize razvojnih možnosti dokazujejo, obstajajo ob 
sedanji sestavi, stopnji razvitosti, potencialnih možnostih in 
rezervah v produkcijskih faktorjih in seveda ob pogoju, da 
bodo uspešno izpeljani načrti za stabilizacijo, objektivne 
možnosti za trajnejšo pospešitev gospodarskega razvoja v 
Jugoslaviji in v tej navezi tudi gospodarstva Slovenije. Pogoj 
za to pa je intenzivno povečevanje izvoza in trajna naravna- 
nost vse večjega dela slovenskega gospodarstva na propul- 
zivne sektorje izvoznega povpraševanja in na izvozno kvali- 
teto proizvodov in storitev, ki bodo kot taki vedno našli dovolj 
povpraševanja tudi na širšem domačem trgu. Specifične reši- 
tve v gospodarskem sistemu, predvsem pa ukrepi ■azvojne 
politike, ki se bodo sprejemali v okviru srednjeročnih planov, 
bi morali v ta namen podpirati strategijo kvalitetne preobra- 
zbe oziroma tehnološke intenzifikacije v več ali manj vseh 
dejavnostih slovenskega gospodarstva, še zlasti pa njegovo 
prestrukturiranje na razvojno tehnološko intenzivne pro- 
grame proizvodnje v sektorjih, ki so podlaga za modernizacijo 
vsega združenega dela. 

Za uresničevanje strategije dolgoročne razvojne politike 
bodo pomembne predvsem naslednje smeri ukrepanja: 

- zaradi nujnosti doseganja hitrejših uč inkov pri stabilizaciji 
in prestrukturiranju gospodarstva bo še naprej aktualna ožja 
selekcija razvojnih prioritet v investicijski politiki in uporaba 
kriterijev pri odločanju o investicijskih projektih, ki naj zago- 
tovijo uresničevanje skupnega interesa oziroma družbeni 
vpliv na proces investiranja z vidika zagotavljanja družbeno 
dogovorjenega minimuma uč inkovitosti, razvojno tehnološke 
intenzivnosti, izvozne usmerjenosti, razpoložljivosti in racio- 
nalne rabe zlasti primanjkujoč ih gospodarskih virov in upo- 
števanja prostorskih ter drugih fizičnih omejitev; 

- izvajanje razvejanega programa ukrepov za spodbujanje 
tehnološkega napredka v organizacijah združenega dela, nji- 
hovih asociacijah, v samoupravnih interesnih skupnostih in 
družbeno-političnih skupnostih. V združenem delu bi moral 

biti poudarek na integraciji teh prizadevanj predvsem v obliki 
skupnih razvojnih raziskav, razvijanja skupnih proizvodnih 
programov, na prednostnem kreditiranju teh programov, na 
sistematičnem materialnem in moralnem spodbujanju inova- 
cijske dejavnosti ipd. V družbenopolitičnih skupnostih, pred- 
vsem v republiki in federaciji pa bi tak program vseboval 
predvsem razvijanje informacijskega sistema za spremljanje 
razvoja znanosti in tehnologije doma in v svetu, usposabljanje 
zavodov za družbeno planiranje za temeljitejše proučevanje 
in koordinacijo strokovnih aktivnosti pri oblikovanju in izvaja- 
nju strategije tehnološkega razvoja na posameznih področ jih 
ter modernizacijo upravnih in drugih organizacij, ki se ukvar- 
jajo s standardizacijo, unifikacijo, kontrolo kvalitete izdelkov, 
s patenti in licencami in tako dalje. V raziskovalni politiki pa 
bo treba poskrbeti za koordinacijo in združevanje posamez- 
nih raziskovalnih aktivnosti, da bi racionalneje izkoristili raz- 
iskovalni potencial v Jugoslaviji. Trajnejše smeri ukrepanja bi 
morale biti davčne, carinske in uvozne olajšave pri vlaganjih v 
raziskovalno in razvojno delo in opremo ter program selek- 
tivne carinske in izven-carinske zaščite, ki naj omogoč i uspo- 
sabljanje gospodarskih subjektov za konkurenčno tekmo, ne 
pa njihovo monopolizacijo; 

- potrebni bodo trajna družbena aktivnost in spodbude ter 
intenzivno samoupravno povezovanje in združevanje organi- 
zacij združenega dela z namenom pospeševanja višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja s tujino, ki so strateškega po- 
mena za kvalitetno preobrazbo gospodarstva. Mišljena so 
predvsem izvozno usmerjena kooperacija, proizvodno te- 
hnično sodelovanje, inženiring, dolgoročni kupoprodajni 
sporazumi s tujimi partnerji, proizvodnja v drugih državah, 
skupna vlaganja s tujini partnerji v domače zmogljivosti in v 
tujini ipd. 

Ob pogoju, da bo zagotovljena ustrezna družbena disci- 
plina pri izvajanju samoupravnih sporazumov in dogovorov, 
so ti instrumenti sistemsko najustreznejša pot ukrepanja na 
navedenih področjih. V nasprotnem pa bi morale družbeno- 
politične skupnosti v lastni pristojnosti in odgovornosti od- 
ločneje in pravočasno posegati v dogajanja, zlasti kadar gre 
za probleme, ki jih je mođ  opredeliti kot nujne potrebe druž- 
bene reprodukcije. 

NADALJNJE DELO PRI PRIPRAVI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE 
Analiza razvojnih možnosti SR Slovenije v obdobju 

1986-1995/2000 predstavlja neposredno strokovno pod- 
lago Smernicam za pripravo dolgoročnega plana SRSza 
obdobje 1986-1995/2000 kot prve faze oblikovanja doku- 
menta dolgoročnega plana SR Slovenije, ki jih bo Skup- 
šč ina SR Slovenije predvidoma sprejela junija letos. 

Analiza omogoča pričetek celovitejših vsebinskih pri- 
prav za oblikovanje dolgoročnega plana SR Slovenije. Je 
v vzpodbudo delavcem, delovnim ljudem in občanom, 
organiziranim v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter družbenopolitičnih skupnostih, v družbenopoli- 
tičnih in družbenih organizacijah, v strokovnih asociaci- 
jah in drugje k razmišljanju o našem možnem razvoju do 
konca tisočletja ter potemtakem nudi elemente za raz- 
pravo in ne pomeni družbenih odločitev. K temu bodo 
prispevala tudi razna strokovna, raziskovalna, družbe- 
nopolitična In druga gradiva, ki so že prisotna v naši 
javnosti oziroma bodo pripravljena v bližnji prihodnosti. 
Vse to bo omogočilo soočanje številnih, tudi različnih 
pogledov in oblikovanje skupne razvojne poti, za kar bo 
potrebno veliko ustvarjalnosti, vztrajnosti in realizma. 

K analiziranju razvojnih možnosti republike bodo bi- 
stveno pripomogli udeleženci v planiranju, ki s svojim 
mestom v materialnih tokovih družbene reprodukcije po- 
membno vpliva/o na mkupen razvoj na številnih posa- 
meznih področ jih In ravneh družbene repi jdukclje. 
Tako bo moč preveriti, dopolniti in predlagati boljše 
rešitve od ocen o razvojnih možnostih, ki so za posa- 
mezna razvojna vprašanja podane v tej analizi, da bi 
dolgoročni planski akti odražali č im višjo stopnjo naših 
skupnih spoznanj. 

Hkrati analiza predstavlja opozorilo vsem, ki še niso 
pričeli intenzivno razmišljati o svojih dolgoročnih usme- 
ritvah, da pospešijo delo na razvojnih analizah in se tako 

pravočasno pripravijo na sprejemanje dolgoročnih raz- 
vojnih odločitev. 

Analiza, poeebno pa poglavje, ki podrobneje obrav- 
navajo razvojne možnosti na posameznih področ jih 
družbene reprodukcije, bo hkrati lahko služila tudi kot 
koristna osnova za pripravo analize srednjeročnih raz- 
vojnih možnosti naše republike za obdobje 1986-1990, 
saj je v naravi dolgoročnega plana, da se priprava stra- 
tegije konkretizira v srednjeročnih planskih aktih. 

Nujno je, da tudi v občinah pospešijo delo na analizah 
svojih razvojnih možnosti tako, da bodo nosilcem plani- 
ranja, ki bodo pripravljali dolgoročne plane (samou- 
pravne interesne skupnosti, pomembnejše organizacije 
združenega dele Itd.), pravočasno na razpolago širše 
informacije o možnostih razvoja. Predvidoma marca le- 
tos bo pripravljena tudi Analiza dolgoročnih razvojnih 
možnosti SFR Jugoslavije, kar bo brez dvoma olajšalo 
pripravo dolgoročnih planskih dokumentov. 

Izvršni svet Skupšč ine SR Slovenije bo osnutek dolgo- 
ročnega plana predložil Skupščini SR S konec oktobra 
letos, predlog dolgoročnega plana SRS za obdobje 
1986-1995/2000 pa konec januarja 1985. 

V pripravi dolgoročnih planskih dokumentov bi morale 
pomembno vlogo igrati družbenopolitične organizacije, 
saj imajo v sistemu samoupravnega družbenega plani- 
ranja posebno odgovorno mesto. Vzpodbujati bi morale 
ustvarjalno Iskanje naprednih razvojnih rešitev, vzpod- 
buditi tudi strokovne in raziskovalne sile, poleg tega pa 
organizirati široke razprave delavcev, delovnih ljudi in 
občanov v samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
družbenopolitičnih skupnostih, da v dolgoročnih plan- 
skih aktih oblikujejo usmeritve, ki bodo predstavljale 
ambiciozno, obenem pa tudi realno osnovo naših skup- 
nih naporov. 
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OPOMBE: 
1 Kardelj Edvard, O •/•term/ samoupravnog* planiranja = Brionski diskusija, zbirka Samoupravljanja, 3. zvezek, atr. 167-8. 2 Poaamazna poglavja analiza - kjer ja vaabina poglavij to omogočila - ao nakKaj nakazala oanovna doeedanja gibanja kot Izhodišča bodočega razvoja, tamu »Jadijo oanovna razvojna naloga, nato pa okviri In možnoati tar amari 
možnega ukrapanja. 8 podčrtavanjem gaaal v oštevilčenih odatavklh amo skušali povećati pregle- dnoat analiza. 3 Znotraj sektorska komponenta proizvodnoga koaficanta oanovnih sredstev kaže doseženi družbeni proizvod na enoto oanovnih sredatev, če bi sektorska struktvira oanovnih sredatev v družbenem sektorju oetala nespremenjena. 4 Določena velikost psnovnih sredstev daje manjii proizvod, kar celo pri ne- 
spremenjenem deležu akumulacije v proizvodu daje manjii absolutni zneeek akumulacije, s tem pa tudi manjši zneeek investicij, kar zmanjšuje možnosti zaposlovanja oziroma povečevanja oanovnih eredetev, opremljenosti dela in s tem dolgoročne stopnje rasti produktivnosti dela, s tem pa tudi realnih osebnih dohodkov. 5 Tako ima Slovenija skorsj dvakrst več ji nivo družbenegs proizvoda na prebi- 
valca, hkrati pa je v preteklem razdobju etopnja rasti družbenega proizvoda izredno podobna tisti za Jugoalavijo, tako glede njene povprečne vrednosti za celo razdobje, tendence upadanja stopnje gospodareke rasti kakor tudi fluktua- cij stopenj rasti Iz leta v leto. Delež investicij v družbenem proizvodu je v Sloveniji nižji kot v Jugoslaviji, vendar pa Slovenija podobno kot Jugoalavija kaže velike neenakomernosti v intenzivnosti investicijskih vlaganj v posameznih razdobjih In nestabilnoeti, ki jih take epremembe v intenzivnosti investiranja prinašajo na strani povpraševanja v goepodaretvo. Slovenija ima prav tako najvij^o stopnjo zaposlenosti prebivaletva v Jugoslaviji, istočasno pa Je prišlo v drugi polovici 60-tih let do abeoiutnega upadanja zapoelenoeti v družbenem sek- torju in hitrega poraata stopnje nezaposlenosti kot v Jugoslaviji v celoti, čeprav je bil to aeveda za Slovenijo v dolgoročni perspektivi na področju zaposlovanja veliko manjši problem kot za Jugoslavijo. Slovenija ima res več ji delež konverti- bilnega izvoza v družbenem proizvodu, kot je to povprečje za celo aržavo, vendar je v istem času kot Jugoalavija v celoti pričela zaoetajatl z izvozom. Poleg drugih primerov je indikativno tudi to, da je bila tako raat cen na drobno kot raat nominalnih osebnih dohodkov za obdobje 1063-1980 praktično enaka v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah. 8 Podatki UNCTAD-a kažejo, da ja za ekupino dežel, v kateri ao Jugoalavija, Gibraltar, Grčija in Španija, kupna moč izvoza tedaj padla za okoli 18%, pogoji 
menjave pa poslabšali za okoli 25%. 7 Glej IER, Analiza in ocena dolgoročnih razvojnih možnosti slovenskih regij, Ljubljana, 1982. * Glej tudi materiale Komisije zveznih družbenih svetov za probleme ekonom- ske stabilizacije, zlasti Strategija In temelji politike razvoja In Prilagajanje gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije ter materiale o scenarijih raz- voja pripravljene v okviru projekta »Slovenija 2000«. 9 Popović T, Svetska privreda do 2000-te I Jugoslavija, Hipotetska studija (radna verzija), Institut za medjunarodnu politiku I privredu, Beograd 1982, str. 127. Glej tudi projekcije OECD In Evropske ekonomske komisije OZN. 10 IBRD, Wordl Development Report 1983, Waehington 1983 Glej T. Popovič , op. c/t 12 Ti dve kategoriji sta tudi osnovna kriterija za razlikovanje scenarijev druž- 
benoekonomskega razvoja, ki so obdelani v sintezni študiji projekta »Slovenija 2000«. 13 ZIS, Temelji skupne politike dolgoročnega razvoja SFR Jugoslavije do 1985, predlog za javno razpravo, Beograd, april 1974 14 Ustava SR Slovenije, Temeljna načela, III. poglavje. 16 Program Zveze komunistov Jugoslavije, - uvod. 16 Pečujlič , Mlroelav, Prihodnost, ki se Je začela - znanstveno tehnološka revolucija In samoupravljanje, Komunist, LJubljana, 1969, str. 29 17 Problem adekvatne Informacijske baze za potrebe planiranja družbene repro- dukcije Je zelo pereč kot posledica neenotne metodologije In parcialnega pri- stopa v formiranju Informacijske baze v preteklosti, šele ko gledamo goepodar- etvo kot celoto, se pokažejo te velike pomanjkljivosti, ki morajo imeti negativne posledice pri odločanju in planiranju. Očitno sta bila konsistenten pogled s stališča družbe kot celote in dolgoročna primerljivost podatkov v preteklosti najbolj zanemarjen aspekt v informacijskem sistemu, kar v bistveni meri zmanj- šuje tudi kvaliteto zaključkov tega dela analize. 11 Metodološka oanova teh projekcij je podana v Slcherl Pavle, Pfajfar Lovrenc, Stanovnik Tine, Majcen Boris, Zager Milan, Model dolgoročnega razvoja Slove- nije, IER, Ljubljana 1981. Namen uporabe modela - še posebej v fazi analize možnosti - ni v predvide- vanju, kaj se bo dogodilo do leta 2000, pač pa v diskusiji o alternativah, ki naj apodbudl Iskanja novih možnosti za družbeno ekcijo, ki bi vodila k reševanju odprtih problemov In premikanju notranjih in zunanjih omejitev pri napredku družbe. 19 V tem kontekstu gibanja v teh letih niao pomembna v svojih podrobnostih, kot je to pri letnih reeolucijah, in ee zato ni potrebno spuščati v detajlne diskusije o predpostavkah za vsako leto, temveč ao predvsem startna osnova za nadaljnji razvoj. 20 če bomo ostali pri sedanji neučinkovitosti, večja vlaganja v tehnološko zahtevnejše proizvodnje eama ne morejo dati uč inkov, ki bi lahko zagotovili potrebno dinamiko In kvaliteto našega goepodarekega razvoja. Prav tako bi bila nezadostna sama orientacija na Izboljšanje goepodarjenja pri obstoječ i sturk- turi. 21 To Je zelo pomembna informacija - ne zato, v katerem letu se bo to res zgodilo, temveč zato, da bolj realno ocenjujemo nai položaj ter da se zavedamo omejenosti sredstev in v tem okviru pomena č im boljših odločitev o vlaganjih sredstev in odgovornoeti za Izkoriščanje vseh vloženih sredstev. Z drugimi besedami, prenehala bi kvantitativna raat vloženega dela (merjeno s številom efektivnih ur prisotnosti na delu, kar aeveda ne pomeni tudi stvarno 
vloženega dela) v gospodarskih dejavnoetih. Zato smo pri uporabljenem modelu dolgoročnega razvoja, Iz katerega Izhaja tabela 4.1., statistične razlike razporedili tako, da smo povečali ocene za oaebno potrošnjo in nabave Iz drugih republik in pokrajin glede na posamične neodvi- sne ocene teh kategorij. Na ta nač in bodo ti deleži že sedaj nekoliko bližji vrednostim v cenah 1980. leta. 34 Lojze Sočan: Tehnološki napredek In goepodarski razvoj - knjigi Družba, znanost, tehnologija (zbornik razprav). LJubljana, DE 1982, str. 304. 28 Komisija zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonomske stabilizacije: Strategija in temelji razvojne politiko, Ljubljana, DE 1983, str. 25. 28 Projekcija prebivalstva upošteva ob naravni rasti tudi priselitve prebivalstva 

oziroma pozitivni selitveni saldo (razlika med priselitvami in izselitvami prebival- stva). V letih 1980-1985 bi selitveni saldo predvidoma v povpreč ju dosegel na leto okoli 5 tisoč oseb, v letih 1986-1990 okoli štiri tieoč , v letih 1991-1995 tri tisoč in po letu 1995 dva tisoč oseb. 27 Upoštevano prebivalstvo staro od 15 do 64 let. a Med aktivno delo štejemo poklicno dejavnost (v delovnem razmerju ali samo- stojno), s pomočjo katere si delovni ljudje zagotavljajo sredatva za preživljanje; v aktivno prebivalstvo štejemo stalno prisotno prebivalatvo, ki v SR Sloveniji dela v združenem ali samostojnem osebnem delu. Glej: Demografski kontingenti prebivalstva, Jerina Kodelja-Starin, IB/7 Ljubljana 1983 "Indlktorji narvne rasti zaposlenega prebivaletva do leta 2000 v SR Sloveniji, Jerina Kodelja-Starin, Ekonomeka revija 3-4, Ljubljana 1982 30 Med primarne dejavnosti smo šteli kmetijstvo* gozdarstvo in vodno gospo- daretvo. Med sekundarne dejavnosti smo šteli industrijo in rudarstvo, proiz- vodno obrt ter gradbeništvo in gradbeno obrt, med terciarne promet, trgovino, goatinstvo in turizem, obrt, stanovanjeko in komun alno dejavnost ter finančne in poslovne storitve. Med kvartarne dejavnoati amo žajeli družbene dejavnosti ter družbene organizacije in skupnosti. 31 Uvrstitev panog in področ ij po skupinah je povzeta po Lojze Sočan, Problemi usmeritve slovenskega gospodarstva v luč i dolgoročne razvojne strategije, Gospodarski vestnlk, Ljubljana, november 197). 32 Večja poprečna rast zapoelenoeti v negoepodarotvu je eplošna razvojna tendenca tudi v svetu. 33 Ob strukturnih premikih, ki Jih v naslednjih letih pričakujemo med zaposlenimi v združenem delu, podajamo tudi spremembe, ki naj bi v bodoče nastajale med 
vsem aktivnim prebivalstvom, kjer vključujemo tudi samostojno osebno delo v kmetijstvu: 

1980 (ocena) 
Aktivni skupaj v tem: - primarne dejavnosti - sekundarne dejavnosti - terciarne dejavnosti - kvartarne dejavnosti 

1990 2000 
(predvideno) - struktura v % 

100,0 
15,1 45,1 26,9 12,9 

100,0 
11,6 44,3 30,3 13,8 

100,0 
8,2 43,3 33.2 15.3 

Ivan Svetilk, Programi za reguliranje delovnega časa, inštitut za sociologijo, Univerza Edvarda Kardelja, LJubljana, 1981, gradivo za projekt Slovenija 2000. Vojko Antonč lč , Sonja Drobnlč , Veljko Rus, Ivan Svetilk, Delo v dolgoročnem razvoju Slovenije, Inštitut za sociologijo, Univerza Edvarda Kardelja, Ljubljana 1981, gradivo za projekt Slovenija 2000. 36 Strokovni kader so vsi delavci z visoko, višjo, srednjo Izobrazbo, VKV delavci In KV delavci. Nestrokovni kader so delavci z nižjo izobrazbo, PKV delavci In NKV delavci. 36 Podrobnejša analiza sicer kaže, da Je v SR Sloveniji doeežena skoraj polna zaposlenost aktivnega prebivaletva. V SFR Jugoalaviji pa nI doeežena tolikšna atopnja zapoelenoeti aktivnega prebivalstva, zato med zapoelenimi ni tisto aktivno prebivalatvo, ki v več ini nima kvalifikacije. Dopolnilno pojasnile pa je verjetno večja strogost pri priznavanju kvalifikacijakih stopenj, predvsem na nižjih nivojih, v SR Sloveniji kot v drugih območjih Jugoalavija. Kvalifikacijaka 
struktura po starosti kaže ugodnejšo sliko. Po podatkih popisa 1981 ima SR Slovenija med prebivalci starimi 15 in več let višji delež z višjo In vieoko izobrazbo (6,3%) kot pa SFRJ (5,7%). Tak odnos je tudi v starostni skupini 20-44 let, saj je v SR Sloveniji 9,2% višje In visoko Izobraženega prebivalstva, v SFRJ pa 8,3%. 47 Zasedena delovna mesta so definirana s sistemizacijo organizacij združe- nega dela, kar pa še ne pomeni, da so na delovnih mestih tudi ustrezno Izobraženi delavci. Drugi Je podatek o prilivu v zaposlitev: med podatki obeh vrst ni bistvene razlike po kvaiiflkadjekih stopnjah. Glej: Statističnoporo&lo za leto 1982 Zveze skupnosti za zaposlovanje SRS, LJubljana, maj 1983. Sedaj diplomira preko 6.000 študentov (rednih In ob delu) na obeh stopnjah visokega šolstva. Okrog 1.000 diplomantov se po diplomi vme v druge republike, 
od koder so prišli na študij. Okrog 1.300 diplomantov pa je pridobilo diplomo ob delu. 38 S. Možina, J. Florjanč ič : Makroprojekdja razvoja kadrov v SR Sloveniji do leta 2000, Kranj, Moderna organizacija 1982 V. Kozak s sodelavci: Povpraševanje po strokovnih delavcih v dolgoročnem razvoju Slovenije, Ljubljana, Pedagoški inštitut pri Univerzi Edvarda Kardelja 1983. 40 Kadrovski potencial so osebe, ki imajo ali iščejo zaposlitev, in osebe, ki so 
vpisane ali se nameravajo vpisati v srednjo, višjo ali vieoko šolo. Po tej projekciji bi v letu 2000 Imeli 12,2/oeeb z višjo In visoko Izobrazbo. Več  o tem v tej študiji Vojka Antonč iča: Napoved velikosti in Izobrazbene strukture kadrovskega potenciala 
SR Slovenije za prihodnjih 20 lat, Ljubljana, Inštitut za sociologijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 1982. 41 Podlage za to ugotovitev so rezultati obdelave podatkov popisa prebivalcev 1981, ki jo Je opravil Zavod SR Slovenije za statistiko po metodologiji (naročilu) Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje. 42 Richard K. Vedder: Robotics and the Economy, Economic Impact, 1983/1. Hamrin R. D.: The Information Economy, The Futurist, August 1980. 44 Že v letu 1985 bi svetovni promet v tej industrijski veji lahko dosegel vrednost 145 mir d $, od česar v ZDA 60 mlrd $. R. D. Hamrin (The Information Economv, The Futurist, August 1980) ocenjuje, da bo do leta 1990 to tržišče »vredno« okoli 300 mlrd $. Svetovni trg (promet) celotne elektronske industrije, ki je v letu 1980 znašal okoli 100 mlrd $, pa bi po oceni koncem osemdesetih let narastel na 325-400 mlrd $ (cene 1977). Takrat bo elektronika četrta svetovna industrijska veja za avtomobilsko, Jeklarsko in kemično Industrijo s prometom po cca 500 mlrd $ letno. 48 Že v sredini 1970 let Je bil največ ji del zaposlenih v ZDA angažiran na poslih v zvezi z Informacijami: več ljudi je delalo na raznih oblikah manipuliranja z Informacijami, kot je bilo zapoelenih v rudarstvu, industriji, kmetijstvu, In v osebnih storitvah skupaj. 48 Alvln Toffler navaja v knjigi Treći taias (Beograd, Prosveta 1983), da so velike poslovne skupnosti v svetu že na poti za ureeničevanje naštetih idej. Ena od njih združuje 23 velikih kompanij Iz Japoneke, Zahodne Nemčije In Kanade. 47 Lojze Sočan navaja v svoji knjigi rox v gospodarsko razvitost, LJubljana, Delavska enotnost 1978, da ustvarimo na oenovi predelave tone jekla 3-4 krat manjši družbeni proizvod kot npr. v Zvezni republiki Nemčiji. 48 Marjan Ulčar: Teze za analizo dolgoročnih razvojnih možnosti Slovenije do leta 2000 - tehnološki vidik (interno gradivo Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje) *• Na potrebo po tem kaže tudi dejstvo, da je znanje o proizvodnji in uporabi robotov pri nas zelo pič lo In ne presega okvirov raziskovalnih In pedagoških 
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Institucij, oz. ossml|enlh poskusov v praksi. Sa posebaj Izstopa podatek, da celo tam kjer načrtujejo uporabo robotov, 90% za to odgovornih kadrov nima ustrez- nih funkcionalnih znanj s področja robotike. Pri tem se podjetja ne zavedajo, da 
nimajo ustreznega kadrovskega potenciala na področju robotike. V več ini po- djetij ne poznajo sistemskih pristopov za uvajanje robotizacije in ie manj, kako se morajo Izvesti tehnične in ekonomske analize upravičenosti uvajanja roboti= 
zacije. Jugoslovanski savez za ETAN, Primenjena robotika, Beograd 19A1, Alojz Kralj, Tadej Bejd, Vojko Golob, FekuHete za elektrotehniko, Triaika 25, Ljub- ljana, Raziskave potencialnih uporabnikov Industrijske robotike v Sloveniji. Gle) prvi odstavel 27. č lena Dogovora o temeljih družbenega plana S RS za obdobje 1931-1985- Gre za naslednje skupine oz. podskupine: oprema v po- 
klicne in znanstvene namene, merilni In kontrolni instrumenti In naprave za 
avtomatizirano upravljanje; motorji z notranjim Izgorevanjem za cestna vozila; električni stroji in naprave; kmetijski stroji; stroji in naprave (brez električnih in kmetl|aklh); sestavni deli elektronskih aparatov In naprav; komunikacijski apa- rati In naprave; merilna in regulacijska oprem«, sredstva za upravljanje In 
avtomatizacijo v industriji in prometu; neomenjeni elektronski aparati in na- prave; akumulatorji In galvanski elementi; orodje; kotaini leiajl; proizvodnja nekaterih kemikalij In farmacevtskih surovin. 51 Sestavljajo ga ljudje usposobljeni za uporabo znanstvenoraziskovalnega, oziroma vsaj strokovno-ustvarjalnega pristopa pri svojem delu. O tem več v: Vloga raziskovalne dejavnosti pri oblikovanju in uresničevanju strategije Slovenije v družbenoekonomskem razvoju Jugoslavije (osnutek), Uubljana, Republiški komite za raziskovalno dejavnost In tehnologijo, 1983. Ne glede na pomanjkljivosti enostavnih primerjav In na nepopolno evidenti- ranje inovacijske dejavnosti pri nas nekaj podatkov zgovorno Ilustrira zaostaja- nje. Na en milijon prebivalcev je bilo v letu 1978 naslednje itevllo prl|av: 

Japonska Avstrija Slovenija 
Domači patenti 1.268 307 118 Vzorci in modeli 1.625 536 Tehnične Izboljiave - 894 704 
Glej Jote Novlniek, Prispevek k analizi o možnostih razvoja Slovenije do leta 2000 (Gradivo za potrebe Zavoda SRS za družbeno planiranje), Ljubljana 1982. 

Starostno neskladje: od vseh znanstvenih področ ij ima le naravosiovno- matematična zadovoljiv podmladek. Izobrazbeno neskladje: nI pretoka kadrov med raziskovalnimi organizacijami In organizacijami združenega dela, kar Ima za posledico slabo izobrazbeno struk- turo raziskovalcev v gospodarstvu. Zaposlitveno neskladje: v gospodarstvu je zaposlenih le okrog 1/3 raziskova- lcev. kar je ravno obratno od razmerja v Industrijsko razvitih deželah. 
0 teh neskladjih ptte E. M. Pintar: Analiza pogojev In možnosti dolgoročnega razvoja razlskovslne dejavnosti do leta 2000 (predlog), Ljubljana, Raziskovalna skupnost Slovenije, 1983. " Po oceni Republiškega komiteje za raziskovalno dejevnost In tehnologijo, ki upošteva potrebe po tovrstnih kadrih glede na načrtno uvajanje In razvoj tehnologij ter posodabljanja obstoječ ih penog In ob dejstvu de se v ekspertni potencial vključujejo delavci na zelo različnih delovnih področjih, M se moralo vanj vključ iti do 8% vseh zaposlenih v združenem delu. Ql®l »Analiza pogojev in možnosti dolgoročnega razvoja raziskovalne dejav- nosti do leta 2000« (predlog), LJubl|ana, Raziskovalna skupnost Slovenije, 1983 - v tako imenovani .projekciji potrebnega razvoja raziskovalne dejavnosti- pred- videvalo, da bi ta delež ob koncu stoletja presegel 2,5%. " 2000 godine, v knjigi Naučni I Mtnlčfco-tehnoMUd razvoj Jugoelavije, Beograd, 
Savaz MUnera I tehnika Jugoslavije, 1962-E. M. Plrrtar, Peter, Peter Stanovnik: Oenovl dugoročne naučne poduke do 1995-2000 godine, str. 71,72. Razvoja ne moramo doneti brez Intenzivnega sodelovanja 3 tujino. Ena od oblik takega eodalovanja ste tudi tehnološko eodelovenje in odkup licenc In know-howa. Ne moramo oe odreći nakupu tujih licenc, vendar pa se je treba natančneje dogovoriti, katere lioenoo naj bi kupovali in pod kakšnimi pogoji. Odkup tujega znanja ni alternativa lastnemu raziskovalnemu delu, jo njegov sestavni del. Izbor pri nakupu je treba opraviti na temelju rezultatov lastnega raziskovalnega dela, nakup licenc in oatallh oblik znanja mora pomeniti uvajanje nove tehnološke koncepcije, na kateri je zasnovano lastno raziskovalno delo. Spisek izhaja iz potreb, spoznanih v tej analizi in ima predvsem usmerjevalni In spodbujevalni karakter. 90 Več in podrobneje o tem v »Analizi pogojev in možnosti dolgoročnega razvoja raziskovalne dejavnosti do leta 2000« gubijana, Raziskovalna skupnost Slove- nije, 1983, od koder so raziskovalni programi in usmeritve v vzpodbudo za razpravo tudi povzete. 01 Celo kvantificirati ga ne moremo, saj za vrsto področij ne obstaja organiziran nač in zbiranja podatkov in jih tudi sistematično ne apremljamo (npr. računalniš- tvo, robotika, avtomatizacija). Poleg tega se v Sloveniji nobena institucija ne ukvarja s prognostiko na tem področju. 13 Medlum-Term Plan (1984-1989), Second Part, III. Communicatton In The Service of Man, General Conference-Fourth Extraordinary Session, Parls, UNESCO, 1982. 83 Republiški sekretariat za notranje zadeve, Center SRS za družbeni sistem informiranja in informatiko, Zavod SRS za statistiko, Anketa o uporabi, zavaro- vanju In zašč it! podatkov ter opreme za avtomatsko obdelavo podatkov v SR Slovanljl za lato 1981, Ljubljana, 28. 8. 1881. u Analiza potreb In razvojnih možnosti ter globalni načrt dolgoročnega razvoja 
PTT prometa Slovan/jo za obdobja 1988-2000, Združene PTT organizacije Slove- nije, Ljubljana, september 1982. 
" Telefonske storitve kot najštevilnejše storitve v PTT prometu hitro naraščajo in znaša poprečna stopnja rasti v obdobju 1960-1970 20%, v obdobju 1970-1980 pa 19%. Zaradi takšnega porasta telefonskih storitev je prišlo tudi do bistvene spremembe v notranji strukturi PTT storitev, pri čemer je delež telefonskih storitev v letu 1980 87% celotnega PTT prometa. " Po statističnih podatkih za leto 1980 (Statistični letopis SR Slovenijo za leto 1981) je bito v Sloveniji 418.448 osebnih avtomobilov ali 21,8 na 100 prebivalcev, 518.354 televizijskih sprejemnikov ali 27,1 na 100 prebivalcev, radijskih spreje- mnikov pa je bilo 538.273 ali 28,2 na 100 prebivalcev. Iz teh podatkov sledi, da je bilo konec leta 1980 v Sloveniji 2,3-krat več osobnih avtomobilov, 2,9-krat več televizijskih in 3-krat več radijskih sprejemnikov kot telefonskih naročnikov. Precej interesentov svojih vlog za telefonski priključek sploh ne odda, ker nI skorajšnje možnosti za njihovo realizacijo. Tako imamo v SR Sloveniji v letu 1980 le 181.807 telefonskih naročnikov oziroma enega naročnika na pet gospodinj- stev. 07 O stanju informatike v proizvodnih procesih v Socialistični repubiiki Sloveniji pravzaprav nimamo podatkov. Pomemben prispevek predstavlja le raziskava 
VTŠ Maribor, čeprav so raziskave omejene na dek) delovne organizacije severo- vzhodne Slovenije in obravnavajo širše področje ter vključevanje NC strojev v proizvodnjo. Prav tako ni zanesljivih podatkov o številu robotov v Sloveniji. 

u Raziskovalci na tem področju pri nas imajo slabe pogoje dela. Tako npr. pride na enega raziskovalca v razvitih deželah opreme v vrednosti do 50.000$, pri nas pa ie 1.000 $. 9 Dr. B. Justin, Projekt Slovenija 2000, Transfer znanja In tehnologije in Znan- stveno tehnične Informacije. 70 Firmware ja kombinacija - združitev softwareo in hardwaroa na posameznem 
mikroelektronskem vezju. 71 The Mechanization of Office Work, Sclentlflc American, Vol. 247 No. 3, sepem- ber 1982, Vincent E. Giuliano; Hišni računalnik po domačem projetku, Delo, 25.3. 
1983. 72 Komisijo zveznih družbenih avetov za vprašanja gospodarske stabilizacije, Temelji strategije tehnološkega razvoja, Delo, 9. 2. 1983. 73 Projekcija je v celoti povzeta po: Analiza potreb In razvojnih možnosti ter globalni načrt dolgoročnega razvoja PTT prometa Slovenije za obdobje 1986-2000, Združene PTT orgsnizacije Slovenije Ljubljana, september 1982. Posamezne ocene se v bistvu pokrivajo z ocenami, ki jih je pripravil Zavod SRS za družbeno planiranje. 74 Amortizacijo in akumulacijo gospodarstva skupaj imenujejo tudi bruto aku- mulacijo oziroma sredstva za reprodukcijo. 75 Marginalni kapitalni koeficient (izračun Iz podatkov po stalnih cenah 1972) je znašal v obdobju 1967-1971 2,21, v obdobju 1972-1977 3,05. Pri izračunu margi- nalnoga kapitalnega koeficienta je upoštevan dveletni odlog. Za ta obdobja je značilno, da predstavljajo zaključene investicijske cikle. Vključevanje nasled- njih let v nezaključen investicijski ciklus pa Izkazuje dodatno poslabšanje 
uč inkovitosti: npr. v obdobju 1972-1979 na 4,13. 70 Glej članek P. Gmeiner investicije v pripravi analize dolgoročnih razvojnih možnosti, IB-revija za planiranje, letnik XVII, ŠL 7. 1983, str. 32-40 77 Oceno sredstev za naložbe v energijo In v prometno infrastrukturo bo tr*ba do sprejema dolgoročnega piana še dodatno preveriti na osnovi projektne 
dokumentacije, da bi pravočasno predvideli zadosten obseg potrebnih sredstev. 78 Osnutek programa odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega pomena za obdobje 1981/1985 78 Istotam. *° Drago Ocepek: Energetske mineralne surovine SR Slovenije (prispevek k projektu Slovenija 2000), Ljubljana, maj 1981, str. 21. 81 Istotam, str. 24. 82 Analiza dolgoročnih možnosti razvoja kmetijstva SR Slovenije do leta 2000, Uubljana, Kmetijski inštitut Slovenije 1933, str. 79. Gozdovi v SR Sloveniji, Ljubljana 1991; Gozdovi po občinah SR Slovenije 1980, Ljubljana 1982; Marija Hlavaiy, Zavod SR Slovenije za statistiko 64 Bilanca pitne vode za SR Slovenijo, Ljubljana, Zveza vodnih skupnosti Slove- nije, 4. 4. 1983 (Gradivo za ADRM). 86 Prodaje so bile v lotu 1980 udeležene v družbenem bruto proizvodu s 34,3%, nabave pa s 25,2%. 86 Vir podatkov Je anketni obrazec PB-11; obdelava teh podatkov v zveznem, republiških in pokrajinskih zavodih za statistiko zelo kasni, kar vpliva na velike zaostanke v informacijskem sistemu; omeniti Je trebs tudi določeno nezaneslji- vost teh podatkov, ker so evidence o menjavi organizacij združenega dela preko republiških In pokrajinskih okvirov pomanjkljivo. Nabave iz drugih republik so dobljene kot seštevek predaj drugih republik v SR Sloveniji. Omeniti Je potrebno, da podatki o prodajah In nabavah vključujejo le pretoke med organizacijami združenega dela, medtem ko pretoki na osnovi potrošnje prebivalstva niso zajeti (npr. turizem in gostinstvo, trgovina na drobno, prometne storitve Ipd.). 87 Strukturo menjave analiziramo na podatkih iz leta 1978, ker podatki o strukturi nabav za leto 1980 v času priprave naše analize niso r.a razpolago. w V deležu trgovine Je vključen de! menjave industrijskih proizvodov, kmetijskih in drugih proizvodov, zlasti Še blago za široko potrošnjo, ki poteka preko te gospodarske dejavnosti. * Za vlaganja organizacij zcirutenega dela iz SR &<av<vnlje v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah obstajajo zelo pomanjkljivi podatki: kvalitetnejše informacijske osnove so le za vlaganja v manj ravitih republikah In SAP Kosovo iz sredstev, ki Jih organizacije združenega dela samoupravno združujojo iz naslova obveznosti do hitrejšega gospodarskega razvoja teh območ ij. 90 V podatkih niso upoštevani odlTvi sredstev na poslovni osnovi In odlivi dela osebnih prejemkov delavcev Iz drugih republik in avtonomnih pokrajin, zaposle- nih v SR Sloveniji. 81 Komisija zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonomske stabilizacije: Regionalni vidik razvoja Jugoslavije, Ceograd 1383 92 Pri tem Je treba opozoriti, da pravzaprav ne vemo natančno, k«k6*n jo dejanski realni obseg blagovne menjave republike, s«*j ustrezni Indeksi con uvoza in izvoza blaga za republiko ne obstajajo. 93 Elastičnost uvoza blaga gSede na družbeni proizvod je v obdobju 19&1-1981 znašala 1,09 (za Jugoslavijo 1,15), elastičnost Izvoza blaga pa 1,20 (za Jugosla- vijo 1,05). 94 V obdobju 1966-1981 so znašale povprečne letne stopnje rasti cen skupnega Izvoza 9,9%, izvoza biaga za reprodukcijo 8,5%, proizvodov za široko potrošnjo 7.7% in proizvodov za investicije 12%. David I. Coe, Garaid Holtham: Output Rosponsiven^ns and ln?laticn An Aggregate Studv. Parls. OECD Economics and Statlstics Departn.ent Wo?kmy Pape rs no. 6 1983. str. 5-8. 96 Annual Report of the ExecutWe Board for the Financ;«.1 Year Ended April, 30, 1982. Washington D. C.. !MF, str. 15. 97 Celovit koncept angažcvsnia »nosir»n>h kredit« u 1983. godini. Boograd, 16. februar 1983. 89 V rabi sta dva krJteriJ« jo ugo^vijanje učinkovitosti proizvodno strukinr-^; ♦. t. »domestic resource cost ot foreign ezchenae« !n stopnja efektivne carinske zaščite. 99 Več o tam v poglavju £>.2. 100 Podatki o gibanju relativnih cen kažejo, ca j** ?'«2zme»t*t ►»?.<! domuHmf cenami in dosoženern tečaja pri izvoz« (ir tnCaj v««i ,«$. ^ bude) nenehno naraš&eto v korist dcme&h sk«, k*.~ ni izvoza. 101 Posledico no strani uvoz* so zs-ca> {«» 
poetejato - z izjemo sadnji*-- Set - o^dttije vzod:--*?;*« z.?, t... seveda vplivalo na novečsn-. uvo i V takih razmerah le s fizičnim omejevanjem Jn distribucijo uvoznih pravic, kar «irkmi v., racionalnosti v procesih Ječanja. 1<a Alicrd Erik: At* h*, nt* bfvkn, att vara, A^-gos, t»71 103 KiSnar Peter Nizek delovni položaj — nrs/nne možnost! vedska »nt/ o«< -••..•••>.« mobilnosti, Socio'riftk'. slovenske družbe, Ncvc rot.ato i'*«2 1* PraioJ stroj Je kpo'c gospodinjstev v letu In 32% v idVf., televizijske sprejemni:«« * ž«?tu 195« »'ospcdi/ifstev. v .etu :-J o ..■»»' 81,7%. 106 Kalorični:vrednosti !ež maščob in ogljiko- vih hidratov (kei r>- - -»??.- • - . r - obrok vs"»w»jf» 
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40% težko prebavljivih maščob), premalo pa je zelenjave, saj dosega le 50% glede na mednarodna priporočila (Spremljanje nač ina In higienskega stanja prehrane v SR Sloveniji, Zavod SRS za zdravstveno varstvo, junij 1981). 
™ Nuklearna družina je »kupnost moia, iene In otrok - Murdock G. P., Soclal Structure, Macmillan, 1949 107 Bloon S: Benjamin v delu: Stability and Change In Human Characteristioo, John Wiley and Sons, New York 1966 pravi, da se do osmega leta starosti pri otroku razvije 80% intelektualnih zmožnosti. 10> Horvat Ludvlg - Vpliv sistematične predšolske vzgoje na otrokov Intelek- tualni razvoj s pslhometričnega in kvalitativno - analitičnega aspekta - doktor- ska disertacija - Filozofska fakulteta Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 1983. 109 Ankete o javnem mnenju kažejo, da se Slovenci od vseh aktivnosti najbolj identificirajo z delom in da je zanje delo vrednota samo po sebi, čeprav je seveda tudi inštrument za pridobivanje dohodka, za njegov položaj v družbi, stike z ljudmi itd. Zato bi morali v nadaljnjem socialnem razvoju uvajati mehani- zme, ki bi razbijali to enodimenzionalno aktivnost in obenem večali pomen drugih aktivnosti, seveda ne na račun dela. To pa so vprašanja kulturnih vzorcev, ki jih ni mogoče hitro spreminjati. Pri tem ima veliko vlogo vzgoja kot instrument vplivanja na človekov osebnostni razvoj. 110 še naprej pomembna bo dejavnost »sive ekonomije«, saj delavci z dvojnim delom prispevajo velik delež k družbenemu bogastvu. To delo v sedanjem trenutku blaži večje socialne konflikte, ki bi sicer nastali zaradi nižanja osebnih dohodkov. 111 Kukar S. s sodelavci: Analiza In ocena dolgoročnih razvojnih možnosti slovenskih regij - Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana 1982; pri ugo- tavljanju razvitosti regij Je bila uporabljena faktorska analiza - metoda glavnih komponent Kiemenč ič V. s sodelavci: Problematika zemljiške strukture v luč i dolgoroč- nega razvoja Slovenije, Inštitut za geografijo, Ljubljana 1981. 113 Zakon o ukrepih za pospeševanje razvoja manj razvitih območij v SR Slove- niji (Ur. A. SRS št 4/71) in Zakon o pospeševanju aklodnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Ur. L SRS št 29/75 In 30/80) 114 V obdobju 1971-1975 so manj razvita območja obsegala 18,2% prebivalstva, v obdobju 1976-80 20,7% prebivalstva, v obdobju 1981-85 pa 15,6% prebivalstva SR Slovenije. 115 V obdobju 1971-75 so bile manj razvite naslednje občine: Črnomelj, Gornja Radgona, Lenart Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Trebnje. V obdobju 1976-80 so bile manj razvite občino: Črnomelj, Lenart Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Tolmin In Trebnje. V obdobju 1981-85 se štejejo kot manj razvite občine: Lenart, Lendava, Ljuto- mer, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah; v obodbju 1976-80 in 1981-85 se poleg manj razvitih občin štejejo kot manj razvita območja še manj razvita obmejna območja in manj razvita geografska območja. 119 Kukar. S. s sodelavci: Analiza in ocena dolgoročnih razvojnih možnosti slovenskih regij, Inštitut za ekonomska raziskovanja, LJubljana 1982. Gosar L. s sodelavci: Demografsko zaposlitveni vidik razvoja medobčinskih območij v SR Sloveniji, Urbanistični inštitut SRS, Ljubijana 1983. 

Predpostavljena Je delitev dela In funkcij med posameznimi središč i, ki sestavljajo posamezno somestje. 11# Odlok o statističnih raziskovanjih SRS v letu 1981, Ur. I. SRS, št 4/81 - Plan 1981-1985; Enotni kazalci razvoja občine, anketa v letu 1981. 120 V. Kokole: Poselitev In omrežje naselij. V publ.: Dolgoročni prostorski razvoj SR Slovenije. Projekt »Slovenija 2000«. Ljubljana, 1980, str. 90 in sledeče. 121 V. Kokole: Nekaj pogledov na teritorialno koncentracijo prebivalstva v SRS. Ekonomska revija, 1982/zv. 3-4, str. 335 in sledeče. 122 Sinteza (povzetki) strokovnih gradiv, ki zadevajo prostorski plan SR Slove- nije, Zavod SRS za družbeno planiranje, 1977. 1 Stara mestna jedra iz dobe pred industrijsko revolucijo, v celoti ali delno opredeljena kot kulturna dedišč ina, zajemajo le še manjši del celotnih urbanih površin, ki se vse bolj č lenijo - po tipu zazidava in po funkciji - v značilna mestna območja (delno z relikti vasi, ki jih je poplavilo širjenje mest) In odražajo rastočo loč itev lokacije dela od lokacije bivanja mestnega prebivalstva. 
124 V. Kokole: Nekaj pogledov na teritorialno koncentracijo prebivalstva v SR Sloveniji, Ekonomska revija, 1982/zv. 3-4, str. 338 In sledeče. 126 V. Kokole: Poselitev in omrežje naselij. V publ. Dolgoročni prostorski razvoj v 
SRS, Projekt »Slovenija 2000«, Ljubljana, 1980, str. 90 in sledeče. 128 Sinteza (povzetki) strokovnih gradiv, op. cH. 127 Takih centrov je 95, vendar so med njimi na karti prikazani tudi nekateri, ki imajo glede na zaledje pogoje šele v dolgoročnem obdobju. 29 Največja poprečna starost stanovanjskega sklada je bila v občini Ljubljana Center - 51 let najmanjša - 20 let pa v občini LJubljana Bežigrad. V 38 občinah se je poprečna starost stanovanj gibala med 31 In 40 let v 16 občinah med 21 in 30 let v 10 pa je znašala več kot 41 let Največ stanovanj, zgrajenih pred letom 1918, ima občina Piran (48,9%), več  kot 1/3 pa imajo še občine: Ljubljana Center, Marlbor-Pesnica, Izola, Ormož, Maribor-Rotovž, Ljutomer In Trebnje. 129T. štefe: Stanovanjska gradnja in razvoj naselij, Zavod SR Slovenije za 
družbeno planiranje, 1983 (razmnoženo). 130 Sinteza (povzetki) strokovnih gradiv, op. clt. 131 V. Kokole: Koncept policentričnega poselitvenega modela SRS, IB, Ljubljana, 1980. 132 L Gosar in sodelavci: Demografsko-zaposlttvenl vidik usmerjanja medobčin- skih obm. v SRS. Ul SRS, Ljubljana, 1983. 133 Tudi »črne gradnje« so se - kljub vsej regulativi - nadaljevale predvsem v območjih intenzivnejšega razvoja In pričajo, da je bila uč inkovitost usmerjanja dokaj skromna. 134 Sinteza (povzetek) strokovnih gradiv, op. clt. 1301- Žcnta: Dolgoročni razvoj gozdarstva v Sloveniji. V publ.: Dolgoročni prostor- ski razvoj SR Slovenije. Projekt »Slovenija 2000«, Ljubljana, 1980, str. 236 in 
sledeče. mSinteza (povzetek) strokovnih gradiv, op. clt., (karta za str. 40). 137 »Sodobno kmetijstvo«, 1982, št 2, str. 56. 13*l. Gllha: Dolgoročni razvoj kmetijstva v Sloveniji. V publ.: Dolgoročni prostor- ski razvoj SRS, Projekt »Slovenija 2000«, Ljubljana, 1983, str. 227 In si. (V študiji: Sinteza (povzetek) strokovnih gradiv, op. clt.). Obseg potrebnih površin se nanaša na tri variante. Osnova za koncept policentričnega urbanega razvoja je bils vmesna varianta, kjer bi znašale potrebe 27,5 tisoč ha v 25 letih ali okoli 1100 ha na leto. 140 Isti vir: str. 41 (tabela) 141 Ocena dohodka na zemljišča za nekatere industrijske panoge v SR Sloveniji (za leto 1980) pokaže, da je znašal od 9.812 tisoč din na hektar (proizvodnja barvastih kovin, proizvodnja krmil) do 185.221 tisoč din (proizvodnja obutve in 

zlasti grafične industrije), kar da razmerje 1:18,9. Visok dohodek na hektar v okviru tega razpona (med 50 in 80.000 tisoč din) so ustvarile tudi sledeče panoge: tekstilna Industrija, elektroindustrija, predelava kavčuka in predelava nekovin. (Vir: Anketa enotnih kazalcev razvoja 1981-85, Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Ljubljana 1981). 142 Več o tem v č lanku M. Tepina, Ekološka komponenta dolgoročnega razvoja, Li. IB, št 1-2 (»Slovenija 2000«, št 8), 1982, str. XVIII.-XXIV. 143 F. Černe: Analiza dolgoročnih razvojnih možnosti razreševanja nekaterih problemov onesnaževanja okolja, ZDP (razmnožen), 1963. 44 RKVOUP, Poroč ilo o stanju na področ ju varstva In izboljšanja okolja v SRS, Poročevalec (priloga), LJubljana, letnik IX., št 25, 22. 11. 1983. 146 Kompleksnejša metodologija, ki bo vključevala v enotnem sistemu tudi druge dejavnike obvladovanja problematike (razpoložljiva sredstva idr.), se šele ra- zvija in bo mogoče z Iz nje izhajajoč imi rezultati do sprejema dolgoročnega plana to analizo še v marsičem dopolniti. 46 Le za to obdobje obseg opravljenih meritev omogoča ustrezne kvalitativne primerjave in zaključke. ,47 Pripravljeno na osnovi prispevka L. Gorišek, Dolgoročni razvoj vodnega gospodarstva (delovno gradivo - teze), LJ., 15.11.1982 In H. Senekovlč , Najbolj onesnaženi odseki vodotokov v Sloveniji, ZVSS, 4. 4. 1983 ter drugih gradiv in podatkov s strani ZVSS. 44 Vodni tokovi se glede na kakovost delijo po mejnih vrednostih nasičenosti s kisikom, petdnevni biokemični potrebi po kisiku, kemični potrebi po kisiku, barvi, vonju, številu koliformnih bakterij, stopnji v saprobnem sistemu in toksičnosti. Razvrščeni so v štiri osnovne razrede kakovosti (lM II., III. in IV.) in tri vmesne (I.—II., II.—III. in III.—IV.). V I. razred sodijo naravno č iste vode, v II. razred zmerno onesnažene vode, v III. razred onesnažene vode in v IV. razred močno onesna- žene vode. (Okolje, Leksikoni Cankarjeve založbe, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1982, str. 117 in Zasnova urbanizacije - gradivo za javno razpravo, Zavod SR Slovenije za regionalno prostorsko planiranje, Ljubljana, avgust 1974, str. 252-253). 1 E - poprečno onesnaževanjo, ki ga v normalnih pogojih življenja povzroča en prebivalec (ekvivalent onesnaževanja). 50 Predpogoj za Izdelavo katastra odpadnih voda je ustrezna enotna metodolo- gija za preiskavo kakovostnih In količ inskih sprememb odpadnih voda. V sklopu nalog Zveze vodnih skupnosti Slovenije je tudi priprava te metodologije, ki bo izdelana še v letu 1984. 151 Za potrebe varstva zraka se ozomlje SR Slovenije glede na obstoječe stanje onesnaženosti zraka, geografsko konfiguracijo in z njo povezanimi meteorolo- škimi razmerami ter glede na prostorsko namembnost razvrsti na: - območja, na katerih je zrak onesnažen do ene petine dovoljene meje (I. območje), - območja, na katerih je zrak onesnažen pod dovoljeno mejo (II. obm.), - območja, na katerih je zrak onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo (lil. območje), 
- območja, na katerih je zrak onesnažen nad kritično mejo (IV. obm.). (Zakon o varstvu zraka, Ur. list SRS, št. 13/75, 35/79). Na območjih, ki so v lil. in IV. razredu onesnaženosti, je leta 1981 živelo 355.951 prebivalcev, pri čemer so v to približno oceno vključeni prebivalci naselij (razen v primeru območja Ljubljane, kjer je upoštevano samo število prebivalcev 
občine Ljubljana Center), ki so po Odloku o razvrstitvi območij v SR Sloveniji v območja onesnaženosti zraka za potrebe varstva zraka (Ur. list SRS, 21/75) znotraj območij III. In IV. stopnje onesnaženosti. Število prebivalstva za ta naselja je Iz rezuitatov popisa prebivalstva za leto 1981. Ker je torej upoštevano število prebivalstva samo v delu območij prekomerne onesnaženosti (in ne za celotno območje), je dobljeno število celo prenizko, kar dodatno opozarja na težo problema. s »odelovanjem In na osnovi gradiv Rep. službe za varstvo zraka. 183 Anketa RKVOUP, januar 1981. 164 W. Leontlef s sod., The Future of the Worid Economy, New Vork, 1977, Macro- 
economic evaluation of environmental programmes, OECD, Pariš, 1978 
156 Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval Skupšč ini SR Slovenije predlog zakona o urejanju prostora v februarju 1984. Pojmi v oklepajih so prevzeti iz Odloka o obvezni enotni metodologiji in obveznih enotnih kazalcev, ki so potrebni za pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov samoupravnih organizacij In skupnosti ter družbenopoli- tičnih skupnosti (Ur. list SRS, št 27/79), razen za področje zvez, ki jih omenjeni odlok ne pokriva In Je zato tu opredeljeno na osnovi zakonodaje na tem področ ju. 87 Menjalni sektorji s stališča odnosov z inozemstvom proizvajajo dobrine In storitve, ki Jih je s fizičnega oziroma ekonomskega stališča mogoče In smiselno menjati s tujino. Čeprav bodo izvozni sektorji pod največjim pritiskom, pa je kvalitativno nov razvoj potreben v vseh sektorjih, da bi se povsod čutili ekonom- ski pritiski svetovnih kriterijev uč inkovitosti. 
" 1 = 1 O0ta Joule = 10" Joula;1 GJ = 1 giga Joule = 10® Jouia Strokovno poročilo z 12. svetovne energetske konference, 18. do 23. IX 

1983 v New Delhiju, Natan Bertnot ' Dr. Dušan Sajovlc. Razvoj slovenske energetike v luč i »Strategije« Kraigher- jeve komisije, Elektroinštrtut »MIlan Vidmar« 1983. 
i« Dokum«ntaclta Republiškega komltela za energetiko Dokumentacija Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje 183 Obravnaval Jih je 12. kongres Svetovne energetske konference v New Del- hiiu septembra 1983. 1 Zaradi energetske nerazvitosti je prišlo v deželah v razvoju do preobsežnega krčenja gozdnih površin. V Industrijsko razvitih deželah oa onesnaževanje zraka In vode uničuje naravno okolje. S povečano porabo premoga bodo ob nadzoro- vanem spuščanju odpadnih snovi v okolje narasli stroikl za proizvodnjo elek- trične in toplotne energije, celo za preko 30%. 186 Razvoja energetike ne moremo več napovedati po staljenih metodah, temveč je treba Isksti splošni gospodarski optimum z iterativnim približevanjem razvoja gospodarskih In energetskih struktur. Za tak pristop pa nimamo razvitih metod in podatkovne baze. Na take težave Je naletela tudi delovna skupina Komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije pri izdelavi »Strategije dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije«. 166 v ZDA so v letu 1979 zmanjšiali porabo energije od pred letom 1973 napove- 
dane porabe v osebnem prometu za 13%, v gospodinjstvih za 14% in v industriji za 12% (Energy Inelder, August 3, 1981). V dokumentaciji Energy In the Developlng Countrlea (World Bank, August 1980), » so prikazane potencialne možnosti prihranka energije v deželah v razvoju v višini 15% predvidene porabe v letu 1990 In to predvsem z ustrezno tehnologijo, zamenjavo energije v gospodarstvu in strukturnimi spremembami, s cenovno politiko in upravno regulativo. Realno tega ni mogoče ustvariti. Japonska je leta 1976 (Japan's New Energy Pollcy) predvidela prihranek predvidene porabe 
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energij« leta 1985 v Industriji za 6,9%, prometu za 18,4 In v ostali porabi za 13,5%. 188 Odnos m »d instalirano močjo na pragu elektrarn in največjo obremenitvijo Je 
od 1,4 do 2 - odvisno od deleža hidroelektrarn v skupni moč i. V Avstriji (Energlefluaa In ćaterrelch 1979) Je bila struktura porsbe koriščene energije leta 1979 takšna: industrija 36%, promet 25%, ostalo 37%. V Zvezni republiki Nemčiji pa »o porabili leta 1981 v industriji 35%, v prometu 22% In v ostali porabi 43%. V »Strategiji dolgoročnega energetskega razvoja Jugosia- vije« predvidevajo avtorji v letu 2000 porabo v Industriji 37 do 38%, prometu 15% in v ostali porabi 46-48% (za vso Jugoslavijo). Poraba primarne energije bo rastla hitreje od porabe koriičene energije zaradi predvidoma večjega deleža električne energije v koriščeni energiji. 

Energetske vrednoetl za vodno in Jedrsko energijo so izračunane s fizikalno vrednostjo proizvedene električne energije. Zato prikazani odnosi glede ener- getske vrednosti posameznih virov niso povsem pravilni, saj na primer za 1 KWh 
porabimo 11 MJO kg) energije premoga In ne le 3,6 MJ/KWh, kot je računano za hidro in jedrsko energijo. 170 Poevetovanje: Možnosti izrabe hkJroenergiJe v Sloveniji, Eietrotehniška zveza Slovenije, November 1982. 171 V količ ini 7,0 mio ton ali 75 PJ Je vključena količ ina premoga za koksiranje, komercialni premog, premog za proizvodnjo el. energije za potrebe Slovenije v drugih SR in SAP in ostala trda goriva. 172 Gorilni krog jedrskega goriva obsega: pridobivanje rude, njeno predelavo v uranov oksid, konverzijo, bogatenje, izdelavo gorilnih elementov, predelavo Izrabljenih gorilnih elementov, shranjevanje radioaktivnih odpadkov. 

Odnoe med instalirano močjo na pragu elektrarn In največjo obremenitvijo Je 
in Izhodišča za uravnavanje uporaba /n razvoja jedrske energije v energetiki, Komisija IS Skupščine SR Slovenije za jedrsko energijo, LJubljana, 27. 5.1983. 174 Za razvoj in delovanje tehnološko enotnega energetskega sistema v Jugo- slaviji je potrebno, de republike In pokrajini dosledno izpolnjujejo svoje obvez- nosti do porabnikov energije na svojem območju glede potrebnih energetskih zmogljivosti in rezerv. Ne odgovornost republik in pokrajin za svoj energetski razvoj, temveč nespoštovenje te odgovornosti Je pripeljalo do sedanjih težkih energetskih razmer v Jugoslaviji. 178 Strategija dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije 178 V Sloveniji se je struktura naložb v posamezne energetske dejavnosti v letih od 1978 do 1982 gibala od 78 do 93% v elektroenergetiko, od 6 do 12% v premogovništvo in do 4% v razvoj naftnega in plinskega gospodarstva. V bodoče se bo verjetno delež v elektrogospodarstvo ustalil pri okoli 75%, v premogovništvo in uran okoli 20% in v naftno in plinsko gospodarstvo okoli 5%, kar pa Je treba ie strokovno preveriti in raziskati. Po podatkih iz različnih strokovnih revij znašajo čiste naložbe v elektrarne na KW po cenah leta 1982 HE - 174.000 dln/KW, TE - 58.000 din/KW, NE - 78.000 dtn/KW (po tečaju z dne 31. 12. 1982). 177 Večina držav Je dvignila cene, da bi tako vplivala na varčno porabo energije. Takšna politika pa ni primerna za vae, saj dežele z manjšo cenovno elastičnostjo povpraševanja lahko manj privarčujejo. To Da eo praviloma manj razvite države, pokrajine In območja. Cenovne eleetičnoet porabe energije Je v razvitih deželah: - 
0,6 (Energy End The Weetem Economtes. Massechueets Institute of Techno- logy, 1980), v deželah v razvoju pa okoli - 0,3 (Energy In The Developlng Countrlea, Worid Bank, 1880/VI11). 171 Poslabšanje gospodarskega položaja prometa in zvez v primerjavi z ostalim gospodarstvom se kaže v glavnem v vseh kvalitativnih kazalcih uspešnosti gospodarjenja (ekonomičnost, rentabilnost, reproduktivna sposobnost ttd.). Tako je npr. že danes akumulativna sposobnost prometa in zvez za okoli 70% manjša, kot povprečno v gospodarstvu. Učinkovitost osnovnih sredstev se bistveno zmanjšuje oz. iztrošenost in zastarelost osnovnih sredstev je čedalje večja in so bila npr. samo v I. 1981 osnovna sredetva prometa in zvez za okoli 15% bolj zaetareie kot osnovna sredstva v uporabi v gospodarstvu. Potreba po ohranitvi vleoke organska eeetave kapitala ob majhni reprodukcljakl spoaobno 
stl pa s svoje strani povečuje tudi kreditno odvienoet oz. stoonk) zadolženosti, kar ae med drugim kaže tudi 10,8% povečanju udeležbe obresti za kredite prometa in zvez v skupnih obreetlh gospodarstva v obdobju 1970-1081. Vir: Izračun ZDP na podlagi podatkov tz zaključnih računov SDK Slovenije. 179 Prometne panoge ee medeebojno nezadoetno povezujejo oz. eedanja se mouprsvns organiziranost na področju prometa in zvez Je izrazito panožne. 180 V delitvi skupnega dela na trgu transportnih storitev je železnice od 51,3% udeležbe v prevozu blege v letu 1960 pedla na 23,6 v letu 1981 v prid bistvenega ^povečanja prevozov cestnih prevoznikov, ki so povečeli udeležbo s 46,1% na 73,4 (ob približno enaki udeležbi pomorskega prometa: 2,7 % oz. 2,9%). Vir: Izračun ZDP na podlagi podatkov Iz Statističnih letopisov SRS od I. 1979 do I. 1982, Zavod SRS za Statistiko, Ljubljana. 1,1 Delež uvožene energje se Je od 2% v letu 1965 povečal na 42,4% predvsem zaradi uvoza nafte oziroma tekočih pogonskih goriv za potrebe cestnega pro- meta, saj je ta prometna veja v skupni porabi energije v prometu Slovenije povečala svoj delež od 49,5% v letu 1965 na celo 90,5% v letu 1980. Vir: dr. R. Kropivnik: Promet v družbenoekonomskem razvoju. Knjižnica sindikati, LJub- ljana, maj 1982. V obdobju 1969-1978 Je samo v cestnem prometu Slovenije zabeleženo 82.546 nesreč sli letno povprečno 632 smrtnih nesreč , 3.397 nesreč s težkimi poškodbami in 6.996 nesreč z lažjimi poškodbami. Kljub dokaj več ji varnosti v primsrjavi s cestnim prometom pa ne moremo biti zadovoljni niti s sedanjo stopnjo varnosti železniškega in zračnega prometa. Vir: Statistični letopisi SRS od I. 1971 do I. 1982, Zavod SRS za statistiko, Ljubljana; UNDP - Transportni sistem Slovenije, Knjiga VIII, ŽG Prometni inštitut Ljubljana 1982. 183 Osebni avto Je najhujši onesnaževalec zraka, saj avto oddaja velike količ ine ogljikovih oksidov, ogljikovih vodikov ter svinčenih in drugih spojin. Prav tako se stopnjujejo negativni vplivi prometa zaradi hrupa ter tudi v vedno večjem zavzemanju površin, saj od vseh letno angažiranih površin za urbanizacijo odpade 1/3 na prometno infrastrukturo.Vir: dr. R. Kropivnik: Promet v družbe- noekonomskem razvoju. Knjižnica sindikati, Ljubi Jana 1982. 1M Delež transportnih stroškov v vrednosti blagovne proizvodnje Je okrog 15 do 16 odstotkov v nasprotju z razvitimi državami, kjer se ta delež giblje med 6 In 10 odstotki. Vir: Komisija zveznih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije: Dolgoročni program gospodarske stabilizacije v prometu, Beograd 1983. 1 »Substart« - blago in potniki, oziroma objekti premikanja v prometnem aiatemu 188 Fizični obseg storitev po posameznih prometnih panogah naj bi se glbel po naslednjih povprečnih stopnjah rasti in predstavlja ilustracijo smeri strukturnih premikov: železniški 4,7% (blagovni 4,5% in potniški 5,6%), cestni 1,0% (bla- govni 1,2%, potniški 0,3%), pomorski 3£% (blagovni 3,8%, potniški 4,2%), zračni 
43% (blagovni 12,4% potniški 4,5% , letaMHd-ooMški 5,1% In pretovoriti 8,4%, luški 7,6, mestni potniški 10,0% In PI i prom«.L r.?%. 
"7 Ledja za prevoz cestnih vozil - kontejnerjev na šasiji (ro-ro) oz. ladja z vertikalnim nakladanjem kontejnerjev (lo-to . 

188Twenty Feet Equivelent Unit - standardni dvajsetčeveijski kontejner. 188 Preliminarne analize kažejo, da bi se v STOL sistem prevoza poleg letališč Ljubljana, Maribor In Portorož lahko vključ ila še letališča Slovenj Gradec, Novo mesto, Celje, Bled, Bovec, Postojna, Murska Sobota in Nova Gorica (STOL-Short Take - Off and Landlng - kratko vzleta nje in pristajanje). 190 Ob sodelovanju vseh prometnih panog mora temeljni noailec razvoja integral- nega, kombiniranega In veeh drugih eodobnih oblik tra napo rta postati želszniški promet oz. ŽG Ljubljana. 181 Faksimiis, teleteks In videoteke eo nove PTT storitve, ki omogočajo kvall 
tetno, to Je zaneeljivo, varno in hitro obdelavo, predelavo, shranjevanje in prenos tekstov, podatkov in slik. 1811 Pri oceni razpoložljivih količ in kakovoetne pitne vode računamo s stanjem po 182 OVS - območna vodna skupnost * Pri oceni razpoložljivih količ in kakovoetne pitne vode računamo s stanjem po dolgotrajnem sušnem razdobju (v povprečno mokrem letu so vodne količ ine seveda bistveno večje, saj v Sloveniji tedaj odteka blizu 34 milijarde m3 vode, LJ. 1072 m3/s). 183 Upoštevani so vsi vodovodi, ki oskrbujejo 5 ali več hiš, ne glede ne uprav- Ijalca, tako da je število priključenih prebivelcev na vodovodne sisteme več je od tistega (po drugih virih), kjer je upoštevano samoštevilo prebivalcev oskrbljeni h z vodo Iz Javnih vodovodov, ki so v upravi komunalnih podjetij (cca 60% prebivalcev). 184 Viri: Lado Gorišek: Dolgoročni razvoj vodnega goepodarstva Slovenije, pri- spevek za ADRM, Srednjeročni načrt hidromelioracijskega urejanja kmetijskih zemljišč , Vodno goapoderstvo, Regionalni proetorskl plan za območje SR Slove- nije, Zavod SRS za družbeno planiranje. 188 Ta celice sestoje iz dveh ali treh CNC obdelovalnih strojev, de omogočijo 
nekaj družin obdelovalcev. S takšno avtomatizirano celico bo možno zelo fleksi- bilno in uč inkovito obviedovatl vrsto nalog v proizvodnji. 188 V študiji o razvojni preobrazbi »leve*takega gospodarstva v okviru projekta »Slovenija 2000« razvršča dr. L. Sočan s sodelavci med tehnološko intenzivne dejavnosti: strojegradnjo, proizvodnjo električnih strojev In aparatov ter prede- lavo kemičnih Izdelkov. Med kapitalno tehnološko intenzivne dejavnosti pa razvršča elektrogospodarstvo, proizvodnjo nafte in zemeljskega plina, proizvod- njo naftnih derivatov, črno metalurgijo, proizvodnjo prometnih sredetev in proiz- vodnjo bazičnih kemičnih izdelkov. V pričujoč i analizi obravnavamo proizvodnjo električne energije, nafte in zemeljskega plina ter naftnih derivatov v poglavju o energiji, črno metalurgijo In bazno kemijo pa v tem poglavju pod točko o surovinski industriji. 188> Tekat temelji ne študiji »Analiza dolgoročnih razvojnih možnoeti razvoja kmetijstva 8A Slovenije do leta 2000«, LJubljana, Kmeti jeki inštitut Slovenije, marec 1983 (avtorji: Slavko OH ha, Mlroeiav Rednak, Rado Dvoršak, Veijko Križnik, dr. Janez Verbič , Jote Šile, Milica Komen, Božena Leona rdi. Na podtogi te študije je bila organizirana paneina razprava In po njej so avtorji pripravili dodatno gredivo, ki Je tudi bilo podlaga za pričujoč i tekat T#7 Stopnja rasti kmetijske proizvodnje v obdobju 1961-1960 Je znašala 2,1%, potrošnja hrane pa je v tem času naraščala za 2,5% letno. 188 Dve tretjini kmečkih gospodarstev je manjših od 5 ha (20% vseh površin), tretjina kmetij Je več jih od 5 ha (80% vseh površin^ V kategoriji nad 10 ha pa Je •16,4% kmetij (57,6% vseh površin). 188S takšnim deležem smo močno pod evropskim povpreč jem (15%, v tem: Avstrijs 9,1, Italija 11,2%). 300 Vir: Zavod SRS za statistiko, Popis prebivalstva iz leta 1981 301 Spremembe v stopnji samooskrbe v nekaterih državah EGS so v obdobju od leta 1973 do 1979 naslednje: ZR Nemčija 82%-91%, Francija 107%-118%, Italija 78%-86%, Nizozemska 147%-162%, EGS 94%-103%. 302 Na tej svetovni konferenci v okviru Organizacije združenih narodov za pre- hrano In kmetijstvo (FAO) v letu 1974 je bila sprejeta tudi naslednja deklaracija: »Vsaka dežela Je v skladu s svojimi možnostmi dolžna pospeševati pridelovanje hrane In doseč i č imvečjo stopnjo samooskrbe«. 301 Obdobje 1981-2000; letna rast bi lahko dosegla stopnjo 2,5%. 304 Trenutno Je v Sloveniji okoli 60.000 ha neobdelenlh In šlabo obdelanih zem- ljišč . Ta površina Je ocenjena na podlagi ankete. 4)8 Glej točko 8! 308 V pospeševanje kmetijstva smo premalo vključevali tudi kmetijske šolske centre na posameznih območjih, ki bi lahko s svojo kadrovsko In materialno opremljenostjo (vzorna posestva) veliko prispevali k prenosu znanja v neposre- dno proizvodnjo z različnimi oblikami usposabljanja In seznanjanja kmetov z novimi tehnološko-tehnlčnlml dosežki. 307 V ZRN: 1.205 kg/ha. 308 Glej priloženi kartogram XI. 1. 308Glede na stanje 1960/1981 bi bili Indeksi rasti: za strna žita 226, za koruzo 268, za sladkorno peso (na 1981) 217, za krompir 136, za si lažno koruzo 212. 310 Nedorečenost te analize Je v dejstvu, da v tem trenutku nI Izdelanih analiz dolgoročnih razvojnih možnosti za vse republike in Jugoslavijo kot celoto (stabi- lizacijski program daje le osnovne pristope In namene do leta 2000), kar bi bilo 
nujno, da bi lahko v polni meri valorizirali namere in hotenja na enotnem jugoelovanskem trgu. 
211 Upoštevana varienta, ki omogoča 100% samooekrbo. 313Gozdovi v SR Sloveniji, Zevod SR Slovenije za statlatiko, LJubljana, 1981. 313 Sem spadajo: narodni perkl, krajinski rezervetl, Izletišča, gozdovi za razi- skave, za gojenje dlvjedi, za potrebe JLA in začasno varovalni gozdovi. 214 Hektarska lesna zaloga je v gospodarskih gozdovih 192 m3, pri tem v družbe- nih gozdovih 229 ms in v zasebnih gozdovih 173 m3. Skladno z lesno zalogo ae giblje tudi priraetek, ki zneša v gospoda rakih gozdovih 4.669 milijonov m3, kar predstavlja 4,96 m3/ha, od tege v družbenih gozdovih 5,62 m3/ha In v zasebnih gozdovih 4,62 mVhs. 
™ Srednjeročni plan SIS za gozdarstvo SR Slovenije zs obdobje 1981-1985. 218 Pričakujemo, da bo v prvem obdobju (nekje do drugo polovice 80-tih let obeeg gredenj gozdnih cest več ji, kot Je bil v zednjem srednjeročnem obdobju, nato bo intenzivnost začela padati in bo do lete 2000 obeeg nižji od sedanjega. Ob predpostavki, da se bo v povpreč ju skozi vse obdobje dvige Is gostota cest ze 
okoli 0,35 m/he ne leto, bomo v letu 2000 doeegfi povprečno gostoto okoli 20 m/he. Pri gostoti 20 m/he zneše Izguba gozdne površine le 1,8%, Izguba prirastke leee pe le 0,9% v primerjavi s stanjem, če v gozdu ne zgradimo nobenih cest Izgube so reletivno mejhne v primerjavi a koristmi, ki Jih daje prometno omrežje. 217Ti podatki sicer ne odrežejo realnih deležev alovenskege turizma vključno z njegovimi poarednlml ekonomskimi uč inki, kejtl po razlekavah naj bi te delež v glevnem zeredl izrazito močnega tranzitnega turizma v Sloveniji znešel okoli 20%. 218 Nastanitvene zmogljlvoeti so: - Osnovne nestanttvene zmogljlvoeti: hoteli, penzioni, moteli, prenočišča, turi- 
stična naselje, gostilne in druge gostinske enote, topllške in minerelne zdravlll- 1 šča, klimatska zdravilišča. 
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- Dopolnilne nastanitvene zmogljivosti; planinski domovi in koče, delavski počitniški domovi, otroški in mladinski domovi, šotorišča, negostinski objekti, spalni vagoni, zasebne turistične sobe, zasebna stanovanja. Zasedenost v avgustu 1981: hoteli v obmorskih krajih 96%, hoteli v zdravili- ških krajih 88%, hoteli v gorskih krajih 80%. 220 Od ustvarjenega deviznega priliva turizma odpade le okoli 18% na posredni in neposredni uvoz, kar okoli 82% pa Je neto devizni priliv. Vir: J. Širše, J. Planina, B. Majcen: Komparativna analiza izbranih narodnogospodarskih učinkov turi- zma z med sektorsko analizo v Jugoslaviji In Sloveniji, Inštitut za ekonomska raziskovanja, gubljana, december 1981. 221 Podatki se nanašajo na področje gostinstva in turizma po statistični klasifika- ciji dejavnosti. Število ležišč v Sloveniji leta 1981 71.478 je za okoli 400 manjše kot leta 1975. Le okoli polovica ležišč  je primernih za ponudbo na tuja tržišča. 222 V Sloveniji se trenutno ukvarja s turizmom 173 kmetij, kar je 0,9% od tržno usmerjenih kmetij v Sloveniji in razpolagajo z okoli 1.700 ležišč i. V Avstriji ima okoli 30.000 kmetij tujske sobe, kjer je okoli 150.000 ležišč . 223 Dolgoročni program za Jugoslavijo predvideva, da bo do leta 2000 ustvarjeni turistični devizni priliv okoli 8,8 milijarde dolarjev. 234 Strokovne kadre bi poleg Izobraževanja morali zagotavljati tudi z združeva- njem strokovnega In organizacijskega kadrovskega potenciala na ravni delov- nih organizacij, sestavljenih organizacij ali poslovnih skupnosti ter s sezonsko Izmenjavo delavcev med organizacijami združenega dela. 228 Kako široke možnosti za prodajo Industrijsko višje obdelanih materialov in elementov za vgradnjo ter finalizacijo v gradnji se ponujajo industriji gradbe- nega materiala, najbolje kaže razmah in priljubljenost podobnih sistemov v razvitih državah. 228 D. Goriup, Vloga prenove v dolgoročnem razvoju atanovanlskega goapodar- atva, november 1982. 227 Po »Informaciji« Ekonomske komisije OZN za Evropo je povpreč je evropskih držav 2,78 prebivalca na stanovanjsko enoto, v Jugoslaviji 3,84, v Sloveniji pa 3,2 prebivalca. 428 Medtem, ko so v 18 evropskih državah stanarine v zadnjih desetih letih rasle sorazmerno s potrošniškimi cenami ali celo hitreje (predvsem v državah z manjšim stanovanjskim fondom), so v Jugoslaviji zaostajale kar za 50% (Eko- nomska komisija OZN za Evropo). 223 Predpostavke: Leta 2001 bo Imela Slovenija okoli 2,170.000 prebivalcev; povprečna velikost gospodinjstva bo 2,85 osebe; ustvariti moramo določen višek stanovanj, ki bo omogoč il vsaj minimalno prostorsko mobilnost prebival- stva. 230 Po grobi oceni je samo v ožjem središču Ljubljane preko 3.000 podstrešij, ki so brez več jih gradbenih posegov primerne za preureditev v stanovanja. 
Rekonstrukcija antične Emone priča o zelo smotrnem In šlrokopotezno graje- nem kanalizacijskem omrežju, ki je bilo poleg obrambnega zidu največ ji grad- beni objekt mesta. 232 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SRS 1981. 

™ Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SRS, 1981. V Sloveniji je leta 1981 delovalo 126 komunalnih organizacij, ki so zaposlovale 12.600 delavcev, od tega 3.800 v osnovnih komunalnih dejavnostih, 6.600 v drugih komunalnih dejavnostih In 2.150 v nekomunalnih dejavnostih (Statistični letopis, 1982). 236 Bremen investicij predvsem v kapitalne, dolgoročno zasnovane komunalne objekte In sisteme ne morejo nositi le trenutni uporabniki, temveč se mora DorazdelltJ na daljše časovno obdobje več generacij. Ocenjuje a«, da bi celotno komunalno dejavnoet v republiki lahko pokrivalo 10 
do 15 velikih organizacij. V njihovem okviru bi bilo treba zagotoviti tudi ažurno reševanje lokalnih komunalnih problemov. 237 Leta 1982 je bito število zaposlenih v družbenih dejavnoetlh 96*1 tisoč , njihov 
delež pa 12,1% zaposlenih v združenem delu, v letu 1970 pa 60,2 tisoč oziroma delež 11,0%. 238 Od evropskih držav ima vpisno starost v osnovno šolo 6 let 22 držav, 8 pa Jih ima višjo vpisno starost (Vir: Statistica I Yearbook 1982, UNESCO PubMcation, Pariš 1983) x kot posledica sprememb v nač inu, organizaciji, tehnologiji dela. 
"Tu »o obravnavani naslednji elementi raziskovalnega potenciala: mreža ustanov, kadri, sredstva, oprema. 3,0 Leta 1961 je bilo v Sloveniji 534 zdravnikov zaposlenih v bolnišničnem, 578 pa v osnovnem zdravstvenem varstvu. 1971 je bilo zaposleno 1.012 zdravnikov v bolnišničnem in 804 v osnovnem zdravstvenem varstvu. 1981 pa smo imeli 1.506 zdravnikov v bolnišničnem in 1.487 v osnovnem zdravstvenem varstvu. 341 Fiziki, kemiki, biologi, elektroniki, informatiki Hd. 242 Potrebne kadre za prestrukturirano zdravstvo si bomo morali zagotavljati tudi z ustrezno izobraževalno, štipendijsko In kadrovsko politiko. 343 1981 je bik) v Jugoslaviji 667 prebivalcev na zdravnika; v Sloveniji je bik) leta 1982 584 prebivalcev na zdravnika, v osnovnem zdravstvenem varstvu 1348, v bolnišničnem pa 1252 prebivalcev na zdravnika; v osnovnem zdravstvenem varstvu je bilo zapoelenih 43%, v bolnišničnem pa 57% zdravnikov. 1977. leta je imela Poljska 605, Švedska 561, Švica 498, Bolgarija 443, Avstrija 429, Nemčija 490, Čehoelovaška 395 itd. prebivalcev na zdravnika. Vir podatkov: Letopis zdravstvenih skupnosti Slovenije 1981 in Statistlcal Year- book 1979/1980, United Nations Publlcatlon 244 V Jugoslaviji se Je v obdobju 1970-1980 število otrok, vključenih v organizi- rano predšolsko vzgojo, povečalo za dvainpolkrat, kar tudi v evropskem merilu pomeni zelo nagel razvoj, saj je po hitrosti večanja števila otrok v vrtcih izmed 11 držav (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Čehoelovaška, Finska, Francija, Zahodna Nemčija, Madžarska, Italija, Nizozemska in švedska) na drugem mestu (pred nami je le Finska, ki je število otrok, vključenih v vrtce, potrojila), UNESCO, Statistlcal Ysarbook 1982. 346 Ob tem pa podatek, da je bilo v 1.1981 okoli 42% otrok v vrtcih anemičnih (Vir: Spremljanje nač ina In higienskege stanja prehrane v Sloveniji, Zavod SRS za zdravstveno varstvo gubljana, junij 1981) opozarja, da bo treba večjo skrb posvetiti kvaliteti prehrane predšolskih otrok. 

Delež odklonjenih prošenj za sprejem otrok v WO kot eden kazalcev (ne)za- dovoljenosti potreb na tem poroč ju sicer pada, saj je v primerjavi z vsemi otroki v WO znašal leta 1970 25%, leta 1983 pa 12%. 247 Po podatkih UNESCO (Statistlcal Yearbook, 1982) Slovenija po zajetju otrok, starih od 3-6 let, v organizirano družbeno vzgojo spada v skupino, ki jo tvorijo Zahodna Nemčija, Švedska In ZSSR. Če bomo dosegli 80%-no zajetje omenjene kategorije otrok, pa se bomo uvrstili med naslednje države: Bolgarijo, Čehoslo- vaško, Italijo in Nizozemsko. 343 Možnosti krajevne skupnosti so tudi v povezavi npr. z lutkovnim gledalščem, različnimi amaterskimi ali poklicnimi gledališkimi skupinami, knjižnicami, šo- lami, organizacijami Rdečega križa, z različnimi prostovoljci, telovadnimi in športnimi društvi Itd. Leta 1971 2446 oskrbovancev, leta 1981 2596 oskrbovancev. 280 V letu 1982 so prihodki Iz svobodne menjave dela predstavljali 62% vseh prihodkov. 1Za leta pred 1973 ni zanesljivih podatkov, ker še ni bil dokončno izvršen prenos financiranja skupne porabe iz proračunov na samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti. Ocenjujemo, da deleži sredstev za namene, ki so imeli značaj skupne porabe, niso presegali deleža v letu 1973. 252 V letu 1981 se je del programa skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenesel v samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti, zato imamo za leto 1980 dva podatka, od katerih prvi omogoča primerljivost za nazaj, drugi pa za naprej. 283 Samoupravne Interesne skupnosti več ji del združenih sredstev namenijo za financiranje programov, ki se izvajajo v organizacijah združenega dela družbe- nih dejavnosti; le-te pa poleg prihodkov, ki jih pridobivajo v odnosih svobodne menjave dela preko samoupravne Interesne skupnosti, ustvarjajo prihodke tudi iz drugih virov. Tako so bili deleži njihovega celotnega prihodka v družbenem proizvodu v letu 1973 11,8%, v letu 1977 12,7%, v letu 1978 13,3%, v letu 1979 13,2%, v letu 1980 12,4%, v letu 1981 12,5% ter v letu 1982 12,6%. Za obdobje do leta 1979 je bilo znač ilno intenzivno Investiranje In širjenje obsega programov v družbenih dejavnostih, kar se je odrazilo tudi v povečanem celotnem prihodku; po letu 1979 se je ta proces zaustavil In se umiril na nespremenjeni ravni za več let Relativno stalnost teh deležev v zadnjih letih, ko se Je delež združenih sredstev v samoupravnih Interesnih skupnostih neprekinjeno zmanjševal, lahko pripišemo vsaj dvema vzrokoma. Značaj družbenih dejavnosti Je takšen, da ne morejo hitro zmanjšati obsega svoje dejavnosti, zato izpad prihodkov Iz svobo- dne menjave dela, skušajo nadomestiti s povečanimi drugimi prihodki. Drugi vzrok je v tem, da je zmanjševanje sredstev samoupravnih Interesnih skupnosti privedlo najprej do krčenja investicij, ki se flnanslrajo Iz teh sredstev, sredstva za tekočo dejavnost organizacij združenega dela družbenih dejavnosti pa so upadala precej počasneje. Pri posameznih dejavnostih so upoštevane naslednje predpostavke: a) Otroško varstvo (porodniška nadomestila): do leta 1990 bi zajeli v porodniško varstvo vse ženske, po letu 1995 pa podaljšali porodniški dopust na 1 leto (v variantnem izračunu smo upoštevali podaljšanje porodniškega dopusta na 1 leto že po 1990. letu). 
b) Otroško varstvo (neposredno otroško varstvo In otroški dodatki): število otrok v vzgojnovarstvenih organizacijah bi se povečevalo tako, da bi 38%-no 
zajetje otrok v letu 1981 povečali v letu 2000 na 60%. Število upravičencev do otroških dodatkov bi ae povečevalo skladno z naraščanjem števila prebivalstva v starostni skupini 0-24 let 
c) Kultura in telesna kultura: fizični obseg dejavnosti na prebivalca se ne bi spremenil. d) Zaposlovanje: predvideno število upravičencev do nadomestil v času brez- poselnosti bi po letu 1985 upadalo zaradi zmanjševanja brezposelnosti. e) Raziakovalna dejavnost: združena sredstva bi naraščala hitreje od družbe- nega proizvoda In sicer po 6% povprečni stopnji v obdobju 1985-2000. 
f) Zdravstvo: sredstva za bolniška nadomestila bi naraščala skladno z rastjo 
delovno sposobnega preblvalstvs, sredstva za zdravstveno varstvo pa skladno z naraščanjem celotnega prebivalstva. 
65 {^c,*,no #iirb#tvo: upoštevana je predvidena rast prebivalstva, starega nad 
h) Osnovno in usmerjeno Izobraževanje: pri osnovnem izobraževanju smo upo- števali rast prebivalstva v starostni skupini 7-14 let korigiran z dodatnim prilivom zaradi znižane vpisne starosti v 1. razred na 6 let; pri srednjem Izobra- ževanju je poleg rasti prebivalstva v starosti 15-18 let upoštevan še povečan 
vpiani kontingent zaradi podaljšanega trajanja programov; pri višjem In visokem Izobraževanju pa je upoštevana rast prebivalstva od 19-23 let ob predpostavki, da bo tretjina generacije, ki zaključ i srednjo šolo, nadaljevala študij na višji oziroma visoki šoli. 1 

I) Pokojninsko in invalidsko zavarovanje: povprečna letna stopnja rasti števila upokojencev bo v obdobju 1985-2000 predvidoma znašala 2,9%. j) Za vse družbene dejavnoati je predvidena enaka rast osebnih dohodkov kot v 
gospodarstvu. Delež javnih izdatkov za Izobraževanje v družbenem proizvodu Je v letu 1979 

v svetu 5,6%, v Evropi 5,5%, v razvitih deželah 5,9%, v deželah v razvoju 4,0%, v Avstriji 5,3%, v Belgiji 6,1%, na Finskem 5,7%, v ZR Nemčiji 4,5%, na 
Nizozemskem 7,7% in v Jugoslaviji 5,4%. Zaradi različne metodologije obračuna družbenega proizvoda v zahodnih državah bi bil primerljivi podatek za Jugosa- 
V!i° ? S ^v,r: UNESCO« Estlmated pubiic expendlture on education, Stati- stlcal Yearbook, 1982). Delež Izdatkov za zdravatveno varstvo v družbenem 
prohodu)* v,l«tu «7# znašal v Avstriji 5,7%, v Belgiji 5,0%, na Finskem 5,8%, v 

■J™ ' #,7%> n# Nizozemskem 7,3%, na Norveškem 5,8% In v Jugoslaviji 
ik2 ?2diLl?f!!4n*-/I?*tod?log"# otx*čuna druibeneoa proizvoda v zahodnih državah H Ul primerljiv podatek za Jugoslavijo okoli 4,3% (vir: OECD. Public health ezpendlture In 1876, citirano po dr. Slaven Letlca, Faktori rasta zdrav- 
Zagreb TaM*"'* ' m0flu^no*tl rMvol» zdravstva u SR Hrvatskoj (disertacija), 
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LITERATURA 
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reviji za planiranje, ki jo izdaja Zavod SR Slovenije za 
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